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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda 
çoğunluğun Ibuİunımadığı anlaşıldığından; 

17 Mayıs 1974 Cuma ıgünü saat 10,00'da top
lanılmak üzere Birleşime saat 15,08'de son 
verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kayseri 

Kemal Ziya Öztürk Tufan Doğan Avşargü 
Divan Üyesi 

Sivas 
Enver Akova 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

17 . 5 . 1974 Cuma 

Teklif 
1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! 

ve 4 arkadaşının, Şehir ve Kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır, sayın üyelerin yoklamaya ka
tılmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yapılan 

sayılı Kanun ile 442 sayılı Köy Kanununa bazı 
maddelerin ve fıkraların eklenmesi ile bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair ikamın teklifi 
(2/207) (İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

yoklama sonucuna göre salonda göırüşme için 
gerekli çoğunluğumuz vardır. 

iSonradan 'gelen sayın üyelerin lütfen birer 
tezkere ile, vakitten tasarruf yönünden, Başkan
lığa müracaatlarını rica ediyoruz. 

RiRİNOt OTURUM 
Açılma «aafli : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 
DİVAN ÜYELERİ : Oral Maviağlu (İçel), Zefeâi Yaylalı (Erzunjm) 

— » 
BAŞKAN — Millet Meclisinin 77 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı 
Bütçe kanunu tasarısının reddedildiğine dair 
Cumhuriyet \Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mecli
si : i/65; Cumhuriyet Senatosu : 1/243) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 51; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 332) (1) 

BAŞKAN — 'Değerli arkadaşlarım, günde
me geçiyoruz, 

Daha önce 'kabul buyurduğunuz program ge
reğince, 1974 yılı Bütçe kamımı tasarısının gö
rüşmelerine geçiyoruz. 

Görüşmelerde (gruplar adına yapılacak ko
nuşmalar ikişer saatle, sınırlıdır; Hükümet ve 
komisyon adına yapılacak konuşma ve görüş
melerde ise süre tanınmamıştır, kararlarınız ge
reğince. 

Hükümet ve komisyon lütfen yerlerini alsın
lar efendim..... 

YILMAZ ERGENEKON (İzmir) — Sayın 
Başkan, usul hakkında... 

BAŞKAN — Sayın Ergenekon, neyin usu
lü hakkında efendim?... 

YILMAZ ERGENEKON (İzmir) — Efen
dim, İçtüzüğün 64 ncü maddesi .gereğince, -gö
rüşmeye yer olup olmadığı hakkında, usul hak
kında görüşme açılmasını talebediyiorum. 

(BAŞKAN — Sayın Ergenekon, daha önce 
yüce heyetiniz, bugün saat 10,00'da toplanarak 
Bütçe kanunu tasarısı hakkında ıgörüşme yapıl
ması hususunu karar altına almıştır. Bundan 
dolayı usul hakkında görüşmeye yer olmadığı 
kanaatindeyim. 

YILMAZ ERGENEKON (İzmir) — Sayın 
Başkan, Anayasanın 94 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasına aykırı ibir durum var; komisyonda 
ifade edilmiştir ve orada usul müzakeresi açıl
mıştır, müsaade edin de burada da aydınlığa 
kavuşturalım.: 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, 
Anayasanın 94 ncü maddesini, görüşmelerimiz
le ilgili olarak, okuyorum. 

(1) 51 \Sf. Sayılı 'basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

«^Türkiye iBüyük Millet Meclisi üyeleri, Mec
lislerin .genel kurullarında, Bakanlık ve daire 
(bütçeleriyle katma bütçeler hakkındaki düşün
celerini, her Ibültçenin tümü üzerindeki görüş
meler sırasında açıklarlar; 'bölümler ve deği
şiklik önergeleri, üzerlerinde ayrıca görüşme ya
pılmaksızın okunur ve oya konur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, büt
çe kanunu tasarılarının genel kurullarda görü
şülmesi sırasında gider artırıcı veya belli gelir
leri azaltıcı teklifler yapamazlar.» denilmekte
dir. Usulümüzle ilgili husus budur Sayın Er
genekon. 

YILMAZ ERGENEKON (İzmir) — 94 ncü 
maddenin 4 ncü fıkrası gereğince Senatoca ka-
ibul edilmiş bir metin yoktur; dolayısiyle Kar
ana Komisyonda müzakere edilecek (bir metin de 
yoktur. Bu itibarla Karma Komisyonun ka
bul edip de Millet Meclisine sevkedeceği bir 
metin de yoktur; (bu itibarla da ıgörüşmeye ma
hal yoktur. Bunları ifade etmek istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — 'Sayın Ergenekon, görüşmeyi, 
Bütçe Karma Komisyonundan gelen rapor üze
rinde yapacağız efendim, Senato metni üzerin
de değil. 

Görüşmelere geçiyoruz efendim. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmelerle ilgili bir 
hususu Yüce 'Heyetinizin bilgisine arz etmek zo
rundayım. 

Yargıtay Bütçesi hakkında, Danışma Kuru
lumuzda yapılan kura sırasında, maddî bir hata 
yapılmıştır; Yargıtay Bütçesi Adalet Bakanlı
ğı Bütçesinden ısonra, 21 . '5 . 1974 Salı günü 
'görüşülecektir. Bu hususu bilgilerinize arz ede
rim. 

İlk söz Hükümet adına Sayın Maliye Baka-
nınmdır, buyurunuz Sayın Baykal. (C. H. P. 
ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An
talya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bilindiği gibi 14 Ekim 1973 seçimlerini izle
yen günlerde hemen Hükümet kurulamamış, 
Bütçe Karma Komisyonu seçilip çalışmalarına 
başlayamamış, böylece 1974 malî yılı genel ve 
katma bütçelerinin görüşülüp kabulü de gecik
miştir. 

— S — 
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26 Ocak 1974 tarihinde kurulabilen. ve 7 Şû -
bat 1974 tarihinde güven oyu alarak çalışmala-

- jjana.başlayanıHükümetimizin; ilk;«te< aldığı i§j-
v. lerdea birisi 1974 map ıyık bütçeı hacıl ıklarıma 
*>v gözdem geçirilmesi rolm&ştur. j 

> Bütçenin,; ahalî yılibaşinda^yani 1 MartH974 
tarihinde yürürlüğe Viranesini zorunlu ıkılamyasil 
kural karşısında Hükümetimiz/:l'974ubüt4esmin 
Karma Komisyonda^'müzakeresi -için' sm.,bm zu
rnan kaldığını gözönünde -.bulundurarak, bij* 

. yandan Mart / ayı başından itibaren kamu hii-
ımetleriniri aksatılmadan,yürütülmesini sağlaya
cak .ödeneklerin delili edilmesi, öte yandan dâ 

v bütçe .müzakerelerine yeterli , zaman ayrılabil
mesi amaciyile, ayrı bir yetki kanunu ile> geçicŞi 

. bütçeyi yürürlüğe, koymuştur. | 

i 1-974 mali ystr gebe*!1 ve katma bütçe taşanla
rım' yeniden hazırlayarak Yüce Meclise sunmuş 

5 bulunuyoruz:-Bu sunûş^konaışmamdâf 1974 bütj-
-e^sıini etkileyen iç/ ve dışekonömik' ortam;bülj-

'çenih boyutları,' bütçenin bir-'ekonomi poîitika 
• araci olarak sahip bulunduğu olanaklar ve kamu 
• " yatırimlarr hakkında' sayısal verilere :" dayanan 

ayrıntılı açıklamalarda bulunacağım. Aricakj, 
-bu ^çiıM'amalara' geçmeden önce;,, bütçe hazırlık
larımıza yön veren ekonomi ve maliye poftîtika^-

"' larımızı genel 'çizgileriyle"belirtmekte yarar gö
rüyorum. \ 

Başta şunu ifade etmeliyim ki, belli bir ma
lî yılın bütçesi, 12= aylık" bağımsız bdr dönemp 

" kapsar görünmekle' bera*ber, :aslmda her bütçb 
geçmiş dnöemlerin etkisi altında bulunur ve bu 

• dönemlerin kofullarına:- gör'e• biçimlenir: Ayrıca^ 
f • • bütçelerin içerdiği•'- giderlerin pek> "çoğu r: Hükil-

ırietlerin- hareket esnekliğinismırlayan yasalar^ 
'••'•" göre dondurulmuş ödeneklere : dayanmâktadııf. 

Bu duruma rağmenf 1974 ̂ yilı bütçesinde*' ekono
mi ve maliye politikamızın ilkeleri yansıtılmaya 
çahşılımıştır. Ekonomi politikamızın amacı, hal
kımızın refahı ve mutluluğunu sağlayacak hızlı 
ve dengeli bir kalkınmayı gerçekleştirmekti^. 
Ekonomik büyümeye temel önceliği veren böyle 
bir politikayı, 'toplumsal boyutu gözden- kaçııt-

"'madan,vuygnılayabaileceğimize iin^nıyaruz. Bjı 
«• yaklaşım, kalkınmayı, yalnızca büyüyen* bir ra-
"; •• kâmlar;rdizisf olarak^ < çleğerlindürmekten- uza^, 

s sayısal büyüklüklerin altındaki; erbeşeric ve>~topj-
•" taısal gerçeğe *$-ayarlîrbimanlaTişıayamsıtmal^ 

tadır. Bu bakış açısı, rakamların soyuti Husu

sini de insanın somut gerçeğini de dikkate al
maktadır* 
î : Uluısumuaunt bütün yaıpıcjîunsıırlaranı hare-

o kete^eçirecek^ her* kesimin yetkin tbiryi. sbicjimde 
.^katılmasına olanak, «sağlayacak Mry-yeııi Şn§a;>dö-
Î nemine hızla geçebilmekistiyoruz. 

; Halkımızın tümünün ulusalı kalkınmadan^ pay 
alması, toplumun;ıyalnız bir .bölümünün çabası 
ile ulaşilabilecek amaç değildir.. :Kaükıramayı 
sağlamak için çaba sarf etmenin onuru, kimsenin 

.tekelinde kalmamalıdır.. Kalkınmadan .alınacak 
pay da kimsenin kimseye bağışı sayılamaz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;; bu ge
nel çerçeve içinde, ekonom'imizin.J^ugüh.: karşı
laştığı dış etkenlerle de beslenen yüksek kon
jonktür ortamında beliren sorunlara da' eğil-

•mek; istiyorum. 
Bugün ekonomi ve maliye a lanında^ karşı 

karşıya bulunduğumuz sorun;5 gerçekte-gelişmişi 
\ ile, az gelişmişi -'fil© bütün dünya uluslarının' par

lamentolarının ve hükümetlerinin çözüm aradık
ları sorunlardan farklı değildir. Dünyanın her 
köşesinde düşünen kafalar bir • yândan k ekono
mik büyümeyi hızlandıracak, hiç değilse' sürdü
recek olanakları bulup -geliştirmenin f öte yan-

,dan:fiyatlar ve gelirler,düzeyinde ortaya* çıkan 
dengesizlikleri gidermeninoyollarnm. aramakta
dırlar. Biz de yatırım, para ;-rkrqdi^özendirme, 

"i.jdış.-. ekonomik İlişkiler. ve bütçe politikalarımızı 
• • bu ikilemi gözönünde. tutarak'.. düzenleyeceğiz. 

(Bütün bunlara ek olarak; bir yândan, değişen 
dünya > koşullarına uygun bir* biçimde • ve kısa 

! sürede bu koşullardan'' lehimize ^olanları' en' iyi 
^şekilde kullanmak amaeıylej üretimde -.yapisal 
değişikliklere yönelmeyi, '• örkeğin; * * tarimsal 
ürünlerin sanayi gelişmesinde7 ortaya çıkana ye
ni ve büyük önemini gerektiği-biçimde değer
lendirmeyi;" öte yandan, temeli yüzyıllar önce-

:: sine varan toplumsal dengesi&liklerü, büyük-mr-
. rsmtılara yol açmayacak yeni- Ve*ı haklurbir'den

ge anlayışı • içinde düzeltmeyi: düşünüyoruz. 

Bulgun için ekonomimizin bütün kesimlerin
de israfın önlenmesi ve. kaynaklarımızın, en et-

. kin bir biçimde üretken yatırımlara yöneltilme
si, her zamanki öneminin .ötesinde, bir: zorun
luluk halini almıştır. 

Hızlı kalkınma ile istikrar arasındaki ilişki-
Î yi kurarken önemli olan; oiahaMam vea<?iayları 

doğru değerlendirmek, toplumun g^fesnHO$ele-

* - 4 _ 
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rij^^'^ıoıııâmu'iizDinmlıılııM^nL dertgeleyebM'f-:! 
medBt̂ e «foraramaşia-tutariırbir politika uygulaya- 4 
bilmektin:Bit.anlay^?içinde sunduğumuzv J974 ı 
mallı ijhlvıbütçd^ ile, ekonomik büyümenin hız-; ] 
landırılmasına ve doğabilecek dengesizliklerinr. I 
gi4exilmesinfi-:yaı?ayaeak. yardımcı araçlar da 
gey§stiçilmiş.tiçi...Daha sonraki bölümlerde nite* ,1 
likLeri. .hakkında.. açıklama. yapacağım bu araç- .] 
lar^şunlandiRii: 

Yatırımlaıa. hızlandırma fonu.; küçük . tasar-% J 
rufları, yatırımlara, .yöneltme fonu; önemli" fiyat J 
artışlarım,:k&Eplama £onu; Hazmenin, potansiyel 
olarak sahip olduğu olanaklar aktüel hale ge
tirilerek yaratılacak -ftmlann-konjonktür dalga-
larimaiarıyiü^miü^cadelede '%uMahıiması. -

Yinerbu.büitçede/koibperatifler bankası ve sa- | 
nayi bankası kurulması için; gerekli ödenekleri 
de Bnğörmüş bulunuyoruz. 

!İ974'y^lıhütiçes| ile, toplam' vergi yükünü I 
ağ^a§daçaieak;uted!birler -getirmeyi düşünmüyo
ruz vicÇakafc. t Yer^i ̂ sisteminin aksayan yönlerinin:: I 
gio&riimesi, etkinliğinin, artırılması ve bu yol- I 
la lekefinmnsman.kaynağı yaratılması için, çalış- I 
malaıamızıı? >.sürdürüyoruz.' Bu çalışmalarımızı I 
uygujamıa ^alanına »intikal ettirdikçe bütünü ile t 
ve»gi; sisteminin ekonomi ile bağlantısı kurula-- | 
cak ı KV eügi , ̂ ayıpları, giderilecek T ve sisıtem- daha 
veBİ«mliı.hale:...getiı?ileeektk.: 

Sunulan > hütçd sağlam kaynaklara dayandım j 
rılmiştıraÖafîf.harcama ödenekleri olanak ölçü
sünde -Josilmış: •» ağrrlık, yatırım har<camalarına;J 
verilmiştir- -İktisadî Devlet Teşekküllerinde ya*:\ 
pılan^fiyat.ayarlamaları da bu kuruluşların .bü-; A 
yük i ölçüde i kaynaklarmm.; sağlamlaştırılmasına:; [ 
yardımcı olmuştur;.; I 

Buragra /kadar aolan sunuşlarımla. :genel.. bakış 
açmumıiJzeMenmy.e^aUştımı:r; Bu.:anla^ı§7İç;inde^ J 
sizlesrje,:'«)neec bu.rl)ütç&yi:v^tkilenıed}:kaçıınlma?z :J 
olariaiç wvdış:ekonomik koşnllarm.kısffiMıı .emA 
vanteiîkıiljçıkafcmak istiyorum»::. 

Sa^HvJBaşkan^sayıaıîmillefeekilieric,; 1974 yi- -j 
lı MbçesHrih lyıöntemijılıedefleoyiyapisa) ve kapsam I 
mınüzeıândfiki •göçüşlerimi::..:açıklamadan-ıönce,:, 
bur. bütçenin; •hangiıekonomik: ıkrtamî ve T koşullar al 
içimİEehazırianmış»olduğuna::ı,değinmek*»fetiyav I 
ruHUTBudistekAiSadece egeleaiekseilıir; :büfcçe>:su*nj 
mışı^öntemdm: saİFdÜ3aaekftkaygı̂ ııecbancilerj.̂ el;-.-. j 
memaakİ€£lkîrl9'Ii3ı7 ı̂h y.e;WWjalnaj3Hîilkiaylaciit|. 
gersk alksömİE^çereks bütranünüenâünyavekono*- ı 

17 ^5 ;1974 O O İ ^ 

misi- açıgpdan'.önemli, geüpiev ve ^degişfcMeşfî-
şahne :almuştu?r. r 
İ Ulusal ekonomilerin, en ;güçlüsüuiden :en zayı> ; 
fına, kadac, gittikçe, cartan .ölçülerde... birlbirleri-
jıi etkileyen ;ve hirbirlerme bağlı ekonomik hal
falar, ı şeklinde .gelişmekte. ; oldukları, bu son . 
flönemde .daha:belirgin ıhir,.biçimde..ortaya,çık
mıştır. .Artık jnutlak,j3İarak;kendi kendine,yete- . 
bilen, kendisınınları. içine, kapanabilen herhangi.t, 
f)ir., .ekonomiküniteden söz,.edilemeyeceği gibi;;. 
doğa]..kaynakizeaginlikleri cUşın/la bir. önemleri 
olmadığı. sanılan küçülf.,ulusal ,̂ ekonomilerin,.... 
dünyanın: alışılmış- ekonomik .yapısını .v.e denge-, „ 
|iniî .değiştirecek ve yerleşmiş, kavramları ..altüst 
fedecek bir güçle ortaya çıkmakta: oldukları.göz-. 
jemlenmektedir. 
j Ülkemizin7: ekonomik denıgesinin, bu yapısal 
diyelynöeeğimiz- -çalkantıların' etkisinden uzak 
kalmak" şöyle^ dursun;: bunlardan fazlası ile et
kilenmiş olduğu da ileri sürülebilir; 

| 1197)4 yılı. bütçesinin biçimlenişini önemli öl- .•. 
çüde Jbelirleyen»hu.. ortamın>yanı sıra,. 12 Hart... 
sonrasının..ara. döneminde yer alan. siyasal. ger,,; 
Üşmelerin iç gkontomik yapımız üzerindeki;.etki-.-. 
lerini de .dikkate almak, gerekecektir.. 

Ekonomi içindeki yeri ve büyüklüğüjneıolur-r 
ga »lsan>r. deMİetiMtçjesjöin* ekonominin: :tümünü -.>A 
oluşturan •= koşuyardan etkilenmemesi -ve «bir: öl- i 
^üqle de .feu./koşul^arı etkilememesi -cihette, .düfü-: 
Jıülemez. Kalda, lçi,kgef;tiğimiz dönem bu açıdan. 
Olağanüstü bir nitelik taşımaktadır. 

1973 yılj .bütün ;dünya;ekonomileri:için,- hızlı 
bir.,,büyüme? dönemi olduğu,:kadar, büyük bir 
bunalım, dönemi de olmuştur, özellikle ileri: de- ; 
recede. gelişmiş şanayiv ülkeleri, .son-̂  yirmi yılr . 
dan-bu yana en hızlı-gelişme düzeyine ulaşmış- ; 
lacdrr^ Bu ülkelerin xüretiöi : artışı ^ortalaması ; 
1̂ .973'te ̂ aklaşı^iOİar^k;:% Vye .yükselmiştir. Bu: 
iıdiigeUşmpnin, İ^eO'lardanbu.yana.etkisini git- : 
gide:artıraasapaygın^enflasyonistrbaskılaîia rağ- ; 
men ve 197l'denjbaşiayaı?ak:il973'te en-üst sinir., 
hnai.ulaşan .uluslararası ^paça alanındaki gergin; ı 
çekişme ortamı,içinde'.gerçekleştirilmiş oldıiğuf-
ha-'dikkatki'inizi çekmek histerim,:' 

öte yandan hu; îgelişme, uluslarargfâlr mal: mü-- • 
badelelerinirde.lolumlu yönde-etkilemiştir.yDün- • 
ya, ;^caretb3i9Tâ ,<yal|i!idaki yüksek öevV«si»i ıko-
fumıış̂ lıeoBEşnfihetniBn̂  büt«nl;ürünterînj ^zeHikliK . 
hamanaddelerâar ihraç - birim iiyallarır rekor dü-"î 
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zeye yükselmiştir. O kadar ki, ilk olarak ticaret 
hadlerinin tarım ürünleri ihraç eden ülkeler 
lehine değiştiği bile ileri sürülmüştür. 

Bu hızlı gelişmelere paralel olarak kârlar ve 
ücretlerde bir yıl öncesine göre ortaya çıkan 
önemli artışlar, tüketime dayanan ekonomilerin 
başlıca itici gücünü teşkil eden tüketim harca
malarını büyük ölçüde kamçılamıştır, ileri de
recede sanayileşmiş toplumlarda, toplam tale
bin, bu görülmemiş ölçüdeki hızlı ve sürekli ar
tışının sonucu olarak üretim kapasitesi sınırla
rına gelindiği ve çok kez mal arzının, talebin 
gerisinde kaldığı raJhatlıkla söylenebilir. Bu göz
lem, enflasyonu oluşturan kısır döngüyü açık
ça belirlemektedir. 

1973 yılında fiyat artışları, uzun yıllardır 
alışılmamaış büyüklüklere erişmiş ve bütün dün
yaya yaygın bir hal almıştır. Bölgesel ve ye
rel bir sorun olmaktan çıkan bu fiyat artışları, 
giderek küçüklü, büyüklü bütün dünya ülkele
rini ilgilendiren bir bunalım niteliğine bürün
müştür. Bu alışılmadık ölçülerdeki fiyat hare
ketlerini önlemek için, piyasa ekonomisi düze
ni içindeki gelişmiş ülkeler, çeşitli fiyat istikra
rı tedbirlerine başvurmuşlar, uluslararası örgüt
lerde, birlikte davranma önerilerinde bulunmuş
lardır. Birbirlerine olan bağlılıkları ve karşılıklı 
etkilenme dereceleri ne olursa olsun, gene de de
ğişik yapılara sahip olan bu ülkeler, bugüne ka
dar gerekli uyum sağlamak olanağını bulama
mışlardır. 

Buna karşın tek yanlı olarak uygulanan ted
birler arasında, zamanlama ve yoğunluk derece
leri farklı olmakla beraber, özellikle kısa dö
nemli olanları bakımından benzerlikler vardır. 
örneğin; fiyatların ve ücretlerin dondurulması, 
fiyat ve ücret artırımlarının kontrole taibi tutul
ması, taksitli satışların sınırlandırılması, para ve 
kredi musluklarının kısılması, tüketimden alı
nan vergilerin yerine ve çeşidine göre yüksel
tilmesi veya azaltılması, gümrük ve ithal ko
laylıklarına başvurulması gibi tedbirlere yaygın 
olarak müracaat edilmiştir. Yüksek istihdamı 
içeren hızlı kalkınma hedefleriyle, aynı ölçüde 
artış gösteren fiyatlarla mücadele hedefi ara
sında, ülkeler, her iki hedefi de i'hmal etmeye
cek politikalar izlemeye çalışmışlardır. Ancak, 
her ülkenin kendi koşullan içinde aldığı bu ted
birler, özellikle istihdam hacmini daraltıcı yön

deki etkileri ve bunun ortaya çıkarabileceği 
önemli ekonomik ve sosyal bunalım tehlikeleri 
nedeniyle çok ciddî ve sürekli bir şekilde yürü* 
tülenıemiş ve dolayısıyle beklenileni vermekte!} 
uzak kalmıştır. 

1974 için yapılan tahminler, Batı Avrupa 
ülkelerinin, çok düşük kalkınma hızlarıyla yetin
me zorunda kalacaklarını ortaya koymaktadır. 
Enflasyonist nitelikte beliren yüksek fiyat ha
reketleri, 1978 yılında alışılanın dışında, zaman 
zaman hem konjonktürel genişleme, hem de da
ralma dönemlerinde etkisini sürdürmüştür. 

Diğer yandan, 1972 dünya tarımsal üreti
minin yetersiz oluşu, özellikle Sovyetler Birli
ğinin çok düşük seviyedeki talhıl üretimi nede
niyle Amerika Birleşik Devletlerinden büyük 
miktarda buğday satın alışı, sanayileşmiş ülke
lerin bir bölümünde uygulanan koruyucu yük
sek tarım fiyatları politikası, gıda maddeleri fi
yatlarında da büyük artışlara sebep olmuştur. 
Bütün bunların yanısıra, 197:3 yılı içinde önce 
küçük fiyat sıçramalarıyla kendini gösteren, 
sonra birdenbire büyük enerji bunalımı niteliği
ne dönüşen petrol sorununun gelişmiş sanayi 
ülkelerini, yalnız ekonomik açıdan değil, sos
yal açıdan da etkilemiş olduğunu belirtmek iste
rim. özellikle Batı Avrupa'da vitrinlerin ve rek
lam ışıklarının karartılması, iyi ısıtılmayan iş
yerlerinde çalışılması, otomobil kullanılışının 
sınırlandırılması, bu nedenle Avrupa'nın mü
kemmel oto yollarında at arabalarıyla pazar 
Igezmesine çıkan ailelerin görülmeye başlaması, 
tüketim toplumunun baş döndürücü gelişme hı
zını ve hedeflerini yeniden düşünmek ve tartış
ma gereğini ortaya çıkarmıştır. 

Burada üzerinde önemle durulması .gereken 
bir nokta, talepteki artışın, özellikle anamadde-
lere olan talepteki artışların artık sadece üre
tim ihtyiacı ile açıklanabilecek düzeyde olmadı
ğıdır. Birçok ülkelerde fiyat artışlarından ko
runmak veya spekülatif kazançlar sağlamak, ya 
da dünya ekonomisinde yeni üstünlükler elde 
etmek amaçlarıyla stok biriktirilmesine gidildiği 
görülmüştür, özellikle Amerika Birleşik Devlet
leri, Sovyetler Birliği ve Japonya gibi ülkeler 
büyük hammadde stokları yapmışlar, bu yüz
den buğday, pamuk, soya fasulyesi, hayvan yem
leri gibi tarımsal ürünler; çelik, bakır, çinko, 
kalya gibi madenler; yün ve yapağı, iplik gibi 
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maddelerde darlıklar görülmüş ve bu maddele
rin fiyatları taJhmin edilemeyecek yüksekliklere 
çıkmıştır. 1974 yılında da bu leğiMımıin devam 
edeceği, i lk dört aylık uygulamadan anUaşıl-
mafctadıjr.. Gelişme yolundalkii ülkelerin gilfctib. 
çe artan yatırım maili 'tıalep'leri, ge'lşmüş ülkelerin 
sanayi ürünleri fiyatlarını artırmalarını kö
rükleyecek, ancak enerji bunalımı nedeniyle 
üretim 'kapasitesi sınırlı kalacağı içlin, teslim 
süreleri uzayacak ve İngiltere, Japonya gibi ül
kelerde lişsizîik siorunu daha da artabilecektir. 
19173 yılında işsizlik, İngiltere'de % '26, Japon
ya'da % 9 tartmıştır. Bunun yanında gelişmiş 
nikellerim gittikçe büyüyen hammadde taleple
ri de, gelişmekte olan ülkelerde fiyat yüksel
melerini kamçılamaya devam etmiştir. 

Bu noktada Türkiye'nim, elinıdeM ekonomi
sinin büyüklüğüne oranla çok önemli sayılabi
lecek klöviz rezervlerinden etkin brçiiımde yarar
lanma olanağı1 'bulamazken, demir - çelik gübi 
maddeler ithalâtında zorunlu stokları biriktliı-
rerelk, aktif bir ithalât politikası yürütenıemiş 
olması da üzerinde düşünülmesi gereken birr 
husustur. 

jSayı'n Başkan, saym milletvekilleri; ekono
mik açıdan günümüzün .en önemli (sorunlarını, 
bir yandan bütün ülkelerde etkisünii sürdüren 
fiyat ;artı§;lıajnı, 'diğer yandanı gıda maddeleri, 
,gtü'bre ve hammadde yetersizliği teşkil etmek-
Ibedir. Bu ara eneırji de, tüm petrol tükteltlici ül
kelerin ortak siorunu ve endişeli haline geljmiş-
tir. Gelişen dünya şartlan,.ülkeleri, giderek' 
birbirlerine son derece ibağımlı bir duruma ge-
tirmiştr. Fakirlik, nüfus artışn, gıda maddele
ri dağılimımdaki adaletsizlik, hammadde yeter
sizliği vie .enerji' gilbıi sorunlar, artık ülkelerin 
tek basılarına halledebilecekleri ölçülenden 
uzaklaşmıştır. Giderek 'artan ülkelerarası ba
ğımlılık, bu sorunların ortaklaşa ele alımma-
smı ve çözümlenmesini .gerekli kılmakltadır. 

Bu genel görünüme işaret ettikten sonra, fi
ya t sorununa daha yakımdan eğilmek iste
rim. 

. İ1973 yılım'da en belirgin özelliği, (hammadde 
f iyaitllarıyle ücret artışlarının hızlandırdığı ma
mul madde fiyatları artışı ve dış tilearet işlem
leri dolayısıyle/ enflâsyonun ülkelerarası trans1-
f eri olmuştur, önce hammadde fiyatlarını ele 
alacağım:. 

1970 yılından ütlbaıren 'bütün dünya ülkele
rini saran enflâsyon ve 'bunu önlemek için alı
nan sınırlayıcı tedbirler, başka umlsurlar'la bir
likte üretimde azalmaya yol açarken, hızla ço
ğalan dünya nüfusu dolayısıyile arıtan talep, 
temel maddeler fiyatlarında, özellikle 1972'den 
sonra büyük sıçramalara yol açmıştır. 1967 -
1$69 dönemi! dünya fiyat ortalaması (10 kabul 
edildiğimde, 'önemi bazı maddelerde görülen 
fiyat gelişmeleri şöyledir: Şeker fiyatları 1972' 
de % 2117,4,1'973'te % 313 artmıştır. 1974'te ar
tışın '% 682,6'yı bulacağı tahmin 'edilmektedir, 
Buğday fiyatları 197i2'de <% 6 artmışken, 1973*be 
bu artış % 1119,4'ü bulmuştur. 1974 sonunda buı 
artışın % 213,4 olacağı sanılmaktadır. 

Pamuk üretü'münin bütün üretici ülkelerde 
beklenen seviyesinin 'altında gerçeşleşmesi, 
spekülatörlerin büyük çapta mal sitolk (etmeleri-
rinin pamuk fiyatlarında önemli artışa yol aç
tığı görülmektedir. • 

Diğer taraftan, petrol krizi nedeniyle sen
tetik elyaf üretiminin azalışı da fiyatlar üze
rinde etkili olmuştur. 1972'de pamuk fiyatları 
•% 26,7 artmış, 1973'te artış -% ,106,7 olmuştur. 
1974 yılımda tahmin ^edilen artış '% 1133,3'tür. 
Demir - çelik sanayisinin anagirdilerindem olan 
demir cevheri fiyatları da 1972'de % .9,7; 1,973' 
te % 16,7 artış <göstermiştifr. 1974 için yapılan 
tahminler, artışın •%< 38,0 olacağı şeklindedir. 
Çelik fiyatları ise 1'972'de % 59, 1973'te >% 1097 
.artmıştır. 1974 yıllında da •%« 142,4 oranında ar
tacağı tahmin edilmektedir. 

Ekonomik gelişme ile, demir - çelik tüketi
mi arasındaki fonksiyonel bağlantı ve hemen 
bütün ülkelerde sanayileşmeye verilen ağırlık 
dolayısıyle artan demir - çelik talebi bu fiyat 
gelişmelerinde neden olmaktadır. 

Oübreye gelince; son yıllaırda dünya !gü'bre 
talebi büyük ölçüde artmıştır. ÜretÜm ftse tale
bi karşılayacak seviyede değildir. Potaslıı güb
re fiyatları 1972'de % 40,8, 1973'te i% 78.6 ar
tış göstermiştir. 1974'te artışın % 101,7 olaca
ğı sanılmaktadır. 

Yine 1974'te fosfatlı gübre fiyatlarında '% 
262'lik bir artış tahmin edilmektedir. 11972 yı
lından itibaren hızlanan hammadde fiyatları 
artışları, 1973 yılındaki petrol fiyat artışıyle 
daha da-ciddî bir büyüklük kazanmıştır.. 
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Biraz' "<mw "de ^eğMliglf l : <gi)bîr: hafcftaard&e 
fîy&t arlışlan; •gi)deı%k' iûaiîıtir'mJaM'e •fiyitlas1" 
rina aksetmiş ve fountarih' dBiyatlahîiî" üfta 'önem*^'' 
üi ölçüde artı-rmtşttir. M ^ a ' I f c l ^ ^ ^ f '^h!nln , ,®o^^ 
üç ayında,' ülkelerin' çoğuhda %er -ay"i% i ora;-'''"-
malıda hızınr artıran ibda?'serptir' 4zlıenîefe|t]eı"dit,.';s! 

!97'3 yılınun ®OM aylarından-ibeıli- •bütün-dün*-
yaida fiyatlarda löneımli artışlar • ıgörüimell^ev-• 
dir. ÖEÖD'ye göre üye üıUkeferdekll-fiyat a-rtaşl-s 
lıarı lortalama oranı, 1973 yılı ,Mant-ayı file 1974 • 
yılı Şulbat ayları arasımda, % 12'yejyük&eltmilş^* 
stnv 1974 yılı Ocaik ayına 'kadaa^ olan jalti-ayık'k •-
dönemde ise bu oran •*$>< 13"e ulaşmışıtır; 

(1974 yılının Slik "iî yÜaniî-ırida'-Merör̂ "fsaj3â$<ji T 'ül- ıv 

ikelerindeiki 'fiyat artışlar*HJda -yenliden - hızlan
malar ^olmuştur. 1973 Mart ayı- ile-1974 yıllı Şu-? - -
ıbat' sonu ara;smdaki-f-iya!t-i''artîşla43f^lbiJShalssa, • 
Japonya'da % 26,3, İ talya .ve İngil&ore'de*% 18,&»,-
/ve Fransa'da % 11,6 gibi yüksefc^rifr--düzeye,? ı 
ulaşmıştır. 

Fiyat artışlarının «n düşük - oldugUo ülk© -
Federal Almanya'dır. - iAjineriika 'BİMeşük^Dıev^ >•< 
letılertnde ise 19!74 yılının ilk aylarında fiyat -
ı&evdy eterimde yenliden yükselmeler- görülmüş*-
tür. Yalnız Şuıbatayundaiki 'artış-:% ;1^5- olmuş-'< 
ıtur. İzlanda, Yunanistan, Eortekiz- ve İspanya' * 
da $se bu dönemler için fiyat artışları sırasıyla; 
İzlanda ilçint '-% 32,3,. Yunanjistan için, % 33,4/, 
Eorbelkiz için % 19,3, İspanya için-'% 14,2 d -
muştur1. .-

Ücretler de, 1973 yıtodalîii.-!,arttışınî,'1974 
yılının ilk üç ayında da devam ettirmiştir. 1974 
yılı 'içinde de; tfiyat;.'artış oranlarının değişlik-
liik göstermedi veyı l ın ilk' altîı" ayîülk' 'îdev.reısltlir" 
deki iârtışîn, iklinCiyanyâ'Orâinla" daha ' * fazla" 
olm'asi beiklenlmektedir. 

11973 yılının »son aylıamyl'e 1974 yılmam itlik 
aylarında (hükümetlerin fiyat Ve" üctfetltere iliş*-
!kîn politikalarında önemli 'değ'iSşi!ld.-ikl,e* *öl!ffliâ-" 
imıştır. İ thal fiyatllârındakü : jdevamlı ' ar t ış i je- ' 
'denliyle' fiyat 'kontrollerinin MrîÇölk' Ülkede İbçeik.- ̂ '; 
llenaîen sionuçlan veırm ediği 'go^üteüşltüf. B(u-:,~ 
na rağmen, (birkaç gelişnıÜş ülkeıîiü dışİîMıa, * 
diğer ülkelerin, fbugürtfeü şartlar" altoda-!ibu 
yöntemden vaz!geçmöl"eri" soz- k̂oİLUSU ~!editmie^A 

ıme'ktedir. Fi^ât "artış'lân-Üoll^sti!3^'«§^tl!i"'&l-rr] 

kelerin merkez foahkaîrarıîitea-tâ^ aiıMfl^^ 
(bulunan1 par asalı fâ&ltMfthâ^ teıdb'i*ie^r-KeM2 '̂ eıyi**'* 

ietpöieTû^fci?;'HattS<6azFüi&terIcffeu* UedsbSİttseöî̂  
: ft d a & â % t i ^ f i $ a ^ 

Öröeığiri^ 'FriöiîSaT' Beî | lkal^l isvle^ , 5 î lo l îa iârk 
i n lW^lMer ; Mf yanıdari' kredi" §atftSar\«a -' «ıkrVv 

i: con'twl usullfâri -getttfMcefa,- ^ i ğ w ^aflidıad^pa*4»- -
i «a 'piyasasındaki :1®fo lıa'dlfetütsi v yük^eOfteii§'le!r]-1?v 

* lir;' Malî "politika %onusu*nda *ia ibiı*çöik" ltiHk<*â,ef"T *• 
i Miemli feısııtlamalara "gidiljmîşti'ri ' JapeîiyavTev l 

l ^ngitttere gibi üllkefet'&ê ^ 7atl)ri,MW'JiS,eI^le!Ikll§•,':w 

t ne'v^rgi- ^oranilari'nda' önemlt artı^htafl^f- yap^-Vi -
^niştir: ^Ülikfeileri - bu poH)t8kaliöia itertA;'ineld«ifei,'J-
finv 1başiîMa'ta^lİ9lM':!kısm '̂=% 

| Fransa'da enflâsiyonlıa--müead'ele^ilte • .i'ligıli'i^ 
|«larak:='!alınam-Jbütçt& ̂ d ^ l e r i n ı i n - 19T& yıli b&> -
Inınca tal̂ etoâ' 'kısıcı etki ^apBjıa^l^l^ni'efete»--. 
•pr. Değimmliş olduğum kısıtlayıcı tedbirler 
şoüu'ett • ibü^üik' ıekû«:»om4'k^^î/g1i®#p*^aM^Maiİ>!il'ei''i 

Î
anâyi' #kfeüörİKde, 1974 "yılı Sç'üide %nea!k^ ̂ rtee^ * 
ama%!t^^ öa-anındiâ^Mı1' büytthi'^hîi^i^l^enıttelk--1 

İedif. -
j (Bu laradâ^ * mesela LA.mbrikaKM»îeşfc;;{Oeh^et-^ • 
tjierlöde; ^ayıtit (sairı'hâsıîıâ' artışı 197S" ^liı,ftîia'-î% c'* 
f ,${ Öldtiğu?halde,11974 için ;plarilariatt'gayrifisa- 'l 
ti hâsıla artıişı % sıfırdır. Meselâ; Fedetfaf-^M^"l 

tnanya için 19i73 -yılında % 5,6 ^laıiagay^^afi 
Jıâs^a:-artişıy '1974 yılında *% 0,7î5"ölanaik3plıaT«iKi-
lamöî ktıasdiır.iL 
.] Fr^saı%in tWt4: /*«•. 107^ yuluttâa^ %,3-«laîi;Vîi 
|ayrlsafi Msila artiŞ^ilöT* yı l ında^ 4 öaa*â*:̂ v 
:|)efefenmöktedir. İnlgilterG'de^1973 ̂ İKSÜa^ &fiy,û 
oylan fayri safi hâsıla aftışi; 1974 yıİMda^ ^Ekki-: 
)̂3J-/2,!5;olarak^^beıklenmi6!kt6dirî  

Japonya için 1973 yılında "% lO^iOİan gayri.'. 
i afi hâsıla artışı, 1974 yılında %1,75 olarak 6e&- * 
Jenmektedir. 

Meselâ; İtalya'da 1973 için % 5,2 olaıi gayri. 1 
iiafi hâsıla artışıri1974 için % 5 ollarak beklen-
iıektedir ve meselâ Kanada'da-1973 için Î% 7 V 
olan gayri safi-hâsıİa artışı 1974 içiıv% 4,75 öla-
rak beklenmektedir* 

Bu^ftrMaiBaâ» tilM*ıMe&4§si8îikl v^or«ffîu 

İ
necini ko«$fflöktadıı?;:îB%üme^^hızıöiJ»^üpıe^ 2 
ine paralel olarak, petrol krizinin de hızlandı^»% 

lığı^ra^dftûi§si2İiğM"dana^4ai: ^artîtıfeı̂ t>ela!fefi-
lek^di^-takdir ^ u y u n i a ö a ^ - ^ 

iaı^5tl^mtş^«gia*P-tll^İt«6m 
ı te l^ ^in>^öö^Kuşleafe^^ 
j 1974TyılMi^^ba§iödB^şeti^^İ3^li^^ 
yüksek seviyesine ulaşmış olması, dünyadaK&ök#^> 
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no!^&ı*ejiîg^İ€ffzöm^ 
tırHttşfeifpıdenitebatraıfiurâJİao^ıso^ ^üyniçindea; 
bel« î̂gİBaI^gfeieâ£GdıısIâTigüpaaıp&raısâs&steırdelti: i 
bunalım, ile, petrol sorunu arasındaki ilişkiye \&e ̂  
değJ^nefe^stePİM;i). 

Biföi^m? gibi; llknlcr Dünya Savaşından5 BOIÎ-̂  -1 

ra *B'r6ttöTİ woo'ds anlaşmasiyle" yürürlüğe kon-ui--
mui? I^luriaîiTe'özellikle1'Amterikan'dolarının' ai-**' 
tm&~çevirTletHiMîği; esasına" dayanan kambiyo" • 
sistemipsoıfyıliurda sarsıntılar geçirmeye başla-'' • 
mı§7 l971r ı̂l>ntiaiAm'TeTika; birleşik: Devletlerinin-; • 
dolMn-raltm^"çev^ebMm,e"^niteli|'ihı ' f e k ^ y a ^ " 
olaralrifoîdıfeusıyierde işleme2 İmle0 gelmiştir;,v 

ButtUn^soıaaKîiı̂ ölarak^başta,. dolar^-marfsv yenr.. 
sterlin gibi başlıca paralıatıvolmiak-iize^, •̂ eş&'tii...-. 
ülkelerin paralarının birbirlerine karşı yeniden 
ayariaTİmasr'zönmlu; halen feelmistiri;;ı 

1972 "ve 1973 "yıllarında piyaşaM ekonomisine 
dayalı sanayi ülkelerinde hızlı büyüme ile birlik-' 
te uluslararası likidite 'hacminde artışlar olması; 
özelliMe büyük bölümü çok uluslu şirketler© ve' 
buiıadâ getrdi §irkdtlıerinie ve petrol s'anayıieıülıe-' 
nine ait blduğiU sanıLan 60 hilüyar dolartn"üstün-" 
deki 'seyyal paraların speSkülatııf lamaçlarla ül- ' 
ifeelıer arasında ^olağan dışı 'sermiaye alkıımllıaııîmE' 
yol açfia^^te&'löııtem^ 
lettei,iiıiav~M sürüp .-:< 
gitmesi, 1973 yılı başında doların yeniden de* l 

va'l^aeâfâmiesiftıe s yol açmıştır. 

Bunu bazı paraların dalgalanmaya bırakıl-
masj^l<feiil^^^ii@lıü:ibıazı':pahalar'ise -yenide»' «fce-
ğeptkazaüamı^tif.̂  

Çiiâ^mL^îbu-tabloyu, kısa^-bir;süre. sonraude-c^ 
ğiştİteîrsıpteBft̂ elfşm l̂&rv-197-3* 'yılının^. ekoHûMükui: 
olay^îiMsEMiöriariane :kaâar-''süBprâli - geçtiğinde; 
gö^^»»e^Ay^tc«;1Grerigekjföö ;de^.nîErrikan dolarur: 
nm, özellikle parasal işlemlerde bir ara istenmezle' 
olup£uVraıei&^ 
lerîöctea l̂»ertitKte iâote!nta!Eij% Isılkıa8t̂ 5?a7.ddü§öttftiie 
lerie îlslıl©la l̂a,ıf ;i^ununü£aEMdaadö^/#a:eftelee.. 2 
rinkfc&üı^H^ği^me^o^&gniyler tica^ette^ Mr-
mayöjhar^^tlermde ^©külati^^har-ekfetlerin - yor -> 
ğuflluk.kazasmasivpelf>ç©k kişide 1929 .bunalımına--
ben«e^^i]^4urumla!ikarşil^eag:iı?ialenimini uyap-..>=•• 
diKnaaştır. Oy^,*^k^ü§ltti Jjift-«konomik-potansLi 
yeiefcida5tftnmsdita.:buluâan Anterâs^^dolaıo^ al-^-
tınla iHşka^ii^aa^Jeriüökle.İJİıtiikte,syine de.rezerv. 
niteliğini sÜBd%iîfl&kt̂ tdi.- • 
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j Aımuakıa^un, < Wktımm maaşının Mtimindien -R 
^oı»K^"iödeıMefi adeBgeaKnde:Aıeöilii-binj iyilgşfcişsı ?-
ijn.e sağlamış olması; bunun yamada-başlaoaa pet^t ,-
ıfol üreticilerinden biri ve ayrıca uluslararası 
ietroî şirk'etleinin başlıca sermayedarı olarak, son 
petrol bunalımından en az zararla Ve belki ;de ' : 
güçlenerek çıkmış bulunması, doların büyük biı* 
]j;rîz geçirmesine engel olmuştur. Bunun* yanr şi
fa, petrol bakımından dışa bağlf bıdunan geliş* 
miş ülkelerin paraları da düşmeye başlarhıştırl * 
İ974Tyıbnin ilk'ayında/önce Japon yeni, sonra*" 
| a "Fransız frangı dalgalanmaya.bırakılmış'"ve-••' 
(jleğer, kaybına uğrajmıştır: 

•I 
1 

j Sayın- ıBaşk%K,iiSayüi -JûiUetvekilleri^ üjlkeHâ»iı2ı 
ôk< ̂ k»ıdan ; ilgügıidir^îi ê e Nökanomimiâi xi>üyüfc*/.A 

ölçüde --etkileyen petrolebunalıaıı ^üstüade^^inazaî 
İaha ayKöîtıto olaîakâdumaktfr -A Îajtdftv * gö$i» w 
yorum. 

j So»vpetröl bunahmınij sadece 1<973 yıljnuiıSDn 
|yt$r*nda patlak:veren .Orta'--- DoğUi.siyaşa^tıuv^ 
ialımın^-»yalnız aıluslar arası • ödemete sisieiHdnüii:JI 
koşullarMiii ve boyutlarını temelindenv«cetkileıAd&eı.: 
İe kalmayıp,; Mtünüyle: «bütün dünyalar«geljşmâç^ •? 
ve '<-az ;gelişiniş-.-= ülkelm-n toplumsal ytapılaiiasdanfm. 
1 iretiniimerkanizmatarma; •varıncaya' kadarı' köklüuü 
değişikliklere yol açmış olması, sorununvJütta&aaa. 
&ahaönemli aıedeıılöritt ̂ bulunduğunu. -göigfcrmek-
edirv s"-

Birrhdiği gibi petrol, hem enerji'" kaynaği',r~ 
i ıem "de "hammadde1 "olarak moderh -üretimde '• 've" e 
3ncrderiî^aşayrşta - hiç"-değilse'kısa vadede'-1 ko'r" 
jjajtoflfyeTî" •doldurulıamayıacıajk* bîr1 anamaddîiâfr^ " 
!)ünya enerji tüketiminin %'50%iniukarfila^aıi"" 
)etroi, aynı 'zamanda modern, teknolojiye,-kuüa-

mlış^şejVll'eri ve uygulamalara- bakımındaru..da-e, 
1 iamgaşiJu-vurKttuş .bulunmaktadırviYeni Jbir-ener-^* -
, i l»ynağ^i)uluıısa-Ml©r.dünya,ryii^&yinde Jıarek«t^'t 
ıalinde -bulunan-.Hii'lyûnlarca -otomobil- matoroı^ u-

Îun^ fuel.».oil>.santralınj^;h\x-yeni.madde^ie^^as^-
şır^-hale;-getjrilmesinia. olanaksudığı. ,-jOrtadaduv.i'. 

i 

f yâ$, ye^EÜ/ündekr^biltaeıı^i -petKol' ojkayjajdılöUfyi-i, 
ünsray&tiyaoHir -Aazun.-üaıüddetckarşılay-abilee^c-j* 

Jıitelikt^n uzakfea?; röte; jyandan^ibuı.iırezMadieî'îiö ut 
püyülc tbiıu kısmit 1bugü0küxkoş«üaıi3içinjie^.'î pet«;ı-
tol tsükı̂ öîjuien^aız ^ıây^^ecbulunaıı^ı^l|fl»a^i|605^t 
jundaki^ülkeleriiev$e$ ealmaktadiK. > *Bû  ülkeleeiir ^ 
Öaha- başk^i^ıe ̂ süfekLkgeMe kaynjtklajraıa i «sa'kipt; ̂  
flmay.^larw «nedeniylê  1* uzuaadöneıada c*ük^uavei«; -
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si kaçınılmaz bir kaynak olarak - petrolden en 
üstün bir yıarar sağlama istemelieri, bir ölçüde 
anlayışla karşılanabilir. 

Sanayileşmiş ülkeler, yıllardan beri diğer 
enerji kaynaklarını ihmal ederek, ucuzluğu;, (bol
luğu, kolay taşınır oluışu ve yüksek randımanı 
nedeniyle gittikçe petrole dayanan bir yüksek 
refah toplumu yaratmışlardır. Ancak, petrol fi
yatlarının, kısa bir süre içinde, ekonomi tarihin
de eşi görülmemiş yükselişler kaydetmesi ve kıt 
bulunur hale gelmesi, bu toplumları büyük öl
çüde sarsmıştır. Petrol fiyatlarındaki artış, be
lirli oranlarda bütün maddelerin fiyatların^ ka
demeli ve zincirleme olarak 'etkileyecektir. Ya
pılan tahminlere göre petrol fiyatlarındaki ar
tış, ülkesine göre, millî gelirin % 3 Mi ile •% 6'sı 
oranında ek bir kaynağın tahsisi zorunluıluğunu 
yaratmıştır. 

Bunun yanında unutulmamalıdır ki, petrol 
fiyatlarındaki yükselişlerden, en çok, petrolü 
ithal etmek zorunda olan ve yeterli döviz rezerv
lerinden, ıgenıiş ve çeşitli ihraç olanaklarından 
yoksun bulunan gelişme yolundaki ülkeler 'etki
lenmektedir. Bu ülkeler kalkınma hedeflerinden 
kısmen, ya da tamamen vazgeçmek zorunda ka
lacaklardır. 

Üte yandan, petrol fiyatlarındaki artışlar, 
maliyet artışlarıyla birlikte tüketici iülkeılerin 
dış ödeme dengelerini de büyük ölçüde etkile
yecektir. Henüz kesin rakamlar elde bulunma-
maJkla birlikte, petrol ithalâtına tahsis edilecek 
eık kaynakların, yıllık 65 milyar dolar civarında 
olacağı sanılmaktadır. 

Petrol ihraç eden ülkelerin, genellikle nü
fus, coğrafya, ekonomik ve toplumsal yapı ba
kımından petrolden sağlayacakları bu büyük ge
lirleri kendi ülkelerinde sağlıklı ve verimli bir 
biçimde değerlendirme olanaklarından şimdilik 
büyük ölçüde yoksun bulunmaları, Ibu ıgelirlerin 

'dengesiz bir şekilde kullanılması ve dağılması 
tehlikesini ortaya çıkarmaktadır. İhracatçı ül-
kellerin, ıgerak fiyat ve gerek üretimi politikala
rını daha akılcı ve dengeli bir biçimde ayarla
maya haklan bulunmakla beraber; ortaya çı
kan büyük f onları, gerek kendi kalkınmaları, ge
rek diğer gelişme yolundaki ülkelerin kalkınma 
sorumları açısından en rasyonel biçimde kullan
ma sorumüuluuğnu duyacaklarını umut ediyo-

ıuz. Bu fonların, uluslararası sermaye piyasala
rına akması, uluslararası para sistemi için bü
yük bir dengesizlik kaynağı teşkil 'edebilecek ni
teliktedir. 

Petrol fiyatlarındaki artışz 1974 yılı uluslar
arası ticaretini etkileyecek en önemli faktördür. 
Bütün (gelişmiş l sanayi ülkelerini bünyesine 
alan OECD camiasının, 1973'ite 9,5 milyar dolar 
olan toplam ticaret dengesi fazlasının, özellikle 
petrol fiyatlarına balğı olarak ortadan kalkacağı 
hatta bu yılın ilk yarısında 19 milyar, ikinci ya
rısında da 16 ımiılyar dolardık açıkla bağlanaca
ğı beklenmektedir. Ancak, ticaret bilânçolarm-
daki bu açığın, sermaye hareketlerinde vuku Ibu-
iacak girdilerle, ödemeler dengesi düzeyinde (gi
derilmesi beklenmektedir. 

Gelişmiş ülkelerin, üretimlerindeki yavaş 
büyüme nedeniyle ithalat hacimlerindeki bü
yüme oranı, 1974 yılında !% 4'e düşecektir. Bu 
oran 1973'te |% 9 olmuştur. Çok düşük stoklar 
nedeniyle temel maddeler ithalatındaki talep 
baskısı büyük olacaktır. İthalat hacminin dü
şük düzeyde bir artış göstermesine mukabil, or
talama ithalât değerindeki artış % 30 civarında 
olacaktır. Geçen yıl bu oran % 12 olmuştur. 

Diğer yandan ,;gelişımiş ülkelerin ihracat hac
minin de % 8 oranında büyüyeceği belirtilmekte
dir. 

Petrol üretmeyen igelişme yolundaki ülkele
rin durumuna gelince : ' 

Petrol, ıgübre ve hububat fiyatlarındaki ar
tış, bu ülkelere 15 milyar dolarlık bir ıek öde
me külfeti getirmektedir. Bu rakam, gelişmiş 
memleketlerce yapılan re'smî yardımların % 
80'ni yok edecektir. Yine bu rakam, bu ülkele
rin 1972 yılı ihracatlarının % 30'na teka'bül et
mektedir. 

Yukarıdan beri çizmeye çalıştığım tablo ulus
lararası ekonomik ilişkilere yeni bir düzenle
me getirme zorunluluğunu ortaya koymaktadır. 

(Nliltekdını, geılaşjme yodinndıakıi ülkellıenin taleibiy-
ıle geçen ıay olağanüstü toplantıya çağrılan Bir-
ılieışıraffiş GMMileitller Genel Kurulunun, «Hammadde 
ve ikaDkınımia ısoırunu» nda .aldığı tavsiye kaırar-
ıları, ülkelerarası yeınii gellir dağılımında, adalet 
yönünden dlllgi çekicidir, önümüzdeki yııllard'a 
ulıusiararıaısa fotruımlarda en çok tartışılacak ve 
üzeırlinıde duıru'liaıoak konu, ibu olacaktır. 

— 10 — 
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. OEn az igıeıLişmıiş ülkelerle, gelişmekte olan ül-
ttdeleaıitti, ibllhasısa petnoll! ıkrM ile had safihaya 
(ulaşmış, sorunlarına bâr çlözüm yolu getirme ko
nusundaki çıalışjmaiar; Dünya Bankası, Para Fo-
mu ıgoibü uluslararası kuruluşlarda ve AET gibi 
iblöljgelerarası topluluklarda da gündemde yıer 
almaktadır. 

Peıtrolideıki yeni durumun, Ibütün dünyada 
yeni îbıir kaynak dağılımına da yol açmıası belk-
ieom'etktedir. Nitekim, petrol ihraç eden Orta -
Doğu ülkelerinin petrolden sağlayacakları tiop-
ılam ıgeılürin, 1974 iilıe ,1980 yılları arasındaki dö
nemde 8150 - 500 milyar dolara ulaşaibliieiceği 
ıhesap edillmıektıedir. Oysıa, bu ülkelerin, aynı dö
nemde, )bu ©elimi en çoik 100 ımıilyar dolarlık 
ıkısımını ikendi ülkelerinde (harcayabilecekleri tah
min edilmektedir. Bu nıedenle Orıta - Doğunun 
petrol ihraç idden ülkelerinin elerinde birike
cek paralara nasıl harcayacakları; (bu partalların 
dünyanın gereksinme 'duyulan yerlerine ve ülke
lerine zamanında ve yeteni 'kadar nasıl çekile
bileceği; (bunların dünya para ve kaımfbiyo piya
salarında spefcülâıtıüf almaçlarla kullanılması ha-
linde, uluslararası para iSiisıtemline yapacağı etki
ler; sanaylileşımiş ülkelerin ıbu yemi zenginler©, 

kemdi ülkelerinden daha geniş yatırını ve kullan
ma olanakları [tanıyıp tanımayacakları; petrol 
ıtülkeıtıiıoisıjı duruımıuaıda olan 'kalkınma yolundaki 
ülkelerin artan peıtnol fiyatları karşısında itha
lâtlarını nasıl finanse edecekleri; uzun dönemli 
enerji planlaması, artarak devanı eden .enflas
yonla mjücadele ve fen ülkelerde gerçeiklesjtirilei-
«efe yatırımlar, uluslararası 'kuruluşlaırda ve 
alanlarda hüMimeıtleri ve kamuoyunu en uğmaşjtı-
maeaik konular arasında olacaktır. Orelişımiiş sa
nayii. ıtlopluımuları, bu güçlüklerden sıyrılmanın ve 
petnoll fdyatılarının neden olduğu maliyet artış
larını, düğer ürünlere yansıtmanın yolunu bu
lacaklardır. Bu duıruım, petrol, ya da diğıer te-
(mel doğal kaynak üreticisi olmayan gelişme yo
lundaki ülkelerin yükünü dalha da artıracaktır. 

Daha açık (bâr deyişle, Ibütün Ibu gel%melerin 
sonumda, uluslararası piiyasailianda fiyatları hızla 
yükselen :mıaddeleırin ihracatçısı olmayan, nüfus
t a n hızla artan, üsitiilhldaım gerekleri giderek bü
yüyen, düşük gelir düzeylinde foulunan ve hızlı 
kaUkınma ihtiyacı içinde olan ülkeler, güçlükler 
içinde ezilımıeye devam edeceklerdir. 

17 . 5 .:1974 O : 1 

IDileğümiz, başta ileri ülkeler olmak. Ü2fene, 
tbüm dünyanın İbrana em kısa aaimanda bir çjözüım 
(bulmasıdır. 

Bayın Başkan, ıslayın nıilletvekriileri; dana 
önce de değindiğimiz ,glibi, konunun Türküye açı
sından, başlka bir yönden de, büyük ıbdir önemi 
varıdır. Çünkü, Ibüyük gelir kaynaklarma saMp 
olan bu ülkeflıeırin bir kısmı Türkiye'yi çevreleı-
ımektedir. Bu, kendi doğal kaynaklarına sahip 'ol
manın normal btiır sonucudur ve bunu, /bu fiyat 
artıklarını, petrol fiyatındaki artışları anlayış-
la karşılaşmak gerektiğine inandığımızı ifade et-
tmeık isterdim. 

Bizdim asıl üzerinde durmak ristedliğimiz kıonu, 
fek lolanıaikllara kavuşan bu ülkelerle aramızdakn) 
Igielişmişlik düzıeyiinin önümüzdeki dıöneımde nere
lere ulaşalblifecıeğidür. Türkiye, Ibir bütün olarak, 
iiktıildaın Ve ımuaJhlef etliyle, bu konu üzıerinde cid
diyetle durtanalk zıorundadır. Uzun yıllar Batı'nun 
igelMşjmliış ülkelerline Ulaşmak ejalbası içinde bulu
nurken .gereıklıi tedbirleri zamanında talip ülke-
ımliızdh, çok zengin olduğuna Snandığımız kallı-
kınmıa poıtansiiyellıini ıharekete geç.iremez iisıek, 
korkanım, önümnüzdelki yıllarda Doğu vıe Gü
ney kamışuılammıziin kalkıınmıa düaeylerinie ulaş
mak çabası içine girmek zorunda ıkalalbdıLecıe-
ğiz. 

iBeltrol üırıelticisi komşularımızın 1973 yılında 
17 ımllyar dolar olan döviız ıgeliriinin İçinde Ibu-
lunduğumuz yılda 60 ımlillyar ıdoîlara çıkması b̂ eik-
lenlmeiktıedıir. Bu ölçüde bir kaynağın büyük 
(bir kalkınma poitamsiyeli yarattığı açıJktır. 

IPıetrol bunalımınım ortaya çıkardığı diğer 
•önıemli Ibir sorun da, Batılı ü l M e r arasında eko
nomik alanda bazı .giörüş ayriMölıarının Ibeürmıe-
sine yol açılmış lolmaısıdır. Petrol bunaliımı Ame^ 
trika BirlLeşik Devletleriyle Batı Avrupa üzıerin
de değişik leltikillleırlıe yansımışjtır. 

Öte yandan, Avrupa Elkonoımik Topluluğunu 
ıteşjkil ledıen ülkelerin Ibunalüm 'kar§usındalkd' dav
ranışları da uyumlu öiamamışitır. Avrupa Eıkono^ 
imik Topilıuluğu Ülıkeleriniin ,oı1tak 1>ir politika, 
petrol po'litıiikaısı olu^turamaımış oldukları Mır 
ıgierçıektir. Ancak, unuıbmıamıak genelkir kî  ileri 
idereeetd'e sanayilegnııiş ülkeler ıgüçlü ekonoımdlk 
yapıları ve poıtansiyeilllerdyie l>u lür Ibunalımları 
>en laz zararla atlatmıa yolıiarını ibulafbilirler. Or^ 
tak tarım poliltika'ları yönünden, Avrupa Eko»-
nıomlilk Tloplullnığu, Tanım Balkaniları araısınıda ya-
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ölamıaJktadır. 
IDütaya î toeâıotmlisSiyiıe ilĝ IM ton açıMiaanıattai-M^ 

^miödieaiûöaııee, «on - (dltartaik, namımaddieve tarum« 
Jüri&alİJörk^MgögkeîMen fiyat antikan, kaspşısımdıaa 
Ikaaattjaaış ^dcoMıarı önem® (bir defia jdahıa işıaıpt t 
©tm^tılsltıeırtka;. JİBıi• ü̂rtüınilfâraın. ibııgiüıa »Lde etttifei; 
lerâ^mteiB)^^ yenideni gözec; 
dietttgıeçliı^m'etsini ıgıeneıkıttiirıeaeık bâr ankm \ve çta**; 
pa^aı§taî|ştıç.iA1rltalk; tarım jseiktoöirü talî -iseklttok M-v, 
ınıalkfeaaı oçakırmş:.' 3̂ e vfeu sektöati^i^:gteıl|işmi0si *. 
denıgeıü rvıe hizbi Bianayileşmıendn ön ve tenneiıikıo*:. 
şıulm hjal'isnte'.gıellflpatîışitiir.. -

fâaöjzaıj' Efcaşfkaia^sayan. mıilileıtvök&i^^ 

'elbafaıomaak Mitüaîllepnpî. haiiöfceittl!edidie.̂ rÜüfcöanlzr 

koıp#aniM antaya ..çıfetaüdığı ıikarşiiMdı:;: -anlayiiş/: 
ihıaasasıatiıe^ ve ıdalha naısyonıel il'iŞ'kiŞJeraaaı i 
lgeJ%^ğfeîp.f dnanmıaktıayız» Dıiinıya ..ekianomaısliırL*.'.': 
de&agıelşıa^ılferlb Dgiil «âözferiimin Ibaışınlda da.be^. 
Illiırtl^lııii^gjlbiyybıu ilişkilerin $on demecıe kıaımııa ,̂ 
şı^dbr ;̂ eı̂ İidıei'.İgieliı§ımjel3ii. karşısında, aırtılk JIBSLKI: 
mızs.a3^U'adtetfeöai0:to'ağılı nikellerarasında d1eğil,vide>o 
ğişiteıfcistemlerle' yönetilen ülkeler arasındaki. 
leıkonoımiilk işbirliğinin 'de güçlenmıeklbe olduğu oır-
ıtadadıiRLBrayfkoın'UidaoJ9:7a ma <v29H3 ^totmdtaif'jA' 
ıdiuitoçâ, ̂ eıiiîiadîmlıaîii'ajtıim.ıış: tjflıâıâ â f̂lP&ylfeiiııeHıâââir. i 
Oe^ii^O!ğıalk;.toaynaiMıaraımn işlıeıtliılımıesinde.'ve ,ıg&.; 
3d«§ıtli?fl3ime8iiıöde .Ifeıüyıük semnaye, y^tıramıliaraınia: ili- • 
ıtalyaç dııgBaıpsıSıo**y«^^ ekerao^ . 
mMaa&.r..dıaytal|ı<-:baz.ı ileri ısanıayi. -ülkelerii ;anasaaa.-
d'ak&;4Mmmt Jve, tetkmık - -işlbiriliği .son iki yıldıa^ 
. öneml i : ^ 

Ajy^os;i)aJ2riE>o|?u Avrupa üllkeferii, Aivrrapa 
Ell^iitomlr^opMnğ(U!İ]JU!n., ıgenişletmıesıi ve" gü#eıir -
ımıasöı ikanşıısifnıda, lilhrtâBÇ' ̂ mıaliattiiîia ı̂tîaa'öifie raııdMınv' 
İ!eıi^sağtl(ap^k?îMaac%illej ^vKuıpavEkıoaiJoımliık... Tıap-
iüluğ^arkıaj]^ 
üıamaşlajpdır̂ ..,10712 yalı sonıunda. UlıuısIlıarairıaası.Pıar'a. 
CEbınruHîiasjaesınDeııı tofeıilamşj^aneBoımjainıya;*• 107*3 ya-; 
ılınır lözdî ejelpııje haikiaa^i!dain,^Faplanımagqa /teaş* 

ıözfeitiİJediıenildbli& M,.*4üaıya jieSaahsoımİL ve itop**) 
tanısaik^anllk^^ İve tozi^..(ie^mıeMıe&. 
d i i ı m H m a ü l ^ d ı e r ^ 
ğıuKnaaz!" Bals^üınyaısMS^aıp] 

• ttoelk*!« 

irps^bulbışı ve -«gel igmffc^ön^ 
^çâpatobaaiırlı Üikıei^îl ifedeptoî^eı^î^ğm ^şetöfct̂  
ıleoıeğd ıtoaşaagiıaırıdaıı iîsev^ıaoir^mkıiıoMarıdia^a&eiH^i-
'cjıinio düşen payı alacağı, --yeni Dİu^E&aıius^ 
ilişMıeırfe iigıistiz kaltaaıııayıaeağı düştömüJınMiıdikLii.. 
•j CKJanBnjoldıır. ski, ^ke)iı^\yjedi:-'dıoğıan^ısıağm;*da)B^-:' 

Oİoğazlarını, güıçltülderini en az saraınta.yiıs'igıeiffcv'̂  
afeMeeelk. ülkelerden Milisidir. Bütün jdlıanakla-
'Khmm.ve kaıynakliaımimazı harekete ge^rprek. bul 
ları büyülk bir idilkkatle toplu/ratun neıfaJhiviçlin, ;en « 
^ygpn denigeleıile kullanarak başarıyavdl!aj§ıaeiagı-0.•• 
iftiztdaın Osuşıknım. yoıkıtur. Bu-.yoıl^ıai.en«büy(ü^:,gü?,, 
ıfeneiimJiız, uluscıa ısaibitp- oMnğumuız jisağdi^yu/ve ... 
><|& ânışmia gücüdür., 
I ISiayui' Başlkan, ısaıyın milleıtvekillilıera; " dıünya-

«iaiki bu" geUiişıfnfelieırkı, ıo'1/uşııcmıların .ve vend.. adenge •_. 
oılaısVlıklârının ışığında lülkemazdın .̂ gıenel lelkonon, 
ı̂ ifik durumuna ıdıa değdıinııek üstffiyö'rîuım.. 
î Üfllkemliıziin gen/öl «ikoııııoımük. duımJmn-.üızıea3İıntd<>: 

ıft'ere'klıi dıefferlieınidirffrLeyi yarpanken 'Mır biitoft fan- -
lİuştmıaJsm'in çıençıeiyıeisiinıde kaflimıaya ıçal̂ ıa'ıgiöışıtıeırîek-
^ğiim. Döığıer bir deyişle, çok esıkifene îdijarlelk &*->••• 
ı̂ ieil 'Mır.değerlenldiınmie yapmıayacağıırn.. 

I J978 yılı ,14 E>kimliindıe yapilıan .gen^ısfeıejbe-.^ 
^ırie üilikesaıizıde yemi Ibtir dönem ajçılmiış, •;; UZUPJ : •, 
Ihıir bunia l̂iimldan ^onna kurulan H'ük^me^inyffiu^-. ••<• 
ı̂ aımalkta loDlduğıu ,pnoiga5aınlî Iıe 7 §Tn ı̂at WlAtMsix^ -
Sinide ıgüvenopı̂ l̂adfmışitıış't Aradanı^gıeıçten çokıkıi5MKHa 

^ir-süreide bir geıçıicıi bültçje ıbazırilıayapik -j.te?»>* '̂. 
ifunuza.^etirantLş, şöımıdi de 1974 büt^!eıs^LtalödittD.:în 
4 tımliis .ibnlluınmıaktadır. 
j LHüıküanetin lelconomıik ve siolsyal; po'Jiıtâkıaiaıaaĵ  • 
TJLyguiiar-kien nasıl bdır iç ye 4ış toon.iıontetiiir^dfa»:'^ 
İle (bnliunduğunu ortayaykoyımalk geıreıkna".̂ yuıkiafe<'-. = 
îşıda .kaikn 'çdızıglileıriiyüie nasıl bir diinya>lk)on3'0#&u-.-
şÜBÜyle- karşı ikarşiiya 'beliunduğumınızıa-bjeİâ t̂arıfe î'H 
fe .̂ ailiiisjtiıpk : 
| Şiımdi dıe, 1OT3 yı'lj .uygıultamasiînla değlh|enelkf,A, 
|Dürkiye;ddkiiekonoınik-dnrujmıır.ve '.konjKinkfca.- . = 
nin -göçünümünü>jfeetlıe!mieye, şaı^şa^ağmı^aMiâr^^-, 
İ974'de ̂ .yapılan >. tahminlene:: gö;Sev.'rl913 / jyıljndia.t^ 
|millî gelirde'ld artış hızı, sabit fiyatlarla % 5,5 
oranında olmuştur: Böylece gayri-safi'1 millî 'M-
|llaB73"îiyatlanyle-294^886 0DO'ÖWliraya"iclia^-
|nış ve bmey /başına' gelir, • cari- öyatterlka T7 W2f 'i 
|iraya,.- §50 dolara- 'çıkmaştır; Cî-ayri' safi1 miHf- ;hâ- ; î 

Sılada' gerçekleşfeîî artış," 11973 'fite^prognaamndta'-^':\ 
|ııede£ia3ınanrj% -M,®' oramııudiaM 'artepaşıoMı^Dakca 
İlerisinde kalmıştımLÎ978iyjlııijfe^eöşe^dşi^âü^ 
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•'rajpknük dıızr. man, :yıllmm„m}.ıdiişüfc^ 
aıaınakt&dır/iCterek^ 
•T--İgörerf;gfiriûk son. yıllan mztoatemmma,; göm. aüLLIî 
^^g^rdıe;,îjıifiyiJan]a;g«li€av:geii:Mtaml'ar^bügrüik öl-
•>û4üdter .tarame BtekftÖEÖndier hetfeedie" ̂ aşıkımıaaMasıri-
c>dan ^peydana gseioiişitlir. Gısrç'ekteâ dfön 1973 yılı 
rK-j^gramsında rtaninLSsreıkfeörüııiitt %.t3f7vonaıûadıa 
«;• büyüm'esi hedef .alınıılken, 1973 yılındaki taranı
şa safcJfflataa'çliegıer 1972 yılının % 10,3 oranının d!a 

itıaMnda-'geiîçteklieşnıiştiİT. Bunda ; hububat üreti-
mindidlai .azaJınıanın büyük teıtkisi cümuştuf. • 1972 
yılında ..paslıca hTibııibat ürünlerinden buğday, 
jarpa ye ejavdar üretimi toplam 16 680 000 ton 
iken,,bu.mîiktarın 1973 yılında 13 590 000 ton 
ile altında.. (kalındığı tahmin edilmektedir. 

s ıSaıîayi Rektöründe; 11973:-yılında gerçekleşen 
A ̂ îaFitış,: plan hedeflerinim üzıerinde olmuştur.. Top-
• >• ham sanayi ünetimihv de, plan bedlefkraniiaştngdk-
•H* Ba MfcMkte, mnaylm altbölıünnlierii itilbaisıyie plâ-
">» niım öngördüğü gelişmıeye nlaşıliaımaanışitıı*. Man

da »ara malların vie yafe-nm tmıa'lkn ^nayilerii-
-^-ninüymksek: bir hızla gelişmfesi .hedef; * alınaııış-
•• keıij'fânllasyonun da •etlkMy'te 1973 yıknck itü-
«•• vfoethm-* 'sanayiindeki hızlı ıa itiş «egilianl* devam 
^Tstıaıştir. 

1^1978îiyılı 'programında toplam slantayiiri % 
- * ll',2 olması o^öHilmüşkeny ger^^leşmıe % ,12,8 
"•'• olmııştuT. 

** Madleirailik 'stektöründelki ihmalve geri kal-
nmlar devanı etmıaktedir. öıerçektieh de mıadeh-

, jdlik.ü^ dolaylarında:* tartması he-
,c deianfe, karşılık, son tahminlerle göm gerçekleşme 

-.ulanmak- % 4 dolayında olabilmiştir. 
1 aŞlaşkıötniüroi ve balkır gibi bazı önemli -m)aden-

^rHerdeîiHnetim düşüşü görülmüştür. Dünya ham-
v:>jmiaddd\#yatkmıda<ki yükselmeler ve-ülkelerin, 
aoflfflğıaâafcaynıaklarına s/a'hip olma ve değertendir-
:ıi"3n^ıkiMEisundaki.'.çiabakn ve (kararlankarşısın
da da:amtaıissocılik .stefctöründekd yayiaşkmia-, aynıca 
rdîdifckatE çekkiidir. Yieni jHıükü;mietiin.yleı,ıa;lrta;0îıay-
Tic. nallarımızı ..en :%û şjeküde - îteğerlehdmeriek: bil 
aı̂ knig,'3ig!öiıekliî-.yaitîrıaıi)lıan yapacağın* îfiade <et-
fr̂ amîektiisrtıerim. 

.iaödsaBft ayindaı yapılan ıtahniöil^e göre,;£nıer;ji 
ijöiîstefeitöründıefeL tartış: Miı % -& *fciıvjarındadiK :Böy-

Ie<îe3®e2çekllıeşm(ej %:' 112,2. Fölaıt progniampöı©aıefi-
oiiniııa^eıriBaadeilkalmakia.dır. Lnif̂ vier&liıçofool ve 

dodan îtaKiaMiri Btu^feımfelmik^ 
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«.:luğundanftââ'^ıiâmB^olıa»; -gıâîvieniHrîiğdevıe bol-
|ı &uğudur7; YıHıaırdiF:)iztemenr ^©Eti^^'ller^rıfetâiıen 
4Mtenıer.3İnM % 45'i^ dlşjkıayflakjalanfip^roli&îfeftğh-

di'r. Bundan da önömiMslybaşlanılan5TÛeaoslıeır'«a-
h ^anlad&ibMrâleaBıeffiğkıde^^ cid-
| di birsorıte haline g€ÛiHflaştir. 

1973 yılı toplanı yatıran .:glerçel̂ ]ıe§mıeleri 
I programda öngörülien hedefin gerisândıe ;ka;lnıı§-

tır. öael kesîm yaltaırıımları, progranu .tıalumiini 
[ olıan % 9,1 oranını aşarak, %' 11,7 oranında ger-

l̂ elçleşmiiştıir. Bunsa (karşılık klamu ; jıatırîmları 
I parasal o'laraik da program hedefime ulıaşfama-

mıştır. 
f J -1973: yılında(ki.,hiizli3 fiyat arbşiarı; iâdâüsfeoitıe 
J 'alındığında,iyatırımllardalki:» fizükî ıgjörçsfeİBfme 
I daha da küçülni'ekbedir. 

" B u 'gtelişmıelierün sonıuıcunda kalkınmia planı 
ve programlarda beliritenien kamu ve özıel (kesim 
yatırımları arasındaki denge • ikıamu ıateyhnnıe bo
zulmuştur. Amlaç, sıadeöe belM (bir miktarda yıa-
tırımm yapılması olsaydı bu geMşımle normal 

1 IkarşılaiKabilıirdi. Anjcalk, planın önigördüğa ıeko-
nomiik Ve sosyal yapıya ulaşmalk için-yaferlmlıa-

• rıh belli 'bir düzJeye çıkmıası yanında,' sfektörel 
[ dağılımı da önlemli >olm'aktadır. biletlim,-kMSlh-
I dam ve dı§ ticaret 'hedef lerün© ulaşabilmek için, 

planlarda öngörülen yatırımllann, öngörülen'sek-
ıtör'lerde yapıknası- gereği' ortıaya çıkmrakftadır. 
Konuya bu., açıdan bakılidığinda kamu vföözlel 

' (kesim yatırimlarmıb. birbirinâ ateam-e'ıedebil'eöe-
ği'»öylenemez. Bu Aedenlıe, kamu yatırîımlıarın-

J 2dâfei gerj^kakttalıar ve .alksaınTalai'oeiddîibir sorun 
j ; olarak ortaya çıkmaktadır. Baha öıwîe d̂ jâgBr«ıt 
I jedildiğa gibi, bozulk leikonomlik yönetimi ©n,-ıbeliir-
i.'jgin İşekilde kamu yatırım'krana, y^nsHnaftctödır. 
1 iBunun sıonmcu olarak yatınım ^ygu]jama;la'rin.da 
I ciddî sorunlarla fcarşikşılmaktadır. JSütün^ 'ça

balara rağmen plânlanan yatıranlarla^ -̂:g]eı?ıç(ek-
I ,'leşmte laııasında; süre, maliyiet, özıelMlk ve ödenek 
I yönünden ciddî sapmalar ortaya çıkmıştır. 

I Yaîtınnılıarda bir yılril©Mbe§ yü ıarasıadlav de-
jjîiğifen gedkmeler olmaktadır. • 4BHirgıeciUBBaaelıer, 
krbdr yandan üreıtıiım ve istlihok!mtiihede(öerİB .̂alk-
Jataatnlken,' bir;yandamda fiyat r̂taşİMap-nJâiî aSıy-
{? le: öniemli maliyöt artışlarına yol açaûasfetıadır. 
JsaBaşta: ©nierji tolmak: üzere, büyük^ âûgteleajdıeiki 
[.analayet- îartaşları, ..daıha yüksıefeda^eytera ^,a§-
I mıaktadır. 

_ ^ t i » _ 
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îç ve dış fiyat ar t ış lan yanında yatlrım su
flesinin uzaması ve yetersiz proje etütleri mai 
yetleri önemli ölçüde .artırmıştır. Bu ikonuda bıa-
zı örmekler sunmak (işitenim. 

örmeğin; Keban Hidroelektrik Santralı ilk 
defa 1964 yılı programına 1 473 000 000 yatırım 
tutarıyle girmiştir. Buna göre, yatırımın 1970 
yılında bitirilmesi gerekirdi. 1968 yılı progrla-
mında Kebanm işletmeye giriş tarihi 1972 ola
rak dseğıiştıirilmliış ve yatınım t u t a n da 1,7 milyar 
liraya çıkarılmıştır. 1970 yılında, işletmeye gi
riş tarihli 1973 yılma (ertelenmiş re yatırım tu
ta r ı da 2,4 milyar lira olarak değiştirilmiştir. 
Keban'ın 1973 yılında da bitiıilemıeyecıeği orta
ya çılkmıc a T972 yılı programında, işletmeye gi
riş "tarihi 1974, yatırını tultarı da 3 ımiilyar «lira 
olarak değiştirilmiştir. 1973 yılı programında 
ise yatırım tutarı 3,5 milyar Mnaya çıkarılmış
tı!'. 

Projenin bugünikü karakteristiğinin, ilik pro
je bedeli 1,7 mlilyar lira lidi. Bu durum dikkate 
alındığında, Keban Hidroe'lielktrilk Santrialmda-
<ki geöikmie dörit yıldır, proje bedelindeki lartış 
ise % 104,1 'dir i ve tutarı 1,8 milyar liradır. 

'önlemli 'gecikme olan Mr diğer (enerji proje
si de Gökçekaya Hidroelektrik Santralıdır. Pro
je ilk defa 1963 yılında, 1968'de bitmelk üzerle, 
900 milyon liralık yatırım tutarıyle proıgrama 
lalınmi'ştır. Bu proje beş yıllık..geıciikme ile ıan-
calk devreye girebilmiş ve yattıran tutarı 1,1 mil
yar liraya çıkmıştır. Proje bedelindeki artış % 
115'e, 573 milyon Türk lirasına Ulaşmıştır. 

Oymapmar Hidroe'leiktrİk Santralı 1969 yı
lında, 1974 yılında 'bitMlımielk üz.ere, 600 milyon 
lira maliyetle proıgrama 'alınmıştır. 1974 yılı 
programına ıgöre tesisin 1978 yılında devreye 
girmesi beklenmekte idi. Proje tutarı da % 193 
oranında artarak 1,1 mlilyar liraya çıkmlaktıa-
dır. Bu projedeki gecikme şimdilik 4 yıldır. 

Seyitömer Termik Santralı 1967 yılında, 350 
milyon yatırım' tultarı ile, 1970 de bitirilmek 
üzere programlanmıştır. 1971 yılında tesisin bi-
tirliliş tarihi 1972 olarak değiştirilmiş ve yatı
rım tutarı da 931 milyona çıkarılmıştır. Bilin
diği gibi bu tesis henüz tam kapasite İle çıalış-
mamialkla ıbirliikte, iancıak dev;rleye (girebilmiştir. 
Proj edeki gecikme üç yıldır, yatırım tutarında
ki (artış ise % 180, 635 ımlilyon Tüıfk lirası do
laylarındadır. 
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Arslantaş Hidroelektrik Santralı 1969 yılın
da programa 'alınmıştır. Bunıa göre projemin, 
438 milyon 'lira 'harcanarak 1974 yılında devre
ye girmesi öngörülmekteydi. 1971 yılı progra
mında devreye giriş tarihi 197!5 olarak değişti
rilmiştir. 1974 yılı programında ise projie tu t an 
893 milyon liraya çıkarılmış vie tesisin aneiak 
1977 yılında devreye igireSMleeeği öngörülmüş
tür. Bu projedeki gecikme de üç yılı bulmalkta-
dır. Projenin yatırım (tutarı da, % 100 dolayın
da arttırılarak 893 milyona çıkarılmıştır. 

Yulkandakli .örnlelkler Türkiye'deki lemeırji sı
kıntısının gerçidk nedenini açıîkca göstermekte
dir. Aslında tüm yatırımlarda görülen bu man
zara, Türkiye'nin ekonomik yönetliırnindeki bo
zuk düzenin de açık bir belirtisidir. Türkiye'nüm 
hızlı (kalkınmasında, yatırımların t u t a n (kadar, 
özellikle kamu yatırımiarmın zamanında bitiıril-
ımesi de önemli bir faktördür. Bunun için, eko
nomik yönetimdeki bu bozuk düzenim değiştiril-
ımesi 'kaemılmiaz olmiaktadır. 

Değerli iarkadaşlarmı, şimdi kamu yatıranla
rının yönetüminddki bozuk düzenin diğer önem
li bir sonucuna değinmelk istiyorum. Daha ön
ce belirtmeğe çalıştığım sorunların etlkisliyie, yıl
lık programlarda, sayısı binjerii bulıan proje ve 
iş yığılmaktadır. Proje ihataları, yükselen fiyat
lar, .artan maliyetler ve gecikmıe'ler, bu projelıe-
rin ne zaman ve hangi değerlerle biteceğini be
lirsiz hale getirmektedir. 

Örneğin; 1974 yıl programında yer lalan ka
mu yatırımlarının projie tıııtan, bugünkü değer
lerle 196 milyar 'liradır. 1973 yılı sonuma fkadar 
bu yatırımlar için yapılan harcaımıa iancıak 46 
milyar liradır. Bu projelerin maliyetlerinim de
ğişmeyeceğini var sayarsak, bitirilmiesi için 160 
milyara gerek vardır. Ancıalk fiyatların istik
rarlı olduğu .geçmiş yıllarda bile projelerdeki 
ortalama maliyet artışları % 60 dolaylannda ol
muştur. Bu dunumda yatıranların tutıan 240 
milyar liraya ulaşacaktır. Yılda ortalama 40 
milyar 'liralık kamu yatırımının yapıldığını 'ka
bul «dersek, yanlızcıa -bu projelerin bıiıtürilmesi 
için 5 - 6 yıl (gerekecektir. Görüldüğü gibi, ya
tırımlar konusundaki kaynlalk dağılımı disiplin
siz ve israfçı bir tutumla yürütülmektedir. 

Son yıllardaki hızlı fiyat artışlarında, izle
nen para ve kredi politikasının çjofc önemli etkisi 
olmuştur. Tedavüldeki banknot hacmimde ve pa-
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ra arzında son villanda çok önemli artışlar mey
dana gelmiştir. Hızlı parasal genişleme 1973 yı
lında geçmiş 12 yılın en yüksek oranına yüksel
miştir. Geçmiş yıllarda, normal olarak % 15 do
layında artan para arzı, 1971 yılında % 23,6, 
1972 yılınfda % 22,2 ve 1973 yılının, özellikle 
ikinci yarısında büyük bir hız kazanarak % 32 
oranında artmıştır. 

Para arzına, 1972 yılıma gör% meydana gelen 
mutlak artış ise, 17 milyar liradır. 

Emisyon hacmi de, 1973 yılında, bir yıl ön
ceye göre % 26,3 oranında artış göstermiştir. 
Böylece 5,3 milyar lira artarak 20,1 milyar lira. 
dan, 25,3 milyar liraya yükselmiştir. 

1973 yılındaki emisyon hacmindeki genişle
me, özellikle altın ve döviz nıevcUdundaki ve özel 
ticarî senetlere açılan reeskont kredilerindeki 
artıştan etkilenmiştir. Gerçekten 1973 yılında, 
Hazine bonoları ve Hazine kefaletini haiz bono
lar, bir yıl önceye göre azalırken, altın ve döviz 
mevcudu 710 milyar lira artmış, İktisadî Devlet 
Teşekkülleri senetleri 1972 düzeyini korurken, 
özel kesim ticarî senetleri üzerindeki krediler, 
7 milyarın üzerine yükselmiştir. 

Bankalardaki mevduat 1973 yılında %27,8 
oranında, 17 543 000 000 artarak 80 537 000 000 
liraya çıkmıştır. Geçici bilgilere göre, özellikle 
yılın ikinci yarısından itibaren, vadeli mevduat 
oranındaki artış, vadesiz mevduat oranındaki ar
tıştan daha yavaş olmuştur. Böylece toplam mev
duat içinde vadeli mevduatın payı düşmektedir. 

Toplam banka kredilerindeki1 artışlar da 1973 
yılında daha hızlı olmuştur. Toplam banka kre
dileri, yıl sonu itibariyle, 1972 yılına göre % 33,5, 
18/7 milyar lira artarak 74,4 milyar liraya yük
selmiştir. Toplam kredi artışının 1.0,6 milyar li
ralık kısmını, bankalar, kredi kaynaklarından 
sağlamışlar, geriye kalan 8,1 milyarı da Merkez 
Bankası kaynaklarından elde ederek kullanmış
lardır. 

Nitekim, bankalar 1972 yılında 6 milyar lira
lık Merkez Bankası kaynağı kullanmışken, 1973 
yılında bu miktar önemli ölçüde artarak 14,1 
milyara yükselmiştir. 1972 yılındaki 56 milyarlık 
ıtoplam kredinin 17,3 milyarı ihtisas, 38,7 mil-
ları da muhtelif kredi olarak kullanılmıştır. 

1973 yılında ise ihtisas kredileri, % 37,7 ora
nında artarak, 23,8 müyara; muhtelif krediler 
ise, 31,6 oranında artarak, 50,9 milyara ulaşmış
tır. 

Yukarıda değinildiği gibi, 1973 yılında, ban
kalar, artan ölçüde, Merkez Bankası aracılığı 
ile, kredi açmışlardır. Gerçek tasarruflara da
yanmadan açılan krediler, genişleme politikası
nın sonucu olarak ekonomiye olumsuz etkide bu
lunmuştur. 1973 yılında olumsuz bir gelişme de, 
Merkez Bankası kredilerinde görülmüştür, özel
likle yılın ikinci yarısında Merkez Bankası kre
dileri hızla genişlemiş ve yıl sonu itibariyle 8,4 
milyar, % 42,8 artarak, 27,9 milyara yükselmiş
tir. 1972 yılındaki artışın, yalnızca 3,3 milyar ol
duğu dikkate alınırsa, geçen yıl meydana gelen 
artışın önemi daha da belirgin olarak ortaya çı
kacaktır. 

Daha önce de değinildiği gibi bu artış, esas 
itibariyle bankalar kesimine açılan kredilerden 
ileri gelmektedir. Kamu kesimine açılan toplam 
Merkez Bankası kredileri, bir önceki yıl sonu dü
zeyini ancak korumuştur. 

'Banka kredilerinde de, mevzutta olduğu gi
bi, büyük ve küçük kentlerde farklı gelişimler iz
lenmiştir. Ancak, kredilerdeki gelişme mevduat
taki 'gelişmenin tersi olmuş, küçük kent ve kasa
balarda mevduat, büyük kentlerdeki orana göre 
hızlı artış gösterirken, büyük kentlerde krediler, 
küçük kent ve kasabalardaki orana göre biraz da
ha hızlı artış göstermiştir. Böylece, küçük kent 
ve kasabalarda oluşan tasarruflar, büyük kentler
deki yatırım ve çeşitli ekonomik faaliyetlerin fi
nanse edilmesinde kullanılmıştı^. 

Kredi politikasının, ekonomide verimlüik ar
tışını destekleyecek bir anlayışla yürütülmesi 
amaç olmalıdır. Spekülatif stoklarla, tefeci serma
yesinin finansmanına yönelik kredi uygulamasını 
önleyecek tedbirler mutlaka alınacaktır. 

Orta vadeli kredi mekanizn-ası, yeni esaslara 
bağlanarak geniş şekilde uygulanmaya konulacak
tır. Bu kredilerin selektif olması sağlanacak, kı
sa sürede üretime geçebilecek işletmeler, belirli 
alanlarda üretimde bulunacak işletmeler, belirli 
bir örgütleşm'e yapısına sahip işletmeler bu kredi
lerden öncelikle yararlanacaktır. 

Para ve kredi politikası, ekonominin içinde bu
lunduğu şartlar yakından izlenerek, Maliye Ba
kanlığı ve Merkez Bankasının g^ı işbirliği ile yü
rütülecek, gerekli düzenlemelei zamanında yapı
lacaktır. 

Halen Merkez Bankasında mevcut altın ve dö
viz rezerderinin bir 'kısmının daha iyi değerlen-
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ardimîMlüf iyAarâaizi. i^işılayaeatea^emît- Eraha-
^amıM'toed.sfeydiftl^^^^ 
n Jsısmmın. td^«rkndârilmeik:; üaerer ayjüteast :müm-
ıtulkunogikü'teol^ae'dir.s: Bu.;»i:SatM âc'̂ k>i3îQimivi)oli-
cî'ijtülkaami£t:.etfeih, Jbir işekHde- yürütülme; ?arae£ ;.ola-
r.rltfaib; <meâelâ> „yurt dışı fiyatlara .ihazla airtaaa ham-
•iTiSBöaâdte vaıyarı mamullerin. $tok, ıMilunesi ı iç ta ?kul-
^aı'lamiaıa^ı düşüraSebilir.! Bu itomı- süratle elmalı-
nıaııp, aaorâıal: rezervlerin iistündeki mMarlanmda1-
•rj? thariiyi:••dfigedfindmlmeaim sağiayaoafe. 'biras^eıiı 

'hızla oluşturulmalıdır. 

" 1973^yılmda, para ve kredi alanında^ esas iti-
fbarıyle genişletici, vö fiyat artıklarım 'hızlândımı 

VJbfr poîitiika izlenmiştir." Bunun sonucu, başta 
emisyon ve para arzında olmak üzere; planlı toal-
(kınıma döneminin en yüksek artış hızları ortaya 

•:;tç^3j|nîş ve,yinel950 lerdeaa ibuyana en .yülteeik fi-
.. yat'^tıfları - ile 'karşı karşıya 'kalınmjştiEj Ayn
en »car lyurt dışındaki işçilerin gönderdikleri: döviz-
i erlerim-- IbafcMi(bir miktarının, ülke yara^na^akono-
r:.- imiyiı^hızlandırıcı ıbir yönde Ikııl'lanılması ̂ olanağı 
vâ^r ten^ıfe^Ham gidilmemiş^ »açtan:. döviz ve al-
: tm :meyjudraıpara;:arzım jotaısuz. yönde i^tkieye-
ceıcekrbir faktörotaıştur. 

" 1974 yılının ilk üç ayında <net emisyon hacmi 
" 138 milyon lira, yıl sonuna göre % 0,5 artmıştır. 

1973 yılının ilk üç ayiridalki 'artış miktarı da 108 
- ; milyonlira idil": Geçici verilere gör6 Merfkez Ban-
•'"" feası- fe^editerinde, - üç aylık dönemde, yıl Sonuma 
- oranla % 3,4, 955 milyon lira düzeyinde (bir ar-
• • tış-möydana gelmiştir. Toplam kredi hacmi üç 

•aylık dönemdö 700 milyon lira • artmıştır. 'Bu ar-
.:3|t%;:tümü-ile ^Merkez Bankasının doğrudan kre-
• 'ı.dilerindeki. artıştan ileri gelmektedir...Basafcalar-
. hdaıki ̂ mê vduat üç. aylıik dönemde % 1,5 - ;1,2,mil-
•y-.ıyar lira oranında,, para arzı ise yıl sonuna, @öre, 
[,« % 2,7 lomnında 1 865 000 000 Türk lirası rartış 
t ^östsısn^ir. «Bara ;arzı 1973 .yılının iîfe üç- ayında 

% 2,6 oranında ıiariıımıştır. 
ii iBüngraidaM hızlı fiyat- artışlarının da etkisi 

d{>MerW7®. yılı, dış ticaret değerlerinin- önemli öl-
£ ııç&de:îarltığı Jbir yıboimuştur. .Tiürkiyefeiaıöde-
iT graeledreîdengBSİni: oluşturan; ihracat, işçi; veatu

rizm, gelirleri ile ithalât kalemlerinde nüs&lmli 
f.r;aaAi'S'laE. msydanac gelmiştir. ,^t&alât:ve„-ihracat 
ar&riMerffidefei' yüksek; -fiyat artışlarının" dac-et-

ıMskiteiıöd^^^ 
^-agü^ıştıCijrJâiJ^cateifibğerit- 1$73ıy?âmil%i -Jbianıönı-
eıekösi jrılaogör^ %10$A$AMmi}$om$ıtâwF mmm-
ıdariaHfearak Jx 31Xt0OÖ OO&dol&ı^^aşmiştır. 

1 Tarımr^ünl^ind^'^eydanaj^deii îa¥tış^225 
| iini^oncdolar; ii$a^ayi ü^lmledn^kir'a»rtı^C<200 
:. müyoöo dölajrdift \^^yir!İkün4emiîitom«atjs;^ha 

hızlı arttığından, tou ürünlerin-tiöpl^ntırMöSöıcat 
Cindeki pay^ 1972Ms % 27,4'teıı,.7İ97§K}Sonun-
da % 33,6'ya çıkmıştır. Tarım v&?Jıa§^aj»fiilık 

rükünlerinin ihracat 'içindeki•> payı - %a.6$,2; ma-
cdeüeüik ürünlerinin payı- ise, ̂  % &&ti^Tfâ!ar. 

î iltJlfalât; m% yılına, göre -%•; U0 €»mîKtada, 
936 milyon : dolar > artarak,.«. -ı 19731•:>asonıülı'da 
2:-̂ 099: ®W. 0OÖ Solara:.ulaşmıştır..Mifetasr artışı 

«yanında:dış>^yatlarJda&i yüiks«kıe.le^ide^ıittoalât 
artüşında ötküii'Oİin.uştur. 
r İBu gelişmeler ısonucu, maluüjrd«a!ta »il@,jnal 

îtftialâtı arasındaki farkı dfadeu&i<!en, kşdışsı#ca-
•ret a^ığı giderek ıbüyümektedir*: Mî efeim,-» 1071 
yılında 494 miyon dolar olan.^dış-'tifia'rejfc^çığı, 
1972 yılında J678 milyon dolan artaa?aıkjj"M2 »mil-

,tyon dolara çırkmışitır. 
Dış ticaret dengesindeki • a-çık, ogö^üjımetren 

: İşlemleri oluştîiran,v ,lkal©mlerdj0kiscjgşe'liş5lnelerle 
• giderllmiş'tir^ ,Görünap^eîşrâşie«ılerdeît^ ^lajı^işçi 

\..igelirlerinde, öaemli: gelişmelec üfilmuş vg„ 3^72 
yılm§ göre-, %,,58,,9r;oranmda-,.443 ımH^onı,dolar 
aateak, 1973. yılında. ^asa.OOsO/^OO.dolaiîa^aş-
,mıştiiö. .Turizm; jıet, gjelirleri^.bi^; yılrcinftey^ı-gö-
vrev/35 milyon,dolar ^ta,rafe,>70. injilyon;dolara 
ı sıkmıştır. 

3 3$fi& yılında1'59; milyon dolar.ridışı^bprçı-u&M 
iMesımiş ve 35 milyon dolar • kâı^ritr^ısleri?.ya-
• pılmıştır. Böylece ıgö.rünmeryen?i!şiem"le« $$®ge-
i slad^ld fazlalık; 1971 yılında ^7'9imilyoo&o!âölar, 
r:W72 .'yılında '64*0 milyon dolar ikçüv 3J>7$ijHllın-
rt<dıı ;1 261. 000 000 dolar olmuştur. B ^ g#ip*ele-
•rkı..:fSonucunda. carî işlemler dengesi^ WJ^u^ahrı-
da 473 milyon dolar fazlalık vermiştir. 
( ;:®demeler dengesîndieki te ^cdişotoekrlö 1972 

•: lyılı^^onunda â.ı .31^ "OOOrOOOr.dolat* îolao; Mtm ve 
;>dö!vk:ire?ıervi>f28 milyon- dcdaa?!',aritiaH?ak}i1S7'â yı-
itüsonunda 2 4Q0;HWCT:O0O;dtolaıraiîÇrism^ 

.emelöt. 'dengıasînidıeTîi.'bu olümlaei^işnıelear^^ere-
ği:^gilbi: degerlendiriletmemiştiı!: .^jtha* ıasıfonıbir 

Jaifadö ite ortaya koymafc^g^r/e^ks^cdîcğvİE geliri 
r üfiatim jsâteedue sökıiairaîamışi veiiCKirisgromitaemi-
ı n^srlarıaafcîsiîretiybi'.para.-; 2_gsoâ«i«nleâminac de 

önemli bir /kaynağı olıışıtumlmuştur. 
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Geçtiğimiz yıllarda başta Japonya, Rusya 
ve Amerika olmak üzere .birçok ülke hammadde 
stoku yaparken, Türkiye, elverişli döviz ola
naklarına rağmen, 'bütün bu gelişmelere duyar-; 
sız kalmıştır. Gelecekteki hammadde gereksin
melerini garantiye almayı bir yana bırakalım, 
yıllık hammadde taleplerini bile yeterince kar
şılayamamıştır. 

Bu arada, ödemeler dengesinde yılbaşından 
Mart ayı sonuna kadar olan değişmelere de de
ğinmek isterim. 1974 yılı ilk üç ayında ödeme
ler 'dengesi hızlı bir gelişme göstermiştir. İtha
lât 1973 yılının ilk üç ayma göre, % 56,5 bir 
artış göstererek 463 milyon dolardan 724,6 mil
yon dolara çıkmış; ihracat ise % 62,4'lük bir 
artışla 312,4 milyondan 505,7 milyon dolara 
ulaşmıştır. 1973 yılının aynı döneminde, 1972'ye 
göre, artışlar ihracatta % 17, ithalâtta ise 
% 13,8 olmuştur. 

Görünmeyen kalemler .hızla gelişmeye de
vam etmektedir. Bu dönemde işçi dövizleri de, 
1973 yılma göre, ı% 45,7 artış göstererek 198,7 
milyon dolardan 289,5 milyon dolara ulaşmış
tır. 18 Nisan 1974 tarihi itibariyle 146,4 mil
yon dolar .altın 1 998 700 000 dolar konvertıbil 
döviz olarak, toplam 2 145 100 000 dolarlık bir 
rezerv birikimi sağlanmıştır. 

»Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünya 
ve Türkiye ekonomisindeki son (gelişmeler hak
kında şimdiye kadar anahatiariyle bazı bilgi
ler sunmuş bulunuyorum. Bu bilgilerin ışığı al
tında, günümüzde tüm ekonomilerin en büyük 
problemi olarak ortaya çıkan fiyat hareketleri
nin ülkemizdeki görünümünü ide belirtmek iste
rim. Çeşitli faktörlerin -etkisiyle 1970 yılından 
itibaren fiyatlar 'genel seviyesindeki hareketlen
me (giderek hızlanmış ve son üç yıl içimde büyük 
artışlar göstermiştir. .Sene sonları itibariyle 
1971'de ,% 15,9, 1972?de % 18 ve 1973'te % 29,2 
oranında artış gösteren fiyatlar genel seviyesi, 
1973 yılında dış ekonomilerde ortaya çıkan 
konjonktürel gelişmelerin baskısını da içererek 
ekonomik büyümeyi tehdit eder bir hale gelmiş
tir. 

İç ekonomide fiyatlar genel seviyesindeki ar
tışları 'etkileyen faktörlerin başında, takibedi-
len genişletici para ve kredi politikası ve üre
timin yapısı gelmiektedir. Üretim, nitelik ve 
nicelik olarak mevcut talebe cevap verecek dü

zeyde değildir. Bu koşular altında son üç yıl
da işçi dövizlerinin Türk Lirası karşılığı olarak 
doğrudan .ekonomiye enjeksiyonu, Merkez Ban
kasının kaynaklarının daha yoğun bir biçimde 
kullanılışı, .kredilerdeki hızlı artışlar gibi etken
ler talep baskısını daha da artırmış ve fiyatlar 
genel seviyesinin hızla yükselmesine neden ol
muştur. 

Tarım kesiminde üretimin hava şartlarına 
bağlı olduğu ve 1973 yılında yaşanılan kuraklı
ğın bu kesimde % 10 civarında bir gerilemeye. 
yol açtığını daha önce belirtmiştim. Yüksek1 

nüfus artışı ve özellikle işçi dövizlerinin, yönel
diği toplumsal ta,bakalar 'bakımından yarattığı 
likidite genişlemiesmin, çok kısa sürede tüketi
lme dönük olması, gıda maddelerine karşı var 
olan talep 'baskısını artırmış ve hızlı fiyat ar
tışlarına yol açmıştır. Ayrıca, iç ticarette, iç ti
caret kanallarının stoklamaya ve 'spekülasyona 
müsait olması ve ihtiyaç duyulan malların itha
latının zamanında ve yeterince yapılamaması da 
fiyatları artıran önemli etkenler olmuştur. 

Diğer yandan, 1973 yıllında dış ekonomilerin 
hemen hepsinde yüksek fiyat artışları görülmüş
tür. Bu gelişme, ithalâtın pahalılanmasına yol 
açarken, aynı zamanda ihraç ürünlerümizin hem 
iç, hem de dış piyasalarda da pahalılanmasına 
neden olmuştur. 1973 yılında, gerek dış 'eko
nomilerde, gerekse içeride meydana gelen geliş
im/eler, ekonominin arz olanaklarının yetersiz 
kalmasına yol açmıştır. Bnna karşılık, piyasa
daki para hacmi genişlemesinin yarattığı tüke
tim harcamalarındaki artış, döviz .gelirleri ve 
destekleme alım fiyatlarındaki artış ile devam
lılık kazanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1974 ma
lî yılı bütçesini sizlere sunmadan önce, gerek 
!bu bütçe ile, gerekse diğer ekonomi ve maliye 
araçları ile, Hükümietimizin uygulamak istediği 
ekonomi ve maliye politikası hakkında sizlere 
daha ayrıntılı bilgi vermek istiyorum. Ancak, 
Ibu ara şunu 'belirtmek isterim İki; bütçe politi
kalarının (etkinliğinin, diğer ekonomik ve malî 
politikalarla tutarlılığı ve uyumluluğu ölçüsün
de arttığını unutmıamalayız. 

Temel politikamızın, bir yandan ^ekonomik 
büyümeyi hızlandırmak, öte yandan fiyatlar ve 
gelirler düzeyindeki dengesizliklerle savaşmak 
olduğunu söylemiştim. 1974 malî yılı bütçesi, 
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Ibelintitiğ'im amaçlara dönük olarak hazırlanmış 
'bir bütçedir. 1974 imali yılı bütçesi, elkonomik 
büyümeyi hızlandırmaya yönelik ibir bütçedir. 
Günkü, Kanma Komisyonda yapılan 'eklemelerle 
83 091 887 481 liraya ulaşan ıkonsoilide bütçe, 
m 709 147 516 liralık 1973 Konsolide bütçesin
den % 32,5 f azlasıyle bir 'bütçedir. 

Genel ve katma bütçelerde yer allan yatırım 
ödenekleriyle, Kamu İktisadî 'Teşebbüsleri ye di
ğer kurumların yatırımlar] na yönelik transfer 
ödemeleri, yatırımları hızlaındırma fonu ve 
balkı yatırıma teşvik fonu ödenekleri göz-
önünde tutulduğu talkdinde, 1974 bütçesinin' 
26 898 000 000 lirasının yatırımlara ayrılmış' 
'olduğu görülür. 1973 bütçesinin, aynı esasa 
göne tespit .olunan 18 686 0,00 000 linalik yatı
rım hacmine göre % 43 oranımda fazıla olan ya
tırım ödenekleri eikbınoımide büyümeye öncelik! 
yendiğimizin bir ifadesidir. 

Diğer yandan, 1974 yılında Kaımu İktisadî 
Teşebbüsleri sabit sermaye yatırımları için, İl
ler Bankası dahil, 19 982 000, 000 lira öngörül
müştür. Bu miktar 1973 yılı için öngörülen' 
12 947 000 Q00 üiralık yatırıma göre % 54'1'ük 
bir artışı ifade etmektedir. Ayrıca, 1974 yılın-
Ida Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yatırımlarını 
hızlandırmak ve bunlara sağlam bir finansman 
kaynağı «ağlamak amaeıyle programa göne 7,1 
ımilyar liralık bir fon öngörülmüştür. Bu büt
çe ekonomik büyümeye yöneliktir. 'Çünkü, bu 
bütçe ile e'kon'oimi'k büyümenin hızlandırılması
nı sağlayacak yeni anaçlar geliştirilmiştir. Bu 
anaçlar şunlardır; yatırımları hızlandırma fo
nu; küçük tasarrufları yatırınılaıia yöneltme fo
nu ; önemli fiyat artışlarını karşıilama famı. Bu 
fonlar üzeninde, bütçe hakkında 'daha 'detaylı 
açıklama yaparken tekrar duracağım. Ancak, 
ıMimlerinden ide anlaşılacağı tizlere bu fonlarla, 
yıl içinde çeşitli nedenlerle yatırımların aksa
masını önlemek ve halikı yeni yatırımlara özen
dirmek amacı taşınmaktadır. Yine bu bütçede 
yer alan Kooperlatifilîer Banikası ve Sanayi Ban
ikası ıkuTulmaısİyle ilgili ödemekler, yatırımiları 
özendirmek ve Ikal'kmma çabalanmı en küçük1 

e'k'onomiik birimlere ikadan yaymak için önıgö-
ınülımış politika anaçlarıdır. 

1974 malî yılı bütçesi fiyatlar ve <gellir,ler dü
zeyindeki dengesizliklerle savaşmaya yardımcı 
olacak İbir bütçedir. Çünfeü, daha, önce de üze

rinde durduğumuz gibi yüksek fiyat harektleray-
le savaşmanın en güçlü silâhı üretimin artırıl
masıdır. Bu bütçe ile gerek genel ve katıma 
hülteelenm, gerekse kamu iktisadî teşebbüsleri
nin yatırımlarına, büyük ağırlık verilmiş olma
sı, bu amacı ger.eeki eştirmeye yardımcı olacak
tır. 

Diğer yandan, bütçe bazı planınken, cari har
cama ödenekleri 'olanak ölçüsünde kısılmıştır. 
Sunulan bütçenin sağlam kaynaklara dayandı
rılmasına önem verilmiş, böylece bütçe kana-
liıyle likiditenin artırılmasından kaçınılmıştır. 
Gelir tahminleri, tamamen teknik yöntemlerle 
ve bilimsel verilere göre yapılmıştır. Vengi sis
teminin aksayan yönlerinin giderilmesi, etkin
liğinin artın İması ve bu yolla ek. finansman 
kaynağı yaratılması için çalışmalar yapılmak
tadır. Bu çalışmalar, uygulama alanına intikal 
ettirildikçe, bütünüyle vergi sisteminin ekono
mi ile bağlantısı sıkı kıstırılacak, vengi kayıpla
rı giderilecek ve sist«m daha verimli hale geti
rilmiş olacaktır. 

'Böylece, bir yandan vengi adaleti gerçekleş
tirilirken, öbür yandan, özellikle özel kesimde 
haklı şikâyetlere konu olan, vergide rekabeti 
önleyen eşitsizlikler kaldırılacak, iş hayatı da
ha sağlıklı geBşmie olanaklarına kavuşturula
caktır. Aynıca, Hükümet bütçede yer aldığını 
belirttiğimi, çeşitli' fonları da konjonktürün ge
lişmesine göre kullaümia imkânını elinde tut
maktadır. Hazinenin potansiyel olarak sahibol-
duğu olanakları aktüel bale getirerek, bu şekil
de yaratılacak fonların konjonktür dalgalan-
malarıyie mücadelede kullanılması da. düşündü
ğümüz tedbirle r arasın dadı r. 

•'Son olanak, bu bütçe, aynı zamanda köye 
ve eğitime büyük imkânlar götüren bir bütçe
dir. Bu hizmetlere ayrılan ödenekler bugüne ka
dar ulaşılamamış büyüklüklere var'mıştır. 

Sayın Başkan, sayın 'milletvekilleri; ağırlı
ğını ekonomik büyümeyi hızlandırmaya veren, 
'ancak fiyatlar ve gelirler düzeyindeki dengesiz
liklerle savaşmayı da içeren, genel ekonomi v'e 
maliye politikamızın, diğer araçlarına da bura
da kısaca değinmek istiyorum. Şunu katiyetle 
ifade edebilirim ki, politikamımız, her şeyden 
önce yatırımların artmasını v e hızlandırılması
nı kolay] aştıracak yönde olacaktır. Bu konuda 
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kamu sektörü için bütçe •çerçevesi içinde düşün
düklerimize az önce dokunmuştum. 

Özel kesim yatırımlarına gelince: Hüküme
timiz hiç bdr şekilde yatırımları güçleştirecek, 
ağırlaştıracak bir politika 'içinde olmayacaktır. . 
Önceki dönemde uygulanan teşvik politikasının 
gerçek >bdr özendirme rolü oynadığı kanısında 
değiliz. Teşvik .uygulaması, büyük ölçüde, esa
sen teşvik imkânı tanınmamış olsa daA gerçek
leştirilecek projelere dönük olarak uygulanmış
tı. Biz bu uygulamayı, kalkınma hızının öncelik 
taşıdığı alanlarda, daha büyük bir yatırım he
vesi ve hızı sağlayacak bir biçimde değiştirmek 
kararındayız. Bu uygulamada en büyük ölçü, 
yatırımların kalkınmaya gerçek katkısı olacak
tır. Yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarruf-
larıyle (geliştirilecek yatırımların, halk sektörü 
içinde, kalkınma çabalarımıza yeni bir canlılık 
getireceğine inanıyoruz. 

Kredi politikamız da 'aynı yönde uygulana
cak, ekonomide verimlilik artışını destekleye
cek bir anlayışla yürütülmesi amaç olacak, spe
külatif stoklarla tefeci sermayesinin finansma
nına yönelik kredi uygulamasını önleyecek ted
birler alınacaktır. 1973 yılı sonlarında alınmış 
ıbulunan likiditeyi frenleyici tedbirler, bu ted
birlerin yürütülmesini gerektiren konjonktür 
ortamından çıkılır çıkılmaz, ferahlatıcı yönde 
değiştirilecektir. 

•Gelir politikamız üretimi artırıcı yönde ola
caktır. Bir yandan üreticinin alın terini değer
lendirirken, cesaretle davranacağız, diğer yan
dan da onu hüyük üretim ve yatırım 'gücüne 
kavuşturacak olanakları hazırlayacağız. Dış ti
caret politikamız da aynı yöne dönüktür. Yatı
rım maddeleri ve üretim için gerekli hammad
de 'ithalâtına öncelik verilmekle beraber, kon
jonktür 'gereklerine ıgöre tüketim maddelerinin 
ithalâtından da kaçınılmayacaktır. Döviz re
zervlerinin en önemli rolü, aslında konjonktür 
cLalgalanmalarıyle mücadelede etkin bir silâh 
oluşudur. 

Özetle söylemem gerekirse; bütçenin de için-
<de yerini aldığı ıgenel ekonomi ve maliye politi
kamızın amacı, hem son yılların kapımıza getir
diği sorunlarla uğraşmak, hem de Türk halkı
nın kalkınma özlemline covap vermek olacaktır. 
Kalkınma amacına biran önce ulaşılması, en
flasyonun ve durgunluğun yenilmesi, yoksunlu-
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ğun ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması, ka
mu kesimi ile, özel kesimi ile, iktidarı ile, mu
halefeti ile, hepimizin ortak sorumluluğu altın
dadır. 

Hükümetin hiç bir zümre ve kesime karşı 
ön yangısı yoktur. İşbaşına geldiğimiz günden 
bu yana ııygulamalairımız bunu açıkça göster
mektedir. Özel kesimin en çok şikâyet ettiği ko
nulardan ıbiri olan îMiyajt Kontrol Komitesinin 
işleyişinin değiştirilmiş 'bulunduğuna daha ön
ce değiriimiştim. 

İzlediğimiz ithalât politikasının geçıen dönem
den çok daha liberali esaslara dayandığı orta
dadır. .'Müteahhitlere olan /Devlet horçilarmın 
hızla ödenmesi, 'bunun yanında ihalelerdeki fi
yat farklarının ödenmesi olanağını sağlayacak 
birim, fiyatlarının ilânını da (bu arada ifade ede
bilirim., 

'Sayın Başkan, sayın milletvekillileri; buraya 
kadar olan sözlerimle ,119174 ımalî yılı hütçesinin 
hangi ekonomik ortam ve koşullar içinde haznr-
ılanmış bulunduğuna., bu bütçe ile izleyeceğimiz 
maliye ve ekonomik politikasının anaçizgilerini 
ve genellikle Hükümetimizin ımailiye ve ekono-
ımi politikasının analhatlarını açıklamış oluyo
rum. 

'Şimdi sizlere, Bütçe Karma Komisyonunda 
yapılan değişiklikleri de içererek önünüze ge
tirilmiş hü'lunan 19174 ıma'lî yılı hütçesinin yön
temi, yapısı ve kapsamı 'hakkında görüşlerimi 
açıklamaya çalışacağım. 

1974 malî yılı 'bütçesi program bütçe siste
mine göre hazırlanmıştır. Bu bütçe sistemi, bil
diğiniz ıgiıbi, 1973 yllmda uygulamaya konul
muş ibulunmaktadır. 1973 yıllında çalışmalar, 
esas itibariyle, 'ödenek taleplerine temel teşkili 
eden amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve bu 
hedeflere ulaşmak için teklif edilen hizımet 
programlarının belli 'bir sınıflandırma düzeni 
içinde tasnif edilmesine yönelmişti. 1974 yılın
da bu çalışmalar hizmet maliyetlerinin ölçülmıe-
sıine imkân verecek sayısal verilerin toplanma
sına ve normların 'belli edilmesine yönelik ola
caktır. 1974 malî yılı 'bütçesinin en belirgin ni
teliği gelişme bütçesi olmasıdır. Hükümetimiz 
gelişmeye ib'üyük öncelik vermekte, ancak geliş
menin gelir dağılımını düzeltme ve istihdam 
sorununa yeni çözümler 'getirici yönde olma
sına da özel itina göstermektedir. 
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İSayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1:974 
malî yılı bütçe kanun tasarilarıyle Bütçe 
Karma Komisyonunda yapıdan çalışmalar so-. 
nucu teklif edilen ödenek genel bütçe için 
81 .6-57 €0O 0010 lira,; katma 'bütçeler için 
İİ4 741 €00 0ÖO lira olmak üzere toplamı 
m 3)9/8 OOO 000 liradır. Katma bütçelere Hazi
ne yardımı olarak transfer edilen ve genel büt
çe ödenekleri arasında yer alan 1.3 3Ö7 0ÖÖ OOO 
lira ile Bütçe Karma Komisyonunda Bütçe ka
nunu tasarısına ilâve edilen özel imadde ile Ibir 
kısmı ödeneklerden yapılan % 1 kesinti tutarı 
olan 754 .milyon lira düşüldüğü anda., konsoli
tle fentçe 83 09Î1 OOO 000 olanak fbağlaamış bu
lunmaktadır.. 

Harcamalar için 'de yatırım harca/n lalarına 
vo carî harcamalar içinde de gelişmeye dönük 
lıarcamadara öncelik verilerek hazırlanan 'bütçe 
tasarılarının, hizmet kesimilerine göre ödenekle
rin dağılımı anahatlarıyle şu şekildedir : 

ıbazı yatırımların önceden planlanandan daha 
hızdı bir gelişme (gösterdiği ve •mevcut ödenekle
rin yetersizliği nedeniyle finansman yönünden 
dar hoğazlara gidildiği göılilmiektedir. 

Kurulması öngörülen 1 milyar liralık yatı
rımları hızlandırma fonu ille, hızdı yürütülen ya
tırımda rın finansman ihtiyaçlarının zamanında 
giderilüiesi sağlanacak, önemdi fiyat artışları 
fonu lüle de 'bu yatırımların parasal gerçekleş
meleri yanında, fiziksel gerçekleş melerinin de 
sağlanması mümkün 'olacaktır., 

öte yandan, küçük tasarrufların birleştirile
rek optimal büyüklükteki yatırımlara kaynak 
teşkil edecek fonların meydana getirilmesi, hal
kın yatırıma özendirilmesi ve alıştırılması, Hü
kümetimizin gerçekleştirmek istediği sosyal ve 
ekonomik hedefler arasındadır. Bu hedefe ulaş
mak için 400 milyon liralık fondan Devlet Plan
lama Teşkilâtınca uygun görülen projeleri ger
çekleştirmek amacıyle kurulmuş halk sektörü ni
teliğindeki anonim ortaklıklara ve kooperatiflere 
orta vadeli yatırım kredi ihtiyacının bir kısmı 
karşılanacak ve bu gibi ortaklıkların kuruluş ve 
gelişmelerinde Devlet desteği sağlanmış olacak
tır. Bütçe Karma Komisyonunca yapılan ilâve
lerle konsolide bütçede yer alan yatırım ödenek
leri toplamı 1974 yılında % 40,5 oranında artış 
göstererek 18 802 000 000 liraya ulaşmıştır. Ya
tırım harcamalarında Önemli artışlar gösteren 
isektörler şunlardır : 

Ulaştırma sektörü yatırımları 2,8 milyardan 
4,7 milyar liraya, eğitim sektörü yatırımları 2,2 
milyar liradan 3,5 milyar liraya, tarım sektörü 
yatırımları 2,2 milyar liradan 3,2 milyar liraya 
yükselmiş .bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada 
sizlere 1974 malî yılı bütçesinin en belirgin bir 
Özelliğini teşkil eden millî eğitim ve köye dönük 
hizmetler ve ödenekler hakkında ayrıntılı bazı 
açıklamalarda bulunmak istiyorum. 

1974 malî yılı Bütçe kanun tasarısında üni
versiteler, akademiler, yüksekokullar ile ilk ve 
orta derecedeki okulları kapsayan tüm eğitini 
sektörü ödenekleri cari harcamalar için 
11 473 000 000 lira, yatırımlar için 3 591 000 000 
lira ve transfer harcamaları için 911 milyon lira 
olmak üzere toplam olarak 15 977 000 000 lira 
idi. 

fl.,974 yılı konsolide ibütçıe 'ödenekleri arasın
da yatırım harcamaları hir önceki yılla göre % 
40,5 artış göstererek 1.8 802 OOO OOO liraya çık
mıştır. Buna transfer harmaları içinde yer alan 
6 090 00Ö OOO liranın kamu iktisadî teşehlbüsde-
ri ve diğer kuruluşlarca yapılan yatırımlara 
ayrıldığı ve yatırımları hızlandırma fonunda bir 
milyar liralık küçük tasarrufları yatırıma yö
neltme ve halkı yatırıma, teşvik fonunda 40Ö 
milyon llîralıfk ödeneğin bulunduğu 'dikkate »ılı
nırsa yatırıma yönelen ödeneklerin toplamının 
•26 '8918 OOO 000 liraya ulaştığı görülecektir. 
Buna, savunma özel yatırımları ve giderleriyle, 
transfer harcamaları içinde yer adan önemli fi
yat artışlarının 'gerektirdiği gideıleri karşıla-
«mıak amacıyle kurulan fondan, yatırımlar için 
yapılacak harcamalar ilâve edildiğinde yatırım
lara dönük harcamaların bütçe içindeki Önemi 
ve ağırlığı daha da iyi anlaşılacaktır. 

Tatırımlarla ilgili ayrıntıllı 'bilgiler sunma
dan önce bu yıl hütçe ile getirdiğimiz 2 önemli 
yeniliğe değinmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, kalkınma planı uyarınca ha
zırlaman yıllık prog ramlarda yapılması Öngörü
leni yatırımlar karşılığı olarak, kurulu şiarın 
ibütçelerine yeterdi ödenekler konulmaktadır. 
No var ki, yıl içindeki uygulamalarda çeşitli 
nedenlerde 'bazı yatırımların öngörüldüğü bi
çimde bir gelişme gösteremediği, bıına karşılık 
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Bütçe Karana Komisyonunda yapılan incele
meler sonucunda eğitim sektörüne ait kuruluşla
rın bütçelerine 270 milyon liralık bir ekleme ya
pılmış ve bundan başka Maliye Bakanlığı bütçe
sine 150 milyon liralık yüksek öğretimde kapa
site artırma fonu oluşturulmuş bulunmaktadır. 
Böylece eğitim sektörünün 1974 malî yılı ödenek
leri cari harcamalar için 97 milyon lira, yatırım
lar için 145 milyon lira, transferler için 177 mil
yon lira ilâvesiyle 16 398 000 000 liraya ulaş
mış bulunmaktadır. 

Bütçe Karma Komisyonda kabul edilen 270 
milyon liralık: ek ödemek ile 150 milyon liralık 
yüksek öğretimde kapasite artırma fonu ödeneği 
yüksek öğretim kuruluşlarının kapasitelerini ar
tırmak ve hizmeti daha etkin bir biçimde yürüt
mek suretiyle mevcut dar boğazların giderilme
sini amaç, almaktadır. 

Eğitim sektörüne sağlanan bu imkânlarla 
1974 -1975 döneminde yüksek öğretim kuruluş
larına kabul edilecek öğrenci sayısında önemli 
artışlar kaydedileceğini ummaktayız. Yüksek 
öğretimde kapasite artırma çalışmaları ile ilgili 
olarak ilk defa bu yıl katma bütçeli kuruluş ha
line getirilen Çukurova Üniversitesiyle Diyarba
kır Üniversitesinin yanında, halen mevcut üni
versiteler bünyelerinde geliştirilmesine çalışılan 
çeşitli illerdeki üniversitelerin nüvesini teşkil 
•edecek olan fakültelerin kurluşlarınm tamam
lanması yolundaki çalışmaları da belirtmek iste
rim . 

Bugün yüksek öğretimde uygulanmakta olan 
lisans ve (lisans ü>i:ü eğitim sistemlerine ilâve ola
rak yeni bir sistemin geliştirilmesi çalışmalarıma 
da başlanmış bul anmaktadır. Orta öğretimden 
sonra iki yıllıOv Ibir öğrenim süresini kapsayacak 
önlisans eğitimi yapacak okulların, örneğin Ege 
Üniversitesine bağlı Buca, Balıkesir ve Denizli ön-
lisans yüksek okullarının çalışmaya başlamasını 
•sağlayacak cari harcamaları karşılamak üzere Ege 
Üniversitesine gerekli ödenek konulmuş bulun
maktadır. 

Bunun yanında, yine aynı üniversitede Ecza
cılık, 'Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar fakülte
leriyle, Gıda Teknolojisi, Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksek Okullarının kurulması için gerek]! öde
nekler de öngörülmüş bulunmaktadır. 

Yüksek öğretim kuruluşlarında gece öğreni
mine başlanmasını sağlamak amacıyle gerekli tecl- j 
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birler alınmış ve bu hizmetin giderlerini karşıla
yabilmek amacıyle yüksek öğretimde kapasite ar
tırma fonu kurulmuştur. Bu'fondaki ödenek yük
sek öğretim kuruluşlarıyle üniversite ve akademi
lerin. öğrenci kapasitesinin 'artışı ile ilgili gider
lerin karşılanmasında kullanılacaktır. Bunun ya
nında öğrenci kapasitesini artırıcı ve gece öğre
nimine yönelik yeniden açılacak yüksek öğretim 
kurumlarının ihtiyaç duyduğu personel için yeni 
kadroların ihdasına da olanak sağlanmıştır. 

Gelişmekte olan üniversitelerde daha çok sa
yıda öğretim üyesine, yurt dışında staj, öğrenim 
\re eğitim olanakları sağlamak için, çeşitli yük
sek öğretim kurumlarının bütçelerine toplam ola
rak 5 milyon liralık ödenek ilâvesi yapılmıştır. 

Günümüzün teknik olanaklaırndan da yarar
lanılarak, eğitimin yaygınlaştırılması ve daha ge
niş ıbir kitlenin öğrenim olanaklarına kavuştu
rulması için deneme niteliğinde televizyonla eği
tim yapacak Eskişehir İktisadî ve Ticarî ilimler 
Akademisi bütçesine 'gerekli makine ve teçhizat 
alımını sağlamak için ödenek konulmuştur. 

Öğrenimde hizmet gelişimini sağlamak üzere, 
yüksek öğrenimde orta dereceli okul ve kurslar 
ve normal ders programları dışında, ders vere
cek kişilere ders görevi ücreti ödeneceği gibi, 
halk eğitimi okuma yazma kurslarında ve gezi
ci köy kurslarında ders vereceklerle, meslekî ve 
teknik halk eğitimi hizmetlerinde görev alacak
lara da aynı olanak sağlanmış, ayrıca üniversite 
ve diğer yüksek öğretim kuruluşlarında verilecek 
ders saati sayısı da artırılmıştır. 

Üniversiteler Personel Kanununda, kuruluş 
vo gelişmesinde güçlük çekilen üniversite ve diğer 
yüksek öğretim kuruluşları, öğretim üye ve yar
dımcılarına kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği 
verilmesi öngörülmüştür. 

Böylece, özellikle mahrumiyet bölgelerinde 
kurulan ve ileride kurulacak olan üniversite ve 
diğer yüksek öğretim kuruluşlarında öğretim üye
si sağlanmasında karşılaşılan güçlüklerin gide
rilmesi yolunda önemli bir adım atılmış bulun
maktadır. 

Köylerdeki eğitim hizmetlerinin daha etkin 
bir' biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyle 
1973 yılı programında kalkınmada öncelikli yöre
ler olarak saptanan illere ait köylerde öğretmen
ler ve sınıf okutan müdürlere verilmesi kabul 
edilen iş riski zammının, mahrumiyet bölgelerin-
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de görevli (bütün köy öğretmenleri ile sınıf oku
tan müdürleri de kapsayacak biçimde genişletil-
mösini bağlamak amacıyle Millî Eğitim Bakanlı
ğı bütçesinde 72 milyon lira ödenek 'konulmuş
tur. 

Din 'eğitim ve öğretiminin gelişmesine yönelik 
çeşitli giderleri karşılamak üzere, Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesinin ilgili kısmına 2 milyon lira 
ödenek eklenmiştir. 

1974 bütçesiyle eğitim sektöründe yapılan ye
nilikler ve atılımlar hakkında, açıklamalarıma son 
vermeden önce, öğrenci problemleri yönünde alın
mış olan bir 'tedbire de işaret etmek isterim. 

1974 malî yılı 'bütçesinde, Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumuna genel bütçeden ya-
pilmiakta olan yardım ödeneği, geçen seneye gö
re 36 milyon liralık ibir artışla 190 milyon lira
ya çıkarılmış bulunmaktadır. Bu ödenek ile 1974 
yılında bir yandan öğrencilere verilen kredi mik
tarının artırılması ve mevcutlara ilâveten önemli 
miktarda yeni öğrenciye kredi verilmesi imkânı 
sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1974 nm-
lî yılı (bütçesinin bir özelliği de, bugüne kadar 
köye yönelmiş hizmetler 'bakımından en büyük 
ağırlığı taşıyan bir bütçe olmasıdır. 'Daha önce 
de işaret ettiğim gibi, dünyadaki teknik ve 'eko
nomik gelişmelerin ışığında biz, köye kaynak yö
neltme poli/tikasını 'sadece (bir sosyal adalet soru
nu olarak değil, sanayileşmenin temel koşulu ola
rak görmekteyiz. Köy kalkınması, diğer yandan 
sağlıksız kentleşmenin, yani gecekondu sorununun 
da kaynakta çözümünü sağlaya çaktır. 

Bütçe Karma Komisyonunca ilâve edilenler 
dâhil olmak üzere 1974 malî yılı bütçesinde 
köyler için öngörülen çeşitli yatırım hizmetle
riyle, yatırıma dönük yardım ve kredi niteliğin
deki transferler olarak 9 kuruluş bütçesinde 
toplam 5 250 000 000 liralık ödenek yer almış 
bulunmaktadır. İdarî giderler hariç, köye yönel
miş yatırım ödenekleri, bir evvelki yıla göre 
2 592 000 000 Lira artış kaydetmiştir. Bütçenin 
sözü edilen hizmetlerindeki artış oranı geçen 
yıla göre % 97'ye ulaşmaktadır. Bu bütçe ile, 
köye götürülmesi öngörülen hizmetlerin sektö-
rel dağılımı şöyledir : 

Köy yollarına 1 158 000 000 lira, 
Köy içme sularına 862 275 000 lira, 

Köy sulama ve toprak ıs
lâhına 1 

Köy kooperatiflerine yar
dım 

İskân ve toprak dağıtımı 
için 

Köy sağlık ocakları için 
Köy elektrifikasyonu için 
Dinî hizmetler ve köy ca

mileri yapımı için 
Orman köylerinin kalkındı

rılması için 
Köy hayvancılığını geliş

tirme için 

047 130 000 lira, 

324 436 000 lira, 

913 217 000 lira, 
200 003 000 lira, 
613 700 000 lira, 

35 000 000 lira, 

98 037 000 lira, 

7 486 000 lira,, 

Böylece, bu hizmetler için 1973 bütçesinde 
konulan ödenekler, bir misline yakın % 97 ora
nında artırılmış olmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1974 yılı bütçesiyle yürütülmesi öngörülen 

diğer önemli hizmet ve' yatırım projeleri hakkın
da da kısa bazı bilgiler sunmakta yarar görü
yorum. 

1974 bütçesinde Keban, Oymapmar ve Kara-
kaya barajları için 901 milyon, Ankara ve İs
tanbul içme suyu projeleri için 416 milyon, köy 
içme suları için 919 milyon lira harcanması ön
görülmüştür. 

Köy yolları için 1 114 000 000 yol yapım 
ve bakımı için 3 350 000 000; demir yolu ya
pımı için 242 000 000; çeşitli limanların yapı
mı için 217 000 000; başta Yeşilköy ve Çiğli ol
mak üzere, hava alanları yapımı için 466 000 000 
lira ödenek ayrılmıştır. 

Ayrıca 1500 köye elektrik götürülmesini 
sağlayacak ödenek transfer ödenekleri arasın
da yer almıştır. 

1974 yılı bütçesinde gelişme carileri içersin
de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi 
% 33 oranında, 862 milyon lira arttırılarak 
3 406 000 000 liraya, Gıda, Tarım ve Hayvancı
lık Bakanlığı bütçesi % 46,1 oranında 498 mil
yon lira arttırılarak. 1 578 000 000 liraya, Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçesi % 58,6 
oranında 1 278 000 000 lira arttırılarak 
3 458 000 000 liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 

Mali konularla ilgili olarak hazırladığımız 
ve yakında Yrüce Meclise sunacağımız kanun 
tasarıları hakkında da kısaca bilgi sunmak isti
yorum : 
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Devlet memurlarına bazı sosyal yardımlar 
yapılmasını, sosyal amaçlı mesken kredi] eri ve
rilmesini ve toplanacak fonların, kalkınmamızın 
gereklerine uygun bir şekilde verimli ve kârlı 
alanlara yatırılmasını öngören Memur Yardım
laşma Kurumlu Kanun tasarısı üzerinde çalış
malar sonuçlandırılmak üzeredir. 

Mahallî idarenin yeniden düzenlenerek gü
nümüz koşullarına uygun bir şekilde işlemesini 
sağlayacak olan Genel Muhasebe Kanunu tasa
rısı üzerindeki çalışmalara devam olunmaktadır. 
Devlet satın almalarına ilişkin uygulamalarda 
geçmiş yıllarda görülen aksaklıkların gideril
mesi, yatırımların ve kamu hizmetlerinin yürü
tülmesinde gecikmeleri önleyici yöntemlerin ge
liştirilmesi amacıyla hazırlanan Devlet İhale 
Kanunu tasarısı da yakında Parlamentoya su
nulmuş olacaktır. 

1589 sayılı Yetki Kanununun süresi dolma-
madan çıkarılacak kararnamelerle, Devlet me
murlarının şikâyetlerini mucip olan mevzuatta 
görülen aksaklıkların giderilmesi kesin bir so
nuca bağlanacaktır. 

Sermaye piyasasının düzenlenmesinin ve kü
çük tasarrufları, bir güven ortamı içerisinde, ya
tırımlara yöneltmeyi amaç edinen sermaye pi
yasasının düzenlenmesine ilişkin kanun tasarısı 
da yakında yüce Meclise sunulmuş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri konusunda bu 

teşekküllerin verimli işletmecilik ilkelerine gö
re yönetilmeleri ve yatırım ve üretim program
larını gerçekleştirmede kendi kaynaklarının ön
celikle harekete geçirilmesi başlıca hedefimiz 
olmuştur. 

Sumdan 1974 bütçesine, bu teşebbüslere 
transfer edilmek üzere 483 milyon lirası serma
ye, 1 988 500 000 lirası sermayeye dönüştürül
mek üzere ikraz ve 8 208 500 000 lirası da görev 
zararı, yardım ve destekleme olmak üzere top
lam 5 680 000 000 lira ödenek konmuş bulunmak
tadır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1974 yılında 
İller Bankasının 1 459 200 000 liralık mahallî 
idare yatırımları dahil, toplam 19 970 300 000 
liralık yatırım yapmaları programlanmıştır. 

1973 yılı yatırımları 11 300 000 000 lira ci
varında gerçekleşmiş olup, bu miktar % 80'lik 

I bir parasal gerçekleşmeyi ifade etmektedir. 
Fizikî gerçekleşme ise ancak % 70,8 olmuştur; 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1974 yatırım
larında, 1973 gerçekleşmesine 'göre % 77, prog
rama nazaran da •% 40,5 oranında, 8 670 000 000 

I liralık 'bir artış öngörülmüştür. Kamu İktisadî 
I Teşebbüsleri yatırımları, 1974 yılında, toplam 
I sabit sermaye yatırımlarının % 30'unu ve ka

mu yatırımlarının da ı% 57'sini teşkil etmekte
dir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1974 yılında 
yapacağı yatırımların 1 168 200 000 lirası gı-

I da, tarım ve yapay 'gübre projelerine, 
2 485 000 000 lirası madenciliğe, 5 070 000 000 
lirası imalât sanayiine, 4 936 700 000 lirası ener
jiye, 4 085 000 000 lirası ulaştırma, haberleş
me alanına ve 2 215 600 000 lirası da diğer 

I alanlara ayrılmıştır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin, bu yıl ya
pılacak yatırımlar sonucunda, işletmeye alına-

I cak bazı önemli yatırım projelerini şu şekilde 
I sıralayabilirim: 

İzmit Sentetik Kauçuk Fabrikası, Kırıkkale 
I Çelik Çekme Fabrikası ikinci kademesi, İsken-
I derun demir - çelik birinci ünitesi, Etilbank 
I Seydişehir aıliminyum tesisleri ikinci ve üçün

cü üniteleri, ıSeyit Ömer termik santralı birin
ci ve ikinci üniteleri, İzmir rafinerisi LBC1 ve 

I madenî yağ üniteleri. 
I Bn yıl programa alınan önemli projeler ise 

şunlardır: 
İkinci Petıro - Kimya tesisleri, 'Makine Kim

ya Endüstrisi Kurumu vasıflı çelik fabrikası, 
SKKA Antalya tesisi, Gemlik amonyak tesisi, 
Malatya Şeker Fabrikası tevsii, 'tanker .alımları, 
üç adet jet uçağı alımı, Elbistan, Afşin linyit
leri tesisi, Beypazarı, Amasra, Kangal've Çaital-
ağzı termik santralları. 

'Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1974 yılı ya
tırım ve finansman programına göre işletmeci 
kuruluşların kaynak toplamı 11 252 600 000 li
ra, carî kullanımlar toplamı ise 11 '954 900 000 
liradır. Kaynaklarla carî kullanımlar arasındaki 
702 300 000 liralık açığın ^geçmiş yıllarla kar
şılaştırılması, .aşağıdaki görünümü arz etmek
tedir. Bu açık 1972 yılımda 1 527 000 000 lira 
olmuş, 1973 yılında ise son tahminlere göre, 

[ 2 238 000 000 lira iliklenmektedir. 
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•Geçmiş iki yılda çok yüksek bulunan kay
naklar, carî kullanınılatr açıklarının 1974 prog
ramında düşürülmüş olması, kurumların gerek
li fiyat ayanlamalarını yapmala.riyl'e sağlana-
Ibilmiş'tir. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerine sağlanan ilâve 
kaynaklar, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin için
de 'bulundukları büyük malî güçlüklere bir öl
çüde çare olabileceği gibi, bu teşebbüslere et
kili ve verimli birer iktisadî işletme haline gel
me yolunda bir fırsat da sağlamış olmaktadır. 

1974 yılında Kamu İktisadî ~ Teşebbüslerinin 
işletme açığı ve yatırımları için toplam finans
man ihtiyacı 702 300 000 + 19 972 300 000 = 
20 676 600 000 liradır. 

Bu ihtiyacın 4 710 000 000 lirası tasarrufçu 
kurumlar, 5 680 000 000 lirası bütçe transfer
leri, 7 100 000 000 lirası özel fon, 3 182 500 000 
lirasının da dış proje kredisi kaynaklariyle 
karşılanması öngörülmüştür. 

Kaynaklar arasında yer alan özel fon, Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri yatırımlarının ithalât 
ihtiyacının finansmanında, uzun vadeli ve ham
madde malzeme ve mamul maddeler gibi 'eko
nomimizin ihtiyacı olan •,malların ithali için de 
kısa vadeli işletme kredileri şeklinde kullanı
lacaktır. 

Böylece ithalât finansmanında kullanılan 
ıbu kaynağın para arzını artırmayacak, döviz 
rezervlerimizi harekete .geçirmek suretiyle eko
nominin mutlak ihtiyacı olan maddelerin itha
line olanak yaratmak gibi arz - talep dengesi 
olumlu yönde etkileyici «bir rol 'oynaması bek
lenmektedir. 

iSayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hükümetimizin yukarıda sunduğum gider 

bütçesi ilkelerine paralel bir vergi politikası iz
lemeyi düşündüğünü de ifade etmek isterim. 
Vergi politikası, gerek kamu hizmetlerinin fi
nansmanı, gerekse gelir dağılımına etkileri 
'bakımından Hükümetimizin önemle ele aldığı 
bir konudur. 

1974 malî yılı genel bütçe gelirleri, Hükü
met teklifinde 75 034 000 000 olarak öngörül-
ımüş'tür. Bütçe Komisyonundaki görüşmeler gı
nasında, 622 milyon lira ekleme yapılmış ve ge
nel ıbütçe .gelirleri toplamı, 75 657 000 000 lira
ya ulaşmıştır. Bu eklemenin, gelir tahminleri
nin eksik yapılmış olmasından değil, daha son-
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ra ortaya çıkan olanaklardan temin olunarak 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kârın
dan ek 150 milyon, gümrüklerde 'bekleyen mal
ların tasfiyesinden ek 472 milyon lira ile sağ
landığını belirtmek isterim. 

'Genel bütçe gelirlerinin 67 577 000 000 lira
sı vergi gelirlerinden. 5 459 000 000 lirası vergi 
dışı normal (gelirlerden ve 2 620 000 000 lirası 
da özel gelirler ve fonlardan oluşmaktadır. Ayrı
ca, 6 milyar liralık iç istikraz öngörülmüştür. 

Gelirden alman vergi grupunda 1973 tahsila
tı 21 520 000 000 liradır. 1974 tahmini ise,-
26 940 000 000 lira olup, % 25,1 artış öngörül
müştür. 

-Bu önemli iki gelir çeşiti olan gelir vergisi 
1974 yılı tahmini 20 100 000 000 ve kurumlar 
vergisi ise 3 850 000 000 liradır. 

Servetten alman vergi grupunda 1973 yılında 
600 milyon lira tahsil edilmiş olup, 1974 yılı 
tahmini 940 milyon liradır. 

Mallardan alman vergiler grupunda 1973 yı
lı tahsilatı 12 630 000 000 lira olup 1974 yılı tah
mini 15 G55 000 000 liradır. 

Hizmetlerden alman vergiler grupunda 1973 
yılı tahsilatı 5 800 000 000 lira olup, 1974 yılı 
tahmini 7 580 000 000 liradır. 

Dış ticaretten alman vergiler grupunda 1973 
yılı tahsilatı 11 550 000 000 lira olup, 1974 yılı 
tahmini 16 312 000 000 liradır. 

Böylece vergi gelirlerinde 1974 yılında % 29,7 
oranında bir artış öngörülmüş olmaktadır. Bu 
oran son yıllarda görülen gelişme karşısında ola
ğan sajnlmalıdır. Çünkü vergi gelirlerindeki yıl
lık artış oranları 1970 yılında % 23,4; 1971 yı
lında % 316,6; 19712 yılında % 24yl ve 1973 yılın
da ise % 3'3,'5 olmuştur. 

Vergi dışı normal gelirler toplam tahsilatı 
1973 yılında 3 685 000 000 lirayı bulmuştur. 
1974 yılı tahmini ise Komisyonda yapılan ekle
me ile birlikte 5 459 000 000 liradır. 

Özel gelirler ve fonlar toplam, tahsilatı 197'3 
yılında 2 743 000 000 lira olduğu halde, 1974 yılı 
tahmini 2 620 000 000 liradır. Bu gerilemenin 
başlıca nedeni 9 aylık maaş farklarına ilişkin 
keseneklerin 1973 yılında bütçeye.2 milyar lira 
seviyesinde gelir sağlamış bulunmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, vergi po
litikası kalkınma gayretlerimizin ve gelir dağı
lımı politikamızın en etkili araçlarından birisi 
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olacaktır. Bugünkü haliyle vergi sistemimizin 
bu amaçlara gereken düzeyde hizmet ettiği söy
lenemez. Ayrıca Anayasamızın herkesin malî 
gücüne göre vergi ödemesi ilkesine de gereği gibi 
uyulduğu iddia edilemez. Vergi sistemimiz mev
zuat ve uygulama konularında birçok eksiklik
ler göstermektedir. Vergi eşitliğini bozan, ayrı
calıklar yaratan ve gelir dağılımı politikasına 
ters düşen yönleri vardır. Bu hususların önce
likle ele alınarak yeniden düzenlenmesi için ge
rekli mevzuat değişiklikleri üzerinde çalışılmak
tadır. 

Tüketim vergileri mevzuatı, da herkesin ma
lî gücüne göre vergi ödemesini sağlayacak bir 
düzene kavuşturulacaktır. Bu amaçla önümüzde
ki yıllarda katma değer vergisi sistemine ge
çilmesi düşünülmektedir. Bu vergi yatırımlar ile 
ihracatı ve dolayısıyle ekonomik gelişmeyi hız
landırıcı bir sistem, getirecektir. Ancak bu yeni 
vergi sistemine geçinceye kadar bugünkü gider 
vergileri ile işletme vergisinde lüks tüketim mal
larının daha geniş şekilde vergilendirilmesini 
sağlamak amacıyle gerekli mevzuat değişiklik
leri önerilecektir. 

Ilükünıetimizin üzerinde önemle durduğu 
konulardan biri de vergi kaybıdır. Bu sorun bir 
yandan ekonomide rekabet eşitliğini bozmakta, 
diğer yatıdan ise vergi yükünü büyük ölçüde 
ücretlilere kaydırmaktadır. Bu konuda Hüküme
timiz vergi, kanunlarının dalıa etkili ve daha ve
rimli bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere, 
vergi idaresinin süratle yeniden düzenlenmesine 
büyük önem vermektedir. Ayrıca vergi mevzu
atının boşluklarını doldurmak amacıyle gerekli 
kanun değişiklikleri huzurunuza getirilecektir. 
Vergi kanunlarının uygulanmasında anakanun 
olan Vergi Usul Kanunu günümüz koşullarına 
uygun bir hale getirelecektir. Vergi güvenliği 
ve mükellef - hazine ilişkileri konusunda aksa
yan hususlar saptanacak ve vergilem,e yöntem ve 
araçları etkili bir hale getirilecektir. Vergi delil 
sistemi bu amaçla gözden geçirilecektir. Vergi 
uyuşmazlıklarını asgarî seviyeye indirmek ve 
süratle sonuca bağlamak üzere uzlaşma mües
sesesi ve vergi yargı usulleri yeniden düzenle
necektir. 

Hızla büyüyen iş hacmini karşılamak üzere 
yeni vergi daireleri açılmaktadır. 1973 yılında 
15 ve 197-1 yılında mart ayında ise 15 olmak 

üzere 30 yeni vergi dairesi kurulmuştur. Böyle
ce müstakil vergi dairesi sayısı 179'u bulmuş
tur. Ayrıca 8 muvazzaf itiraz komisyonunun 
kuruluş hazırlıkları tamamlanmıştır. Vergi ida
remiz personel, bina ve diğer maddî olanaklar 
bakımından güçlendirilecektir. Vergi idaremizin 
18 bine yaklaşan personelinin hizmet içi eğiti
mine do büyük önem verilmektedir. 

Vergi dairelerinde işlemlerin hızlandırılması 
amacıyle mümkün olan ölçüde mekanizasyon dü
şünülmektedir. Ayrıca mükelleflerle vergilere 
ilişkin bilgilerin devamlı ve düzenli bir şekilde 
toplanması için elektronik bilgi işlem sistemine 
geçilmesi düşünülmektedir. Bu sistemle çıkarıla
cak bilgiler karşılıklı vergi incelemelerinde ejok 
yararlı olacaktır. Ayrıca, vergi politikasının sap
tanmasına ilişkin veriler de bu yolla sağlana
caktır. 

Yıllardır sürüncemede kalan Serbest Malî 
Müşavirlik Kanun tasarısının gözden geçirilerek 
huzurunuza getirilmesi düşünülmektedir. Bu 
meslek birçok ülkelerde görüldüğü gibi mükellef 
- Hazine ilişkilerinin karşılıklı anlayış havası 
içinde düzenlenmesinde yararlı bir rol oynaya
caktır. 

Mahallî idareler ile merkezî hükümetin malî 
ilişkileri Malî Tevzin Kanunu tasarısı çerçeve
sinde düzenlenecektir. Merkezî hükümetin plan
lı dönemde yayılan hizmetleri ve gittikçe geniş
leyen taşra teşkilâtı dikkate alınarak öncelikle 
görev dağılımı üzerinde durulacaktır. Mahallî 
idarelerin gerçekçi bir şekilde saptanacak hiz
metleri için yeterli gelir kaynağına kavuşmaları 
önerilecektir. Bu konuda öncelikle ve ivedi ola
rak ele alınması gereken konu Belediye Gelirleri 
Kanun tasarısıdır. 621 adet belediye teşkilâtının 
sınırları içinde yaşayan 20 milyona yakın şehir 
halkı belediye gelirlerinin yetersizliği nedeniyle 
asgarî seviyede belediye hizmetlerinden yoksun 
bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, buraya 
kadar plan açıklamalarımla sizlere 1974 yılı 
Bütçesinin boyutları, nitelikleri ve özellikleriyle 
nasıl bir iç ve dış ekonomik ortamda geliştiğine 
ilişkin görüşlerimi sunmuş bulunuyorum. Gö
rüldüğü gibi ülkemiz bir j^andan ekonomik 
alandaki tarihsel dönüşümünün çileli savaşını 
sürdürürken, diğer yandan da uluslararası den
gelerin elverişsiz oluşumlarına karşı hazırlıklı 
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'bulunmak zorundadır. Bu sorunları demokratik 
ortam içinde ve ancak bu ortamın sağladığı ola
naklarla çözebileceğimize kesinlikle inanıyorum. 

1974 yılı Bütçesi hem son yılların kapımıza 
«getirdiği sorunlarla uğraşacaktır, hem de Türk 
Halkının kalkınma özlemine cevap vermeye ça
lışacaktır. Bütçe kamu kesimine ilişkin ekonomik 
faaliyetlerin çerçevesini verir. Türk ekonomisi 
kamu kesiminden ibaret değildir. Kalkınma ama
cına bir an evvel ulaşılması, enflasyonun ve 
durgunluğun yenilmesi, yoksulluğun ve adalet
sizliğin ortadan kaldırılması, kamu kesimi, ile 
özel kesimiyle hepimizin sorumluluğu altında
dır. İşçisiyle, işvereni ile köylüsü ile kentlisiyle 
iktidarıyle muhalefetiyle hepimiz dünyanın bu 
sıkıntılı anında 1974 yılını Türkiye için bir eko
nomik başarı yılı haline dönüştürmeye mecbu
ruz. Biz Hükümet olarak Türk Halkının yapı
cı ve yaratıcı gücünü harekete geçirmeye eko
nominin çarklarının daha hızla dönmesini sağ
lamaya çalışıyoruz. Herkesin tam bir güven duy
gusu içinde ekonomik kalkınmamıza katkısını 
yapmasını istiyoruz. Ülkemiz her kafadaki ya
ratıcı düşünceye, her koldaki emeğe, her alın
daki tere muhtaçtır. Bunun için de zihinlerimizi 
ve vicdanlarımızı geride bıraktığımız dönemin 
tortuları ndan, kuşkularından korkuların d an 
kurtarmak zorundayız. Ekonomik ve siyasal 
alanda uyumlu bir toplum haline dönüşmeyi üç 
yıldan beri aynı kavgayı sürdürerek, başarama
yız. Uyumlu ve dengeli bir topluma giden yolda 
kin ve düşmanlığın ayrı kotları değil, barış ve 
sevginin çiçekleri açmalıdır. (O. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

1974 yılı Bütçe tasarıları Millet Meclisinin 
incelemesine ve eleştirilmelerine sunulmuş bu
lunmaktadır. Bu tasarıların Meclisin çalışnı,a-
larıyle daha da olgunlaşacağına inanıyorum, 

Hepinize saygılar sunarım. (O. H. P. ve 
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, bütçenin tümü üzerin

de şimdiye kadar, gelmiş olan söz sırasını okuyo
rum, : 

Sırasıyle Cumıhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına -Sayın Turhan Feyzioğlu, Demokratik Par
ti Grupu adına Sayın Ferruh Bozbeyli, Millî Selâ
met Partisi Grupu .balen sözcülerini bildirme-
dıiler, 'Cumhuriyet Halle Pa.rtki 'Grupu adına Sa

yın SıOİçuk Erverdi, Adalet Partisi Grupu adı
na Sayın Süleyman Demirci. 

Şahısları adına; Sayın Hasan Tosyalı, Sayın 
İbrahim Göktepe, 'Sayın Ün at Demir, Say m 
Hasan Celâlettin Eznmn, 'Sayın Kemal Ataman, 
(Sayın Enver Akova, Sayın Mimdi Keskin ve Sa
yın Nurettin Yılmaz sıöz sırasına girmiş bulun-
maktad^rlar'. 

Söz sırası 'Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
pu adına. Sayın Turhan Fe'yzioğlumun, buyuru
nuz Sayın Feyzioğlu. Saat : 12,4-0. 

0. G. P. GİSUPU ADİNA TURHAN FEYZİ-
OĞ-UU '(Kayseri) — Sayın Başkan, değerli mil-
letve'viilleri; 

1974 yılı'Bütçesi üzerinde Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Grupunun görüşlerini sunmak üze
re huzurunuzda bulunuyorum, 

Bütçe müzakereleri, Hükümetin tutum ve 
icraatının her yönü ile bir bütün halinde ele 
alındığı ve eleştirildiği müzakerelerdir. Bu mü
zakereler, yalnız bütçe rakamlarının tartışıldı
ğı değil, Türkiye'min içinde bulunduğu siyasî, 
ekonomik ve sosyal bütün sorunların tartışıldı
ğı, müzakerelerdir. Değerli grup sözcüsü -arka
daşlarını, çeşitli bakanlıkların ve kuruluşların 
bütçeleri üzerinde yapacakları konuşmada-, ay
rıntılı olarak iGrupumuzun çeşitli hizmet alan-
larıyle ilgili görüşlerini söyleyeceklerdir. Ben, 
bu konuşmamda, bazı büyük ve önemli sorun
lar üzerine ve Hükümetin birkaç aylık icraatı-
ıniiii, ortaya çıkardığı bllânçio üzerine dikkatle
rinizi -çekmek istiyorum. 

İktida.r, kısa -zamanda, büyük ümit kırıklığı 
yaraıtınıştır. 

1. — Hayat pahalılığını 'durdurup ucuzluk 
sağlayacaklarını vadedenler, pahalılığı daha da. 
(ağırlaştıranı ve fiyait artışlarını daha da, hızlan
dıran bir yola. sapmi'şlar'dır. 

2. —•' Huzur vaadi ile işbaşına gelenler, üç ay 
geçmeden 12 Mart öneesin'deki ideolojik kavga
ların, kanlı çatışmaların, yeniden haşlamasına 
yol ,aiç,m,ışl:aırdır. 

3. — Mîllete ve Cumhuriyete bağdı, faziletli, 
tecrübeli Devlet memurları birbiri ardından in
safsızca harcanırken, yıkıcı faaliyetlere, girişen
lerin, irtikâptan, rüşvetten hüküm giyenlerin 
idarî ve adlî sicillerini yok edecek tekliflerin 
kanunlaştırılması için direnilmiş, 141 nel mad
deden yani Cumhuriyet rejimini yıkmak için 
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komünist, anarşist örgütler kurmaktan hakla
rında halen ıceızaî takibat devam edenlerin der
hal Millî Eğitimdeki eski görevlerine tayinleri 
için. yazılı emirler verilmiştir. 

4. — Haksız yere görevden uzaklaştırılan 
bazı memurların Danıştaydan aldıkları karar
lar infaz edilmemiş; .Sayın Ecevit, başkalarında. 
•gök' eleştirdiği bir tutumun kendi Hükümetince 
benimjsenmesin'e göz yummuştur. 

5. — Yakın bur gelecekte işsizlik tehlikesini 
daha da artıracak bir ekonomi politikası güdül-
miiş, iktisadî hayatı yaz - boz tahtası halıln'e ge
tiren haltalı kararlar birbirini kovalamış, Salı 
günü alınan bir karar Perşembe günü değiş ti-
rillmiştir, İktisadî hayatta ürkeklik, kuşku, ka
rarsızlık yaratılmıştır. 

6. — Bir Anayasa kuruluşunun başıma, 
(Marksist militan olduğu belgelerle ortada bulu
nan, yaızılaırıyle ortada bulunan bir kişi getir.il-
•mjişıtir. 

7. — Bazı dış politika temıaislarınıda- Türkiye 
Cumhuriyetinin haysiyet ve şerefiyle bağdaş
mayacak derecede hafif, ciddiyetten uzak dav
ranışlarda bulunulmuştur. 

•8. — 'Birçok teımel ihtiyaç .maddelerinde pa
halılığın yanına yokluk da eklenmiştir. 

9. — Seçimler sırasında, hemen uygulana-
eıakmış jgiıbi bir izlenim, yaratacak tarzda tek
rarlanan üniversiteye sınavsız giriş vaadi, pek 
uzak tarihlere ertelenmiştir. 

10. —• 'Secimden önce ve resmî seçim beyan
namelerinde açıkça, kâğıt fiyatlarına, düşük fi-
yıatıta tutmayı vaadeden bir parti, işbaşına ge
lir gelmez seçim beyânnamesinde yazılı olan ta
ahhüdünün tam aksini yapmıştır. 

11. — !Bir yanda aşırı sol yeniden başkaldı-
rır, kanunları pervasızca çiğneyen yayınlarına1 

ve faaliyetlerine Ihız verirken, öte. yandan Cum
huriyetin teımel ilkelerinden biri olan lâiklik 
anlayışına ters, düşen davranışlar su yüzüne 
çıkmaktadır. 

Din, vicdan ve ibadet hürriyetine en büyük 
saygıyı göstermeyi görev bilen partiyiz. Hür 
bir ülkede dinin, vicdanın, ibadetin hür olması 
gerektiğine inanırız. Lâikliği, din düşmanlığı 
şeklinde anlamıyoruz. Biz, hür olması gereken 
dinin, baskı altına alınmasını kabul etmediğimiz 
gibi istismarcıların siyasî çıkarlarına basamak 
yapılmasını da kabull letmiyoruz. Lâik cumihu-
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riyet yerine teokratik bir devlet düzeni kurma 
heveslerinin Türkiyeye ancak zarar ve kargaşa
lık getireceği inancındayız. Cumhuriyet Anaya
sasının inançlı bekçisi olmaya kararlıyız. 

Hükümet icraatının ikısa zamanda hem eko
nomik alanda, hem Cumhuriyetin temelleriyle 
ilıgili konularda nerelere doğru memleketimizi 
sürüklediğini apaçık göstermekte olan bu umut 
kırıcı liste, bir ıbu kadar daıha uzatılabilir. Bıu 
Hükümet;- bir alanda rekor kırmış olmakla övü
nebilir ; o da, vaatlerinin aksini yapma ve en kı
sa zamanda yıpranma rekorudur. 

Şimdi, Hükümetin hayat pahalıliığını ağırlaş
tıran ve fiyat artışlarını hızlandıran tutumun
dan başlayarak iktisadî ve sosyal konuları, siya
sî nejıiımlle vie asayişle Igiilli konuları, bütçenin 
Sba'zı özelliklerini dalha yakından inceleyieiliiim. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugünkü iktidarın sorumluları, ucuzluk va

atleriyle işbaşına gelmişlerdir. Hükümetin baş
lan, kolayca oy tıoıpüıaimanıaı yolu olarak Ekim 
1973 seçimlerinden önce, bu seçimleri izleyen 
aylar içinde^ mahallî seçimler arifesinde, hatta 
Hükümetin kurulmasına yaikm günlerde vatan
daşlara hayat pahalılığına çare bulacaklarını va
at etmişlerdir. Hayat pahalılığı konusunu basit 
tedbirlerle, kendi deyimlerini tekrarlıyorum 
«Basit tedbirlerle» halledeceklerini vaat eden
lerin sözleri kulaklarımızdadır, radyo bantlarm-
dadır, ,o ıgünlere ait .gazetelerin başlıklarında-
dır. 

İlk iş olarak pahalılığı önleyeceğiz, zam 
furyasına son verilecektir. 200 liraya satılan 
ayakkabı 45 liraya satılacaktır, gibi vaatlerle 
işbaşına gelenlerin ilk yüz günlük icraatı orta
dadır. Yüz günde nice vaatlerinin yüzde yüz 
aksini yapan bir iktidarla karşı karşıyayız. 

Ya iktidar sorumluları dünya ve memleket 
şartlarından haberdar oldukları halde, sırf oy 
toplamak için, yapamayaeaiklarını bile bolle ucuz
luk vaat etmişlerdir, ya da dünya ve memle
ket şartlarını değerlendirememişler, neyi yapa
bileceklerini, neyi yapaımayaeaıkıliaranı hesap ede
memişlerdir. Bu iki ihtimalden ikisi de iktidar 
hesabına çok acıdır. Sırf oy toplamak için bile 
bile boş vaatte bulunmak da, hesapsızlık ve öl
çüsüzlük yüzünden tutulamayacak vaatler yap
mak da mazur görülemez. 

27 — 
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Cumhuriyetçi Güven, Partisi olarak, dünya 
konjoktürünü ve ülke şartlarını biliyor ve tam, 
Oılaırak dcğeriendlidiıyoımız, Bunun için sıcçılımflerıdıe, 
Cumhuriyetçi 'Güven Partisi adına yaptığımız 
konuşmalarda .gerçeklere saygılı kalmaya ve ile
ride bizi mahcup ©dıeıcelk hiç'bıir vaaltıte buılum'ma-
ınaya dikkat ettik. Ne ayakkabıyı 45 liraya 
sattırabileceğimizi söyleyebildik, ne de dünya 
konjonktürünüm aıasıl seyrettiğimi haiırlatıcı, 
gerçekleri hatırllatıcı beyanlarda bulunmaktan 
kendimizi alabildik. Hükümet mensupları, başla
rı, bunum tam aksimi yaptılar; fakaıt Hüıküımiat 
işe başlar başlamaz, seçimler boyunca ve seçim
lerden sonra yaptığı vaatlerin hepsini bir kalem
de unutarak, hemen hemen bütün temel ihtiyaç 
ı.'.addel erine ölçüsüz ve adaletsiz zamlar yap
mıştır. Böylece ucuzluk vaatlerine inanarak ken
dilerine oy veren yurttaşlar dahil, bütün mille
te acı bir sürpriz getirmiştir. 

Bir noktayı açıkça belirtmekte yarar görüyo
ruz. Biz, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
olarak dünya şartlarının ve meselâ ham petrol 
fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz hale getirdiği 
ileri sürülebilecek olan makûl fiyat ayarlamala
rımı değil; en büyük, en haksız, en ölçüsüz zam
ların halkın zarurî ihtiyaç maddelerine yapılmış 
olmasını kınıyoruz. Biz bu resmî zamlardan bir 
kısmının hiçbir zaruret yok iken yapılmış olma
sını tenkit ediyoruz. Bu resmî zamların birçoğu
nun oranlarında göze çarpan aşırılığı ve adalet
sizliği; yapılan zamlarda en büyük yükün dar 
ve orta gelirli yurttaşlara yüklenmiş olmasını 
tenkit ediyoruz ve en önemlisi, ucuzluk v aitler i 
ile yurttaşlardan oy isteyenlerin, iktidara gelir 
gelmez seçim mitlerini ayaklar altına almış ol
malarımı kınıyoruz. Gerçekten en ağır zamlar, 
hem de toplu halde, büyük kitlelerin temel ihti
yaç maddelerine yapılmıştır. Vatandaşın temel 
gıda maddesi olan şeker; köylünün, işçinin, bü
tün dar ve orta gelirli ailelerin temel giyim mad
deleri olan kaput bezi, basana pazen, bütün pa
muklu ve yünlü dokumalar, .Sümerhank ayakka
bıları zam görmüştür. 

AHMET HAŞİM BENLİ (Kütahya) — Ge
çen sene de aynı fiyatla satılıyordu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Beye
fendiler, Türk Anayasası 141 nci maddeye giren 
suçları özgürlük tanımlamıştır; ama Türk Ana

yasası bu kürsüye özgürlük tanımıştır. Söz kes
ilmeyin. Biz sizin Maliye Bakanınızı dinledik. 

Gerçek değil mi bunlar1? 
AHMET HAŞÎM BENLİ (Kütahya) — Ge

çen sene de aynı fiyatla satılıyordu. Onu da söy
leyin. 

BAŞKAN — Sayın Benli, lütfen müdahale 
ötmeyin, lütfen müdahale etmeyin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Şe
kere zam yapılmadı mı? 

Cumhuriyet Halk Partisinin seçim beyanna
mesinin 193 nci sahifesini okuyunuz. Orada bir 
açık taahhüt görürsünüz; millete verilmiş bir 
şeref sözü : «Haberleşmede ve eğitimde önemli 
'bir unsur olan kâğıt fiyatlarının düşük düzey
de tutulacağı» açıkça vadedilmiştir. Kâğıt zam
mını ne C. H. P. bildirgesin deki bu açık taahhüt
le bağdaştırmak, ne de dünya fiyatlarıyla izah 
etmek kabil değildir. Hükümet, saymakla bitme
yecek zam listesine kâğıdı da koymak suretiyle 
millete vadettiğinim tam aksini yapmak hususun
da acık bir örnek vermiştir. Bu örmekler artırıla
bilir, 

İktidarım en kolay savunabileceği akaryakıt 
konusunda bile halk külleri aleyhime işleyen ada
letsiz, aşırı, ölçüsüz zam oranları uygulandığı 
.meydandadır. Bütün oranların' aşırı derecede 
yüksek tutulmuş olması bir yana; iktidar, lüks 
otomobillerin süper benzinine % 65 oranında zam 
yaparken, dolmuş ve taksi şoförünün kullandığı 
normal benzine % 72 oranımda za.m yapmıştır. 
Çiftçi ve köylümün traktörümde kullandığı moto
rine yapılan zam daha yüksektir, % 76'dır. Köy
lülerimizin büyük çoğunluğunun ve birçok şehir 
ve kabasalarımızdaki dar- ve orta halli vatandaş
ların temel ihtiyaç maddesi olan gazyağına ise 
bütün petrol ürünlerinden çok daha yüksek 
oranda, % 78 oranında zam yapılmıştır. 

Hükümet milletin karşısına çıkıp samimiyet
le ve ciddiyetle; «Biz size ucuzluk vad etmiştik, 
pahalılık âfetini basit tedbirlerle derhal yenece
ğiz demiştik; fakat yanılmışız. Bunu yapamıyo
ruz.» dememiştir. İktidarın başı, zamları izah 
ederken bile muhalefetteki kışkırtıcı üslûbunu 
sürdürmüştür. Karşılaştığımız bütün güçlükleri 
milletçe elele vererek yenebileceğimiz ortada 
iken, Hükümetim başı ve birçok sözcüleri iktidar 
olmanın sorumluluk duygusundan uzak, ayırıcı, 
hatta yurttaşları birbiri aleyhine kışkırtıcı söz-
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ler söylemekten kendilerini alamamışlardır. Sa
yın Maliye Bakanının biraz önce 'konuşmasını ta
mamlarken söylediği, kardeşliğe, sevgiye davet 
eden; güçlükleri elele vererek yenelim diyen 
sözlerini önce kışkırtıcı üslûptan vazgeçmeleri 
için Hükümet üyesi arkadaşlarına söylemesi ve 
Türkiye'deki güçlükleri elele yenmek söz konusu 
iken, gerçekleri millete anlatmak söz konusu 
iken; zamları izah ederken bile kışkırtıcı bir üs
lûp seçmiş olanlara bu üslûbun yarar sağlamaya
cağını hatırlatması yerinde olur. -

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (istanbul) — Halk 
kimin kışkırtıcı olduğunu biliyor. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, Türk ekonomesinin bugünkü 
temel ihtiyacı, hızlı gelişmemizin istikrar içinde 
gerçekleştirilmesidir. Gitgide hızlanan enflasyon, 
aşırı fiyat artışları, ateşten Ibir gömlek gibi yurt
taşları saran hayat pahalılığı ekonomik ve sos
yal bünyemizi, hatta siyasî bünyemizi tehdit eden 
'büyük bir tehlike halimdedir. 1974 yılında pa
halılık ve enflâsyon geçen yıllara göre yavaşla
mış değildir. Tam aksine, 1974 yılma ait elimiz
de bulunan ve Mart sonuna kadar toptan eşya 
fiyatlarındaki hareketleri gösteren resmî rakam
lar, bu yıl fiyatların geçen yıllardan daha yavaş 
değil, daha hızlı bir tempo ile yükseldiğini or
taya koymaktadır. 

Devletimizin Konjonktür Dairesince derlenip 
yayınlanan resmî rakamlara göre, toptan eşya 
fiyatlarında 1974'ün ilk aylarında görülen artış 
hızı, .1972'nin aynı aylarındaki toptan eşya fiyat
ları artış hızının iki mislinden fazladır. 1973 
yılının ilk aylarındaki fiyat artışlarına kı
yasla da 'bu-yıl toptan eşya fiyatları % 70 ora
nında daha hızlı 'bir yükseliş eğilimi göstermek
tedir. 

Resmî rakamların dilini kolay anlaşıılan bir 
misalle, bir benzetme' ile. açıklamak kabildir. 
1972'nin ilk üç 'ayında toptan eşya fiyatlarının 
ilerlenme hızı 52 kilometre süratle giden bir oto-
ıımobile 'benzetilecek olursa, bu hız ,1973'ün ilk 
üç ayında 63 kilometre olmuştur. 1974'ün ilk 
üç ayında ise bu hız 105 kilometreye çıkmıştır. 

Bu benzetmenin dayandığı endeks rakamla
rını açıklamakta fayda vardır. 1,963 yılının top

tan eşya fiyatlarını temel kabul ederek, 1963 — 
l'C'O esasına dayalı olarak hesaplanan toptan 
eşiya fiyatları 'endeksi yalnız Şubat ayında 8,7 
puan 'artarak 289,7'ye yükselmiştir. Mart ayın
da toptan eşya fiyatlarının yükselişi daha da 
hızlıdır. Bu ayda endeks rakamı, 13,4 puan ar
tarak Mart soııunda 303'ü aşmıştır. Önemli olan 
puan ra!ka:mıları değil, bu puan yükselişlerinin 
yüzde olarak ifade ettikleri artıştır., Mart so
nu itibariyle elimizde olan resmî rakamlar 
ıU9f74'ün yallnız ilk üç ayımda - Ocak, Şutbat, 
Mart - toptan eşya fiyatlarının % 10,5 oranın
da arttığını gösteriyor; aynı döneme, aynı ayla
ra ait olan artış oranı 1973'te % 6,2 ve 1972'de 
•% 5,2 idi, % 5,2, % 6 >2 ve nihayet !bu yıl % 
10,5. 

[BAŞKAN — Sayın Fcyzioğlu, çalışıma, süre
limizin bitmesine iki .dakika var. Münasip bir 
yerde... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bah
si 'bir kaç cümle ile kapatıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim,. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Bu 

rakamlardan ortaya çuka.n st>nuç şudur : 1974" 
ün ilk .aylarında enflâsyon aralbasmın tekerlek-
ıleri geçen yıilla/rm ilk aylarına kıyasla dalha 
(hızlı dönmektedir. Geçen yılların esasen 'düşün
dürücü ve üzücü olan artış .oranlarını gölgede 
ibırakan 1972'ye göre •% l'OO, 11973Min gerçekten 
yüksek olan fiyat artışları hızıma, göre •% 70 
dama hızlı bir pahalılaşma, hareketi ile karşı 
karşıyayız. Böylesine hızlı ıbir enflâsyon, ellibir-
iliği ile, ciddî tedbirlerle durdurulamadığı tak
dirde iktisadî hayatı altüst eder; bütün yatırını 
hesaplarını bozar. Başka ülkelerdeki fiyat -ar
tışlarından daha hızlı seyreden bir enflasyon 
bir süre sonra ihracatta, tıkanıklığa yol .açar, 
döviz reze relerimiz üzerimde olumsuz etkiler 
yapar. 

Değerli arkadaşlarım, bu baıhse ve öteki ba
hislere öğleden sonra bana ayrılmış olan sürede 
devam edeceğim:. Meclîsin çalışma süresi bitilmiş 
.olduğu için konuşmamın ilk bölümünü Iburada 
kesiyorum. 

ISaygılar .sunanım. (C. G. P. sıralarımdan 'al;-. 
kışlar) 
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İBAŞKAN — Teşekkür 'öderim efendim. 
Değerli arkadaşlarım, Birleşimin öğleden 

'evvelki çalışma süresi 'bitmiştir. Öğleden sonra 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 77 nei Birle
şiminin 2 nei oturumunu açıyorum. 

Bütçe görüşmelerine kaldığımız yerden de
vam edeceğiz. 

Söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru-
pu adına Sayın Turhan Feyziıoğlu'nundur. Sa
yın Feyzioğlu, daha önce 20 dakikanızı kullan
mıştınız, 100 dakika daha hakkınız var efendim. 

Buyurun, Sayın Feyzioğlu. 

C. G. P. GPvUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) —• Değerli arkadaşlarım, öğ
leden evvelki yaptığım konuşmada, bugünkü 
Hükümetin işbaşına geçtiği günden bu yana ic
raatının kısa bir bilançosunu yapmıştım ve bu 
Hükümetin, millete seçimlerden önce vaat etti
ğinin tam aksini yapma rekorunu kırmış oldu
ğunu ifade etmiştim ve buna dair misaller ver
miştim. 

Gerek Anayasamızın ve Cumhuriyetimizin 
dayandığı temel ilkellere zıt düşen bazı tutum
lara, gerekse iktisadî alanda, özellikle dar gelir
li ve orta halli milyonlarca yurttaşın ıstırabını 
artırıcı tedbirlere dikkati çekmiştik. Memleke
timizi bütün dünya ile birilikte, fakat ticarî iliş
kilerimiz bulunan ülkelerden çok daha ileri bir 
ölçüde etkisi altına almış bulunan enfl'âsyonist 
baskıların 1974 yılının ilk üç ayında azalmadı
ğını, tam aksine enflasyon arabasının •tekerlek
lerinin 1974 yılının ilk üç ayma ait rakamların 
geçen yıllarla mukayesesinden görüleceği gibi, 
tam aksine fiyatlardaki. artış seyrinin daha da 
hızlanmış olduğunu belirtmiştim. Bir iki raka-

saat 14,30'da toplanmak üzere birleşime ara 
veriyorum efendim. 

Kapaıiıria Sa|aitü : 13,00 

mı tekrar hatırlatıktan sonra konuşmama devam 
edeceğim. 

Elimizde devletin yayınladığı resmî istatis
tik olarak, konjonktür dairemizin toptan eşya 
fiyatlarıyfle ilgili istatistiği vardır. Şüphesiz 
geçinme endekslerinin kusurları bir yana, top
tan eşya fiyatlarındaki artışları daha geç yansı
tır ve Türkiye'de maale'sef bu rakamlar geç ya
yınlandığı ve geç derlenebildiği için ellimizde 
henüz Nisan rakamları mevcut değildir. Nisan 
rakamları Mayıs sonunda, resmen yayınlandığı 
zaman tablo biraz daha aydınlığa kavuşacaktır. 
Ve belki önümüzdeki günlerde daha iyi inceleme
miz mümkün olacaktır; fakat şu güne kadar ya
yınlanmış olan bilgiler bir gerçeği ortaya ko
yuyor. «Bir benzetme yapacak olursak» elemiş
tim, 1972 yılında toptan eşya fiyatlarının artış 
hızı 52 kilometre hızla giden bir arabaya ben-
zetilirse, bu hız 1973'te 63 kilometre giden bir 
otomobil hızına ve 1974 yılının lilk üç ayında 
105 kilometre hızla giden bir arabanın hızına 
benzetilebilir. Yani •% 5,2 üç aylık artış, % 6,3 
artış ve % 10,5 artış. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) Ben sadece rakamları ileriye sürüyo
rum, bunlardan yararlanmak isteyenler için. 

Hükümetin iştıikrar konusuna, bugüne kadar 
olduğundan daha çok önem vereceğini umarız. 
Fiyatlarla gelirleri yarıştırma politikasının, bu 
tarzdaki hayalci politikanın muhtemel sonuçla
rını Hükümetin iyıi değerlendirmesini ve bu teh
likeli yarışın şüphesiz bütün yurttaşlarımız için 
değil, fakat milyonlarca yurttaşlarımız için na-
sın dayanılmaz sıkıntılar doğuracağını hesapla
masını dileriz. 

,t ^m^ »t , 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — BaşkanveMM Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Oral Mavioğlu (İçel), Zekâi Yaylalı (Erzurum) 
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İktisat iinrinin ortaya (koyduğu gerçek şu
dur ; hızlı enflasyon hir nıevi gizli vergidir. Tah-
sildarsız, malkbuzsıız Mr vergidir. Mıaliye Ba
kanlarını biç yonmiaz. Meclislerden vergi kanu
nu veya vergi zamları getirmeyi gerektirmez. 
Vatandaş gece yatağında uyurken, haberi olma
dan yenir bu vergiyi. Ceketinin cebindeki 100 
lirası sabahleyin yine cebindedir, ama birkaç lîi-
rasını 'enflasyon çarkı .gizlice gecıe yarısı .alıp 
götürmüştür. Ayağını yorganına göre uzatma
ya çalışan yuntdaş, gece derin uykudayken yor-
.gıanı kısaltılmıştır. Bu gizli verginin asıl yükü
nü gelirlerini artırmakta zorluk çeken dar gelir
li ve orta halli yurtdaşlar taşır. İktidar, fiyat
larla gelirleri yarıştırma politikasını benimse
miş görünüyor. Ve vaat ediyor, «gelirler fiyat
ların önünde koşacaktır» diyor. «Pahalılığı ön
leyeceğiz» 'sözünü şimdi yeni bir yorumla tabi 
'tutuyor, «fiyat artışı pahalılık demek değildir, 
gelirler fiyatların önünde koşacağınla, burnu ya
pacağımıza görie, hiç endişe etmeyin, hayat si
zin için ©skisinden daha ucuz olacaktır» diyor. 

Bu, (korkunç bir yanılgıdır. Her ülkede ge-
lirlerini .artan fiyatların ardından koşturabilen 
zümreler vardır, fakat gelirlerini arttan fiyatla
rın ardından koşturamayan zümneler vardır. 
Türlkiye'de gelirlerini lartan, hızla iartian fiyat
ların ardından koşturmakta büyük güçlük çe
ken insanların sayısı peik çoktur. Hayat pahalı
lığının ıstırabı asıl bunların sırtına yüklenir. Bun
lar kimlerdir? Fazlara arz edecek ölçüde büyük 
üretim yapamayan, dar gelirli ve orta halli köy
lüler; topraksız veya uz topraklı köjdiüer; ge
çen yılın gündeliğinden daha yüksek olmayan 
bir gündelikle başkasının tarlasında çalışmakta 
olan tarım .işçileri; toplu sözleşmelerini toplu 

fiyat artışlarından önce imzalamış olan ve üc-
netleriini 'fiyatlara göre diledikleri artırmaları
na imkân bulunmayan işçiler; ki, bu zamlardan, 
fiyat artışlarından 15 ıgün evvel, 1 ay evviel, 3 
ıay evvel, 5 ay ievvel toplu sözleşme akdetmiş 
olan ve birkaç yıl bu toplu sözleşme hükümleri 
ölçüsünde ücret almaya mıahfcum bulunanlar; 
maaş zammı olanak verilen % 12 civarındaki ar
tışla 1972 nin ve 1973'ün esasen ıstırap verici 
olan aşırı fiyat artışlarının bir kısımını bile kar
şılayamamışken, son zamlar yüzünden bir telle 
'.aldıklarını öteki elle çoktan geri vermiş olan 
ve her ay satın alma güçlerimin biraz daha eri

diğini gören memurlar; özel sektörde ücretle ça
lışan personel ve müstahdem; bir çokları ayda 
540 lira 'alan ve bununla aile geçindirmek zo
runda bulunan cımekü işçiler; emekli memur
lar; dullar ve yetimler; hammadde darlığı ve iş 
azalması sebebiyle gelirleri donan, veya azalan 
biı- lasını küçük esnaf ve sanatkâr ve hepsinden 
daha acıklısı, doymaya ve bazen de bir laiteyi 
doyurmaya mecbur olan işsizler; bir kelime İle 
dar ve orta gelirli milyonlarca yurtdıaş için, fi
yatların yükselen füzesine arabasını bağlayıp, 
beHaberce yükselmek imkânı yoktur. Büyük enf
lasyon dönemlerinde ancak fairkısım insıan ara
basını dağlardan aşırır; ama Türk atla sözünün 
söylediği gibi, blirçolk kimse de gie^imin yolunu 
şaşırır. Hızlı .enflasyon orta halli zümreleri yok
sul kıştı rır, yoksulu daha yoksul hale getirir. İk
tisatçıların deyimi iile, «Fiyatlar asansörle yük
selirken, milyonlarca insanın geliri merdiven. 
basamaklarını ağır ağır tırmanmaya çalışır.» 

Fiyatları yükseltiyoruz, yükselecektir, ge
lirleri daha önde koşturacağız iddiası, biraz ev
vel arz ettiğim örneklerde görüleceği gibi, bü
tün yurttaşlar için geçerli değildir ve bu yurt
taşlar için istikrar kurtuluş yoludur; istikrlar 
içinde gelirlerinin bir ölçüde 'artması kurtuluş 
yoludur. 

Hükümet, ancak sayıları sınırlı bir kısım 
yurttaşlara yarayabilecek olan 'gelir - fiyat ya
rışması hayallinden vazgeçmeli; düzenli kalkın
ma, sosyal adalet, dış iktisadî İlişkiler hatıtıa si
yasî huzur açısından istikrarın taşıdığı büyük 
önemi kavraınalıdır. Birçok sosyalist iktisatçı
lar bile Hükümete dostane uyarıda bulunarak, 
«sizin başarınızı istiyoruz; ama istik narı unutu
yorsunuz, birtakım hayaller uğruna istikrarı çö
kertecek yola giriyorsunuz» ikazını yapmışlar
dı ı\ 

Bunların bir kulaktan girip bir kulaktan 
çıkmayacağını 'umarız. 

Eeıevit Hükümeti bu alandaki poliitiikasıyle 
yalnız seçim öncesindeki taahhütlerini çiğne
mekle. kalmıyor, yalnız seçimlerde halka vaat 
ettiğinin tamı ter'sini yapmakla kalmıyor; imtillî 
menfiaatlara, sosyal adalet ilkelerine ters düşen 
dar gelirli yoksul, orta halli milyonlarca ailenin 
geçim sıkıntısını artıran ve untıracak bir yanlış 
yol takip ediyor. 
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Bir an için hafızalarınızı şubat başlarına çe
viriniz; daha Hükümet programı igörüşülüriken, 
yani son yapıdan toplu, aşırı, adaletsiz, ölçüsüz 
zamlar buikietlinin vatandaşın sırtına yüklenmie-
imiş olduğu bir sırada Hükümiet programının 
bazı cümlelerinde v'c satır aralarında .gizlenen 
ihtimale bu kürsüde Cumhuriyetçi Güven Parti
si Grupu a,dına dikkat' cekni'cye çalışmıştım. 

Hükünnctt programı uda, fiyat ayarlaması sö
zü ardında gizlenen zam niyetleriyle, seçiim bil-
diirge ve nutiiklarındaki dfadeler larıasmda bü
yük ayrılıklar bulunduğunu daha Hükümet gü
ven oyu almadan önce program müzalkieneleri sı
rasında Yüc'e Meclise ıarz ıetmey.3 çalışmıştım.. 

Sayın' Eıcievit o zaman, isleçimdeM vaatlerini 
lılat ırlatan, konuşmiamıza bu kürsüden Başbakan 
sıf atiyle şu (cevabı vermişlerdir : 

«Programda sözü geçen fiyat ayarlamalarını 
jıaparîkjen, bunun yülkünü dar ve orta gelirli 
halka taşıtmamaya çalışacağız.» Gterçıektıe yapı
lan zamların asıl yükü dar ve orta gelirlilerin 
omuzlarına binmiştir. Eskiden 100 liraya aldığı 
•gazyağma şimdli 178 lira ödeyen, yien'i fiyatlarla 
ayak uyduramadığı Açiin uzun yıllardan berd 
unuttuğu bir usule baş vurup, kasabaya yaya 
gidip gelmeye başlayan, (Karadeniz köylerinde 
bunu bizzat diniedük) köy otobüsüme aı'tık bi
nemez olan, 8 nüfuslu ailesinin bezikle, şieJkerinle 
para yetiştlinem'eyem dar g'e'lirlii köylü, aldığı 
maaş farkını c/c 12 olarak katsayıdan faydala
nan maaş farkını, yalnız şeker vie dolmuş zam
mı ile, kendisinin vıe •çocuklarının şekier ve dol
muş masraflyle çoiktan Dıevletıe gıerii vermiş olan 
tmemuıiar, toplu sözleşmelerini zamlardan önce 
yapmış olan işçiler, az topraklı veya topraksız 
'köylüler, 'emekliler, işsizler biraz önce saydığını 
ve sayıları milyonları bulan bütün dar 'gelirli
ler ve orta halliler, Sayın Başbakanın, «Zamla
rın yükünü siz taşımıyorsunuz, gelirleriniz mas
rafınızdan daha hızlı artıyor» sözleriyle avıutıı-
labilir mi? Hayalperest iktidarlar bir süre bel-
tld kendilerini avuturlar; fakat derdi çekenleri 
avutamazlar. 

Değerli larkadaşlarnın, size bu ölçüsüzlük 
içinde yapılan vaatlerden birini daha çoik tazie 
olan aııürekkebi henüz Ikınılmamış sayılabilecek 
Meclis tutanaklarından lalarak ıarz ;etmelk istiyo
rum. Yine Hükümet programı müzakenelerii sa
rasında Sayın Başbakan bu kürsüden aynten 

şöyle diyordu : «Artık köylü 500 liralık borcun 
'korkulu rüyasını ıgörmieyecıektir. Bankaların (ka
pıları kendisine açılacaktır. Yeni kuracağımız 
Kooperatifler Bankasının (kapıları ardına kadar 
açılacaktır. 500 lira değil 500 bin liralar, mil
yonlar alabilecektir kredi olanak» (Bu sınada 
'M'ceMsto bazı hareketler olmuş herhalde) «Şim
di gülüyorsunuz, 1 ay, 2 aya kalmadan görecek
siniz.» bu sözler 5 Şubat günü 'söylenmişti. 1 ay 
geçti, 2 ay geçti, 3 ay geçti; fafoat 500 lira alan 
köylüler bu 1 - 2 ay içimde bedbininiz yarım mil
yonlar, bir milyonlar alacaksınız tarzında bu 
kürsüden bir coşku içinde yapılan vlaadiıı •ger
çekleştiğini görmediler. 

Değerli arkadaşlarım, eğer 500 lira kredi 
almakta güçlük çeken köylüye 1-2 ay içinde 
500 bin lira, 1 milyon lira kredi verileceği söy
lenirken bunun bir şahsa verileceği kastedilmiş-
se bu sahiden Mecliste o anda görülen bazı te
bessümleri, haklı gösterecek, pek hayalperest bir 
iddia idi. Eğer bir şahsa verilen kredinin mikta
rı ile bir çok üyesi olan bir tüzel kişiliğe, bir 
kooperatife verilecek olan kredinin toplamı kı
yaslanıyor idiyse, bu takdirde de böyle bir kı
yaslama takdir edersiniz ki mantık dışı idi, 
abesti. 

Değerli arkadaşlarım, bu tarz vaatlerle ger
çekten bir süre iktidarlar kendisine avutur; 
ama bu vaat gerçekleşmemiştir, ve herhalde bu
rada kastedilen, öyle sanıyorum ki burada kas
tedilen korkunç bir enflasyon düşünülmüyorsa 
bir şahsa 500 lira yerine, bir şahsa 500 bin lira 
vermek değildir. 10 bin liraya, 20 bin liraya, 
30 bin liraya bir somun ekmeğin satıldığı enf
lâsyon dönemleri bazı ülkelerde görüldü. O za
man kredi olarak 500 lira yerine 1 milyon lira
da verebilirsiniz; ama satın alma gücü nedir? 
Eğer kooperatife verilecek kredi bahsediliyor-
sa böyle biraz daha vaatleri ciddiyetle yan yana 
koymak ve mukayese edilmesi mümkün olan 
şeyleri mukayese etmek yerinde olur. Yani bir 
şahsa verilenlerle, 100 kişiye, 1 000 kişiye veri
lecek olanı yan yana koyup terazinin iki kefe
sine, biz bu 500 lirayı 500 bin yapacağız, 1 mil
yon yapacağız dememek gerekir, ve 1 - 2 ay için
de gerçekleştiğini göreceksiniz vaadini yapar
ken, Hükümetin henüz bu konudaki' tasarıyı 
Meclise sevk edememiş olduğunu da hatırlamak 
gerekir. Hani Meclise sevk etmiş de Mecliste, ko-
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misyonlarda uyumuş çıkmamış değil; 1 - 2 ay 
"zarfında bunu gerçekleştireceğiz, deniyor. 1 - 2 
îasyd'â tasarı Hükümetten çıkıp gelmiyor. 

Değerli Arkadaşlarım, şimdi günümüzün 
•önemli tartışma konularından biri olan Af Ka
nunu konusunda düşünce, inanç hürriyeti ve 
bunun ayrılmaz parçası olan ifade ve örgütlen
me hürriyeti konusunda sayın Başbakanın Mec
lislerden de şikâyetçi olarak yaptığı beyanlara 
da dokunmak istiyorum... (CHP sıralarından 
«Bütçeyi ele al, bütçeyi» sesleri) 

Bütçe budur. Bütçe bir hükümetin bütün 
icraatının tartışıldığı bir müzakeredir, bütçe 
bir gensorudur. Bunu bilmiyorsanız öğreniniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim siz buyurun. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Büt

çe müzakerelerinde Hükümetin beyan ve icraa
tı yi e ilgili konuşulmayacak hiçbir konu yoktur. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi bilindiği gibi af 
konusunda öteki gruplardan oldukça farklı bir 
görüşü savunmuş idi. Biz gerek şahıslara karşı, 
gerek devlete karşı işlenen suçların affında öl
çüyü kaçırmamak, adaletten ayrılmamak, mem
leketin huzur ve asayişini tehlikeye düşürme
mek için en doğru yolun cezalardan belli bir 
oranda indirim yapmak olacağı tezini grup adı
na sayın Nebil Oktay'ın ağızından savunmuş 
idik. Meclislerin af ve atıfet duyguları bütün 
eczalardan belli bir oranda yapılacak bu indiri
min ne ölçüde olacağını tespit edecek ve bazı 
zarurî istisnalar dışında herkese aynı oranda 
ceza indirimi uygulanacak idi. Bu arada belki 
kasta dayanmayan hafif suçlar bütünüyle affe
dilecekti. Bizim önerimize göre fakir orman 
köylüsü aftan bütünüyle tam olarak yararlandı
rılırken, kasıtlı orman yakanlar istisna edilebi
lecekti. Geçmişte böyle oran uygulamasına baş
vurulmuştu. Suçların ağırlığı, kanunların ve 
mahkemelerin tespit ettiği, mahkûmiyet süre
leri ile ölçülür, demiştik. Böyle bir uygulamaya 
gidilseydi, oran uygulamasına gidilseydi, ka
nunların ve mahkemelerin tayin ettiği ölçüler 
esas alınmak suretiyle âdil bir yol seçilmiş ola
caktı. Ceza Hukuku ile uğraşan bilim adamları 
ve uzmanlar da - bildiğimiz kadariyle - bu yolu 
savunmuşlardı. 

Af ve atıfet duygusuyla sorumluluk duygu
sunu bağdaştıran, talihsiz suçluların yanında 
suçtan zarar gören mağdurları ve mazlumları 

da hesaba katan, kişinin hakları yanında, toplu
mun haklarını ve huzurunu da düşünen, memle
ketin geleceğini tehlikeye atmayacak ölçülü ve 
adaletli bir affı savunduk. Bu affın biran önce 
çıkmasını istedik. İktidar Partileri yetkili Ba
kanlık uzmanlarına ve Devlet görevlilerine ku
lak verseler ve dengeli bir hükümet tasarısı ile 
af konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisine 
getirselerdi; bugün de devam eden birçok ge
reksiz tartışmalar ve hatalar önlenmiş olurdu. 

Biz Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, yal
nız Devletimizi içten çökertmek isteyen, neda
met getirmemiş, rejim ve Devlet düşmanlarının 
değil; Devlet hazinesini soyanların da topyekûu 
affını, adli ve idari sicillerinin yok edilmesini; 
0 Şubat günü çarşı ortasında babası vurulan 
evlâdın acısının hiçe sayılmasını, evli veya har
manı kasten yakılan yurttaşın hiç düşünülmemc-
sini, kasten orman yakanın durumu ile geçim 
derdi yüzünden gerçekten kader kurbanı olarak 
- tabir bunlar için uygundur - suça itilmiş, çare
sizlik içindeki orman köylüsünün durumu ara
sında fark gözetilmemesini doğru bulmadığımı
zı, belirtmiştik. Gücümüz yettiği kadar görüşle
rimizi anlattık. Bize göre hatalı olan hususların 
düzeltilmesi için gücümüz yettiği kadar söyle
dik; bazı noktalarda sonuç aldık, pekçok nokta
da alamadık. «Çıkan kanun Millete hayırlı ol
sun» demekten başka, şu anda elimizden birşey 
gelmez. 

Biz istemiştik ki; bağışlanan kimseler aynı 
mahiyette bir suçu tekrar işlerse, eski suçlarının 
cezasını da birlikte çekeceklerini bilsinler ve 
yeni suç işlemekten geri dursunlar. Devlet hiz
metinde yeniden görev alma bakımından, eski 
af kanunlarındaki kayıtlara benzer kayıtlar, bu 
Af Kanununun da da bulunsun. Devlet dürüst 
şekilde hizmet etmiş olanlarla Devlet görevini 
suç işleme vasıtası yapmış olanlar, testiyi kıran
larla dolduranlar bir tutulmasın. Bu noktalar
da da ölçüler kaçmışsa, bunun vebali en haklı 
uyarmalara kulak vermeyen Hükümetindir. Bu 
safhada, ailelerine kavuşmak için sabırsızlanan 
50 000'e yakm insanı ve onları kucaklamak için 
bekleyen sabırsız ailelerini düşünerek kanunun 
'biran önce uygulamaya konmasından başka bir 
temennide bulunmamız mümkün değildir. 

Sayın Başbakan komünizm ve anarşizm pro
pagandası yapmaktan veya anarşizm ynluyle 
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rey-d komünizm yo.luy.Le Türküye'de Devlet ve 
toplum düzenini yıknıak •için, Türkiye'de komü
nist bir dikta idareisi kurlmak için örgüt kur
maktan dolayı •hüküm giyenleri ilgilendiren 
141 nci ve 112 nci maddelerin al kapsamı dışın
da kalmasını yorumlayan ve dün basında yayın
lanan bit' konuşmasıınd,a ; «ON e iç barışı kurahilc-
eeğimize, ne de İçeride ve dışarıda yeteri kadar 
güçlü ve kararlı bir tutum izleycbileeeğknize 
(güvenebilirim Ibu durumda» diyor. 

IBiz, 'Türkiye'de iç barışın kurulmasının, ko-
nijünist. örgüt kuranların serbest bırakılmasıyle 
kolaylaşacağına inanniKyoruz. Yani bu isler ya
pılmazsa, gerçekleşmezse, şu neticeye varılmaz-
sa, ben-bu neticeye varamam, diyor; şu istedik
lerim yapılmazsa, ben iç barışı kuramam, diyor. 
(Uzun ib-ir demecin can alıcı kısmıdır. 

Biz Türkiye'de ie barışın kurulmalının, ko
münist .örgüt kuranların serbest bırakılmasıyle 
kolaylaşacağınla İnanmıyoruz. Türkiye'nin içe
ride ve 'dışarıda yeteri kadar 'güçlü obuası, Tür
kiye'de birçoğu dışla ilişkili, dıştan beslenen ve 
yönetilen komünist örgütlerin .bulunmasına bağ
la görülemez. Bu çeşit 'örgütlerin ve propagan
daların 'Türkiye'de son yıllarda yaptıkları yay
gın ve derin tahribat, Devlet belgeleriyle tes
pit edilmiştir. Saıyın Başibakan bütün bu belge
leri bilecek, bulabilecek .durumdadır. 

Düşünce ve inanç hürriyeti konusundaki te
mel gürüşümüzü, bu vesile ile bir defa daha 
açıklamak isterim : 

Düşünce ve inanç hürriyeti, .insanı insan ya
pan hürriyetlerden biridir ve kişimin beden hür
riyeti kadar önemlidir. ıDüşünce ve inıanç hürri
yeti, şüphesiz bu düşünce ve inancı aç ıklama 
hürriyetinden 'ayrılamaz. 'İnsanların iç alemin
deki düşünce ve inançları keşfedip, ce'zalandır-
maıya kalkışmak devri, Engizisyon Çağı ile bir
likle tarihin karanlıklarına gömülmüştür. Çağı
mızda, insanların propagandaya ve örgüte dö
nüşmemiş düşüncelerini, djinî inançlarını baskı 
altında ıtütan, beyin yıkama usulleriyle 'beyin
lerin içini kontrole kalkışan, ve bir ölçüde ka
ranlık .engizisyon •usullerini hatırlatan baskılar, 
ancak komünist, totaliter rejimlerde uygulıan-
mjaktadır. (A. P. ve C. 'G-. P. isıralanndan «Bra
vo» sesleri) 

Demjokratik bir ülkede, 'düşünce ve inanç 
hürriyetinin, düşündüklerini gözle veya yazı ile 
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.anlatma hürriyetinden ayrı düşünülemeyeceği; 
ifade hürriyetinin düşünce hürriyetini tamaım 
ladığı aşikârdır. Aslında. bir bakıma bugün, dü
şümce hıürriıyeti deyince, «düşünce hürriyeti»" 
;kavraımının İçinde, bu düşüncenin sözle ve yazı 
ile açıklauması hürriyetçini de beraber düşün
mek .gerekir. IBu sebeple biz, düşünce hürriyeti 
ile ifade hürriyetini daima birlikte savunduk ve 
bu, hürriyetleri reddeden, komünizm gibi dikta 
rejimi eninin daima karşısmdu olduk. 

Burada, açıkça 'bilinmesi gerekli olan nokta 
sudur : 

Sınırsız ifade ve sınırsız örgütlenme hürri
yetinden. 'bahseden Hükümet serumlularmıu, bir 
.türlü anlamak istemedikleri: gerçek şudur : İfa
de ve örgütlenme hürriyetleri, tüplümün.Ve baş
ka, kişilerin de vazgeçilmez hakları sebebiyle sı
nırsız olamaz. ıMe'selâ; suçu veya suçluları açık
ça öven, insanları suç işlemeye teşvik eden $'<\z 
ve yazıları, ifade hıürrlyeti kapsamına girmez; 
'Ceza Kanunumuzun o\ 1 ve '112 ııe.i ımıdd eleri. 
Bakınız, bu madenin benzerini Alman Ceza Ka
nununda İtalyan 'Ceza Kanununda ve iFransız 
Ceza Kanununda bulursunuz, yani nereye gitse
niz billursunuz. 'Türkiye'nin dr kaıbul ettiği «İn
san Hakları (Sözleşmesi;», ifade hürriyetndn de, 
örgütlenme hürriyetinin de sınırsız olamayaca
ğını ve hangi amaçlarla sıuırLandırılabilceeğıini 
göstermiştir. «İnsan Hakinrı. düzleşmesi» uin 
ifade 'hürriyeti ile İlgili maddesinde İm hürri

yetin sınırsız olduğu değil, hu.hürriyetin sınır-
ianaıbiieceği ve hangi hallerde sınırlanabileceği, 
anlatılmıştır. İfade hürriyeti, sınırsız ifade hür-
ray.eti ve sınırsız örgütlenme hürriyeti adına, 
başka kişilerin şeref ve haysiyeti çiğnenemez; 
Devlet sırları sokağa dökülemez. Milletin gü
venliği ve varlığı tehlikeye «atılamaz. Adalet in 
işleyişini zedeleyecek yayınlar yapılamaz. Bi
zini, Anayasamız, hürriyetleri, yok etmek için, 
ifade ve örgütlenme' hürriyetini baisamak yap-
m,a. hakkını kimseye (tanımamıştır. İnsan Halkla
rı Beyannamesi de, İnsan Hakları Evrensel Be
yannamesi de, Türkiye'nin İmzaladığı Avrupa 

İnsian Hakları Sözleşmesi de, hürriyetleri yok 
etmek için, hürriyetleri 'kullanma, basamak 
yapmıa, hürriyetleri ortadan kaldırmak için 
! bunları ıiı üstüne bin erek birtakım marifetler 
yapına hakkını (tanımladığım, 'açıkça belirtmiş
tir. 
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Türk Anayasasının hepimizi bağlayan, Hü
kümeti 'de 'Meclisleri de bağlayan, değişmediği 
müddetçe hepimizi bağlayan 11 nci maddesi; 
(İnsan Hakları (Beyannamesine ve Avrupa İnsan 
Haklan Sözleşmesine tamamiyle uygun olarak 
şu açık hükmü koymuştur : 

«Bu Aniayasada yer 'alan bak ve hürriyetler
den hiç birisi, insan hak ve hürriyetlerini veya 
(Türk (Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
(bütünlüğünü veya, dil, ırk, sınıf, din ve mezhep 
ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada be
lirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı 
ile kullanılamaz. 

Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların 
cezası kanunda gösteritilyor.:» 

ıDemek ki; 'bu Anayasada yer alan bak ve 
hürriyetlerin hiç birisi dendiğine göre, ifade 
'hürriyeti bu Anayasada yer aldığına göre, ör
gütlenme hürriyeti bu Anayasada yer alduğma 
•göre; «ISınırsız ifade hürriyeti» sözlü Anayasa
ya ters düşer; «sınırsız örgütlenme hürriyeti» 
»özü Anayasaya ters düşer. Çünkü «Bu Anaya
sada yazılı hak ve hürriyetlerden hiç. birisi şu 
sınırları aşaımaz» diyor. 

ÂDİL ALİ OİNEL (Trabzon) — Birinci 
fıkrayı da oku. 

TURHAN FEYZİOĞLU ('Devamla) — Sa
yın arkadaşım «Maddenin ibaş kısmını okuyun»' 
diyor. Maddenin baş kısmı, burada söylediğim 
şeyi, ispat 'etmek istediğim gerçeği ortadan kal
dıracak hiç bir hüküm taşımaz. Önemli olan 
burada, hürriyetlerden hiç birisinin Cumhuriye
ti yıkmak için kullanıl ama ya ©ağının belirt il-
nıiş olmasıdır. 

'Türkiye Cumhuriyetini yakmak için Anaya
samızın 11 nci ve '57 nci maddelerine aykırı ör-
ıgütler kurulması kabul edilemez. Türk Ceza 
Kanununun li41 nci maddesi, işte bu ıgilbi Ana
yasa dışı örgütlerle ilgili bir maddedir. İktida
rın derhal serbest (bırakmak istediği kişiller, 
işte Anayasamızın-ibu 57 nci maddesine aykırı 
davranışları! sebebiyle partileri Anayasa Mahke
memizin ittifakla verdiği bir kararla kapatıl-
imış olan' kişilerdir. Bu kararı bir defa okumak 
lâzımdır. Kimleri serbest bırakmak istiyorsu
nuz? Fikir hürriyeti kisvesi altında bir çoğu dış 
ülkelerden beslenen ve yönetilen yıkıcı örgütler 
fcurulması veya yıkıcı propaganda faaliyetleri
ne girişilmesi savunulamaz. 

ÂDİL ALİ OİNEL (Trabzon) — Birinci fık
rayı da oku. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bir 
devleti çökertmek için yıkıcı faaliyetlere giriş
mek başka şey, fildir ve ifade hürriyeti' başka 
şeydir, 'Biz fikir ve ifade hürriyetine inandığı-
ınıız içindir ki, bütün temel hürriyetleri tama
miyle yok edeceği aşikâr olan komünizme ve 
her çeşit dikta, rejimi kurma faaliyetlerine .kar
şı demcJkratik rejimi savunuyoruz ve Anayasa 
içinde tedbirler alınmasını yadırgamıyoruz. 

, Fikir hürriyetini ve onun ayrılmaz parçası 
saydığımız ifade hürriyetini korumaya kararlı 
okluğumuz içindir ki, Türkiye'yi bütün bu 'hür
riyetlerden-mahram edecek bir 'esaret rejimine 
•sürüklemek isteyenleri başıboş bırakma'mak za
ruretine inanıyoruz. Komünizm propagandası
nı ve örgütlenmesini serbest bırakmak isteyen
ler bilmıezüer mi ki, onların, komünist örgütçü
lerin, bu ülkeye getirmek istedikleri rejimde 
'düşünce hürriyeti, inanış hürriyeti, ibadet hür
riyeti, söz hürriyeti, basın hürriyeti, toplantı 
.'hürriyeti yoktur; parti (kurma., sendika kurma, 
dernek kurma hürriyeti yoktur, hür secini 
yoktur. 

Anayasamızın işte •bu temel hürriyetleri ko
ruyabilmek için, komünizm propagandasını ve 
örgütlenmesini yasaklamayı uygun (görmüştür. 
Türk Ceza Kanununun bu konudaki bükümle
ri Anayasaya uygundur ve Anayasaya uygun
luğu Anayasa Mahkemesince bükme bağlanmış
tır.. 

NECATİ CEıBE (Balıkesir) — İttifakla, oy
birliğiyle mi? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Be
yefendi, Anayasa Mahkemesinin azınlık kararı
nı savunduğunuz anlaşılıyor; ama... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, buyurunuz 
efendim siz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ne 
zamandan beri acaba, yani birazdan arz edece
ğimi, milletin azınlilk oylarıyle iktidar olursu
nuz ; ama Anayasa Mahkemesinden azınlık oy
larıyle karar çıkmaz. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) Arz edeceğim biraz sonra.,. Arz ede
ceğim biraz sonra, arz edeceğim... (C H. P, sıra
larından gürültüler) 

(BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, Meclise hitap 
buyurun efendim. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De-
ycfen'diler, Anayasa Maılıkeımesi karar vermiş; 
T. î. P.'i kapatırken oybirliğiyle karar vcıtuniş, 
oybirliğiyÖJe dedim. Simidi 141 nci mıaddenin 142 
inci maddenin Anayasaya uygunluğuna (Anaya
sanı îzjın eski şekline da'hi, 11 nci madde bu ş'ek-
11 almadan (ince da'hi, Anayasaya ııygunllüğu-
mr) katar vermiş; «oyibiriiği mıi» diye soruyor. 
•Anayasa Mahkemesi kararı oybirliğiyle çıktığı 
zamıan ,mı isler yalnız? Çoğunlukla,.. 

VAHİT YAŞAR ÇALIN (İistanibul) •— Mana 
ifade ediyor. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Oy
birliğiyle diye T. İ. P/nin kapatılın asiyle Igilli 
lcararı söyleelim. (C. II. P. sıralarından gürül-
tül'er) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Hocam, bun
lar yutmuyor'lar, affedersiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Oy
birliğiyle... 

Metin Bey, lütfen terbiye dairesinde konu
şunuz, yakıştıramıyorum bu kadar terbiyesiz bir 
beyanda bulunmanızı; yakıştıramıyorum ve Sa
yın Başkanı vazife yapmaya daVet ediyorum. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — «Terbiyesiz» 
eledi, sataşmadan söz hakkım mahfuz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN —• Sayın Feyzioğlıı, buyurunuz 
lütfen, buyurun efeııelim... 

OSMAN ÇITIR IK (Adana) — Kürsüden de 
öyle konuşulmaz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) —Sayın 
Başkan, lütfen vazife yapınız... (C. II. P. sırala
rından gürültüler) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sataşmadan, 
«Terbiyesiz» demesinelen söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Metin Bey, bir da
kika... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, size acık açık; T. İ. P.'in kapatılmasıy-
le ilgili kararın, Türkiye Cumhuriyetini yıkmak 
için, çalıştığı bilinen bu partinin kapatılmasına 
dair kararın oy. birliğiyle çıktığını söyledim. 
Niçin kapatıldığını okuyunuz... T. 1. P.,in yöne
ticilerinin.... (C. II. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, Sayın Feyzi-
loğhı... (C. II. P, sıralarından gürültüler) 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ba
na mı hitap eeliyorsunuz ?... 

BAŞKAN — Efendim, lütfeder dinlerseniz 
kimin için konuştuğumu anlayacaksınız. 

Sayın Feyziioğlu, biraz evvel bir arkadaşı
mıza «terbiyesiz» şeklinde bir beyanda bulun
dunuz. Lütfen bunu tashih edin efendim. Lüt
fen bu beyanınızı geri alın efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, arkadaşıma terbiyesiz de
medim; beyanının terbiyesiz olduğunu söyle
dim, beyanı terbiyesizdi. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Aynen 
sizinki gibi... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Be
yanı tc'rbiycsizeli. 

Değerli arkadaşlarım, T. 1. F.,m kapatıl ma-
s'iyle ilgili kararı okuyunuz dedim. Bunun ge
rekçesini okuduğunuz zaman, kapatılma kararını 
okuduğunuz zaman bunları yarın serbest bıra
kalım anlamına gelen çabaların... 

ALİ SANLI (Burdur) — Bütçeyle ne ilgisi 
var? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim... 
Lütfen müdahale etmeyin, 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) —Biz Sa
yın Bakanı dinledik, siz ele dinleyin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ne 
kadar da savunucusu varmış T. İ. P.'in bura
da (C. II. P. sıralarından gürültüler ve arka 
sıralardan anlaşılmayan müdahaleler; A. P. sı
ra 1 .arından al kişi a r) 

BAŞKAN —• Sayın Sanlı, lütfen müdahale 
etmeyin efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ne 
kadar da savunucusu varmış T. İ. P.,in burada. 
(C. II. P. sıralarından gürültüler) 

(BAŞKAN — Buyurun efendim, siz konuşma
nıza devam edin Sayın Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Be
yefendiler, 141 ve 142 nci maddelerle dlgili 
'kararın çoğunlukla çıktığını 'söyledim. TİP'in ka
patılma kararının oybirliğiyle çıktığını söyledim. 
Bu kararları saftır satır okumuş, hepsinin altm-
elaıki imzaları 'bir bir (bilen, mıılıalefcit şerhlerini 
do tek teik okumuş olan insanım. Bur'ada, «Efen
dim, oybirliğiyle mi?» sorusunun cevabı aşikâr 
veya «Efendim o karar oybirliğiyle çıkmadığı hal
de oybirliğiyle çıkmış 'gibi gösıtter'iyorsunuz» anla-

36 — 



M. MeolSi B : 77 

mma gelecek haksız beyanlar meydanda, Açıkça 
ifade ettim; evet, çoğunlukla çıkmıştır; ama Ana
yasamız 'bu halde değil idi. Anayasamızın 11 nci 
maddesi (bu halde değilken da'hi, bunun, demin 
okuduğum fıkra Anayasamızda yok iken dahi, 
Anayasaya uygun olduğuna 'karar vermiştir. Bı
rakınız ki, (bu yolda Avrupa. İnsan Hakları Mah
kemesinin (benzeri meselelerle, yıkıcı faaliyetlerle 
ilgili kararları vardır, ortaya konabilecek başka 
bölgeler vardır. 

Değerli arkadaşlarım, İbir lokma ekmekten ka
fadaki düşünceye, Ibir satır yazıdan ıbir çift sö
ze, yürekteki Allah sevgisinden dudaktaki duaya 
kadar 'her şeye bir avuç Kortenin hükmedeceği 
ibir düzen istemediğimiz içindir ki, biz komüniz
min karşısındayız ve 'bunun içindir ki... (O. H. P. 
sıralarından gürültüler ve Burdur Milletvekili 
Ali Sanlı'mn arka sıralardan anlaşılmayan mü
dahalesi. ) 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, lütfen müdahale 
etmeyiniz, lütfen müdahale 'etmeyin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu 
örgütlerin Türkiye'de serfbestçe kurulmasına (ta
raftar değiliz. (C H P sıralarından gürültüler) 
Bu şekilde örgütler 'kurulmasını (kolaylaştırmak 
'istemiyoruz 

ÂDİL ALİ OİNEL (Tralbzon) — Onun için
dir iki, 13 kişi geldiniz değil mi? 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen ha
tibe müdalhale ötmeyiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bizim 
izlediğimiz çizgi 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın çizgisidir. Anayasa Mahkemesi kararlarında 
ifadesini ıbulmuş olan, Anayasa metninde tam ıbir 
açıklıkla ortaya (konmuş olan görüşleri savunuyo
ruz 'biz, 

Arkadaşlar, şu tenkit Yüce Meclise yapılamaz; 
yapılıyor. Her iki Meclisin (verdiği 'bir karara kar
şı, hem Senatonun, hem Millet Meclisinin vermiş 
olduğu ıbir karara, yaptığı bir tercihe karşı (bu
gün ıbu (kararlara daha saygılı olması gereken 
kimseler tarafından, çevreler tarafından, «Efen
dim, (hırsızlar, katiller affedildi; yazarlar, çizer
ler affedilmedi.» deniyor. Katili de, hırsızı da, 
kasten orman yakanı da, rüşvet ve ihtilastan hü
küm giyeni de ölçüsüz şekilde, hem de sicillerini 
yok ötmek suretiyle topyekûn affdtmekte İsrar 
eelen en 'başta iktidar partileri olmuştur. Hattâ 
Devlet Hazinesinden çaldıklarını iade etmeden 
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tafli'liye kararınıza karşı dikilen biz olduk ve bir 
noktada ancak sözümüzü geçirebildik, Sbir noktada 
bunu düzeltebildik. Hiç değilse, «Devletten soy
duğunu iade etmeden serbest bırakılmasını» tar
zındaki önergemizi zorla, uğrağa uğraşa, rica ede 
ede Ikalbul ettirmeye muvaffak olduk. 

Sevgili ankadaşlarım, 'gücümüz -her şeyi dü
zeltmeye yetmedi. Bize kalsaydı, »biz, adi suçlar 
(bakımından da tamamen başka bir sistemi; mağ
durları da, toplumu da, suçluları da düşünen bir 
başka sistem önermiştik. Eğer Ibizim teklif ettiği
miz yola 'gidilmiş olsaydı, bugün (bu kadar tartışı
lan istisnalar konusu da kendiliğinden önemini 
geniş ölçüde yitirmiş olacaktı; 'ama en küçük öl
çüde nödamet getirmemiş, suçlarının acısı he
nüz silinmemiş, toplumda açtıkları derin yaralar 
kapanmamış kimsölerin bütün cezalarını ve ceza
larının 'bütün sonuçlarını bir anda kaldırmaya 
kalkışmak yolunda ısrar edilmiştir. 'Türkiye'yi 
uçurumdan kurtarmak için, iç savaştan kurtar
mak için, içinden çökertilmekten korumak için 
son 'yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclislinin, 
Hükümetlerin, mahkemelerin, millî güvenlik kuv
vetlerimizin yaptıkları ne varsa hepsini tersine 
çevirmek için sanki ıbir çalba sarf edilircesine, 
bunların hepsini başıboş bırakacak (bir kapsamda 
hükümler 'getirilmiştir. Yılların çaibasıyle elde 
edilen sonuçlar 'bir daiha tersine çevrilmek isten
miştir. Türk Devletinin ıbinlbir güçlükle dağıttığı 
örgütleri, eskisinden dalha güçlü olarak kurmaya 
hazırlandıklarını ilân edenlerin önündeki (bütün 
duvarları kaldırmak için, hükümler getirilmiştir 
ve daha da hükümler getirileceği söylenmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, neden yalnız bir misal 
üzerinde duruluyor? 141 ve 142 nci maddeler ay
nı mıdır? Bunun arasında dahi en küçük ibir ay
rıma, en küçük Ibir uzlaşıcı diyalog kurmaya ik
tidar yanaşmamıştır. En 'yüce mahkemelerin ka
rarları ile, Devlet 'bölgeleri ile Türkiye Cumhuri
yetini yıkmak istedikleri sabit olmuş kişiler var
dır, ıbu 141 nci maddeden mahkûm olanların 
içinde. 

Dış ülke emrinde örgütler kurmuş olanlar 
vardır. Dış ülke emrindeki örgütle, Ibesleme pro
pagandacı ile yalbancı ajanı gilbi davrananlarla, 
Ibaşkasmm yazdığından dolayı Basın Kanunu
nun ıbir hükmü yüzünden 'beraberce hüküm giy
miş olanı ayıralım dediniz mi? Böyle 'bir ayırma
yı kalbul ettiniz 'de Meclis (buna yanaşmadı mı? 
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Hep mütercim örneği veriliyor, fakat Türki
ye'nin başına nasıl bir çorap örmeye çalıştıkları 
Anayasa Mahkemesi kararları ile Yüce Yargıtay 
kararları tespit 'edilmiş olan (komünist örgüt lider
lerinim 'de bu mütercimle beraber affedilmek 
istendiği neden gözlerden gizlenmek isteniyor, 
neden 'Söylenmiyor? 

Seivgili 'arkadaşlarım, Hükümtettem bir so-
Tiım var, bir ricam var (<C. H. P. şuraların
dan «ISor, sor» »esleri)• 141 inci maddeden mah
kûm olanı veya hakkında halem takibat de
vam edenlerin tam bir listesini, bunların, iş
ledikleri suçları ve mahkûmiyet kararlarının 
özetlerini bir liste halinde aıçıklaimalarmı Ada
let Bakamından! veya Hükümetten rica ediyo
rum. Bu sözlerimi dilerlerse yazılı olarak ce
vaplamaları kaydıyle, bütçe müzakerelerinde 
Hükümete resmen yöneltilmiş bir soru olarak 
(kabul•etsinler. 

Bu sorumuzun cevabı açıklanınca görüle-
oektiir ki ; mesele hiç de gösterilmek istendiği 
gibi sadece kitap tercümesi1, yazar - çizer mese
lesi değildir. Böyle olsaydı tedbıiırlerini bu 
Yüce Meclis bulurdu. Meselâ yazı işleri mü-
dürleırdnin de birlikte hapse mahkûm olması 
yerine; asıl yazarın 'mahkûm olması ve yazı 
işleri anüdürü veya gazetenin sürümünden 
Menfaat sağlayan malî sahipleri için gerçek
ten ağırlığı olan bir müeyyide teşkil edilbile
cek şekilde para cezası koymayı 'teklif eden 
hükümler teklif edilmiştir. Eski hükümetler 
zamanında düşünülmüştür, bu dönemde de bazı 
laıııkadaşlanımızınj bir teklifi olduğunu biliyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, bazı meseleleri hal
letmek içıin mutlaka Türkiye'nin başına çok 
büyük gaile açacak adımlar atmak gerekmez. 
Konuşulur, görüşülür ve sahiden düzeltilecek 
bir nokta varsa, 142 nci maddede sahiden dü
zeltilecek bir nokta varsa, Basın Kanununda 
bir diyalog kurmak 'suretiyle bunlar üzerinde 
durulur ve bir çare bulunabilir. Bazı sorum
lular ortada bir adlî hata olduğumu iddia edi
yorsa., gerçekten mağdur olduklarımla inan
dıkları kimseler varsa; Hükümetin ellinde özel 
af teklifi getirmek imkânı da mevcuttur. Mec
lis takdir eder, bakar, sahiden ortada bir mağ
duriyet var ımıidır, yok mudur diye. Fakat 
mir .misal göstermek suretiyle; ıbeinzin zammı 

yapılırken, özel otomobillerin süper benzini 
misal gösterilerek gaizyağınta zam yapıldığı 
'gibi; sadece 'bir yazar - çizer, bir mütercim 
.gösterilerek Anayasa Mahkemesinin oybirliği 
ile kapattığı bir örlgütün bütün liderlerini af
fetmek, sicillerimi kaldırmak, yeniden Türk 
gençlerinin başına hoca olarak göndermek 
mahiyetini talşiyan teklifinizi her iki Meclis 
reddetti diye bunda nedir .fiildir hürriyetinle 
aykırı olan taraf? Fikir hürriyeti, Türkiye 
Cumhuriyetini yıkmak için örgütler kurulma
sını, yılkıcı faaliyetlerin serbest bırakılmasını 
kabul etmek değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin! kararla
rını yabancılara şikâyet etme eğilimi dahi 
bazı çevrelerde ve kelemlerde başlamıştır. Biz 
bunu yaşadık, göğüsledik de, gerekirse yine 
Ibu millet bunu göğüsler. Ecanip ne der diye 
değil; Türk Milletinim menfaati neyi gerekti
rir diye düşünerek hüküm verdik ve öylece 
(hüküm vereeeğiz. 

Bu iktidar dönemimde 141 ve 142 ntci mad
delerin affa dahil edilmesine karşı olduklarını 
söyleyen yurttaşlar balkıya taibii tutulmuş
lardır. F'ikir hürriyeti tek yönlü müdür? 

Sevgili arkadaşlarım; «Millet bize bunu 
yapmak için ve 'böyle yapmak için oy verdi, 
bunu yapacağız» sözlerime 'gelince; bunun da 
(bir taihlülinıi beraberce ve objektif olarak ya
palım. 

Komünist örgüt kuramların affedil memesini 
seçimlerden evvel de savunmuş olan siyasî par
tiler vardır. .Seçimlerdemı önce bunu savunma
mış, ama seçimlerden sonra bu yolu savunmaya 
girişmiş olanlar vardır, seçimlerden evvel de bun
ları affedeceğiz diye vaatte ve taahhütte bulu
nanlar vardır. 

Sevgili arkadaşlarım, bugün bu Mecliste mu
halefette bulunan ve bu konuda fikirlerini mille
te açık açık seçimlerden evvel söylemiş olan dört 
siyasî partinin aldığı rey toplamı 5 399 000'dir. 
Bugün iktidarda bulunan iki partinin oy topla
mı 4 750 000'dir. 5 399 000; 4 .750 000?.. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Neye 
kuramadınız Hükümeti? 

TURAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Secim 
sisteminin.. (C.H.P. sıralarından gürültüler). Ben 
size milletin büyük çoğunluğu... 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan? 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ben 
size; «Milletin büyük çoğunîu, bize bu yolda 
görev verdi» sözünün cevabını veriyorum. İk
tidarsınız, meşru iktidarsınız, seçim sisteminin 
A'erdiği bir sonuçtur. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Ne zan
nettin? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz değerli ar
kadaşlarım. Lütfen müdahale etmeyiniz. 

TURAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bey
efendi rakama tahammüllü olun. Komünistler 
için özgürlük var, Türkiye Büyük Millet Mecli
si kürsüsü için özgürlük yok, öyle mi? Size bunu 
yaptırmayız merak etmeyin. Bu kürsü özgür ola
caktır. (A.P., C.G.P., D.P. ve M.H.P. sıraların
dan «Bravo» sesleri; alkışlar) Bu kürsü özgür
dür. (C.H.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, görüşme usulü
müzde bu şekilde konuşmak yoktur, efendim. 
Lütfen yerinize oturun. 

İHSAN BEDİRHANOĞLU (Van) — Sayın 
Başkan müdahale etmesinler, (C.H.P. milletve
killerini göstererek) Lütfen susturun onları. 

BAŞKAN — Sayın Bedirhanoğlu, arkadaşla
rımızı ikaz ediyoruz efendim. 

TURAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De-
ğerli arkadaşlarım, bu affın sınırı konusunda 
dört siyasî partinin; bizim, Adalet Partisinin, 
Milliyetçi Hareket Partisinin ve Demokratik 
Partinin savunduğu görüşleri bu milletin % 50' 
den fazlası onaylamıştır seçimlerde, eğer reyler 
bu.onayı gösteriyorsa; fakat aksi görüşleri onay
layanlar % 33'tür. Millî Selâmet Partisinin de 
bu görüşleri ileri sürerek oy topladığını sanmı
yorum, ama öyle de olsa ikisinin toplamı % 44' 
tür. 5 399 000; 4 750 000?.. O halde milletin 
büyük çoğunluğunun arzusuna karşı, Meclis, 
milletin arzusunu çiğneyerek bu işi yaptı demeye 
de kimsenin hakkı yoktur. Kaldı ki, bırakınız 
milletteki çoğunluğu, Cumhuriyet Senatosu ço
ğunluğu hüküm verdi, Millet Meclisinin çoğunlu
ğu hüküm verdi. Millet çoğunluğuna razı değil
siniz, Senatonun çoğunluğuna razı değilsiniz, 
Millet Meclisinin çoğunluğuna razı değilsiniz. 
Demokrasi bağı nasıl izah edilecek? Milletin 
çoğunluğu böyle hükmetmiş, Meclisin çoğunluğu 
böyle söylemiş, Cumhuriyet Senatosunun çoğun
luğu böyle söylemiş. Bunun karşısında biraz da

ha tevazu ile muhakeme etmekte ve acaba neden 
böyle düşündüler, bunu düşünmekte yarar var
dır, gerekçelerini izah etmeğe çalıştık. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de sınırları 
kaldırmanızı beklemeden, bu iktidarın Anayasa
nın koyduğu duvarları yıkmasını beklemeden, 
duvarın üstünden aşmaya başlayanlar çoğaldı. 

Bakınız İstanbul'da 1 Mayıs günü dağıtılan 
belgeye. Fabrika fabrika, köşe - bucak dağıtılan 
bu belge, Doktor Şefik Hüsnü'nün eski Türkiye 
Komünist Partisi.. 

ZEKÂİ ALTINAY (Zonguldak) Siz yaptır
dınız onu. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum arkadaşla
rım, lütfen müdahale etmeyiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Eski 
Türkiye Komünist Partisi Başkanı Doktor Şe
fik Hüsnü'nün «Mayıs 1 nedir?» yazısını taşıyor 
ve arkasında Nâzım Hikmet'in, işçi sınıfını ihti
lâle davet eden şiiri yer alıyor. Diyeceksiniz ki, 
bunu onlar dağıtmış, ama aynı şiiri bir öğretmen 
okulunda duvar gazetesine el yazısı ile yazan 
edebiyat öğretmeni hakkında, Millî Eğitim Ba
kanınızın nasıl koruyucu davrandığını sorarsanız 
ve ararsanız görürsünüz ki, işte bu şımarıklığı 
yaratan, iktidarın tutumudur. (A.P, C.G.P, D.P, 
sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Orak -
çekici duvara kim çizdi? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Güven Partisi 
yalnız kendi ef'alinden sorumludur. «Atılım» 
adlı bir başka organ dolaşıyor Türkiye'de. Tür
kiye Komünist Partisi Merkez Komitesi organı 
Nisan 1974; «Leninin izindeyiz» başlığı ile çıkan 
bu organda milliyetçi partilere, bunların lider
lerine, Atatürkçülere sövülüyor, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine sövülüyor. Sevgili arkadaşlarım 
bu affetmek istediklerinizin organıdır, Yakup 
Demirlerin organıdır. Yakup Demirlerin ve onla
rın yolunda yürüyenlerin organıdır. Bunu pekâ
lâ biliyorsunuz, ama bu imaleleriniz fayda ver-
miyecektir, muvaffak olmayacaktır bunlar. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, Millî İs
tihbarat Teşkilâtı bunları bir bir tesbit etmek
tedir. Hükümete tavsiyemiz vardır; Hükümet 
tâyinlerde MİT'e önem vermemek politikası ta
kip ediyor. (C.H.P. sıralarından «Demagog» ses
leri) 
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HÜSEYİN ERCELİK (Denizli) — Komü
nizm propagandası yapıyor. 

BAŞKAN — Sayın Erçelik, lütfen müdahale 
etmeyiniz efendim. 

TURHAN PEYZİOĞLU (Devamla) — Bü
tün bu sözlerinizle fikir insicamımı bozamazsı
nız. Herkez sizi de biliyor, bizi de... 

HÜSEYİN ERCELİK (Denizli) — Aldığınız 
reyden belli. 

BAŞKAN — Sayın Erçelik, lütfen müdahale 
etmeyin efendim. 

TURHAN PEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, «aldığı rey» diyorsunuz. 
Cumhuriyet Halk Partisinin aldığı rey, komü
nistleri affetmek istediğiniz için değil, onda 
Atatürk'ün hissesi var, onda İsmet Paganın his
sesi var, onda elli yıllık teşkilâtın hissesi var. 
Komünistleri affedeceğiz diye vermedi millet 
onu... 

NEDİM KORMAZ (Yozgat) — İsmet Paşayı 
bu kadar çok seviyordunuz da neden arkadan 
hançerlediniz? 

TURHAN PEYZİOĞLU (Devamla) — Şe
keri ucuzlatacaksınız diye verdi, kaput bezini 
ucuzlatacaksınız diye verdi, ayakkabıyı 45 li
raya sattıracaksınız diye verdi. (A.P., C.G.P. ve 
D.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — İki ay bekle, 
yapacağız. 

TURHAN PEYZİOĞLU (Devamla) — Hadi 
gidin de görün şimdi, ne diyor... 

Sevgili arkadaşlarım, Batı Almanya'da yılda 
bin tane komünist casusu yakalanıyor ve Batı 
Almanya Başbakanı, bir sosyal demokrat, değer
li bir devlet adamının yanıbaşma kadar komü
nist ajan sokulabiliyor. Millî İstihbarat Teşkilatı 
bunun için lâzımdır. Millî İstihbarat Teşkilâtı 
her ülkede lâzımdır. Varlığını, güvenliğini, hür
riyetini korumak isteyen her ülkede lâzımdır. 
Millî İstihbarat Teşkilatını yıpratıcı beyanlar
dan, hele sorumlu ağızlardan çıkan yıpratıcı be
yanlardan kaçınmaya önem vermek ve onun söy
lediklerini bir ölçüde kulak vermek lâzımdır. 
Kulak vermeyenlerin başına neler geliyor?.. 

Millî Eğitimde yapılan tâyinlerle ilgili eli
mizde bakanın resmi genelgesi vardır. Ne diyor 
Bakan? 141 nci maddeden (142 ve 163'ü de söy
lemiş) ama 141 nci maddeyi biraz evvel ayırarak. 
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Açıkladım; anarşist veya komünist örgüt kur
mayı cezalandıran madde bu. Bu örgüt kurma 
işinden dolayı haklarında takibat halen devam et-
mekte bulunan, halen ceza davası devam etmekte 
olan kimselerin, davanın sonucu beklenmeden der
hal Millî Eğitimdeki eski görevlerine iadesini ve 
sonucundan kendisine bilgi verilmesini, Millî Eği
tim Bakanının, imzasıyla, bütün valilere tamim 
ettiğini biliyor musunuz? Belgesi elimizdedir. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Biliyoruz.. 

TURHAN PEYZİOĞLU (Devamla) — İfti
har ediyorsunuz... 

CELÂL ÜNVER (Malatya) — Ne olmuş ya
ni? İftihar ediyoruz. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Mahkûmiyet 
kararları var mı? 

TURHAN PEYZİOĞLU (Devamla) — Hem 
biliyor, hem de iftihar ediyorsanız diyeceğimiz 
yok, zaten. 

BAŞKAN — Efendim, siz buyurun, konuş
manıza devam edin. 

TURHAN PEYZİOĞLU (Devamla) — Ko
münist örgüt kurmaktan hakkında halen taki
bat devam edenlerin, dava sonucunu bekleme
den derhal Millî Eğitimindeki eski görevlerine 
iadesi, yazılı bir emirle isteniyor. İleri sürüyor: 
Neymiş? «Biz bu kanunları değiştireceğiz» di
yor, o gerekçe ile «Bunları da affedeceğiz,» di
yor. Canım daha Meclis affetmemiş; Meclis bu 
kanunları da değiştirmemiş. Sabredemiyor; 
«Derhal bunları eski görevlerine tayin edin» 
diyor. 

Değerli arkadaşlarım, hazindir ve üzerinde 
durulmaya değer bir tutumdur. Konuşmamın ba
şında arz ettim; «anarşik olaylar, hatta kanlı 
çatışmalar tek taraflı tutumlarla ortaya çıkar'» 
beyanını sayın Ecevit bu kürsüde daha evvel 
söylemiştir. Hükümetin tutumunun tek taraflı 
olduğu aşikârdır. Bir tarafı suçlayıp bir tarafı 
himaye etmekle olmaz, yürümez bu işler. 

İstanbul'da nümayiş yapan gruplardan biri 
kendisine: «Yurtsever Grupu» adını vermiştir. 
Yurtsever adlı dergi Almanya'da. Mihri Belli' 
nin çıkardığı ve sayfalarında J. Stalin'i öven sa
tırlar bulunan, Mahir Cayan'ı öven satırlar bu
lunan yazıdır. 

(SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karalhisar) — 
Bize ne?... 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Hükü
metsiniz, İstanbul'daki olaylar sizi ilgilendirir 
zannederek arz ediyorum. (AP, DP ve CGP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; CHP sıra
larından «Hangi yoldaşın gönderdi onu sana» 
sesleri) 

«Bize ne» olur mu? İlgilendirmesi gerekir di
ye söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, TRT'de bir kimse, 
Afrika müstemlekeleriyle ilgili bir açık oturu
mun sonunda «Türkiye'nin de bağımsızlığa ka
vuşması» temennisiyle konuşmasını bitirebiliyor. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin sömürge gibi 
gösterilmesi politikası kimin politikasıdır; kim
lerin dilidir, biliyorsunuz. Bu konuda bir yazar 
Hükümete soru sordu, cevapsız kaldı. Fakat 
bunda şaşacak birşey yok. 7 Mayıs 1972 günü 
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan'm 
idamı günü veya onu takip eden günlerde arka
sından ağıt yazan, neşrettiği kitapta bu ağıdı 
onlar için yazdığını imzasıyle teyid eden, açık
layan; kapatılan Türkiye İşçi Partisinin Mark
sist teoriye dayalı olarak ve daha güçlü olarak 
yeniden kurulması fikrini açıkça savunan; TİP 
kapatıldığı sırada ve kapatılmasına tekaddüm 
eden günlerde, son yıllarda olaylara en doğru 
teşhisi koyan partinin Türkiye İşçi Partisi oldu
ğunu imzasıyle yazmış olan; komünist eşkiya-
dan «Kahraman» diye bahsedip, Türk polisine 
«Irz düşmanı», «Ortaçağ talancısı», gençleri 
kurşunlayan bir kuvvet olarak bakan ve bunları 
böylece imzalı yazılarıyle yazan insanları; ka
nunları zorlayarak, Anayasa ve kanunların ver
mediği bir yetkiyi zorlama şeklinde kullanarak, 
bir gün devlet memuriyeti yapmadığı halde en 
üstün devlet görevlerinden birine getirirseniz; 
bu takdirde Türkiye'de bazı olaylar çıkınca ni
çin hayret ediyorsunuz ve yalnız kusuru başka
larında arıyorsunuz ? Müsamaha tek yanlı olarak 
geniş ölçüde ilerlemiştir TRT bünyesinde de. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin karşı kar
şıya bulunduğu sorunlar milletçe, ciddî tedbir
ler almamızla göğüslenebilecek mahiyettedir. 
Asrın sonuna kadar, belki sonuna gelmeden 
nüfusumuz yetmiş milyonu bulacak. Bugünkü 
nüfusumuzla bu yetmiş milyon arasındaki fark 
kadar, 30 milyona yakın insan için şehirlerde 
barınma imkânı çalışma imkânı bulmak gere
kecek. 
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Türkiye'de hızlı nüfus artışının yarattığı is
tihdam sorunu yanında ve şehirleşmenin yarat
tığı büyük meseleler yanında eğitimdeki yeter
sizlikler, gelir dağılımındaki adaletsizlikler, bü
yük konulardır. Bu sorunların giderilmesi için 
ve bunlara çare bulmak için plan yapılmış, or
tada Yüce Meclisin kabul etmiş olduğu, Resmî 
Gazetede yayınlanmış bir plan var. Bu plan Tür
kiye'nin belirli bir ekonomik yapıya kavuşması
nı, belirli bir gelir seviyesine yükselmesini, dış 
kaynaklara bağlılığının azalmasını, yeterli is
tihdam imkânı yaratılmasını ve gelir dağılımın
daki adaletsizliklerin iyileştirilmesini istiyor, 
amaçlıyor ve bunun tedbirlerini gösteriyor. 

Gıda hammadde ve ihracat ihtiyaçlarını kar
şılayacak tarım hamlesi; şehirlerin yeniden in
şası, genişletilmesi için, yeni şehirler kurulması 
için, büyük yerleşme merkezleri dışında başka 
merkezler kurulması için sağlam fikirler getiri
yor. En az onbeş milyon insana 1995 yılma ka
dar yeniden iş bulmayı gerektiriyor. Ulaştırma 
ve enerji sistemimizde büyük hamleler gerekti
riyor ve bütün bunların yanında çevremizdeki 
bütün ülkelerin alabildiğine silâhlandığı, hepsi
nin alabildiğine silâhlandığı bir ortamda, bu 
jeopolitik durumun emrettiği bir savunma siste
mini korumamızı ve ayakta tutmamızı gerekti
riyor. Bütün bu mecburiyetler, tasarrufları da
ha hızla artırmamızı, sanayileşmeye daha çok 
kaynak ayırmamızı, millî ve manevî değerle
rimize sımsıkı sarılmamız; kamuya, özel kesime 
ait bütün imkânları seferber edebilmemizi ve 
sanayiin yurt sathına daha düzenli ve adi] şe
kilde yayılmasını emrediyor. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamıza göre 
kalkınma, iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma 
plana bağlı olarak gerçekleştirilecektir, plan 
kanun haline gelmiş, buradan geçmiş bir dokü
mandır. Hükümetlerin de, Meclislerin de, de
ğiştirmedikçe bu plana uymaları gerekir. CHP 
bu planın görüşmeleri sırasında plana karşı çık
mış ve iktidara geldikleri zaman bu planın bir
çok hükümlerini uygulamıyaeaklarmı, bu fikir
lere katılmadıklarını beyan etmiştir. Hakkıdır; 
şimdi de değiştirmek imkânına kavuştuğuna gö
re değiştirmek için bir faaliyet gösterebilir. 

Yeni Hükümetin programında ve uygulama
larında, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planından 
birçok noktalarda esas istikâmette ayrılmalar, 
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sapmalar olduğunu görüyoruz. Bu sapmalar; 
sorumluların demeçlerinde uygulamalardan da
ha açık şekilde görülüyor. Plan kısmen uygula
nacak, kısmen rafa kaldırılacak bir doküman 
gibi görülmemelidir. Bir planın yüzde yüz uygu
lanması tecrübe ile biliniyor ki, hiç bir zaman 
mümkün olmuyor; ama uygulanmasına gayret 
sarf edilmek gerekir. Uygulanmayacağını bile 
bile bir kısmını plan hükmü halinde muhafaza 
etmemek gerekir. Çünkü, plan bir bütündür; 
amaçlar, hedefler ve buraya götürülecek olan 
araçlar dengeli bir şekilde bu plana yerleştiril
miştir, istikametler gösterilmiştir. Ekonomik, 
sosyal, kültürel alanlarda uygulanacak politika
lar birbirini tamamlayıcıdır. 

İktidar bu planı değiştirmeye kararlı ise; 
bunu söylemelidir. Bu plan Ortak Pazarla belli 
ilişkiler düşünmek sureti ile hazırlanmış bir 
plandır. Bu konuda Hükümetin politikası deği-
şikse, bu ortaya konmalıdır. Bu planda bir ver
gi anlayışı vardır, bu vergi anlayışına tamamiy-
le zıt bir vergi anlayışının, hiç değilse iktidarın 
bir kanadında mevcudolduğunu beyanlarından 
biliyoruz, partilerine ait resmî belgelerinden 
biliyoruz. Bu noktada görüşleri plana aykırı ise 
ve değişmesini zarurî görüyorlarsa, bu takdirde 
neyi değiştireceklerini ve neyi değiştirmeyecek
lerini ortaya koyma zamanı artık gelmiştir inan
cındayız. 

Sayın Maliye Bakanı bu sabahki konuşma
sında, yürekten katıldığım ve geçenlerde Avru
pa. Konseyinde etraflı konuşmalara vesile olan 
ve çeşitli partilerden Türk temsilcilerinin de 
üzerinde durdukları bir konuya temas etti. Ge
lişme halindeki ülkelerin dramı. Fakat gelişme 
halindeki ülkelerden yeterli petrol üretmeyen 
ülkelerin özellikle karşı karşıya bulundukları 
durum. Gerçekten petrol ihracatçısı olmayan 
gelişme halindeki ülkeler için güç bir dönemle 
karşı karşıyayız. 

Genellikle, 1960'larla 1970'ler arasında «Bi
rinci kalkınma 10 yılı» diye adlandırılan dönem, 
az- gelişmiş ülkelerin kalkınması bakımından 
bekleneni vermedi. İkinci on yıllık dönem olan 
1970 - 1980 dönemine büyük ümitler bağlanır
ken, bu dönemin ortaya çıkaracağı güçlüklerin 
daha büyük olacağı anlaşılıyor. Dünya, gitgide 
keskin hatlarla ikiye ayrılma yolunda : «Var
lıklılar ve varlıksızlar.» 

Yapılan hesaplara göre, daha geçenlerde ya
yınlanan bir rapora göre; gidiş böyle devam 
ederse bu yüzyılın sonuna varıldığında, yeryü
zündeki gelişmiş ileri sanayi ülkelerinin fert 
başına düşen gelir seviyesi ile, gelişme ha
lindeki ülkelerin fert başına düşen gelir 
seviyesi arasındaki fark bugünkünden çok 
daha büyük olacak ve biri ötekine göre 
(ortalama rakam) 1G misli fazla olacak
tır. Bu korkunç bir rakamdır. Bu, dünya ba
rışını tehdideden, dünyanın topyekûn geleceği
ni tehdideden korkunç bir gelişme olur, bunun 
çaresinin mutlaka bulunması lâzımdır. 

1970 ile 1980 yılı arasında, ki bunun yarısı 
nerede ise geçti, gelişme halindeki ülkelerin is
tihdam meselesini ortaya koyan bir rakama gö
re dünya nüfusu öylesine artıyor ki, 300 milyon 
insana yeniden iş sahası, yaratmak icabediyor 
ve bu meselelerin üstesinden gelemeyecek du
rumda pek çok ülke var. Hamdolsun Türkiye 
bir sıçrama noktasına gelmiştir. Bizzat bu Hü
kümetin programında, hatırlayacaksınız Şubat 
başında okunan programında «Türkiye'de sana
yileşmenin sıçrama noktasına geldiği» gerçeği 
konmuştur, sanırım koalisyon protokolünde de 
mevcuttur. 

Türkiye, gelişme halindeki ülkelerle geliş
miş ülkeler arasına sıçramaya yaklaşmış, buna 
hazırlanmış ülkelerden biridir, ara yerdeyiz. 
Önümüzdeki kıymetli yılları ve fırsatları kay
bedersek, geri kayabiliriz ve dünyanın, gerçek
ten sıkıntıları gitgide artan, fakir ve gelişmemiş 
ülkeleri arasında kalabiliriz. Ama vardığımız 
aşamayı iyi değerlendirir ve ötesine sıçrayabi-
lirsck, gelişmiş ülkeler arasında Türkiye lâyık 
olduğu yerini alabilir. 

Yine gözden kaçmaması gereken bir husus 
da; çevremizdeki en yakın ülkelerin büyük bir 
hızla gelişmekte ve sanayileşmekte olduğudur. 
İran petrolden elde ettiği gelirleri öylesine b ü 
yük bir hızla artırmaya muvaffak olmuştur ki, 
geçenlerde bir İsviçre gazetesine İran Şahmın 
verdiği mülakatta, gazetecinin kendisine sordu
ğu soru şu idi; «36 yıl sonra İran'ın dünyanın 
en zengin, fert başına gelir düzeyi en yüksek 
olacağını iddia eden bazı iktisatçılar var, bu 
doğru mudur?» sözüne, İran Şahmın verdiği ce
vap şudur : «Bu söz mübalâğalıdır; ama önü
müzdeki 25 yılın sonunda, İran dünyasının en 
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zengin beş ülkesinden biri olacaktır.» Amerika 
Birleşik Devletleri, Sovyet Rusya, Japonya ve 
bir Avrupa ülkesini sayıyor ve beş büyük zen
gin ülkeden biri olacağız diyordu. Bunun hayal 
payı, yanlış payı olduğunu düşünenler olabilir, 
fakat gerçek şudur ki, İran'da büyük petrol 
servetine sahibolan, Irak'ta ve onun Güneyinde
ki bazı ülkelerde, Akdenizin Kuzeyindeki bazı 
ülkelerde, bunlar arasında Libya'yı, Cezayir'i 
zikretmek mümkündür, o kadar büyük imkân
lara kavuşmuşlardır ki, o kadar geniş döviz re
zervlerine sahibolaeaklardır ki ve bunları iyi 
kullanabilecek çapta insanların da bulunduğu 
görülmektedir, yetişmiş bir kadroya yavaş ya
vaş kavuşmuşlardır, hiç değilse orta noktalarda 
olmasalar bile zirve noktalarında, halk eğitimi 
planında olmasa bile zirve noktalarında yetişmiş 
elemanları vardır. 

Batının en ileri üniversitelerinde ve kurum
larında ciddî eğitim görmüş insanların elinde 
bu imkânlar değerlendirilirse, Maliye Bakanımı
zın da biraz evvel yaptığı konuşmada, sanıyo
rum, kısaca dokunduğu gibi; Türkiye için me
sele, sadece dünya içinde, gelişmiş ülkeler ara
sında yer alma meselesi olmaktan çıkıyor ve bu 
asrın sonuna kadar Türkiye'nin meselesi bütün 
komşularına nazaran daha geri durumda kalıp 
kalmamak, daha ileri atılıp atılmamak davası 
oluyor. Bu dava hayatî bir davadır1, bunda kaybe
dilecek kaynak, israf edilecek kuruş, kaybedi
lecek zaman, gün yok. 

Petrol aramaya, hız verilmesini bu vesile ile 
önermek isterim. Yalnız petrol değil, bütün yer
altı ve yerüstü kaynaklarımızı daha iyi değer
lendirmek için yapılması gereken çalışmalar 
var. Bizim de kuvvetli olduğumuz, büyük koz
lara sahibolduğumuz alanlar var. Türkiye kal
kınma hamlesine, adam yetiştirme hamlesine, 
çağdaş bir devlet haline gelme hamlesine, bu 
devletlerin çoğundan önce başlamıştır. Bari bu 
noktalarda önde giden durumumuzu kaybetme
yelim, bari bu noktalarda kaymayalım. Modern. 
ve büyük bir çağdaş devlet olma yolunda Mus
tafa Kemal'in, Atatürk'ün bu ülkeye getirdik
leri var, bari bunları kaybetmeyelim. Bu konu
da da büyük bir titizlik ve dikkat içinde bulun
mamız gerektiği inancındayım. 

Türkiye bu güçlükleri yenecek imkânlara sa
hiptir. Sıçrama noktasına gelmiş olan Türkiye, 
büyük bir sanayi toplumu olacaktır. Sosyal ada
let içinde, demokratik rejim içinde, hürriyetle
rini bedel olarak ödemeden, totaliter bir dikta 
idaresine düşmeden, yalnız totaliter rejimle kal
kınma olur, diyenlerin aldatıcı beyanlarına kan
madan hürriyet içinde bu kalkınmayı bu millet 
başaracaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet adına konu
şan Sayın Maliye Bakanı, yalnız güçlüklerden, 
devraldıkları mirasın güçlüklerinden bahsetti
ler. Devraldıkları mirasın çok iyi yönleri de var. 
Belki hiçbir hükümet 30 milyar Türk lirasına 
yakın bir altın ve döviz rezervi devralmadı Tür
kiye Cumhuriyeti tarihinde... Hatta bu döviz 
rezervinin pek çok olduğunu, pek fazla olduğu
nu söyleyenler vardı. 

Değerli arkadaşlarım, eğer petrol krizi baş
lamadan evvel bu sözlere inananlar bulunuyor
du ise bile, sanırım ki, petrol krizinin ortaya çık
masından sonra Türkiye için 2 milyar doları bi
raz aşan bir rezervin hiç de aşırı bir rezerv ol
madığı ve Türkiye'nin buna gerçekten muhtaçol-
duğu ve bunun dikkatle kullanılması gerektiği 
gerçeği ortaya çıkmıştır. Türkiye bir kaç yıl 
(Hatta hükümetlerde bir miktar hata payı da 
tanıyarak, hatta önemlice hata payları da tanı
mak) dışa el avuç açmadan, sanayiini yürüte
cek, yatırımını yapacak maddelerini ithal etmek 
için, program yardımı diye şu veya bu devlete 
mutlak surette bağımlı duruma düşmeden, ra
hatlıkla ithalâtını yapabilecek, kalkınma ham
lesini sürdürebilecek bir döviz rezervine sahip
tir ; ama bu döviz rezervlerinin içine girdiğimiz 
yeni şartlarda erimeye başlaması, birkaç yıl 
ısıonna birtalkıim ilhıraciaıtıımıızı arttırıcı yıemi ve 
Ibüyüık tedbirliler alımmadığı takdirde, müıllî pfeıt-
ırloil kaynıaiklarümıızı ve başıka kaıyınaiklıarıtauzı ge-
OıiıştiırieiCıek teıdlbirıler hızLanıdırıilimaidığı takidindıe, 
Ibu konuda ömümıüzdıeitoi iki, üç yıl sıonnalsına bi
raz ka^gıiylıa bakmak aorumluğu ortaya çıkmak
tadır. Onun içliındir ki, dllimiizd'elki şu fırsıatı, şu 
liimlkânilıarı, elilmizıdeıki bu 'büyük döviz reaervi-
ımıizıi ıeın iyi şekilde değıeırlendinmielk sorumlulu
ğu ile ikıtidar da, nralhailefet de, icra da, yaisa-
ıma otfganı da hep beıraıber soruimflıuyuz. 
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Değerli arkadaşlarım,- bu anada OGP oılaırak, 
ıteımıel elkonoımi görüşlümüzün dengeli ibik karfma. 
lekbnomi anlayışı olduğumu bir defa daha ha-
tınlathnak isterim. Bazı ıhelIM aşırı sıol Çevrelerin 
yıllardan beri sakız haline getirdikleri teker-
leımieilleni benıiımlsıeyerıelk, hür teşebbüs eırlbalbını 
topyoikûn suçlamaları yanlış bir tutumdur. İk
tidara 'bu konuda düşen vazife şudur : Gerçek
ten bazı balkanlarımın kullandığı tezyif «dici kıe-
'lilmlellleni halk etmiş kiım,seler varsa, kanuıniar za
ten hu çeşit davranışları yasaklamıştır, omun 
ıfcedlbiniınıi almak lâzımıdır. Ama bütün »bir zümı-
Tieyi tlopyeikûn ayrım gözetmeden adeta! suçlla-
yıcı beyanların sadece ürkeklik, kuşku, yatınım 
şevkinde a zalim a, çalışıma şevkinde azalma ya-
ıraıtacağımı hesaba katmak lâzımıdır. Hemen C. 
G. P. Gnupu adına ifade edeyim, ki, biz hür te
şebbüs içıin hlilçibir özel ve haıksıız himaye isteımi-
yoruz, böyle bir özel ve haksız himayeyi iktidar 
yaparsa biz iktidarın karşısına dikiliriz ve «IBu 
Ihimaye haksız himayedir». deriz. Böyle bir nak
ısız ıhiiımayeldeın yana olmadığımızı ifade ettik -
ıtan sonra, peki Türkiye idle kaırıma ekonioımıinim, 
Devlet ve öziell seikıtörün güven ve isıtiiıkraır için
de alhenikli çalışması tezini niçin ısrarla, savun
duğumuzun gerekçesini arz etmek isterim. 

'Biz, Türkiye'de işsizlerdin ıstırabına çare bml-
ımanın karma lelkionloımıiyle mümkün olduğuna 
inandığımız için savunuyoruz onları. Biz, Tür-
ıkiye'de alkşaım evine ekmek ıgölürıeımıeyen iınlsan-
ılann derdine yatıırımllıa çare bulunacağını biıl-
diğiımiz için yatırım şevkinin kırılmaimıasını is
tiyoruz. Sıolsyal adaletten yana olduğumuz için 
Ibunu iisıtiyoıruz. Çılkar çevreleriyle hiçbir illîişıki-
Isi olmayan biir parti yönetimi adına şunu ifade 
teldeyim arlkaıdaışlar : Bu konuda uluorta, bir 
ısuçlıamla değil, bu Hülkümıetie düşen ıbir ıgtöreîv 
vardır. C. G. P. adına taahhüt ediyorum; vuır-
ıguneu, karaborsacı, Devlet soyguncusu; ne, var
sa, kim varsa ortaya çıkarsınlar... 

• NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Siz de 
yardımıcı ollun. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devaımla) — Dai-
ıma yardımcı olduk, bunlarım taikibinde yine yar
dımcı olunuz,. 

IBizıiim yönetici kadnolmuız, gö'zünü çalışıma, 
'hayatıma açıtığı günden itibaren bugüne kadar 
(Devlet hizmetinde vazife görmüş imsaıniardıam 
kurulur pek büylülk çoğunluğuyla. Hiçlbir meıs-
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/leıkî kuruluşlun, suçlanan zümremin meslekî fcu-
ıruluşunun içinlde, başında vazife ,gıörımıedik. Hiç-
Ibir büyüjk finanış kapital mıüeslSieısesinin yöneti
minde, şurada burada vazife almadık... 

OıSMAN AYKUL (Burdur) — Kaç kişiy
le? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Kaç 
kişiysek... TaşdeJen suyu gibi bir şişeyiz; ama 
bulaşık suyu -değiliz, bir tencere değülıiz. Aaız 
•ama Taşdleien .suyu gibiyiz. Bir şişe eveıt, bir 
ba;rldak evet; ama tentemiz, billur gibi. (A. P. 
ve C. G. P. sı nalla randan alkışlar ve «Bravo» ses
leri. ) 

BAŞKAN — Sayın Aykul, rica ediyiörıuım 
lütfen mıüdalhalle etmeyin efendim. 

'TURHAN F E Y Z I O G I J U (Devamla) — Kuv
vetimiz bundan gelir. 

Değerli arkadaşlarım, Ibiz bür teşıeblbîüsün 
ısimdirildıiği, ezildiği, iıktiısadî bayatın klcylek-
tilfleşıtirildiği bir ülikede siyasî 'Miirıniyetlerin de 
yok olacağını bildiğimiz için, Hükümetin de 
pınoıgraimındıa angaje oiduğu kanma eıkonomi dü-
zıeniınıi savunuyoruz. (Kanma 'ê konıoımi düzenini 
yailnız ikıtiısıadî kalkınmanın değil; sosyal ada
letin ,de, siyasî hürrıiyeıtlıeriin de tıeımıinatı olarak 
görüyoruz. Bu ikonuida çalışma hayatımda den-
Igenlin ve barışın sağlanmasına önem velrilmesini 
isıtilyiojruz.. 

IHÜISEYİN EROBUİK (Denâzili) — Yok ca-
mıim,?. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devaımflla) — Tcıı-
•cei'eldeın seıs geliyor, (A. P. ve C. G. P. sıralla-
rıından ıgülıüşımıelıeır.) 

Hükümıet pınolgranınnda daha evvieıl görmüş 
lolıdıuğumuz işyerilerinide plebisit yoluyle düzen
li siendilkaıcılığı tıandip .edıeeek:, çıailaşma, hayatı-
ımızı Ibıüyülk bunraniarıa sürükleyeıbileeek yetıki 
(siisteımiiınlin ihâlâ düşünülüp dıüşünülfmıedıiğini bıill-
ımiyoruz. Fakat bu konu üzeninde çeşitli işçi 
teşeikkjüHeriyıle, ziyarıeıt eıttıiğim b.ölgeleırdıelki 
Türk - İş teimlsiiilcıileırliyle yaptığıım konuşmalar
da Ibu künsüye daha eıvlvel getirmiş 'Oİldnğiuımuz 
•emdişeilıeniın bir çok işçi larikadaşlaınmız tarafın
dan da., te'Cirıübıeli senjdilkacıllaır, ıdemıokraitiık r'eji-
ıne inanç(l!a bağılı sıendıilkacılar taraflından da. pay-
laşıidığını ıgörldüm, iktidarın çalışima poılitiıka-
ısmda düzıenlli ıSiendiikaiciılığıa, deımolkrata'lk hakla-
ıra isıaıylgılı senldilka'Cilığa öıneım vermesi ve her 
ıhaide hükünneît kuvvetini, sıendiıkaliiaırı bir siyasî 
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parti enııûne aîlımak içiın kullammaimaısı gerektiği 
görüşündeyiz. Büz, .s!İy.aısî parti leımrine -girilmemiş 
sendikalların Türkiye 1de soisyal bayat ve barış 
bakımımdan eolk daıha faydalı olacağı inancında
yız, 

İktidarım ko.opeıriaitıifçiiliğe önemi verilmesini 
yalnız İkizlim seıve selve rey verdiğimiz kalkınma 
'planımın, haıtıta üıçiüıncii sektör dıiye kal/kınmıa 
planımda yer alam sektör giibi anlaşıldığı tak
dirde «Halik sektörü» dedikleri bölümünde Tür
kiye'de yapalbillecıeği faydalı hizmetler o'lduğu-
na inanıyoruz. 

Bütün mesıeile şuradadır; Biııikmiş klkıtaıkıım 
işçi tasarıruflarımı, sıendjiıkalaııda toplanan fon
lara, yalbancı ülkelerdeki işçilerim fionlaırmı, mı,e-
ımür yardımlaşmıa saınidılklarmda toplanacak fon-
lıamacalk fonları, 'benzeni fonları Türkiye'nim ka'l-
kın'm.aısınlda, sianayilieşjmıesimde kullanmaktan da-
Iha yaraıi'k bıiır şey olamaz. Pekâlâ bunlar fay
dalı yollaırdır. Bunu aslında hür teşebbüs sis-
tomlmkı de ayrılmaz ibir parçası olanak düşün-
mııeik lâzıımdır. Hükümet dıe ıbumun devlet sek
törü içimde yer almayacağımı çok kelsin olarak 
koyuyor. 

lönenıllıi olan şudur; Koopeıraıtifçilliğe karşı 
'O'lumlmaz; ama hür tıeı§.e!blbülsüın . alternatifi diye 
.ortaya koiymaktam ıkaiçınmak (lâzıımdiir; bazı so
rumlu veya yarı siorujm'lıu Ibeyanılaırda olduğu 
gübıi. Türkiye'nin kallkımmasınldıa, hiç şüphe edil-
•mıesin ki, hür teşebbüsün de, devletim de koope
ratiflerin de ve İhtiraz eyveıl hamsettiğimı tarzda 
kuruilaoaik pek çiolk ortaklı üçüncü sektör diye 
adlamdirıllmıiş lollan ısiekjtöırdelki faail'iyetierlim de 
rolü ve payı olacaktır. Yalnız 'bir şeyin unutul
maması lâzıimjdır; büyük ısıanayi kuruluşları, cid
dî ve verimli sanayi kuruluşları amatörce yapıl
maz; muğlâka iyi sıevki idarie ister, iyi şevki 
idare unsuruma gerelkili önem, verildiği .taik-
dirdie kooperatif de ımıuvaffak oltur, binüeır'ce or
taklı 'müelssieisıelller de .muvaffak oflıur, faıkalt şevki 
ve idanelde iş dıemıaıgiojiye sürüklendimlirlse, sevk 
idarie[de rilhıtliisals ortadan kallkarlsa, şevki idaırteidıe 
zaaf hulsıule gelirise, 'bu ıtalkdiırdıe ister devflfet sek
törü lolsum, ister öziel sektör olsmn, ister üçüncü 
seJk'töır diye adlandırılan sektör olsun, ku sek-
tlör'leıriin hiç, birinde (başarı sağlamak mümkün 
(olmaz. Türkiye'nin ibüyüık meselesi buradadır. 
ıBu İıtilbarlla, Hülkümete bu konuda azamî dikkati 
gösterımıeisi ricaısında (bulunmak istiyaruim. 
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Değerli arkadaşlarım, bütçıe rakamlarını in-
•eelıedıifc; enflasyon. dönemlilerinde bütçıe rakamıla-
.rımın öıneımi çok azalıyor. Bütçe rakamları üze
rinde ısrarla ve etraflı şekilde duralayışımızın 
gerekçesini arz eıtmteık isterim; :bnri]arın üz erlin
de gelir bütçesinde daıracağız, geiiır talhımimlari 
üzıelüinjde ve her bakanlığım bütçesinde siözcü ar
kadaşlarımız o baîkanllılfcla ilgili mıasraf kallemı-
İcrıi üzeninde duracaklardır. Faikat işin g'eınçeği 
şudur ki, aiçıık igöırünem bütçeler hızlı fiyat ar
tışları dönıemimde aiçılksız kapamırlar. Yıllbaşım-
da sathiden açık. vardır, Ibütçe yılı başında sa
hiden açık vardır; «3 - 4 milyar lira a>çık var
dır» diye inceleme yapan ilim adamları veya 
politikacılar, «Açık vardır.» dedikleri zaman 
ıbelki 'haklıdırlar; ama fiyatların alabildiğine 
koştuğu, % 20'yi aşan fiyat artışlarının görül
düğü ülkelerde bakarsınız açık olan bütçeler 
yıl, stonunda kapan iv ermiş. 

Aslımda masraf kalemleri de bir şey ifade 
etmez. ı«ıŞu kadar ödenek ayrılmıştır» dendiği 
halde, bu ödenekle yapılmak istenen hizmetin 
gerçekte hızlı fiyat artışları yüzünden çok da
raldığı görülür. Sayın Maliye Bakamının' verdi
ği rakamların, konuşmasının yazılı metni elim
de olmadığı için, mukayeseli noktaların tahlilini 
-önümüzdeki bütçelerde yapacağız; fakat bizim 
yaptığımız incelemelere göre aslında, Adalet 
Partisi - Cumhuriyetçi Güven Partisi ortak Hü
kümetinin sunmuş olduğu kütçe kanunu tasa-
rısmdaıki belli kaşlı masraf kalemleriyle, yani 
ıMiillî Eğitime ayrılan, Millî 'Savunmaya ayrılan, 
İçişlerine ayrılan, köy hizmetlerine ayrılan öde
nekler arasında yaptığımız mukayeselerde, ara
dan geçen ayların ortaya çıkarabileceği farklar 
ve ufak tefek hizmet anlayışı farklarının dışın
da çok büyük ayrılmalar görmedik. Bunun se-
ıbekini kısmen İSayın 'Bakan izah etti: «Bütçemin 
önemli kir kısmı için kanunlarla bağlıyız» dedi. 

Bazı artışlar, ister istemez, geçen yıl kanun 
•kuvvetinde kararname ile getirilen ve katsayı
yı 7'dern 8'e çıkaran artışla ilgilidir. Bazı nokta
larda, yatırımlar konusunda, plan ve yıllık prcig-
ramla hükümetler bağlıdır. Bu sekcıpledir ki, 
«İTalû Hükümetinin hazırlamış olduğu kütçe 
taslağı ile (1973 yılının bütçesi demiyorum,) 
bu bütçe tasarısı arasında çok büyük kaydırma
lar yapmış'sınız, şu hizmeti mahvetmişsiniz, bu 
hizmeti ortadan kaldırmışsınız.» diyecek şekil-
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•'do ağır bir tenkid yapmak lüzumunu hissetmi
yoruz. Çünkü, Tıalû Hükümetinin hazırlamış ol
duğu hütçe tasarısındaki rakamların da aynı 
dokümanlarla dayandığını tespit ettik. Bazı yer
lerde ayrılıklar var ise de, Bütçe Karma Komis
yonunun yapmış olduğu ilâveler, rakamları he
men hemen birbirine yüz binlerle ifade edebi 1c-
ceğimıiz hir tarzda yaklaştırmak suretiyle kapat
mıştır. Bu. rakamların .gelir hanesi, istikrar olur
sa, bütçenin acık vermesi 'ihtlmtalini ortaya çıka
racak tarzdadır; aına, «Bütçe açık verecektir.» 
iddiasını öne sürüp de sonradan maheübolan 
hatiplerin durumuna düşmemek için arz ediyo
rum ki, enflasyon dönemlerinde 'bütçeler kolay 
açık vermez. 

Bütçe .açığı, konusunu sanıyorum ki, bugün
kü ontam, içinde istikrar konusu kadar önemle 
ele almak gerekmez. İstikrar konusu, üzerinde 
'bunun içindir .ki, bütçe rakamlarından dailıa 
fazla durduğumuz konu olmuştur. Gerçekte 
'bütçenin rakamları istikrarlı bir ekonomide 
mjama, ifade ediyor. Piar.anm satırKalma gücü ve 
göreceği hizmetin miktarı ancak o zaman bir 
mana ve hüküm ifade ediyor. 

İstikrar konusuna değinmişken, bütçe kanu
nu tasarısının '70 ncl maddesiyle getirilen hük
me katılmadığımızı ifade etmek isterim. Geçici 
ıbütçe Bütçe IKarm,a Komisyonunda .konuşulur
ken değerli bazı arkadaşlarımızın, ıSaynı Erge-
nekon'un, bazı mülahazaları var idi. 70 nci mad
de ile kamu iktisadî teşebbüsleri yatırı mi arının 
finansmanı için Türkiye Cumhuriyeti. Merkez 
(Bankası Kanununun 40 ncı maddesi uyarınca, 
bu bankada, toplanmış ve toplanmakta olan, 
Ibankalar mevduat karşılıklarının % 50 oranın
da sarf edilmesi izni 'Maliye Bakanıma verilmek
tedir.. 

.Arkadaşlar, bu bir bakıma cebri istikraz 
ımjaddeisıildir. Munzam karşılıklar, 'hesabında bi
rikmiş paraların % :50'sini, (Bu yıl elde edile-' 
.ceklerin değil, 'birikmiş paraların, uzun yıllar
dan beri birikmiş pa.na.larm toplamını zannedi
yorum;. Maddeden böyle anlıyorum,, böyle görü
lüyor.) munzam içarşılıklar hesabında birikmiş 
paraların yarısını özel fona aktarmaya Maliye 
(Bakanı yetkili kılınmıştıı. İkraz şartlarını da 
kendisi tayin edecektir. .Evvelâ Anayasamız ba
kımından sakıncalı bir durum var: Hükmü bir 
yıl devam edecek olan bütçe kanunu ile, Tür

kiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 
Ibir maddesi değiştirilemez. Bunu Anayasamız 
ıinen etmiştir. Anayasa Mahkememizin bu yüz
den bütçe kanunlarında iptal ettiği maddeler 
olnıuştur. Aslımda hurada •% 20'ye kadar ve o 
da ziraî kredilere inhisar ettirilmek üzere veril
miş olan bir yetki, bütçe kanunu ile Merkez 
Bankası Kanununun (hükmü değiştirilmek sure
tiyle hem % 50'ye çıkarılmakta, hem de kulla n-
m(a tarzı değiştirilmektedir. Bu itibarla Anayasa 
(bakımından sakınca vardır. 

Öte yandan, yatırılan mevduat munzam kar
şılıkları, mevduat saihipleri.no ve bankalara ait 
paralardır. Onların muvafakati hiç bir surette 
söz konusu olmaksızın yapılan bu .kadar geniş 
ölçüde cebrî istikrarın ortaya çıkarabıileeeği sa
kıncalar, bu maddenin çiıkarı İmasında ki gerek
çeden anlaşılır. Mevduat sahipleri icabında ala
caklarını kısmen garanti etsinler diye, bu kar
şılıklar ihdas edilmiştir. Hazinenin buna el at
ması, mevduat sahiplerinin güveninde azalma 
yaratabilir. Ayrıca bu müessesenin asıl fonksi
yonlu istikraz sağlayıcı, hızlı fiyat artışlarınr 
önleyici, durgunluk devirlerinde piyasaya para 
zerk edici ve ekonominin fazla. ısınması halle
rinde, .enflasyon dönemlerinde de bir miktar pa,-
rayı piyasadan çekici bir fonksiyon ifa etmesiy
le ilgiliydi. 

•Halbuki Hükümetlin şimdi' bütçe kanunu ta
sarısı; ile getirmiş oilduğu hüküm, Merkez Ban-
kassı Kanununun mevduat karşılıklarına vermiş 
lOİduğu bu görevden faı-klı bir durum, farklı 
'bir kullanma yeri ortaya çıkarmaktadır. Bu 
bakımdan da kanımızca sakıncalıdır. Bunun 
'büyük bir ihtiyatla. kullauılmasında, anti - enf-
iasyoni'st bir tedbirin etkisini ortadan kaldıra
cak ölçüde kullanılmasında yarar vardır1. 

Talû Hükümeti tarafından getirilmiş1 olan 
•bütçe tasarısında da benzeri hir maddenin bu
lunduğunun ileri sürülmesi, bu endişelerimizi 
ortadan kaldırmaz. O zaman da ibu görüşleri 
söylemeye kararlıydık. Nitekim de ifade 'etmiş
tik, bütçe tasarıısı gönüşülmıeden ortadan kalk
tı, geri alındı. Bu itibarla orada bir hata ya
pılmışsa ki, kanaati'mca hatadır) bunun tekrar
lanması için o bir gerekçe teşkili etmez. 

ISözlerimi tamamlamadan önce, iç- politika
daki görüş ve ayrılıklarımız ne olursa olsun, 
Hükümetin dış politikada ımiiletimizirr haki arı-
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ıu ve yüce menfaatlerini korumak için girişece
ği her teşebbüste ve yapacağı her mücadelede 
muhalefet partici olarak bütün gücümüzle Hü
kümetin yanında yer almaya kararlı bulundu-
ğumıuzu ifade etmek isterim. Türk milleti içeri
de ayrılıkları ne olursa okun, iç politika müca
deleleri ne olursa olsun, muhtemel bir düşman 
.karşısında veya hayatî miıllî menfa ati er söz ko
nusu olduğunda birleşmesini, tek bir bütün 
haline gelmesini bilen millettir. Bunu daima is
pat etmiştir, bundan sonra da ispat edecektir. 
İç politikadaki çekişmelerden, ortaya çdvabile-
cek gelişmelerden hiç, bir .muhtemel düşmanın 
veya Türkiye'nin menfaatlerine göz dikmiş hiç 
kimsenin hevese kapılmıaması lâzımdır. Dış po
litika konutlarında Hükümetin alacağı, atacağı 
her ciddî adımı, millî menfa.'atlerimizi korumak 
için yapacağı her davranışı desteklemeye ka
rarlıyız. Meselelerimizin 'barışçı usullerle halle
dilmesi yolunda hükümetin çaıba göstereceğin
den hiç kimsenin şüphe etmemesi gerektiği 
inancındayız, 

Türk Milleti 'müzakereden korkan millet de
ğildir; ama müzakere masasına korkarak otu
ran millet de değildir. Müzakereden korkma
malı, korkarak müzakere yapmamalı ve hükü
met, ımühafelletin de bu konularda kendisiyle 
•beraber, millî menfaatlerin savunulmasında ya
nı (başında olduğunu bilmelidir. Burudan kimse
nin şüphesi oUmanialıdır. 

Bu arada Türk Silâhlı Kuvvetlerini, dış po
litikamızın da kuvvetinin temelini teşkil eden, 
diplomaısiye güç katan miıllî «savunmamızın iç 
ve dış güvenliğimizin teminatı elan Türk (Si
lâhlı 'Kuvvetlerinin de çağdaşlaştırılması ve 
'güçlendirilmesi yolundaki çabalara azimle de
vam edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Geçen dö
nemde Türkiye Büyük Millet Meclisi REMO 
adını taşıyan 10 yıllık bir planı kabul etmiştir. 

Bunun için i/6 milyar liralık ödenek Türkiye1 

CBüyük Millet Meclisince düşünülmüş ve her yıl 
belli taksitler halinde ödenmek üzere kanuniaş-
tıınılmıştır. Bunun ve malî imkânlarımız nispe
tinde daha ötesinin a-zimllıe, sebatla ve millî 
harp sanayii kurma işi ve önemle izlenerek, yü
rütülmesi temennisindeyiz. 

(Değerli arkadaşlarım, konuşmamı bitirirken 
yine memleketin ısdırap çeken zümrelerine dik
katinizi çevirmenizi rica edeceğini ve Hükü

metten 'bundan sonraki çalışmalarında, bilhas
sa büyük ıstırap çekmekte olan bazı zümrelerin 
dertlerine özel 'bir dikkat gös'terilme'sini rica 
edeceğiz. Büyük mahsûl elde edebilen, önemli 
miktarda mahsulü pazara arz edebilen dar ge
lirli bazı zümreler, fiyat artışlarından kaybet
tiklerini gelir artışlarıyle karşılayabilirler Tür
kiye'de. Türkiye'de buğday satan köylüler var
dır ; ama 'buğday bölge'sinde hile buğday sata
mayan, /buğdayı satmalan köylüleırin pek çok 
sayıda olduğunu hepimiz 'biliriz. Buğday üret-
meyîen bölgelerdeki köylülerin durumu malûm
dur. Bir misal seçiyorum, bu, çeşitli ürünler 
bakımından da böyledir. 

Bu itibarla temennilerim bilhassa şu nokta
larda 'toplanacaktır. Büyük miktarda ürün elde 
edip pazara satacak, arz edecek durumda bu
lunmayan küçük ve orta halli •çiftçilerin ve köy
lülerimizin çoğunluğunun ıstırabı üzerine eği-
nilmelidir. 

Toprak reformu, çalışmıaları, 'geçen dönem
de dengeli bir şekilde kabul edilmiş olan kanun 
çerçevesinde yürütülmelidir. Toprak reformu 
konusunda bu memlekette çok sözler söyleyen
ler oldu, bazı işler yapanlar da oldu. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanı 
olarak iftiharla bir konuyu belirtmek isterim, 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde iki defa Toprak 
Reformu Kanunu çıkmıştır. Birincisini çıkaran 
rahmetli Profesör Şevket Raşit Hatipoğlu de
ğerli 'bir arkadaşımızdı, partimizin bir kurucu
suydu, ikinci Toprak Reformu Kanunu çıkar
mak da yine mensulbolduğumuz, katıldığımız 
(bir Hükümette ııasiboldu. Bu davayı inançla, iş
gal edebiyatı yapmadan, kışkırtma yapmadan, 
inançla takilbettik ve bu konuda müspet sonuç
lar addık, kanunlar çıktı. Yeter ki, şimdi bun
lar azimle uyigulanism. Gerçlekten iyi bir böllge 
seçilmiştir. Türkiye'nin ziraî bakımdan Hazine
si olabilecek olan bir bölgede toprak reformu 
pilolt bölgesi 'seçilmiştir. Keban Barajı tamam
lanmıştır, Fırat sularına bundan sonra hâkim 
olmak daha da kolaylaşmıştır, iktidar hiçbir 
şeyi devralmamış değildir. Kebanm geciktiği 
doğrudur, teknik güçlüklerini arkadaşlarımız 
(bilirler. Bilhassa Devlet Su İşlerinde çalışmış 
olan Hüküm elt üyeleri vardır; hangi arazi güç
lükleri, Ihangi teknik güçlüklerle, çok büyük 

j sorunlarla karşı karşıya .kalındığı bilinir. Vâ-
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kıa şudur ki, milyarlar sarf edilmiş ve Fiırat üze
rinde büyük bir eser tamamlanmıştıır. 

Simidi sabiden Mezopotamya'yı ya.ratm.ak, 
Türk Mezopotamya'sını yaratmak için imkân 
orta daldır. Bunun icabı olan kanun çıkmıştır, 
bunun tem'eli olan Keban Barajı bitmiştir. Ya
pılacak olan iş, bunu sözde bırakmayıp yürüt
mektir. 

Arkadaşlarım, ıköy ve köylülere dönük bu 
temenniden sonra, Hükümetin, emekli işçilere 
dikkatini çekmek isterim. Birçoklaırı ayda 540 
lira alan emeMi işçilerin durumuna Sayın Mali
ye Bakanının, Hükümetin özellikle eğilmesini 
diliyiorum. Tüm emeklilerin durumu üzerinde 
durulmasını istiyorum, % 12 civarındaki veya 
% 15 civarındaki maaş zammını, çoktan fiyat
lara yapılan zamlarla ıgeri vermiş olan dar ge
lirli ve orta halli memur] aırın durumu üzerinde 
duruümasını istiyorum. 

Toplu sözleşmesini yapimış olan işçilerin, git-
•gide hızlanma tehlikesi gösteren fiyat artışları 
karşısında geçim şartlarının korunmasını dili-
yorulm. Hammadde darlığı sebebiyle kimisi kar
pit Ibulamadığı, kimisi formika bulamadığı için, 
kimisi tutkal bulamadığı için, ya da bunları 
iki misli fiyatla, % 90, % 100 arıtmış fiyatlar
la satmalmaya mecbur olduğu için işi donan, 
duraklayan,- Sürümü azalan küçük esnai ve sa
natkârların durumuna, dertlerine Hükümetin 
eğilmesini istiyoruz. 

Gerçek müteşebbislerin yatırım şevkini kıra
cak beyanlar dan kaçmılmaisını, kanun dışına 
taşanlar varsa onlarla uğraşılmasını diliyorum. 
Bu arada vergi kaybı konusunda Sayın Maliye 
Bakanının temennilerine, alınması 'gerekli ted
birlerle ilgili söylediklerine yürekten katılıyo
rum ve temenni ediyorum ki, sahiden bu konu
da beyanlar ve vaitler sözde kalmasın, Türkiye' 
nin büyük dertlerinden biri olan vetfgi kaybını 
önleyecek hem idarî, 'hem kanunî tedbirler za
manında alımsın. Millî eğitimde teisitemli şekil
de sürdürülen aşırı sola göz kırpma ve aşırı sol 
militanlarını yerleştirme politikaisına son veril
sin. 

Kamu, İktisadî Teşebbüslerinin kaynaklarını 
artırmak yetmez, Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin daha iyi ibir yönetime kavuşması şarttır. 
Bunu 'bu 'Hükümete değil, gelmiş geçmiş Hükü
metlere şamil bir tenkit olarak arz etmek -isti

yorum. Bunu, hepinizîe yönelen bir tenkit ola
nak arz etmek istiyorum, ve bir temenni olarak söy
lemek istiyorum, 'ortalama ömür sünesi bir yıl 
veya bir yıl üç ay olan umum müdürlerle mil
yarlık işletmeler yürütülemez Türkiye'de. Bü
yük 'devlet kuruluşlarının başında genel müdür
lerin va'sati 'ömrünün bir yıl veya 'bir yıl civa
rında olduğu gerçeği, bir kısım ıhaşarısızlıkla-
rın tek 'başına izahı olmaya yetecek kadar kö
tü ve tehlikeli bir durumdur. Bu konuda ge
rekli tedbirlerin alınması temennisini genel bir 
temenni olarak arz ediyorum. 

'Değerli arkadaşlarım, birçok projeler saydı 
Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Efendim beş dakikanız var. 
TURHAN FEYZİOĞLU ((Dâvamla) — Be

nim saatime göre... 
BAŞKAN — Benim saatime göre beş dakika

nız var Sayın Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Te

şekkür «derim. 
Sayın Melen, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Plânını takdim ederken ve Diyarbakır'da yaptığı 
bir konuşmada, Devlet eliyle her ile en az bir 
fabrika kurulmalıdır fikrini kuvvetle ortaya at
mıştı. Bunun gereği olan adımlarda atılmıştı. 

Kalkınmada öncelikli Yöreler Dairesi, Dev
let Planlaınıa Teşkilâtının dördüncü daireisi ola
rak kuruldu. 34 ilin valileri toplandı, 200'den 
fazla ilçe ve 34 il gelişmede öncelik verilecek il
ler listesine alındı. Sosyal adalet, zümreler ara
sında sosyal adalet gibi, bölgeler arasında dengeli 
kalkınma fikri de, adaletli sanayinin yaygın şe
kilde yurt sathına dağılması fikri de bu suretle 
plana girmiş hükümlerden biridir. Bu konuda 
vaitlerin sözde kalmaması, başlanmış olan, giri
şilmiş olan işlerin yürütülmesi temennisinde bu
lunmak istiyorum. 

!Sevigili arkadaşlarım, bu temennilerle sözle
rimi bitiriyorum. 

Bu bütçeye verilecek olan oy yalnız bütçe ra
kamlarına değil; fakat Hükümettin iç politikası
na, Hükümetin genel felsefesine, Hükümeti teş
kil eden üyelerin tek tek tutumlarına verilen bir 
ıgüvenoyu ımahiyetimde olduğu için ve partimiz 
dış politikada Devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan 
hafifliklerden, iç politikada tehlikeli gelişmelere 
varıncaya kadar bu Hükümetim tutumundan şi
kâyetçi olduğu için, Anayasamızın bazı temel il-
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feekdni, âdeta çatırdaman tutumlardan şikâyetçi 
olcfeığtmHis î fû ve «konoımilye genel bakışları ile 
mafcaibık olmadığımız için bu bütçeye olumlu oy 
veremeceyeğimizd saygı ile arz eıdiyor ve Yüce 
MeelM Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Feyzi-
oğlu. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
söz talebkn vardı. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, Sayın Feyzioğ-
lu'nun konuşmaları arasımda şahsınızı sataşıldı
ğını iddia ediyorsunuz. Zaptı da getirttim; zabıt 
da «Yakıştıramıyorum bu kadar terbiyesiz bir 
beyan da bulunmanızı, yakıştıramıyorum» şek
lindeki beyanı sataşma kabul ediyorum. Bu çer
çeve içerisinde kalmak kaydı ile ve yeni bir sa
taşmaya meydan vermemek üzere rica ediyorum. 
Buyurun. 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Saynı Metin 
Tüaün'ün beyanı ne imiş? Onu öğrenmek istedik. 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — «Hocam bunlar yutmuyorlar, 
affedersiniz» şeklinde bir beyanı var efendim. 

Buyurunuz Sayın Tüzün. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Sayın Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel 
Başkanı Profesör Feyzioğlu (burada. özellikle af 
konusunda, 141 ve 142 konusunda konuşurken ve 
sözleri getirerek TİP konusundaki beyanlarını 
Yüce Meclise sunarken, Meclisteki bazı arkadaş
ların bazı çıkışları oldu; bu arada Sayuı Feyzi-
oğlu durakladı. Ben oturduğum yerden, (Merak 
eden arkadaşlar için tekrarlıyorum konuştuğu
mu). «Devam ediniz, devam ediniz, bunlar artık 
yutmuyortliar, ııyuımuyorlar» tabirini kullandım. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Helâl olsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Gök-
tepe. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Bunun üze
rine, Sayın Feyzioğlu; «Yakıştıramadım, bu ka
dar terbiyesiz bâr beyanda batemmanızı..» diye 
Ibaşlayaın biır sıöz sıöyledirıer. Her halde ben söy-
lıediğtfcni söytledıim, söyliediiığimdn sahibiyim. Sayın 
PıioiteiSöa? Feyzitoğlnı da söyledi, 'zsaibıftlarda var, 
aöziea'ln&ı safhiHbidır. 

Değıerii arkada^ktrîm, ondan sonra Saym. 
Feyzioğüöz, Sıayım Başkaınain uyarışıma uyarajk, 
söyiedliği şeytkı bir tekrarımı yaptı, bir miktar 
değtliştibercik tekrarını yaptı, sözüm ona taıvziih 
etmfâk isıtedi. Aslında bu tavzih ile liflıgüii bd<r şey 
söyDeyıeyim, 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — «Ya
kıştıramadım beyanı» dedlism. 

OBAlŞKAN — Müdahale etmeyin efendiim, 
müdahale ıetımey5ın. 

(METIİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Taş-
delen hioeatm, bundan bliır müddet evvel Ameri
ka'da çıkan bir ıgıazeıtıede şöyle tor yazı yayın-
'Tıanıyor; (çok aıfedeaisüiniz) «Şehir mıec'liisâ üye
lerimin yarası merkeptir..» Büyük bir tepki ile 
karşılıyor buniu şehir mecüM üyeleri ve karara; 
tekziip leidsiliiyor. Ertesi gün igazetede aynı süteun-
da bir yaızı çıkıyor; «iŞehir meclisi üyelerinin 
yarası merkep değildir,» diye. 

Y&ni, tavzifti böyöe olunsa her halde.. 
TURHAN FEıYZttOĞLU (Kaysed) — Tav

zih değil, beyanı tekrarladım. 
(BAŞKAN — Müdahailie etmeyin Sayın Feyzd-

oğlu, Hüittfen. 
MIETİN TÜıZÜN (Devamla) — Şimdi sayın 

arkadaşlar, aslında benim. söylediğim, «yuftmu-
yoraiaır, uyumıuyorlliaır» tabiri, Yüce Meclisin üye
lerimin uyanık olduMarünın bir ifadesidir. Ga
yet tabiî Mülk&yıe Profesörlüğünden gedmemiş 
Metlin Tüzün, haifc aırasıından gelirmiş Mjertcoı Tü
zün, «Yfatnnfuyorfar, uyumuyorlar» ıtabürini kul-
'lanaıcailvtrr* Eğer bu terlbiyesMctose, Sayın Pro
fesör Feyziıoğlu, bu «uyunmuyorlar» tabirini kul-
laudığım arkadaşlara,, yani talebelerine iıyuma-
malarum, nabza, göre şerfbet vermemelerini öne
ren Sayın Profesördür. Terbiyesizlik mi yap-
ımışltür o zammı? Eğer (terbiyesizlik yapmışa, 
uyanık olmayı, uyuımıaımıayı, nabza göre şerbet 
vermemeyi ömertmek terbiyeısıiziliikıse, ben yakıştı
ramıyorum iSayun Feyzdoğluııa ve bunu terbiye
sizlik olarak değerliendiııetoıiyıorum. 

Bunu da şunun içlin söyledim, değeırli arka
daşlar: Sayın Feyzritoğlu'nıim bugüne dek seçdlm-
lerde, seçimlerden sonra ısöylediği sözlerin ar
tık Türk halikı için, gayelt tabii onların bir yan-
ması olan P&rilaımıeınlto üyeleri için geçerli olma
dığını rlîfîade ilçjîaı bunu tekrarladım!. O dıa şu idi: 
Bu 14jl ve 142, TİP mueSıelielsi, şu meselesi, bu 'me
selesi... Antik Türk halkı 141,lerdlen. 142'lerden 
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ınuaıkkûm' •• alamlıarın hangi .gelişinde o •mol'kjtıayıa 
ulaştildarıııı çok iyi biiOlyar. Özellikle Sayın Taş-
delem bocam, Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya' 
dan örnekler verdiler. Fransa'ıda acaba 141 ve 
,142 nıisüllü maddelerden içel'de yatan kimse vaır 
imi? Öğrenmelk için ısıornuyoruım, merak ettim, 
üafcaimmu veırdrleırısıe çıok yararlanılmış, olurum. 

Ayrıca, biz Cumıhurıiyöt Halik Partililer ola
rak, bunun burada pratiğini yaşamış çok arlka-
daışlarıım. var. 141 ve 14211lerden yatan inısanla-
r-ın bir zalmanlar fotanlbul il kongresini, Enternas
yonali ısöyleyerielk İbasltııkları anda, onların kiım 
'Olduğumu 'Vie raıların dışarıda kalanlarının bu'gün 
ıCuımhuriyetçi Güven Parllisıinde üye olduğunu 
itemem haltııriatıırım, burada bunu ispat edeıum, 
Dıeıvleıt arşivlerinde vardı/r. 

İTURHAN FEYZİOĞLU (Kayseıri) — Yalan 
ıslöylüyoirlsıınıız. 

IMEİUN TÜZÜN (Defamla) — Sayın bocam, 
sesimiz o zaman o kadar yanık değildi de, bu m 
ıkjokulu «Taşclselen» lafını nereden öğrendiniz ? 

- ISaygılar sunarım, (C. H. P. sıralarından al
kışlar). 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Yalan 
ısöyillüyor yalan!' Söz IstiiyoıraıHi. Enıbcmnaısyonal 
ööylerıe!k büllmıeim ne yapan eısikd C. H. P. fillerin 
halen paııtiimlizde olduğunu iddia ederek açık
ça saıtaşmiacla bulundu. öumhurıiyeıtçi Güven 
Partisi ıgırupu adına sıö'Z işitiyorum.. Bu çok ağur 
litihaımlaırıdan dıolîaıyı cevap veuımie hakkımız doğ-
ımuş'tur. Açıkça yapıbkları bu itinam ve sataşma
dan dolayı sıöz isliyorum. 

[BAŞKAN — Buyurun efendim, '.sadece bu 
Ikoınuda Bayın Feyzloğlu. Bu beyanı salaşımla ka
bul ellim, ancak, partinizde bu tip tiye bulunup 
Ihuliunımadığı husnisunda beyanda bulunun ve mü-
zaıkörelerimize devanı edelim efendim. 

• TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Değer
li aiTİkadaşilıaırum, bu iddia seçimlerden evvel bu
rada cereyan eden bir müzakere şurasında ileni 
sürülmüş ve .gerekli cevaplar, belgelerle, hepsi 
birbirinden idalha [güçlü belgelerle verilmiştir, 
zabıtlarda vardır. 

B/u itibarla, o günkü tartışjmada bu belge
lerin hepsini bir bir dinJlıeme imkânına sahip 
lolaımamış. aınkaıdaşlaır dahi, takanaklarda verıil-
ımiiş celviaıpları bullalbilirleır. • '• .. 

iŞuınıun bilinmesinde fayda vardır:• Oıımlhuri-
yeiçıi Güven Parltfai milliyetçi ,bir partilidir.. 'Mil-
liyatıçiiı olmayan, kimse bu partide- barınıaımaz. 
Ataltüılkçü bir parıtlidir, bu parliııdıe Markacı, 
Leninci barınamaz. 

OlSlMAN ÇITIRIK (Adana) — Kemal Satır 
ile birlikte İstanbul illi kongresini ikıineli güaıün-
de nasıl basturttıtığıımızı söyleyin siz. Mahir Ca
yan'in resimlerini geıtkıeeeğiiz. 

. VAHİT YAŞAR ÇALIN (Istambul) — Bu 
söylediklerinize Solmazer 'de daihiil mi 

' BAŞKAN — .Sayın Çalın, lütfen müdahale 
etmeyiniz. Müzakereleri sükûnetle takip ede
lim! efendim... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Cum-
huriyelçi Grüvcn Partisi, Anayasa çizgisinde bir 
.partidir., Hür demokratik rejime inançla bağlı 
bir partidir. Hür demokratik rejim dışında her 
ıhangi bir macera düşünen hiç kimse Cumhuri
yetçi Güven Partisinde baıınamaz. 

BAŞKAN •— Teşekkür ederini iSaym ..Feyzi-
oğlıı. 

(TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun, müsaad_e buyurun. 

BAŞKAN — Sarih cevap . verdiniz.. Sayın 
Fcyzioğiu. ıS'i'ze saıdece ıbunları söylemeniz için 
cevap hakkı tamdım efendim. 

'TURHx\N FEYZİOĞLU (Devamıla) — Mü
saade buyurun .efendim, 'Sayın 'Tüzün'ün «uyu
tuyorlar, uyumuyorlar» değil, -«yutmuyorlar» 
sözü ile ilgili olarak verdiğim cevabın içine, hiç 
'onunla ilgisi -olmayan bir sürü şey katarak ko
nuşmasınla izin verdiniz de, onun münhasıran 
covap konusu teşkil eden iddiasıyle ilgili ola
rak maruzatta bulunurken neden sözümü kesi
yorsunuz? Onun söylediği şeyler söz alma sebe
binin dışında, idi, ona- im/kân verdiniz. 

BAŞKAN — Çok rica •ederim Bayın .Fcyzi
oğiu, Umumî Heyetin huzurunda cereyan edi
yor müzakereler, istirhamı ederim., 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu 
n'okta gayet açıktır; Cumhuriyet Halk Parti
sinden 'birtakım arkadaşlar aiyrılmuşlaaidıır. Bu 
ayrıl anların önemli bir kısmı, • bu Cumhuriyet 
Halk .Partisinin kuruluş beyannamesinin- altın
da imzası olan İsmet İnönü -ile birlikte ayrıl
mışlardır.- : Onun ayrılma gerekçesini, gerekçe 
olarak öne sürmüş ve ayrıl]maşlaıdır. 
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• İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Hie ] 
alâkası yok. 

, BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen müdaha
le •ctmeyiıı.. 

jTURıIIAN FEYZİOĞLU (Devanda) — Bu 
ayrüanların, 'ondan be m en önce ve hemen sonra I 
ayrılanların bir kısmı biziiin saflarımıza katıl
mışlardır. Bizimi isaflarımıza katıtrrkem; ortak 
ihir beyannameyi beraberce imza ettik. Bu be
yannamede; komünizme karşı .olmak, her türlü 
yıkıcı faaliyete karşı olmak, hür demokratik re
jime inançla bağlı o'lmak, milliyetçi ve Atatürk 
çil çizgide mücadele yapmak esadarı yazılı âdi. 
Bu esasların altına imza atmak suretiyle ve 
baklanında bizim tarafımızdan bilinen ve tes
pit ediılebilen heı^ra^gi bir şey olmadığı için bu 
arkadaşlarımızı almışız. 

Saflarımıza katılmayı düşünmüş; fakat ta
rafımızdan tereddüide 'karşılanmış olanlar da 
bulunmuştur, bazı beyanları sebebiyle. 

Değeıili arkadaşlarım, her siyasî partiye sız
ma teşebbüsleri olabilir. Bu sızma teşebıbüaleri-
ni bu bünye muhafaza ediyor'mu, etmiyor, mu? 
İma leJlmck istediğiniz birtakım isimleri İnliyo
rum. Lua. ettiğiniz isimler sisin İçinizde çok ba
rındılar, bizim içimizde barınamadılar, dikkat 
edin. 

BA,ŞKAN — »aynı Feyzioğlu, Sayın Feyzi. 
oğlu, efendim size tanıdığım bir imkânı lütfe
din, iyi «(ikilde kul/anın ve müzakerelere geçe
lim efendim. j 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devanda) — Cum
huriyetçi Güven Partim (tekrar ediyorum) yal
ana milliyetçilerin, yalnız Atatürkçülerin, yalnız 
hür demokratik rejime inananların... 

ENGİN UNSAL (İstanbul) — Ye sermaye 
(sınıfımın... Onu da söyle. I 

'TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — ... 
isaflarıma gire ıbileceki eri ve saflarında .barına
bilecekleri bir kuruluştur. Bumu böylece bil- j 
ıiııeilerki'i bütün arkadaşlarımdan rica ederim. 
Aksine biç bir •delil ortaya konamaz. Bugünkü 
üyelerimizle ilgili ortaya .koyabileceğiniz tek 
bir delil varsa ;gc::eğini yapmayı ben taahhüt 
ediyorum. Blrta-kım insanları kolumdan tutup 
partinin kapısının önüne' koymuşuzdur. . I 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — »olmaz-
er'i mi, Solmazedi mi?.. j 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Boyamla) — Bi
raz evvel verdiğiniz ismi evet, partimizden! 
uzaklaştırdık, ama Cumhuriyet Halk Partisin
den istifa ile geldi. 

A. DOĞAN ÖZTUNIÇ (İstanbul) — Kaçır
dınız, kaçırdınız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — B/ü
tün bu iddialar iftiradır. Bu iddiaların hepsi
nin cevabı verilmiştir. Dikkat buyurun, bugün 
iktidara gelmenizden sevıiııenlerdemi biri, o ver
diğiniz isimdir. Beyanını 'okuduk. 

ıBAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, sözünüzü ke
seceğim, lütfen bağlayınız.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Cum
huriyet Halk Partisinin saflarından uzaklaştık
tan sonra, hiç kilmısenin ne yaptığından biz me
sul değiliz. Cumhuriyet Halk Partisinin' safıia-
rmdayken, hiç kimJsenin söylediğim ilkelıeır dı
şına çıkmasına izin vermedik. Ama Cumhuriyet 
Halk Partisi, düne kadar savunduğu Anayasa 
ilkelerinin dışına çıkanlara karşı aynı hassasi
yeti gösterdiğini iddia ediyorsa, bunu bu büt
çe müzakereleri dışında karşılıklı olarak bir 
gün tartışırız. Siz ne biliyorsanız ortaya ko
yarsınız, bizim pek ço'k bildiklerimiz vaır, pek 
çok... 

BAŞKAN —•• Teşekkür ederim Sayın Fey-
zioğlu, teşekkür ederim «efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bil
diklerimiz var, pek çok... 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bi

zim yolumuz bellidir. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzi

oğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Öy

le... (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Feyzi-

oğlu. Sözünüzü kesiyorum efendim. Çok teşek
kür ederim efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mark
sistler! ve komünistleri kimlerin koruduğu mey
danda. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Demokratik Partti Grupu adı
na Sayın Farruh Bozbeyli, buyurunuz efendim. 
(D. P. saralarından alkışlar.) 

Sayın Bozbeyli, saat 16,20 ve konuşma- süre
niz 2 saat efendim. 
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D. P. GRUPU ADINA FERRUH BOZBEY-
Lİ (İstanlbul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekili arkadaşlarım; 

Seçimlerden 'bu yana hüyüyerek gelişen 
(olayların içinde 1974 yılı 'bütçesinin görüşmele
rine başlıyoruz., 

Bugün karşı karşıya bulunduğumuz güven
sizlik ortamı seçimlerden sonnaki Hükümet 
'bunalımı döneminden daha çetin problemlerle 
doludur. Üç aydan fazla bir süre uygulamaları
nı takibettiğimiz Türkiye'nin ilk solcu Hükü
meti siyasî ortamı aydınlığa kavuşturanla mış; 
aksine iınillot hayatının h/er kesiminde tereddüt
lere, .hayal kırıklıMarına ve istikrarsızlıklara 
yol açmıştır. 

(Her seçim,, demokratik Devlet hayatında 
millet için yeni bir umuttur. 1969 seçimlerine 
de 1973 seçimlerine de milletimiz büyük bir 
umutla .girmiştir. Milletin isteği açıktır. Millet 
siyasî istikrar istiyor, sosyal huzur ve sosyal 
'güvenlik istiyor, millet geçim derdine çare bek
liyor, ekonomik istikrar içinde kalkınma bekli
yor; Demokratik Devlet hayatı tereddütlerden, 
sarsıntı ve hunalımlardan kurtulsun, herkes 
kendi işine ve sorumluluğuna eğilsin. 

Meclis nasıl kurulur, Hükümet nasıl kuru
lur, nasıl düşer, Cumhurbaşkanı nasıl seçilir, 
hir kanun nasıl çıkar, bütün bunlar Anayasa 
kitabında nasıl yazılıysa öyle olsun. Herkes 
kendi işine ve kendi sorumluluğuna eğilsin, 
yetki ve tecavüzü ile kimse kimsenin işine ka
rışmasın. Etkili çevreler değil, yetkili çevreler 
söz sahibi olsun. İşte milletin istekleri bunlar
dır. 

1989 seçimleri de, 1973 seçimleri de mille.tâ-
ımıizin hu istekleri bu ümitleri için bir aydın
lık vadediyordu. Elbette böyle olacaktı. Esasen 
ımill'otlerin • seçimlerden ve partilerden ünijidiıiıi 
kesmemesi demokratik devlet haylinin devam
lılığı Ibakımından en .büyük teminattır. Şükran
la kaydedelim ki, milletimiz demjokrasiye hağ-
lılığmı muhafaza etmektedir. Ama partilere dü
şen, millet hizıniıeitiine seçilinle talibolanlara dü
şen baş görev de, hu ümidi ve bu inancı yık-
mıamak, millete lâyık olmaya çalışmaktır. 

Hemen söyleyelim ki, (milletimiz 1969 seçim
leri sonunda yaşanan dört yıllık dönemde um
duğunu bulamadı. . 
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ıSîyasî istikrar alt üst oldu. Sokağa dökülen
lere hâkim olunamadı. Kanun sözü geçmez ol
du. (Sosyal huzur bozuldu. Ekonomik istikrar 
kalmadı. Fiyatlar başını alıp gitti. Faıkir halk 
pahalılıktan hizar oldu. Huzursuzluk ve tedir
ginlik yaygın hale geldi. Herkes kendisi dışın
da suçlu aramaya başladı. (Sorumluluk sahiple
ri sorumsuz ve geçersiz beyanlarla işi idare et
meye kalktı ; ama bütün bunlara rağmen .mem
leketimiz Allah'a şükür 1973 seçim ortamına 
ulaştı. Olup biten çalkantıların günahını başka
larında arayanlar, seçimlere ulaşmanın şeref 
payını da kimseye bırakmadılar. 

1969 - 1973 döneminin özeti bize göre bu
dur. 

'Işjte, milletimiz 1973 seçimlerine yeni bir hu
zur ve yeni bir aydınlık arayarak girdi. İnandı, 
umutlandı ve «umut benim» diyenler de çıktı. 
İstekler değişmemişti. Millet siyasî istikrar işiti
yordu. Ucuzluk istiyordu, sosyal huzur ve gü
venlik istiyordu. 

İçinde bulunduğumuz ekonomik gerçekler 
bilinmeden, yahut bilme biline «Biz ucuzluk 
.getireceğiz» diyenler de çıktı. Birisi dünya cen
neti, birisi ahire t cenneti vadettiler. Vatanda.ş-
larımız hu umutla sandık başlarına koştu. Ucuz
luk geleceğini ı undu, huzur ve istikrar gelece
ğini umdu, 

Milletimiz ne umdu, ne buldu1? Bu mıeselele-
i'iın mT-ihaistobesıini yapmak için vaktin erken ol
duğunu düşünenler olabilir. «3 aylık hükühıeıte 
'biraz daha zaman fırsatı verilmelidir» diyenler 
olaibiliv. Böyle düşünenlere Mzim de eevahımıız 
şudur: «Bir anbar buğdayın numunesi bir avuç 
buğdaydır» 3 ayda yapılanlar 3 yılda yapılacak
ların işaretidir. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Demokratik siyasî ist ikran sağlamak konu
sunda bu Hükümet ne yaptı? Demokratik siya-

. sî istikrar, her şeyden önce Anayasa hâkimiye
ti, iktidar - m,uhalefet dengesi, ölçülü ve sevi
yeli bir tartışma, ortamı ve kamuoyu karşısın
da taraf tutmayan peşin hükümlü olmayan bir 
Devlet idaresi; Devlet hayatında muhalefetin 
de hizmetlerini vatandaşlara, namusluca dosdoğ
ru, açıkça ve dürüstçe yansıtan bir yayın ve 
duyurma .organının varlığı demektir. 

52 — 
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Hükümet daha ilk günü, program m üzake-
resi gınasında, muhalefete karşı tahammülsüzlü
ğünü ortaya koymuş, Sayın Başbakan öfkeli bir 
ifadeyle «Muhalefet varlık nedenini yitirecek
tir» demiştir. Hallbuki muhalefete ne kadar 
önemli ıgörevler düştüğü üç gün önce af kanu
nu münasebetiyle bir kere daha açıkça ortaya 
çıkmıştır. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
(alkışlar) Bize .göre iktidarım yurt gerçeklerine 
ters düşen ve millete rağmen bir avuç eylemei-
nim günahını savunan tutumu karşısında muha
lefet, zincirleme •bir badireyi önlemiş ve şerefle 
görev yapmıştır. Bir Hükümet, hem iktidarın 
hem de muhalefetin vazifesini yürütmek tema
yülüne sürüklenirse ciddî bir rejim sıorunuyle 
karşıkarşıya geliyoruz demektir. Padişahım 'kub
be altında sadece iktidarın meseleleri vardır, 
ama rejimin aidi padişahlıktır. İşte, Say m Baş
bakanın muhalefet yıllarında çok öfkelendiği, 
şimdi de çok beğendiğini söylediği TRT nim tu
tumu... Komünizme karşı bir beyanımız oldu mu 
TET vermiyor; Hükümeti tenkid edersek, öyle 
bir özetleme hüneri gösteriyor ki, beyazı kırmı
zıya bıoyuyor. Hatta bazı konuşmalarımıza 
tam bir sıanısür koyuyor. Sayın Genel Müdür 
diyor ki ; «Ben beş büyük gazeteye bakarım, 
orada haberler nasıl değerlenmeşse, onu ölçü tu
tarım». (Büyük gazete derken hangi ölçüyü alı
yor, bilmiyoruz; tama geçen gün büyük tirajlı 
bir gazete de çok büyük harflerle ve büyük re
simlerle şöyle bir haber vardı: «Dünyanın en 
şanslı balıkları Urfa'da yaşıyor» özel şahıslar 
tarafından çıkarılan ıgazeteler, nasıl olur da ka
nunla kurulmuş tarafsız ve objektif yayın yap
maya mecbur, maaşı ve sair masrafları Devlejt 
-tarafından karşılanan bir kurumda ölçü olarak 
kullanılabilir. Bu kadar .geçersiz bir bahane ile 
muhalefeltin sesinin kısıldığı demokratik hiçbir 
ülkede görülmemişştir. Hatta iki gün evvel 
Başbakanın konuşmalarını kendi sesinden net 
olarak veren TET, bir muhalefet liderinin ken
di sesinden verdiği konuşmasını teknik bir ma
rifetle boğuntuya getirdi. (A. P. ve D. P. sıra
larından '«Bravo» sesleri, alkışlar) 

DOĞAN ARASDI (Kars) — İnsaf Sayın 
IBoztbeyll.. Bakmayın öyle... 

HERRUH BOZBEYEl •(•Devamla) — Beye
fendi, susmayı ve dinlemeyi öğreneceğiniz. Si-
mn hatibiniz de biraz sonra buraya çıkacak, biz 

!de onu dinleyeceğiz, usul budur, tartışma usulü 
budur. (D. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Devanı buyurun. (D. P. sırala
rından gürültüler) 

Sayın İmer, çok rica ediyorum efendim, sü
kûneti muhafaza edelim. 

EKREM BÜKMEN (Trabzon) — Komünist
leri müdafaa ediyorsunuz, bir de hakkınız yok 
sözünü kesmeye. 

OSMAN AYKUL •. (Burdur) — Kim komü
nistleri müdafaa ediyor? (C. Tl. P. ve D. P. sıra
larından gürültüler, ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, Sayın Aykul, 
lütfen yerlerinize oturun efendim. 

Buyurun efendim,, buyurun Sayın Bozibeyli. 
(ıD. P. sıralarımdan gürültüler) 

Sayın Arslam... 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Senin Ge

nel Başkanın da oraida konuşacak, biz de onu 
konuşturmayalım mı1? 

BAŞKAN — Sayın Değer, gerekli ikazı 
yaptım efendimi. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Geç kaldı
nız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Erek, geç kaldığımın 
farkına varmadım, kusura balkmaym. 

Buyurun Sayın Bozbeyli. 
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Elha-

hasıl bu TRT'nin muhalefetten istediği şudur : 
TRT'nin beğendiği kelimelerle konuşmalıyız, 
TRT gibi konuşacağız, TRT'nin seçtiği keli
meleri kullanmaya mecburuz ve TRT gibi dü
şünmeliyiz. 

TRT'nin muhalefetten istediği budur. Aksi 
olursa, kelimelerimizi değiştiriyor, konuşma
larımıza ve fikirlerimize yer vermiyor ve mu
halefetin sesüni halka duyurmaktan titizlikle sa
kınıyor hatta korkuyor. Bu zihniyetin adı tota
liter zihniyettir. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.), 

Bu zihniyetle demokratik istikrar değil, to
taliter istikrar kurulur. (D. P. * sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

İşte Sayın Başbakanımı beğendiğini, belki 
de özlediğini ifade ettiği TRT budur. Gerçek
ler böyle olunca, «fikir özgürlüğü», «kamuoyu
nun serbestçe oluşumu», «haikal saıygı» gibi söz
ler müstakbel bir hesabın propaganda malze
mesi olmaktan öteye geçemez. İşte bu Hü-
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Iküme'tıiın güsteındiği siyasî istikrar ortamı bu
dur. Ama, her şeye rağmen biz Şayia. Eeevit'in 
ımuhalefet yıllarındaki TRT yayınları kargısın
da duyduğu ve beyan ettiği üzüntü ve şikâ
yetlerini hatırlayaibilecek bir ruh hassasiyetinle 
sahibolduğunJdan ümidimizi tamamen 'kesmek 
istemiyoruz. 

Gelelim sosyal huzur ve güvenlik meselesi
ne : 

İşte yurdun birçok yerlerimde cereyan eden 
jgcnçlik çatışmaları ve bunlar karşısında Sayın 
Hükümetin tavrı... 

Hükümet, tarafsız ıbfir gö'zle olayların üs
tünde kalması ve kanun hâkimiyetini sağla
ması gerekirken, olayların içine 'giriyor,- bir 
tarafı tutup bir tarafı suçluyor. Eskiden de 
'böyle olurlu; o yüzden sosyal huzur YQ kanun 
haklım iyeıtii sağlanamadı. Yalkın geçmişin ver
diği dersler yetmiyor mu? «Dün öyleydi ama 
şimdi sıra bize geldi, bıçağın sapı elimize 
geçti» diye bıir başka türlü ölçü kullanmak 
isteniliyorsa, bu düşünce bizi sonu alınmaz 
'badirelere süriiikleyefbilir. 

©ir tarafa cephe alıp diğer tarafın öncü
lüğünü yapmak değil, -'kanunsuzluklara cephe 
alıp kanunları hâkim kılmak : Hükümete dü
şen budur. Gençlik olaylarına millî bir acı
dan bakmak gerekir. Anarşiden medet ummalk 
kimseye fayda getirmez. Sokağa dökülen ihti
lâf, ancak anarşi pazarımda müşteri bulur. 
Olayları bazı çevreler tahrik ediyor diye ka
palı suçlamalar da bir işe yaramaz. Hükümet, 
/bu hususta bir bildiği varsa açıklığa kavuş
turmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, . 
Devlet dairelerindeki tayin ve tasfiyeler 

'de, sosyal huzuru ve idarî hayatı altüst edem 
örneklerle doludur. Anayasaya aykırı karar
namelerle umum müdür tayin etmekten tu
tun da, bütün Devlet dairelerine ve okulları
mıza kadar yayılan tayin, nakil ve fiilî baskı 
ve öğretmen]erimizi ve .memurlarımızı tedir-
ıgin hale getiren hu hal, baskıdan ve tehditten 
korunma çabaları ve Ikaırşıliklı mücadele için
de kalan öğretmenlerimiz, öğretim ve eğ'time 
fırsat bulamayan kimselerin feryadı, haklı 
feryadı Ankara'ya kadar gelmekte, fakat ce
vap bulamamaktadır. 
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. Ekonomik istikrar ve ucuzluk vaadime ge
lince : 

Bu konuya, ileride daiha geniş olarak yer 
vereceğiz. Burada şunu söylemekle yetiniyo
ruz : Vatandaş pahalılıktan ve zamlardan şi
kâyet ediyor, Sayın Başbakan da «Zamlar 
şifa getirecektir» diyor. 

Değerli .arkadaşlarım., 
Ecev.it Hükümetimjn gelip dayandığı nekta 

bir bunalım noktasıdır. Ancak, bu noktaya ge
lişin . sebebi, sadece af kanununun Meclisleri
mizde aldığı son şekil dieğikllr. Aslında bu 
Hükümetin kuruluşu ve dayandığı kitleler iti
bariyle programı, işini başından beri ortada 
bir millî irade bunalımı mahiyetinde görül
mekledir. 

Bilindiği gibi, 1973 seçimlerinde aziz mil
letimiz hiçbir partiyi tek başıma iktidar olacak 
güçle Meclise göndermemiştir. Bu durumda 
14 Eldim günü sandık başına giden vatandaş
lar Devlet idaresinde birden fa.zla partinin 
işbirliği yapmasını öngörmüşlerdir. Ancak, 
Hükümet olmak için bir araya gelmenin asgarî 
şartlan vardır. Bu şartlar, partilerin karşılıklı 
verecekleri tavizlerde, kendilerine'oy veren va
tandaş kitlelerinin görüş, eğilim ve inançların
dan uzak düşmemeleri, milletin irade ve arzu
sunla ters doğrultuda, program ve uygulamalara 
•itibar etmemeleri, ve .bilhassa, idaresine el koy
dukları .millet varlığının manevî değerlerine, 
millî tarik şuuruna karşı bir zorlamaya heves 
etmemeleridir. 

1946 yılından beri demokratik hayatın için
de çok değişlik ve çok önemli tecrübeleri, geç
mişteki engin Devlet yönetimi kabiliyetline ek
leyen Türk Milletinin yönetimine talibolanlar, 
her şeyden önce millî iradeye üstün bir mevki 
vermeye mecburdurlar. Millî irade sadece se
çim mitinglerinde ve kongre nutuklarında ha
tırlanacak bir mefhum değildir. Demokrasinin 
manevî temeli, bütün partilerin ve her birimi
zin gücünü, inancını, kabiliyetini aşan millet 
iradesi imeühmmmm dayanmıştır. Hiç kimse, 
«Ben milletin önünde söylediklerimle onun bir 
kesiminin oyunu toplar, sonra kendi çıkarla
rım istikânıetinde milletten aldığım yetkiyi 
kulkınıırım» diyemez. Bu türlü tutum ve dav
ranışların sonu hüsrandır ve millet iradesi 
önümde ezilip gitmektir. Türk demokrasisi, mil-

http://Ecev.it
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Ickmâzitt/' tadhiriden . aldığı kuvvete, . -bizzat 
kendi bünyeismde:mevcut:, eşsiz..birlik, ve bera-
hcrllk ruhuna, fikir ve temayüllerine, si'yasî 
olgunluğuna, insan hak ve hürriyetleri için 
yaptığı büyük mücadeleye 'dayanır. Hukukun 
üstünlüğü esasına, faziletli idareye, insan şe
ref ve haysiyetine ve millet idaresinin . yanıl
mazlığıma açık yürekle- inanmak, . demokratlık 
rejimin varlığı için olduğu Ikaıdar bu rejimin 
imkânlarından yararlanarak ve bu rejimin 
usullerinle dayanarak işıbaşma gelen hükümet
lerim devamlılığı için mutla'k şarttır. 

; Açık veya maskeli, kuvvete veya hileye 
(dayanan her türlü, hükmetme anlayışı, mille
tin arzu ve temayülleri dışında iş görme he
vesi, scınu hüsranla bitecek bir maceradan baş
ka bir şey değildir. 

Eeevit Hükümeti macerasının Ikuşb akışı bir 
değerlendirnTcisi dahi, Türkiye'ye verdiği 
olumsuz örnekle yeni bir demokrasi tecrübesi 
ikazandırmaiktan başka bir fayda getirmediğini 
gönmcfcte'yiz. 

Ekonomimizde 1970 yılımda başlayan 'dur-
igunluik dönemi, bugün en kötü bir noktaya 
igelmiştir. İçinde buluniduğumuz eikonomik or
tamda, enflasyonla durgunluk at başı yarış
maktadır ; Hükümet ise iktisadî hayatımıza kuş
ku ve tcreddütlerL'i davet edici beyanlar dışın
da bir katkıda bulunamamıştır. 

Üç aylık Hükümet icraatının getirdiği tered
dütlü, umut kırıcı ve istikrarsız gidiş, bugün 
müzakeresini yapmaya bağladığımız bütçe tasa
rısı ile siyasî belgesine kavuşmuştur. 1974 yılı 
bütçesi, içinde bulunduğumuz siyasî ortama uy
gun olarak memleket ekonomisinin gelişme doğ
rultusundan ve millî kalkınmamızın gerçekle
rinden uzak bir anlayışla hazırlanmış bulunmak
tadır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi 1974 yılı kon
solide devlet bütçesinin genel nitelikleri üzerin
de biraz durmak istiyoruz. 

Eeevit Hükümeti tarafından 82 milyar 472 
milyon 763 bin 943 lira olarak sunulan konsolide 
devlet bütçesi, Bütçe Karma Koimsyonunda ya
pılan ödenek ilâvesi ile 83 milyar 95 milyon lira 
olarak bağlanmıştır. 

Bütçe Karma Komisyonunda yapılan ilâve
lerle '83 milyar "lirayı aşmakta olan 1974 yılı büt
çesi 1973 yılı bütçesine göre % 32,5 gibi önemli 

—' 55 
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bir fazlalık ihtiva etmektedir.,; Türkiye'de' büt
çelerin bir evvelki yılla oranla ortalama .% 20 
ilâ 25 fazla seyir takip etmesi dahi normal- kar-
şılanmazken, iktisadî istikrar vaat edilen bir 
dönemde 1974 yılı bütçesinin bu oranlardan hay
li yüksek olarak teklif edilmesi, kabarık ve mas
raf çı niteliğini ortaya koymuştur. 

Maliye Bakanı 1974 yılı bütçesinin ekonomik 
büyümeyi hızlandırmak ve fiyatlar ve gelirler 
arasındaki dengesizlikleri gidermek gibi iki te
mel politikasından bahsetmiştir. Sadece bu iki 
kriterin ışığında bile 1974 yılı bütçesinin tutar
sız ve maksada hizmetten uzak olduğu görüle
cektir. 

Türk ekonomisi son yıllarda fiyat artışları
nın ve hayat pahalılığının önemli bir sebebini 
teşkil eden büyük bir talep baskısı ile karşı kar
şıya bulunmaktadır. Geride bıraktığımız son 
üç yılın uygulamalarının tabiî seyri dahi. Türk 
ekonomisini temelden sarsacak niteliktedir. Türk 
ekonomisinin ayakta, kalması, kötü uygulamalar 
rm bu tabiî uzantılarına ciddî ve akılcı operas
yonlar tatbik edilmesine bağlıdır. 

Kalkınmayı hızlandırma ve enflasyonu dur
durma vaatlerinin birkaç mütevazi fonla bağ^ 
lanıması, solcu iktidarın iktisadî hayatta bir çö
küntü dönemi başlamasına âmil olacağını gös
termektedir. 

Ekonomik büyümeyi sağlamak için enflas
yon, israf ve istikrarsızlığın erozyonuna her ke
simde mâruz bulunan durgun bir iktisadî. orta j 

mm süratle onarılmaya ihtiyacı vardır. İstihsa
lin her alanda tüketime cevap yerecek bir sevi
yeye ve niteliğe kavuşturulması, arzın çoğaltıl
ması icabetmektedir. Yatırım kaynaklarının 
çoğaltılması, sanayide büyük kapasiteli ünitelere 
yönelinmesi'ı, istihdam alanlarının genişletilmesi, 
istikrarlı döviz kaynaklarının geliştirilmesi, ada
letli ve insanca yaşamaya yeterli gelir dağılımı 
sağlanması diğer önde gelen problemlerimizdir, 

Hal böyle iken iş başındaki Hükümetin an
layışı ile ne yaıtrımlann artırılması, ne de is
tihsalin çoğaltılması mümkün olacaktır. 

1974 bütçesi ile ekonomide sağlıklı bir dö
nemli başlatmanın şartları hesaplanmadığı gibi, 
Koalisyon Hükümetini ayakta tutmak, koalis
yon partilerine propaganda imkânı vermek için 
gider bütçelerinin bazı kalemleri, lüzumsuz .öde
neklerle şişirilmiştir. Ayrıca Bütçe Karma Ka-
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misyonunda yapılan bazı ilâvelerle koalisyonu 
yaşatmaya matuf gayretlerin desteklenmesi ön-
•plana alınmıştır. 

Hükümet, iddialarının aksine mal tıkanık
lıklarına yol açmayan bir ithalât politikasından 
ve dar boğazlar meydana getirmeyen bdr ihra
cat politikasından da çok uzakta bulunmakta
dır. 1974 bütçesi, genel nitelikleriyle sağlam 
gelir kaynaklarına dayanmaması ve bugünden 
görülen açığı ile israfçı ve kaynakların bölün
mesine yol açıcı tutumu ile ekonomimizdeki son 
yılların kötü uygulamasının bıraktığı kötü rnd-
rası düzeltmek şöyle dursun, durumu daha da 
vahim çıkmazlara götürecek bir anlayışın eseri
dir. 

Henüz ne tarzda ıkuUanılaeağı meçhul olan 
yatırımları hızlandırma, küçülk tasarrufları ya
tırımlara yöneltme ve önjemli fiyat artışlarını 
karşılama gibi üç türlü fon'l'a hayalciliğin öte
sinde sıhhatli bir operasyonun şarltlarını doğu» 
racaık hiçbir yenilik getirilmemiştir. 

Kurulması öngörülen ve bu sebeplerle öde
nekleri ayrılan kooperatifler bankasının ve sa
nayi bamkasmm yapacağı işler hakkında öyle 
•anlaşılıyor iki, Hükümet de hıenüz sarih bir fik
re sıahip değildir. 

Geçmiş yıllarda eslki öumhuıilyet Halk Par
tisinin muhalefette dben teklif leıtıtiği özel sdk-
ttör yatırım bankası projesinden lise, yend Cum-
hııriıyiet Halk Partisinin solcu görüşünü yansı
tan 1974 bütçesinde hiçbir bahis açılmamıştır. 

Hayat pahalılığı ile, fiyat artışları ve cnf-
'lasyomla mücadele letmıede bütçıeller birer vasıta 
olarak 'kullanılabilir. Bunun için bütçenin gi
derlerini, hiç olmazsa carî giderlerini azaltmak 
•ve bütçenin gelirlerini çoğaltmaik gibi ciddî ve 
•bilinen bir maliye politikası M'emdk gerekirdi. 
1974 bütçesinde bunun aksine bir davranış gö-
rülmjdktedir. Bu sebeple 1974 yılında -hayat pa
halılığı artacalk, fiyıait istikrarı sağlanamayacak 
»ve hatta (enflasyon köraldlenmiş olacaktır. 

Bu bütçe, dünyanın ve lekonomik bünyemi
zin taşıdığı şartlar dikkate alınmadan hazırlan
mış bir bütçedir. Bu sebeple bu bütçe ınaalesief 
lekonomi'k istikran getiremeyecektir. 

Değerli milletvekilleri, İkinci Beş Yıllılk dö
nemin son yıllarına rastlayan plân uygulamala-
rıyle, 1973 yılı uygulamasının olumsuz «tMLeri 
görüldükten sonra ve bu dönemin muhasebesi 

| bir seçimle millet iradesi önüncfe yapıldıktan 
I sonra yeni dönemıe 'ekonomimizin darboğazîarı-
I m ve problemlerini daiha iyi kavrayan, bir anüa-
I yışla geçilmesi beklenirdi. Bu, hızlı, istükrark 
I ve dengeli bir (kalkmana ile refaha (kavuşmak 
I isteyen (bütün vatandaşların ortaik özlemidir. 
I Ekonomik hayatın bütünlüğü içinde ol'um'lu ve 
I olumsuz gelişmeleri izlemeyenler dahil, bugün 
I uygulamadan şikâyetçi olmayan hiçbir zümre 
I yoktur. İşçi, çiftçi, lesnaf, tüccar, serbest mtes-
I lek erbabı, 'memur, sanayici, "teknik eleman, vıel-
I hasrl Türlk lokoııomkinin insan unsurunu teşkil 
I ıeden bütün fertler son üç yılda'ki şikâyetlerin 
I ve sızlanmaların arkasmdan dahıa da sılkmitılı 
I bir dömemıe girmenin haklı feryadı içindedirler. 

I 1974 malî yılı bütçesi bu sızlanmalara ve şi-
I kâyetlere ne ölçüde çare getinecellctir; başlan-
I gıçta açık vermeye maihkûm bir bütçe ile hız-
I lanacak fiyat artışlarının doğuracağı iktisadî, 
I sosyal ve moral çöküntü hanıgii atılımlarla dur-
I durul adaktır; işte meseleler bunlardır. 

Şimdi hem 1974 yılma girerttoen »ekonomimi-
I zin 'karşı karşıya bulunduğu problemler, hem 
I do ekonomimizin 1995 yılma doğru uzanan kal-

ıkmraa perspektifi önünde yapılacak değerlen-
I dirmeler, 1974 bütçesinin ileri sürdüğümüz en-
I diişelene haklılık kazandırmaktan ve bumjıara ar-
I tırmaıktan öteye bir anlam taşıtmadığını gös*e-
I neeektir. 

1973 yılında 'kalkınma hıızımız % 7,5'İlk 
I plân hedefime ulaşamamış, % 5,5 seviyesinde 

kalmıştır. Gayrisafî yurtiçi hâsıla artışı isıe falk-
I tör fiyatlarla % 7,3 yerinle % 3,9 gnibi çok dü-
I şük bir seviyede 'kalmıştır. Kalkınma hızıımızda-
I ki bu yavaşlamada kötü hava .şartları dolayı

sıyla tarımdaki gerilerine rol oynamıştır. Ancak, 
imalât sanayia dışmda madencilik ve »enerji siefk-

I törlerinde hedeflere varılamamış olması da kal-
I ,kmma ıhızımızdalki bu yavaşlamada öntemli bir 

müessir olmuştur. 
I 1973 yılında yatırımlar program hedefleri

me ulaşamamıştır, özellikle kamu yaıtırımların-
da gerek para ve gerekse fizikî bakımdan yatı
rımlar program hedeflerinin çok gıenlsinde tkal-
mıştır. Plânlı döneme geçtiğimiz yılların kazan
dırdığı tecrübelerle son yıllarda {kamu kesimi 
yatınm'larîyle özel beşlim yatirımları arasında 
bir denge doğmuştur. Normal yatırımların ya-

I rısmdan pek az fazlası özel sefctör, yandan pek 
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azı ise kıaan'ü sektörü tarafından gerçekleştiril-
jniştir. 1974 yılı programı ve bütçesiyle bu den
ge kamu sektörü lehine ters çevrilmek lisitenil-
/mıektedir. Halbuki bu anlayış, planlı dönic'mde 
tiki defa uygulamaya (konulmuş ve her iki uygu
lamada da karşılaşılan Sonuç, ıdlconoımiiimliain 
durgunluğa maıhkûm olması olmuştur. Genek 
plânlı dönemin başlangıç yıllarında, 'gerekse 
1970 sonrası uygulamalarında yatırımlarda ağır
lığın kamu seiktörüne kaydırılması teşebbüsle-
•ri olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Ekonomimi
zin sıhhatli bir büyümeğe sahne olduğu 1966 -
1970 dönemini plan uygulamalara İçinde başa
rılı devre niteliğine kavuşturan özelliklerin ba
şında, kamu yatırımlarıyle özel kesim yatırım
ları arasında kurulan denge gelmektedir. 

Şimdi bu dengeyi sırf ideolojik maksatlarla 
tersine Çevirme teşebbüsü ile karşı karşıyayız. 
Sayın Maliye Bakanı, Senaltoda yaptığı bütçe 
takdim konuşmasında, g'eçen yıla 'göre bütçe
den yatırımlara ayrılan ödenekte % 43 oranın
da, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde iste % 54 ona
nında fazlalık olduğunu belirtmiştir. Ancak, 
sıayın Bakan bu konuşmasında dikkat çeken blir 
•hususa daha temas etmiştir. O da; Kamu İktisa-
dî 'Teşebbüslerinde geçen yılın yatının progra-
hının pana bakımından sadece % 80'nin, fizikî 
bakımdan ise sadece % 70,8'niin gerçefeleştiril-
miş olduğu hususudur. Bu yıl programlanan 
•yatırımlar ıgeçen yıla göre % 54 fazladır. Ge
çen yılm yatırımlarının dahi Önemli bir kısmını 
gerçekleştiremeyen 'kamu sektörü, bu yılın, ge
riliş yatırım bacnrilerini nasıl tahakkuk ettire-
«eıktîr? Kanaatimizce kamu sektöründe öngörü
len yatırım hacmi kâğıt üzerinde kalmaya muah-
îkûmdur ve Hükümetin gerçeklerden ne derece 
uzakta ve hayal içinde olduğunun bir belgesi
dir. 

Bu yıl özel sektör yatarımlannda da büyük 
•bir duraklama mevcuttur. Bunum, önde gelen 
sebeplerinden biri Hükümetin yatırım yapmak 
isteyenlere güven verici olmaktan uzak tutum 
ve duvranış'larıdır. Hükümetin ekonomik ve ma
lî konularda kendi içinde dahi bir görüş birli
ğine varamamış olması, bazı balkanların özel 
jgektöne oesanet verici 'ifadelerine karşılık, diğer 
bazılarının da #zıel sektörü en ağır suçlamaların 
hıedefi yapması btir tereddüt ortamı vücuda ge
tirmiştir. 
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Fiyat Kontrol Komitesinin kuruluşundaki 
zaaflar dolayısıyle kararlarını süratle vereme
miş olması, maliyet altında satış yapmak mec
buriyetinde kalan birçok sanayi (kollarında üre
tim yavaşlamasına ve bilhassa yatırımların dur
masına sebebiyet vermiştir. Fiyat Kontrol Ko
mitesinin işleyişinin değiştirildiğini ifade etmek 
şikâyetlerin önlenmesine yetmemiştir ve yetme
yecektir. Yatırım ve üretim hacmindeki daria'l-
ma işsizliğin büyümesi tehlikesini de beraber 
getirmiştir. Esasen işsiz sayısı her geçen yıl bi
raz daha artmaktadır. 1974 yılı programında 
öngörülen istihdam hedeflerine ulaşılsa dahi, 
1 665 000 kişiye iş bulunamayacağı hesaplan,-
mıştır. Bu sayı, 1973 yılındaki işsiz sayısına gö
re yüzbin civarında bir fazlalık göstermektedir. 
Ekonomik hayatımızda görülen büyük durgun
luğun bu sayıyı daha da artırmakta olduğu va
kıasına dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Yurt 
dışına göndeıiilmıesi programlanan işçi mikta
rında da bu yıl azalma olacağı anlaşılmaktadır. 
Hatta şu anda yurt dışında çalışmakta olan iş
çilerimizden bir kısmının memlekete dönmek 
mecburiyetinde (kalacağını, Genel Af Kanunu 
dolayısıyle cezaevlerinden salıverilecek olanla
ra iş bulunması zorunluluğu gözden uzak tutul
maması lâzımdır, işsizliğin yaygınlaştığı bir ül
kede sosyal adaletten bahsetmek imkânı elbet
te yoktur. Gizli ve açık işsizlik ıen büyük sosyal 
adaletsizliktir. 

Ekonomik hayatın ortaya çıkardığı problıem-
leri, yine 'ekonominin kendi kuralları içerisinde 
çözümleme mecburiyeti vardır. 'îdeolojıilk görüş
lere dayanan malî tedbirlerle 'ekonomik sıkınma
ların ortadan kaldırılması mümkün değildir. 
Hükümetin tedbirleri ise dalma hesapsız ve öl
çüsüzlükle malûldür. Genellikle bu tedbirlerde 
ideolojik ve malî .endişelenin ağır bastığını mü
şahede ediyoruz. Şubat ayı içinde yapılan fiyat 
ayarlamaları, ekonomJk hayatımızı altüst 'etmiş, 
zaten tesis 'edilemeyen fiyat fetiilkrıarını liyicıe boz
muştur. Bu aş ın zamları haklı göstermek içlin 
Hükümetin bulduğu bahaneler de entıerasandır. 
Bir ara Sayın Başbakan, bu zamların dar gelir
li vatandaşların hakkını korumak için getiril
diğini ifade 'etmişti. Sayın Maliye Balkanı ise, 
bu zamlar sayesinde ş'eker, demir - çelik, 'çimen
to ve kâğıtta başlamış olan içerde karaboraa-
eılıık, dışarda ise kaçakçılığın önlenmiesinin üne-
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def. alındığını ifade ediyordu. Demir - çelik, çi
mento, kâğıt ve şekerde kaçakçılığın nasıl nuım-
kün olabileceğini ve Hüikiünnetıiıı bu kaçakçılığa 
nasıl mani olamadığını merak ediyoruz? 

Ayrıca, sayın Balkan son zamları mazur gö'3-
termek ikin dünyadaki yüksek konjonktüre rağ-
ımen bazı anamal fiyatlarının 'ekonomi dışı ne
denlerle sabit tutulmuş olmasını kınıyor vıe bu 
durumun bu malların ithalâtçısı veya üreticisi 
durumundaki Kamu İktisadî Teşobbüsloriki ve 
dolayısıyle Devlet hazinıcsini büyük sıkıntılarla 
karşı 'karşıya bıraktığın,! siöylüyor. Bu 'sözler
den anlaşıldığıma göre, Ecevit Hükümetimee ya
pılan son zamlar, 'kendilerine göre ekonomik ne
denlere dayanıyor ve Kamu iktisadî Teşebbüs
lerini sıkıntıdan kurtarmayı hedef lalıyor. An
cak, bu konuda aulayama d iğimiz bir .husus var : 
Madem sıkıntıda bulunan Kamu İktisadî Te-
şebbüslerinli sılkıntıdan kurtarmak için bu eko
nomik nedenlerle bu zamlar yapılmıştır; o hal
de bilançoları en büyük kârlarla kapanan de
mir - çelik, Türkiye Elektrik Kurumu, Sümer-
banlk, Şeker fabrikaları gibi müesseselerin hiz
met ve mallarına sam yapılırken, büyülk zarar
larla bilançolarını 'kapayan müesseselerimiz ni
çin unutulmuştur % Hatta Sayın Başbakan Yar
dımcısı, en fazla zarar eden Devlet Demilryol-
larımn banliyö tarifelerinde indirim yapıldığı
nı radyo ve televizyondan iftiharla ilân etmiş
tir. Bu nıe biçim ekonomi bilgisi ve bu ne biçim 
anlayıştır % 

Kanaatimizce, bu zamlar ekonomik neclen-
İcrle değil, malî nedenlerle yapılmıştır. Bu zam
lar Cumhuriyet Halk Partisinin koya devletçi 
görüşünün bir neticesidir; yatırımları kamu sek
törünün 'elinde toplamak için kaynak bulmak 
gayretime dayanmaktadır. Ekonomik ve sosyal 
hayatımızda büyük dengesizlikler meydana ge
tiren bu zam kararları sol ekonomik görüşün 
başarısızlığının bir delili olarak hafızalarda dai
ma kalacaktır. 

Sayın milletvokilleıli, bütçenin karşı karşı
ya olduğu ekonomik ortamla ilgili izahlarımıza 
devam ediyoruz. 

1973 yılında dış ticaretimizde ekonomimiz 
•lehine bir gelişme görülmemektedir. Nitekim ih
racatımız 433 milyon dolarlık artışla 1 318 000 
000 dolara; ithalâtımız ise 566 milyon dolar ar-
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Yurt dışında çalışan işçilerimizin gönderdik
le:: i döviz -miktarındaki önemli artışlar, büyü
yen dış ticaret açığımızı şimdilik kapamakta
dır. .1973'de bu yoldan yurda tüm ihracat gelir
lerimize eşit miktarda döviz girmiştir. Ancak, 
bu imkânın devamlı ve istikrarlı olamayacağı
nın işaretleri de belirmeğe başlamıştır. Nitekim, 
Batı Almanya Kasım 1973 sonunda aldığı bir 
katarla Ortak Basar üyesi ülkeler dışında ya
bancı isçi kabulünü durdurmuş bulunmaktadır. 
Bu karar, yurt dışında çalışan işçilerimizi bü
yük ölçüde etkilemektedir. Esasen ekonomimi
zin kaderini yabancı ülkelerin arzu ve taieple-
ıılne, ekonomilerinin gelişme ve bunalımlarına 
bağlamaya hakkımız da yoktur. İhracatımızı 
arttırırı yönde tedbirlere yönelin memesi halin
de, önümüzdeki yıllarda eücmeler dengemizin 
altüst olması ve ekonomimizin bir dar boğaza 
sıkışması kaçınılmaz sonuç olacaktır. Çünkü 
petrol fiyatlarındaki yükselmeler, son yıllarda 
fiyatları artan şeker ve buğday gibi önemli gıda 
maddeleulni ithal etme mecburiyetinde kalışımız 
dış ticaret açığımızı daka da büyütecektir. Bu 
sebeple ekonomik gelişmemizin sağlıklı bir bi
çimde devamı, ihracatımıza geıekli önemin ve
rilerek geliştirilmesiyle paralel bir doğrultuda
dır. 

iJüikü'iet programında, «İhracatımızın ge-
'Y 'J li. 'eü'jo öıel önem. \erilceektir. Bu ;mak-
s J 1 j l e ı ı c t Bakanlığınca lüzumlu çalışmalar 
y a 'ki ik Ve ihraca .m finansmanı için lüzumlu 
kc . a ' r j j i r gelişliııiîe^ıdk, geıekli tedbirler alına
caktır;» deniliyordu. Hükümetin kuruluşundan 
beri ihracatımızın geliştirilmesi için alınacak 
tedbirlerle neyin .kastedildiği hâlâ ortaya ko
nul mam iş Lir. Bütçeye de söz konusu tedbirlerle 
ilgili herhangi-bir ödeneğin konulduğu dıkkâ-

I timizi çekmemiştir. 
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jıkiüdar yanlısı çevrelerde iddia,'edildiği gibi ! 
ihracatın geliştirilmesi, dış ticarete kooperatif
ler aracılığı ile Devlet güdümü geıtirilmesi ta
savvurlarına bağlı tutuluyorsa, bu yolun Türki
ye'nin içinde bulunduğu 'ekonomik, sosyal ve 
hukukî gerçeklerle bağdaştırılması mümkün de
ğildir. Esasen, sol ekonomik .-görüş dış ticarette 
de meımleketıimiai dar bog-a.zla.ra sokacak slogan
larla beslenmektedir. Sol ideolojinin sahneye 
koyduğu maksatlı sloganların bugüne ika dar 
^ekonomimizde «ilericilik», «rıeformcululk» şek
linde tatbik tedilıen şekilleri genel uygulamada 
'kısmî bir yer tutmuş olmalarına nağmen olum
suz 'etkilerini göstermişlerdir. Uzun vadede, eko-
nomizan sıhhatini yakından ilgilendiren ihraca
tın geliştirilmem için birçok tedbirin birlikte 
uygulanmaya konulması zorunludur. Yalnız ih
raç mallarımız için yeni yazarlar aramak, ihra
catçıyla kolaylıklar sağlamak, ihracatı süratlen
dirmek dahi günümüzde yeterli olmaktan çık
mış tedbirlerdir. Bu tedbirlere paralel olarak 
ihraç imkânı olan mallarda üretıimi aılttıriıcı 
yollara da baş vurulmalıdır. Ayrıca dünya pa
zarlarında rekabet imkânı olacak yemi ihraç 
kalemleri bulm'ak, geliştirmek ve bunları dış pi
yasalara sürmek mecburiyetindeyiz. ideolojik 
maksatlarla koparılan feryatların vıe 'ekonomik 
gerçeklere .dayanmayan sloganların olumsuz so
nuçlarını başta 'madencilik sektöründe görmek 
mümkündür. Bu konuda koyu devletçi bir tu
tum ve yabancı sermaye düşmanlığı meydana 
getirilmiş, Madencilik Eeformu Kanunu bu gö
rüşlere göre hazırlanmıştır. 

Sonuç ortadadır : 1973 programında bu sek
tör için öngörülen % 13,4'lük bir gelişme yeri
ne sadece % 4,3 lük bir gelişme sağlanabilmiş
tir. Genel ihracatımız içinde madenciliğimizin 
payı % 4, gayr] safi yurt içi hâsıla içinde ise 
madenciliğimizin payı sadede % 1,6 oranında- j 
dır. Bu konuda -üretimin arttırılarak önemli.bir j 
döviz kaynağı elde edilebilmesi, ideolojik sap- j 
lantılardan kurtularak -millî çıkarlarımız doğ- [ 
rültiTsunda gerekli tedbirlerle süratle yönelinme- ! 
sine bağlıdır. 

Yaş sebze ve meyva konusunda; dünya nü
fusunun hızla artmakta olması sebebiyle önemli 
gıda meıddeileri konusunda büyük bir ihraç po- i 
tansiyeli belirmiştir. Üreticinin fiyat dalgalan-
ınailai'irıuıdan korunması ve teşviki yolu ile bu-
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günkü şeker ye buğday jthalcisi durumumuzdan 
kurtulup, yeniden ihracatçı duruma geçmemiz 
mümkündür. Şeker ve buğday konusunda daha 
önceki hükümetlerin şeker ve buğday konusun
da düştükleri hatalı duruma Ecevit Hükümeti 
çay konusunda düşmüştür. Bugün iç tüketimi
nin % 15'i gibi önemli bir miktarı kaçak çay 
olarak yurda sokulurken ,Hükümetin ;getirdiği 
tahdit tedbirleri problemi daha da çıkmaza götü
recek bir tutumdur, ihracata yönelik sınaî ma-
ımuıl üretiminin artırıcı çalışmaların yapıJımaısı, 
devletin bu konuda yol gösterici ve destekleyici 
bir gayretin içine girmesi gereklidir. Son yıllar
da mamul madde ihracatımızda, bilhassa tekstil 
ımaımnıllerdınde beliren ihraç artışj-arı gözön'ünde 
tutularak yeni hedefler tespit edilmelidir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın dar tutulmuş olan. 
hedefleri bu açıdan revize edilrneıli, Ortak Pazar 
ülkeleriyle yapılan katma protokoldeki kısıtla
yıcı tedbirlerin kaldırılması cihetine gidilmeli
dir. 

Uzun vadeli plan hedeflerinde ağırlık veri
len yatırım malı ve ara malı ihracatı için yalnız 
Ortak Pazar ülkelerinin ihraç şartlarına bel bağ
lamadan, bu mallarda da ihraç imkânları aran
malı ve bu maksatla Orta Doğu ülkeleriyle tica
rî ilişkiler .geliştirilmelidir. 

Bu konuda sonuç olarak; önemle ifade ede
lim ki, dış ticaretimiz tehlikeli!- bir dönfönneee 
ıgimmiştir. 1 300 000 OOO l̂uk ibir ihraç haemi kar
gısında 800 milyonluk dış ticaret açığı çok bü
yük bir açıktır. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin göınideridik-
lori 'dövizlilerin devamlı olmayacağı gözönündei 
tutularak, ihracatımızı arttıracak tedbirlere 
ağırlık tanınması lâzımdır. 

Değerli milletvekilleri, 1974 malî yılı bütçe
sine hâkim olan ekonomik politikanın yukarı
dan beri sıraladığımız 1970 sonrasının olumsuz 
şartlarını, ortadan kaldıracak nitelikte almadığı 
aşikârdır; Hükümet, ideolojik baskılarla 1970 
te girilen ve re;formcullnlk iddialanyle geçten üç 
yılda sürdürülen hatalı politikanın izi üzerinde
dir. Ekonomimizi durgunluğa mahkûm eden bu 
pciljtika şimdi beceriksiz, bilgisiz, hazırllıksıız ve 
çelişkili bir uygulama ile daha da sola kaydırıl
maktadır. Böylece ikinci Plan döneminde yurt 
gerçeklerinin oluşturduğu denge daha da bozu
larak, önümüzdeki yıllarda iktisadî hayatımızı 
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çöküntüye götürecek hatalar sergilenmektedir. 
Aslında Üçüncü Beş Yıllık Plan, sabit serma
ye yatırımlarının % 56,3 oranında kamu kesi
mince, % 43,7 oranında özel sektörce gerçekleş
tirebileceği hesabına dayandırılmıştır. Böylece 
yatırımlarda ağırlık bir ölçüde kamu kesimine 
kaydırılmıştır. 

Ecevit Hükümeti ise; yaptığı zamlar, girişti
ği hazırlıklar ve ıgetirdiği bütçe ile Üçüncü Beş 
Yıllık Planın hatalı yönünü maksimum noktaya 
götüm». ek istem ektedir. 

Ecevit Hükümet^ reformcular devrinin bı
raktığı kötü mirası yeterli bulmayarak, halk 
sektörü ve kooperatifler aracılığı ide devlet gü
dümünü daha da koyulaştırma tasavvurundadır. 
Halbuki, 1973'ten 1995'e uzanan dönemde Tür
kiye'nin karşı karşıya kalacağı ekonomik ve sıos-
yal şartlar bugün tam aksine bir yol izlememizi 
(gerektirmektedir. 

Şimdi devletin bütün ekonomik kararlarına 
ve bilhassa bütçe gibi en önemli ekonomik böl
geli erine istikamet vermesi gereken önümüzdeki 
dönemin getireceği problemlere eğilmek istiyo
ruz. Bu problemiler dikkate alınmadan atılacak 
her adımın milletlerarası kalkınma yarışında 
Türkiye'yi daha da geri plana iteceği aşikârdır. 

Önümüzdeki dönemde nüfus artışı, hızlı şe
hirleşme ve sanayi toplumu haline dönüşmenin 
sonucu olan sosyal yapı değişikliği; devletin; 
eğitim, sosyal güvenlik, sağlık ve altyapı ku
rumlarını gerçekleştirme gibi sosyal yükümlü
lüklerini arttıracaktır. Yalnız bunlar devletin 
güçlükle karşılayabileceği ve yürütebileceği kar
maşık hizmetler halini alacaktır. Bu yükümlü
lükleri bir tarafa atarak devletin özel kesimce 
gerçekleştirilebilecek olan işlere de el atması, 
isolslyıal devlet anlayışı yenine, çağı geçmliş bir 
tüccar devlet anlayışını ikame etmek dlur. 

Halbuki önümüzdeki devrenin sosyal ve eko
nomik problemleri - devletin başaramayacağı ve 
hattâ millî ekonomi yönünden el atmasının za
rarlı olacağı sahalarla uğraşması değil*; yap
mak zorunda olduklarım ve yapabileceklerini 
en iyi şekilde gerçekleştirmesi mecburiyetini or
taya koymaktadır. 

Yine önümüzdeki dönemde, Avrupa Ekono
mik Topluluğuna tam ortaklığımız gerçefkleşe-
tcekîtâr. Serlhesst mal, emıefc ve senmaiye akışının 
hüküm süreceği Ibir ortamda üretimi daima pa- I 

halıya mal eden kamu sektörüne ağırdık tanı
yarak ayakta kalamayız. 

Muhterem milletvekilleri arkadaşlarım; ka
mu işletmelerindin ellerhıdeki 'milyarlarca lira
lık ekonomik değere. rağmen kaynak meydana 
getirmedikleri büliinmektedir. Yeterli kaynak 
bulunamayıaıea, yatırımların gerçekleştirilimıe-
si bütçe kaynaklarına el atm/aya kalacaktır. 
Halbuki, Türkiye'de vergi yükü yeni zorlama
lara gidilemeyecek seviyeye gelmiştir. Esasen 
Hükümetin ekonomik politikası giderek vergi! 
kaynaklarını kurutucu istikamettedir., Devlet 
ve millet hayatımızın devamı, hür dünyada 
lâik olduğumuz şerefli yeri alubiimıenıiz, her 
şeyden önce kalkınma hamilelerimizi başarıydı 
ulaştırmamıza ıbağlıdır. Onun için kaynakları-
tmızı israf etmeden: hızlı, dengeli ve sağlıklı 
'bir kallilonmia yolunda seferber etmeliyiz. 

Anayasamız karma ekonomiye dayalı bir 
sistem öngörmüş, devleti, özel teşebfbüslerlLn 
millî iktisadın gereklerime ve sosyal amaçlara 
uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde 
çalışmasını sağlayacak tedbirleri almakla gö
revlendirmiştir. Özel teşebbüsün sermaye im
kânları, dinamik ve yaratıcı gücü hızla kalkın
mayla mecbur olan Ibir ülkede ihmal edilemez. 
Ülkemiz kıt kaynaklarla kalkınmıasiinı gerçek-
leştir,mek mecburiyetindedir. 'Onun için, ıbu kıt 
kaynakları en verümli biçimde, döküp saçma
dan, ekonomik icaplar dışında verimi azaltıcı 
tesirlerden koruyarak geliştirmek lâzımıdır. 

iözel kesimde tereddütler nıeydaaıa getire
rek, eldeki imkanları âtıl bırakacak kıt kay
naklarımızda israfa yol açacak tecrübelere gi-
rl'ŞiilmesirJin karşısındayız., 

Demokratik Parti, vatandaşın elindeki 'kü
çük tasarrufların ekonomik teşebbüsler kurul
ması yolunda' seferber 'edilmesi fikrini ilk ola
nak ortaya atan ve sa.vuman bir sayası teşekkül-
'dür. 

Biz, milletimizin yapıcı gücüne inanıyoruz. 
Kalkınma onhmma bozan engellerin kaldırılma
sı halinde ne büyük bir gelişme potansiyeline 
sahip olduğumuzu görüyoruz. 'Sadece vergi' 
mükellefinim sırtından kaikrnma gerçekleştiri-
'lemıeyeceği giM, sadece nimetleri sayılaı ellerde 
toplayan iratcı malî sermaye ille de hedefe van-
lamıayacağını biliyoruz. ISanayileşmek için; »di
namik halk sermayesini devreye sokmak zorun-
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ludur. Halk eüindıeikA küejük tasarmfîL'arrıı sana
yileşme devresine sokulması; kalkınma heyeca
nının bütün yurdu sanmasını sağlayacak, eko
nomimize 'ekmeğini helâlinden ve yeterince ka-
zaaDan insanımızın tükenmez . 'enerjisini sınıf 
kavgasına düşürmeden ve millî bağları .gevşet-
mıeden katacaktır. Ancak, Demokratik Parti, 
mevcut uygulamanın da, Hükümetin tasavvur 
ettiği usullerin de bu görüşlerimizle bağdaşma
dığı fikrindedir. Kalkınma yolunda yeni imkân-
larıın harekete geçirilmesi' ve hâsıl 'olacak eko
nomik değerlerini nıaihdut kişiler yerine geniş 
(halik kitlelerine dağıtıjlmıası sonucu, sosyal ada
letin gerçekleşebilmesi mümkün olacaktır. 

Halen, büyük özel ekonomik teşebbüslerin 
mahdut sayıda kişinin elinde olmasının özel! 
ısöktörün zaafı olduğu düşüncesindeyiz. Son 
yıllarda, özel sektöre yöneltilen hücuımiların yo
ğunlaşmasında bu durumun büyük rolü .olmuş
tur. 

(Bununla beraber, Demokratik Part i olarak 
ıbiz, geniş halk 'kitlel'eninfîn ekonomik hayatta 
ssöz sahibi olması ve elde edilen kârdan hisse al
masınla yolunu hayalî sektörler icat etmekte 
'görmüyoruz. Bunun yolu, küçük tasarruf sahip
lerinin ortağı olacağı halika açık anonim şirket
lerin gel%me«ind temin edecek tedbirler almak, 
,Devletç,G garantiler getirmektir. Küçük tasar
ruf sahipleri bir ekonomik teşebbüse girerken 
ıgüven arar, kâr garantisi arar; devletçe bu hu
sus temin edilmelidir. Yoksa, istediğiniz kadar 
yeni isimler ortaya koyunuz, yeni isimler icat 
ediiniz, yeni sekteliler icat ediniz, hattâ ismini 
de «Halk Sektörü» koyunuz. Vatandaş, tasar
rufunun akıbetinden endişeye düştüğü takdir
de, böyle teşebbüslere katıılmayacaktır. S'a-
dece, seraıuayenin temini ile bir ekonomik teşeb
büsün kurulmasına, yaşamasına ve kâr etmesine 
imkiâın olmadığı da gözden uzak tutulmamalıdır. 
Halik sektörü özıett sektörden hanigi çiizgiilıerle 
aymlmaiktadır ? Bu sıektörde teşıeibbüsler kimdn 
elimde yürütülecek ve kimin 'ellinde başarıya 

ulaştırfaeaıktıH Bürokrasi çarıkı, bu söktlöırü de 
dişlileri 'arasında sııkıştııraealk mıdır? 1O0 miil-
yaa* liranın çdk üstünde bir varlığa sahip olan 
Kamu İktisadî Teşeblbüsleriıılin yıl slonu büianço-
laıınm aeıMı hailinden bu 'sektör hangi usuller-
Üierle kiortunacalktıjr? HaHk alınterinin nıalhsulü 
tasarnıflaırından ncimalanımaasa bu teşebbüslere 

iştirak eıtımez ve (bu d'eoıey başaimsi2 olur. Sadece 
Ibaşansız öknaM'a da kallimıaz, elkonomimM önem
li bir kaynaktan malbruım, ederek kalikınniMnı-zı 
sekteye uğratır. Sunırlaıı iyi tıespllt edilmeyen, 
ne 'ölçüde ve nasıl teşviiık edileceği beliıılenme-
yen halik sektlörü, özelli ıseıkbör kesiminde tered
dütlerle sebebiyet •venmlokıte ve özel slelktör durum; 
•açıklığa kavuşana «kadar faaliyetlerini ağırlaş-
tırmaiktadıır. Bu 'ise, ekanlomiik ve sosyali baya
tlımızda denlgesizl'Mer doğmasına selbebiyet ver-
iniıeıktedir. 

Halikın iştirak edeceği ekorictırûk kuruluşları 
teşvik etmek ımaiksadıyle 'bir sermaye piyasası
nın ıkuruimasını .gerçekleştirecek hufcufcî, idarî 
ve ekonomik tedbirlere süratle yöneHıinmıeilMir. 
Bu komşuda atılacak ilk adıım bir «Sermaye Pi
yasası Kanunu» çıkarmak olacaiktır. Semmaye 
piyasasının .gelişebilmesi ve halka iaçılk anonim 
otftMMıkİJaırın yaygınlaşalblilinıesli, hüküımetleaıin 
izleyeceği para ve .kredi politik-asiyle de yalan
dan IgiMdir. Halllkın iştiralkiyille kurulan ekono-
imdık teşebbülsleır yengi tedbirleriyle teşvik eddl-
ınleli ve kredi yönünden desteklenmelidir. 

IKüçük tasarruf sahiplerinin güven içinde 
anonim ortaklıklara katıiliabiilmiesi için bazı yanı 
kuruluşların da vücud'a getirilmesi zorunludur. 
iöızellikle, ıgaranti veren ıkuruluşiann iböylle bir 
ıgüvan ör teni meydana gecikilmesinde oynaya-
cakllan rol büyülkıtür. Bu .konuda da öncelik 
devlete düşmektedir. Sermaye piyasası gelşenıe 
ve tam manasiyle organize olıana 'kadar, ara-
cılıık ve kefalet göırevi kaımu knıralıışlaırınea 
yerine getirilmelidir. Küçük tasaırruf sallııilpleı li
nin ellerindeki hliisise senetlerini istedûkferi anda 
paraya çeviîlefDİlImıelıeri imikânındıa da sathüp ol
maları (geııaklidir. Menkul değerler borsalarımın 
ibu .görevi' yapacak tarzda teşki'Mtlandııri'Imlalao 
gerelktiğitnıe imanıyOinuz. 

ÜVIevcut eHaonoımllik ikıtnuluşlıariiiı halka açıi-
masıında, mılllî ekonomimiz ve sıosyal 'gelişrmıemiz 
bakımımdan da büyük yanarlar vardır. Devlet 
Ibu konuda da öneüiliüik etmeilli devletin işılietıme-
sindıe zaruret olmayan tesisler, bu tesislerde ça
lışan ımıemur ve işçilere önctelilk tamınmak ve 
kimseye belirli miktardan fazla hli&s© tanııma-
malk kaydiyle halka devredilımelüıdir. Böyliece, 
deviliöt, kalkınırn'a yolunda kuıllıan'aDDüHieceği önlem
li bir kaynağa kaıvuşımuş olacaktır. Yı-cni kay
naklar bülmalk için, ekoniomiiik .hayatımızı ve fi-
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yat iâtİJİsrarajiıı altüst «iden temel maddelere zam 
yapmalk veya yemi vergiler ıgetirmek • umeclbturi-
ytetıi de Ifoötydsecıe ortadan kal-lkacakıtur. 

Yabancı ülkelerde çalışan işçiler'ım'izım yur-
(da' (gieittLrfdiiildLe.ru dövMıerin tüketimde kuilamılmıa--
si yerime yaltıriimilıara adctarıılımaisı gıerckıraekitıedl'ır. 
Bunun da yolu, bir .güven ortamımda kurulan 
ve geliış'en halika açıik ortaklıklardır. Ayrıca, es
naf, sanatkâr ve küçük ısaınarvieıinin güçlerini 
bıirdıeşitiirerefe, daha da ramtaibl çalışmalara müm
kün halle tgcıbiıiilmıelidıir. Organiz-e sanayii böl-
ıg'öleri vle ıküçüik sanayi slitelıeri kurımajk ve ge-
Oişitkımek bu yönde altılaeıaık öncımili adımlardır. 
(Güçlerimi brleştirımiş esnaf, sanatkâr ve küçük 
ısianayieinin, orıba ve uaun vadeli ıknedilerlıe des-
tekleninres'i takdirimde, kalkınma yolunda, önemdi 
bir kaymağa daihıa kaivaışülımuş oîacaiktır. 

EJanaatimizce, «Halik iSefetcırü» diye kiımse-
min bilımediği, haittıa ortaya atanların ikaf alsımda 
dahi 'şofeiddıenmieımiiş kallkınımia ımodeillfâri yerine, 
bütün dünyada denenmiş ve başarısı .sabit ol-
ımmş modellere yomeılımeik, ekonomimizin 'gelece
ği balkanımdan şartır. (!D. P. sıralarından «Bra-
,Vo;» .»esteri). Niteldim «Halk ıSektömü ISıemı'neri» 
nin açış konuşanaısını yapan Sayım Bakan, bu 
Isiaktıörün tarifinin, .seminere iştirak edenler ta
rafından yapılmasını istemiştir. 

Hükümetin, ekonomik hayatımızda koopera
tiflerin oynayacağı rol hakkındaki tasavvurları 
kooperatiflerin hangi ölçülerde 'teşvik ve des
tek görecekleri de henüz açıklığa kavuşamamıştır. 
Bu tereddütler ortamında ekonomik hayatımızda 
bir canlanma elbette beklenemez. Türkiye'de kal
kınmaya gerçekten hizmet etmek isteyen herkes 
ve her kuruluş, her şeyden önce bir güven orta
mı vücuda getirecek açık ve samimî ve tutum 
içine girmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 1974 bütçesine hâkini 
olan politikaların, Okamomimizln uzun vadeli 
problemleriyle karşılaştırıldığı zaman geçerli ol
madığını tespit etmiş bulunuyoruz. Şimdi de söz 
konusu ekonomik politikanın halem ağırlığını his
settiren problemlerimiz karşısındaki durumunu 
ıgözden geçirmeye çalışacağız. 

Bugün, dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de 
tarım ürünlerinin yetersizliği ve kitlelerin bes
lenmesi problemleri aktüel hale gelmiştir. Kal
kınma hamlelerimizin sanayie dönük gelişme gay
retlerine rağmen, tarım sektörü yurt ekonomi-
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sinde önemli yerini korumaya devam etmekte
dir. Halen gayrisâfi yurt içi hâsılamızın 1/4'ü 
tarım gelirlerine dayanmaktadır. İhracatımızın 
c/c 64'ünü de tarım ürünleri teşkil etmektedir. 

Son yılların gelişen dünya şartları, özellikle 
hızlıa artan dünya nüfusu ve • aynı hızla azalan 
gıda kaynakları çok yakın bir gelecekte insanlı
ğın korkunç bir beslenme problemiyle yüz yiize 
gelmesine yol açacaktır. Bu tehlikenin ilk çan
ları günümüzde ba^ı ülkelerde çalmaya başla
mıştır. Hindistan'da açlıktan ölen yüzbinlerin, 
Orta Afrika ülkelerinde UNESCO yardımiyle 
hayatlarını devam ettirme çabasına düşen mil
yonların acıklı durumunu görmemek mümkün 
'değildir. Busya, Amerika 'dan altın karşılığı buğ-
dap almakta; koza Amerika Birleşik Devletleri 
'boşalan stokları stratejik seviyenin altına düşür
memek gayesiyle buğday İthali hazırlığına giriş
in ektedir. 

Sanayide kullanılan tarım ürünü fiyatlarının 
tespiti, milletleııarası kuruluşların gündeminde 
birinci "sırayı işgal etmektedir. 

Son birkaç yıl içinde milletlerin refah kriteri 
değişmiştir. İleri endüstriye sahip ülkeler, ma
mul mallarını geri kalmış tarım ülkelerine sata
rak bol gıda maddesi temin etme imkânını hemen 
hemen yitirmişlerdir. Cleri kalmış ülkelerde hız
lı nüfus artışları, tarımın geliştirilmemesi yüzün
den verimin sabit kalması, bölgeler ve hattâ kıta 
ölçüsünde kuraklıkların'ard arda gelmesi bu ül
kelerin! kendilerimin de aç ikalmaısı sonucumu do-
ğurmuışltur. 

Bunun tipik örmeklerinden biri maalesef Tür
kiye'imizdir. 1971 -1972 yıllarımın hükümetleri 
uzak görüşten yoksunluğun ibretli örmeklerini 
vermişlerdir. Memleketimizdeki buğday stokları
nı ucuz fiyatlarla eritmişlerdir. Bugünkü Hükü
met 'de, kilosu 3 liramın üstünde bir fiyatla dün
ya. piyasasında buğday aramaktadır. 

Geçen yılbaşında hububat bölgelerim iade 
meydana gelen kuraklık, tarım sektöründe orta
lama plan hedefi olan % 3,7 kalkınma hızını bu 
.sektörde yüzde (— 8,8) e düşürmüştür. Tarım 
.sektöründeki verim düşüklüğü daha da devam 
ederse, İkinci Dünya Harbinin bunalımlı yılları
na has vesikalı ekmek günlerinin geri geleceğin
den endişe duyarız. (D. P. sıralarından, «Bravo» 
'sesleri.) - . • • • • 
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•Bir.Hükümet yetkilisinin Orta Doğu ülhale-. 
rine önemli miktarda koyun ihraç edebileceğimiz 
beyanını hayretle kargışlıyoruz. Bu tür besin 
maddesini bilgisizce ihraç edenlerin yüklendiği ; 
ağırlık sırtında elan bir Hükümetin, bir başka j 
çeşit besin maddesini elden çıkarmaya yedteıı-
nıcsini basiretsizlikten başka bir kelimeyle sıfat
landı raııu yom z. 

Hemen ifade edelim ki, Türkiye hayvancılı
ğının. geleceği de. pek iç açıcı değildir. Mera dar
lığı, yem fiyatlarının yükseldiği, krccli imkân
larının kıldığı besiciliğin gelişmesini önlemiştir. 
Bu sebeple Türkiye'de et pahalı, canlı hayvan 
ucuzdur. 

Tarım Bakanlığının aduıa bir de «hayvancı
lık» kelimesini eklemek yeterli bir tedbir sayı
larak avnnniursa, birkaç yıl sonra tıpkı buğ
dayda ve şekerde olduğu gibi et ithaline de baş
lamak zorunda kalabiliriz. 

Geçmij ydlarm şıhcr fabrdm-ı y pa uları n, 
pancar eh'mi akmun r i ' ü şk tu ıh / d i v ', m ib°-
nctiylo suçlayan tındım hcıd'z B ", \mdan si
linmemiş İr. (D. 1\ f^rcda-'nidau, 1>< u-n '•es
leri) O gibıkŞı m u b \ \ i ü d o y , , ı : ' n ' i r s l- rdin1 'i 
kadrosu si im iV 'Mi ' l amr ; r>" 1 r T V e -un a 
650 dolara şekm- a î d d l ı u k iç'n k'ipı kapı do
laşmaktadır. L ' r eh b> ^ 'Mım'u , n şM-nc 1 ° *-
şılık 3 tane ş^kor fıb'duı, nı vnp, cuk kader 
döviz ö'h Um eki. e ek 1'. Ü + ü;ıy kil )v- 9 ht^yn 
alını]) 6 liraya fc>f'l > jek, a1 "MY, M k M'1/ i >il-
yonlarca Ura olarak de\bn ka •• n-'en ( hav-
cektir; sonra d<ı bunun adn, vata n k"> a ^cuz < e- i 
kar yedirmek W 1 eda' niş deh'yaue t dblr ola- : 

çaktır. 

Biz, Sayın Hükümetin, devlet kasasının da 
vatandaş kesesinden dolduğunu bilmeyecek du
rumda olduğuna inanmak -istemiyoruz. 

Muhterem arka ela5-anın, tütün piyasasını 
davullu, rakı ziyafetti, keyif çatmalarla aran 
Hükümet... (D. P. sıralarından «Bravo:» /sisleri, • 
alkışlar) nedense cay ürctlcıislai mateme' si;ı/ü'.:- I 
lemistir. i 

Tanın bir bütündür. Oayiyle, tütünüyV, lın- \ 
fbiıibat, endüiSiirisiyie, endüutıüdc kull'anılr.ıu \ 
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najd politikasından da müstakil düşünülmez. 
Günümüz:1e tarım ela bir sınaî faaKyet haline 
dönüşmüştür. Ucuz ve bol sunî gübre üreteme
yen, dıüiyaca yeter sayıda ve normal fiyatla 
traktör, biçer - döver gibi tarım makine ve ale
ti imal edemeyen, iklim şartlarına bağlılığını or
tadan kaldıracak sulama tesislerini geliştireme
yen ve mücadele ilâhları sanayii ve kullanımını 
gerçekleştiremeyen ülkelerin tarım sektöründe 
de kalkınma şansı yoktur. 

Üzülerek belirtelim ki, güumüzde bu şans
tan büyük ölçüde mahrum bulunuyoruz. 

Bütçenin muhtevasında, bu Hükümetin tu
tumunda, bu konuda da ilerisi için umut veren -
işaretler mevcut değildir. Koalisyon Hüküme
tinin büyük kanadı, muhalefet yıllarında tarım 
alanında kalkınmamızın sihinli deyneğini top
rak reformu olarak 'ilân etmişti. Toprak ağasını 
siyasî polemiğinin hedef tahtası yapmıştı. Şimdi 
iklidar olunca, gerçeklerin, eski iıldialarıyle bağ
daşır tarafı olmadığını gönnüş olmasını çok temen
ni ederiz. Toprak reformunun ciddiyetle ele alın
ması gerekli yönünde de, Hükümetin dler'isi için 
olumdu bir gidişme. temin edecek teşebbüsü yok
tur. .Arazi İstimlâki ve dağıtımı şeklinde uygu
lanacak toprak reformunun ziraî kalkınmamıza 
katkısn «toprak ağası» edebiyatının getirdiğin-
d'iı fazla olmayacaktır. 

Toprak reformu hakkındaki uygulama tar-
Pşnudarını bir başka zaamna bırakarak mese
leyi bütçe yönünden ele almak istiyoruz. 

Dağıtılan arazinin işlenmesi, veriminin aldı
rılması; toprakla uğraşan nüfus oranının azal-
t d vn a siyi e, yeni toprak sahiplerinin ıksisaden 
güçlendirilmesiyle modern tarım yapabilme im-
kâırnuı teminiyle ve ürünlerin değer fiyattan 
nazaHanmaslyle mümkinıdür. 

Bütçe, üçüncü Beş Yıllık Planın 1974 dilimi
dir. Bu husus'lar ne bütçede realize edilmiştir, 
ne de Üçüncü Beş Yıllık Planın bu kesiminde 
revizyon yapılmıştır veya düşünülmüştür. Yapı
lan iş, sadece Tarım Reformu Müsteşarlığına 
Ur fa ilinde arazi istimlâki ve dağıtımı için öde
nek ayırmaktan ibarettir; başka hiç bir şey yok
tur. 

Uri'a Ounsımn sulaması, 1974 programının 
İfa -leşimden anlaşıldığına göre, bir başka bahara 
kalmıştır. Halbuki, toprak dağıtımı ile birlik
te, asıl verim artırıcı faaliyet olarak sulamanın 
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da ele alınması gerekirdi. Verim sıfır olduktan 
sonra ister üçe Iböl, ister beşe böl, kimsenin elin-
da ;bir §ey kalmayacaktır. 

•San yıllardaki kuraklığın ekonomimizi ne 
derece etkilediğini biraz önce kıssaca arz etmiş -
»tik. Güneydoğu ve Orta - Anadolu hububat böl
gesinin iklim şartlarına bağımlı kalmasını ön
leyecek yeraltı ve yerüstü 'büyük ısulanıa pro* 
jelerinin biran önce gerçekleşmesi zorunludur. 

Modern teknolojinin ulaştığı bugünkü mer
halede, tarımın makineye olan ihtiyacı her tür
lü tartışmanın üstündedir. Bugün yurdumuzun 
tespit 'edilen yıllık traktör ihtiyacı bir hesaba 
göre 50 bin, bir başka hesaba göre de 60 bin 
civarındadır. Bu işle görevli resmî ve özel ku
ruluşların defterlerine kayıtlı binlerce çiftçi 
aylardır t raktör almak için sıra .beklemektedir. 
Resmî kuruluklar çiftçiye belli bir tarihte tesli
mat yapacaklarına dair garanti veremiyorlar. 
Çünkü montaj için ithal edilmiş motor yok. Özel 
teşebbüse ait montaj tesisleri ise Hükümetin 
bir gün çıkarıp, ertesi gün iptal ettiği kararna
meler karşısında şaşkına dönmüş durumda, 

Çiftçinin gübre ihtiyacı her yıl bir önceki
nin toplamı kadar -artmaktadır. Dünya piyasa
larında 'gübrenin hammaddesi baş döndürücü 
zamlar görmüştür. Türkiye'de sübvansiyon su
retiyle .nispeten sabit tutulan fiyatlar, çiftçinin 
alım gücüne .göre yine de yüksektir. 

Tanm ürünlerinin fiyatları tespit edilirken, 
'bütün bu hususların ıgözönünde bulundurulma
sı lâzımıdır. Yakında hububat fiyatlarının ilânı 
igerekme'ktedir. Bu konuda dünya fiyatları göz-
öııünde 'tutularak Ihareket edilmesi en çıkar yol 
olacaktır. Ancak halkımızın temel gıda madde
si olan ekmeğin ve diğer hububat mamullerinin 
fiyatlarında yükselmeyi önleyecek tedbirlerin 
de hemen alınması zorunludur. 

Analbesin maddelerinin de anî fiyat dalga
lanmaları göstermesi, enflâsyonist karaktere dö
nüşmüş -ekonomimizin dengesini büsbütün boza
caktır. Bugün için çiftçiyi mağdur etmemek ve 
üretimi artırmak için Irajbubat fiyatlarının yük
sek tutulması, ancak ekmeği halka ucuz yedir
mek tedbirlerinin alınması ile birlikte en çıkar 
yol olacaktır. 

|Bu konuda da Hükümet aracı - tefeci edebi
yatı ile meseleyi geçiştirmeye kalkacak; hem 
yük çiftçinin sırtına binecek, hem de üretimin 

azalması sonucu 'ekmek karnesi djönemi kapımı
za dayanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; dünyadaki gelişme
lere bakılırsa, önümüzdeki yıllarda memleketi
mizin en önemli problemlerinden bîrini teşkil 
edeceğine inandığımız için, üzerinde uzun boy
lu durduğumuz tarım kesiminin bir diğer konu
su da haşhaş ekimi meselesidir. 

Bilindiği tgibi 12 Marttan önce haşıhaş ekimi 
dört ilimiz dışta tutularak yasaklanmıştı. Yani, 
bu 'haşhak ekimi meselesi 12 Marttan evvel ya
saklanmaya başlamıştır. 12 Marttan sonraki 
Hükümetler ise haşjhaş ekimini tamamen Orta
'dan kaldırmıştır. Bu kararların alınmasında 'ge
rekçe yapılan insanî kaygıların, Türkiye'deki 
haşhaş üreticisinin katlandığı sıkıntılara rağ
men sonuçsuz kaldığı görülmüştür. Tazminat 
vaitleri de, çiftçimizin mağduriyetini 'gidere
memiştir. Bu duranı karşısında haşhaş ekimi
nin ibiran önce, insanî kaygıları da tatmin ede
cek tedbirler alınmak suretiyle, serbest bıra
kılmasını zorunlu buluyoruz. 

Tekel İdaresine çeki düzen verilmek sure
tiyle hem tütün üreticisinin problemlerine kök
lü çözüm yollan getirilmeli, hem de ekonomi
mizin emek ve döviz kaybı önlenmelidir. 

Dünyanın en kaliteli tütününe sahip Türki
ye'de sigara imal edemeyen, çay yetiştirebilecek 
nadir iklim ve toprağa sahip ülkemizde vatan
daşı kaçak çay içmeye icbar eden Tekel İdare
si ; dünyada Devlet mjonopolcülüğünün ve işlet
meciliğinin en kötü örneğini vermektedir. 

Ekonominin her alanına ahtapot giibi yayıl
mış bir 'güdümcülük getirme çabasındaki sol
cu Hükümet, her şeyden önce eline devredilmiş 
tekelleri İslah etmeye 'çalışmalıdır. 

Demokratik Part i olarak biz, bilhassa tütün 
ile ilgili faaliyetlerde, üreticinin ortak olacağı 
şirketlere bu işin sanayiini kurma imkânınm 
açılması görüşündeyiz. Bu yolla kalite düzeltil
miş, üretim artırılmış ve dünya piyasalarında 
rekalbet imkânları çoğaltılmış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri; enerji sektöründe 
birkaç yıl öncesinden çalmaya başlayan tehlike 
çanları, bugün artık alarm haline gelmiştir. Bil
hassa dünya enerji krizinin yankılarının inzima
mı ile iyi hesaplanmamış bir enerji politikası, 
Türkiye'yi bugün önemli bir problemle karşı kar
şıya getirmiştir. Hükümetin bu konuda ne kısa, 
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ne de uzun vadeli tedbir ve 'tasavvurlarını açıkla-
mamış olması 'büyük bir 'eksikliktir. Doktriner 
saplantılar ve suçlamalarla Türkiye'nin enerji 
problemlerinin çözümlenemeyeceğini belirtmek is
tiyoruz. Eğer doktriner edebiyatla meseleler çö-
zümlenebilscydi, Ecevit Hükümetinin üç aylık 
yönetimi Türkiye'nin en müreffeh devresi olurdu. 

Enerji 'sektöründe Ibazı 'gerçeklere dikkatleri 
çekmek işitiyoruz. 

Bu kesimde Birinci Plan Döneminde gerçek
leşme lıedef in % 63'ü oranında olmuş; İkinci Plan 
'döneminde 'de fizikî gerçekleşme p'lan hedefinin 
geris;inde kalinistir. Bazı projelerin özel sektör
ce 'gerçekleştirilmesi imkânı da •tanınmadığından, 
kamu sektörü ise pahalı ve kaynak yetersizliği ile 
analûl olduğundan enerji probleminin büyümesi 
ö nlenememiş tir. 

Bugün enerji üretiminin % 61)'unu teşkil eden 
ticarî enerji kaynaklarının % 14'ü kömüre, % 9'u 
linyite, % 42'si petrole dayalıdır. Ucuz enerji te
nlini yolunda büyük bir pdtansiyele sahip olan su 
kaynaklarının payı ise sadece % 4'ten ibarettir. 
Hissî ve politik ^davranışlar yüzünden hidrolik 
enerji kapasitemizin % 5'inden dahi istifade ede
mez durumdayız. 

Hidroelektrik santrallerinin tümünün etüd ve 
projeleri (biran önce bitirilmeli, kömürlü termik 
santrallerin devreye girebilmesi için kömür re
zervlerinden en rantabl şekilde istifade yolları 
•biran önce açılmalıdır. 

Karada ve denizde petrol araştırmaları yo-
ğunlaştırılınalıdır. Bu konuda yabancı teknoloji 
ve sermaye aleyhindeki edebiyatın geçersizliğini 
Hükümetin anlamış olduğunu zanıi'ediyoraz. Ak
si halde, Hükümet, Ege Denizinde araştırmalar 
yapmak üzere Amerikan şirketleri ile anlaşmaya 
varıldığını müjde olarak manşetlerinde haiber ve
ren solcu basın organlarının da gerisinde kalmış 
olacaktır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım; şimdi eko
nomimizin itici gücünü teşkil eden işçi, köylü ve 
•esnafımızın özel problemlerine temas etmek istiyo
rum. 

Resmî kayitlara göre çalışan nüfusumuzun sa
yısı 16 milyondur. Bu miktardaki işçi gücümü
zün istihdam, 'güvenlik ve gelecek 'bakımından du
rumu nedir? Bir milyondan fazla işçimiz yurt dı
şına ihraç edilmiştir, yurt 'dışında ekmeğini ara
maya mecbur kalmıştır. Yurt içinde ise, iş gü

venliği ve devamlılığı garantisi altında bulunan, 
yani 'sigortalı olan işçi sayısı 1,5 milyondur; açık 
issizin sayısı da 1,5 milyonu aşmaktadır. 

Uizli işsizlik ise özellikle taran sektöründe ol
mak üzere 6 milyonu aşmıştır. Millet olarak sa-
hilbolduğumuz iş gücünün tam yarısı gizli ve açık 
olarak işsiz durumdadır. Buna rağmen atıl iş ka
pasitesini harekete 'geçirecek uzun ve kısa vadeli 
tedbirlerin izlerini, 1974 bütçesinin rakamları ara
sında 'bulmak imkânı yoktur. Bütçedeki istih
dam meydana getirecek yatırım harcamalarının 
miktar ve 'oranı, fiyat artışlarını da dikkate al
dığımız takdirde, Statükoyu korumaya ıbile kâfi 
gelmeyecektir. 

İşveren iişçi ilişkileri, işçi teşekkülleri Dev
let ilişkileri, nihayet işçi teşelkikü'lierinin yekdi
ğeriyle olan ilişkileri yönünden de Hükümetin 
tutum ve davranışını önemle üzerinde durmaya! 
değer buluyorum. İşveren işçi münasebetleri
nin tanzimi, iiş güvenliğinin temini, işçinin sos
yal haklarının korunması ve iemeik ücret denge
sinin kurulması modern demokrasilerde Devle
tin önemli (görevlerinden birisidir. Bu konuda 
oldukça iyi tanzim edilmiş kanunlara sahibiz. 
Ancak, Hükümetin bazı davranışları, kanun sı
nırlarını zorlayan ve gelecek için tehlikeli ortam
lara yol açacak belirtiler vermektedir. 

Bu cümleyi tekrar okuyorum: Ancak, Hü
kümetin bazı davranışları, kanun sınırlarını 
zorlayan ve gelecek için tehlikeli ortamlara yol 
açacak [belirtiler vermektedir. 

İşçilerin kendi haklarını savunmak yolun
daki baiskı unsuru olma özelliği, teşkilâtı bütün' 
iş kollarına yaygın, maddî gücü yüksek olan 
sendikallara sahip olmasından gelir. 

İşçi teşekküleriınin, günlük politika çekişme
lerine, siyasî yelpazenin 'belli bir kanadında 
yer alarak fiilen katılıp katılmayacağı tartışı
labilir ıbir durumdur. Ancak, Hükümetin kendi 
tarafını tu tar ıgörünen bir işçi teşekkülünü ko
rumak ve karşı grupları ısiridiraıiek için Devlet 
imkânlarını ve yeıtMlerini, kanunları da zor-
(layarak kullanma eğilimi, tartışmasız karşı çı
kacağımız ve ımücadeİJe edeceğimiz sakim bir 
(davranıştır. 

Sigortalı işçilerin büyük çoğunluğu kamU 
Ikuruluşlarında çalışmaktadır. Bunların Hükü
met yetkililerince ve 'bilhassa Çalışma Bakanı 
tarafından kendi partilerinin paralelindeki sen-
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dukanın bünyesine itilmeğe çalışılması kanun 
ıdışı bir yoldur. Toplu sıözHeşmıelerde de ibu yo!l-
Ida devam ledilirjse, Hükümet yetkilileri, sendi
kalar arasında Ikanıınî nitelik ve yeterlik yeri
ne tarafgirlik ölçüsünü kullanırsa, Devlet hi-
mayesindö imtiyazlı «DİSK» adlı yeni ibir sarı 
Sendika türü icat edilimiş olacaktır. (Hangisi 
Hüfcüme tin emrinde ise o sarı). 

Sayın milletvekilleri, yurt dışında hayatını 
[kapanmak zorunda kallan bir ımilyon vatanda-
şnmızın meseleleri 'konusunda da Hükümetin her 
hangi ıbıir teşebbüsüne 'şahit olamadık. İBu va
tandaşlarımıza gümrük kapılarında, hava >aHaula-
ırında reva* görülen muamelelerden tutumuz dıa, 
çocuklarının «oradaki eğitiminden, cenazelerini 
ıgömecek toprağa Ifeadar yüzlerce Iderltlleri vardır 
ve maalesef hükümetler bugüne kadar ıbu insan
lılarımızı döviz getiren hir ilhraç metaı gözüyle 
görmüşler ve Devletin yardımcı elini onlara 
uzatmaya muvaffak olamamışlardır. 

Binhir meşakkatle yahan ellerde hiriktirdik-
0leri tasarruflarını memleketimizde değerlendir
mek isteyen ve vatandaşlarımıza hâlâ resmî /bir 
yol gösterilmeımeklte ve hir de üste!Mk, «Bu ta
sarruflar, enflasyona ıselbeboluyor» 'diye şikâyet 
edilmektedir. Demokratik Parti olarak başın
dan heri teklif ettiğimiz gibi, ibu tasarrufların 
Devletin garantisi altında üretici sanayi yatı-
rımHarına kanalize ©dilmesi lâzımdır. Bu şekil
de, yurda döndüklerinde hu vatandaşOJarıa çalışa
cakları bir işyeri ve ortaklıktan kâr alacakla
rı hir imkân yaratılmış, hem de Türk sanayii, 
ekonomisi -canlandırılmış 'olacaktır. Hüküme
tin ; leilindeki hu imkânı değerlendirımek yerine, 
(bir taraftan 2,5 milyarlık döviz rezervini fuzu
li tüketim ımaddelerü ithalâtı için eritirken, 
öıbür taraftan dış kredi (bulmak için kapı aşın
dırmaya kalkışması, içinde hulunduğu karga
şayı çok iyi yansıtmaktadır. 

Değerli .arkadaşlarım, 1974 malî yı/lı konso
lide bütçe gelirleri tahmini 77 milyar 95 mıil-
(yon lira olarak teklif edilmiştir. 1974 "bütçesi
ni gerçddeştirmleik için 6 ımlilyar liralık da hir 
iç borçlanma öngörülmektedir. Şu hale göre, 
toplam hütçe 'gelirleri toplamı 83 milyar 93 mil
yon lira olarak tespit edilmiştir. 1974 bütçe
sinin 'gelirleriyle 1973 'bütçesinin öngördüğü ıge-
flirler mukayese edildiği zaman 20 milyar lira
lık bir artış görülmektedir, Bu duruma göre-, 

Türk Milletinden 1974 yılında hir önceki yıla 
nazaran 20 milyar ılira daha farzla bir meblâğ 
vergi, borç ve muhtelif kaynak olarak talep 
'edilmektedir. 

İki yılın vergi gelirleri karşılaştırmasından' 
çıkan sonuca göre, 1974 yılında Türk verigi mü
kellefinden 15,5 milyar lira civarında ilâve ver
gi istenmektedir. Hanlı dönemde, hele prog
ram - bütçe döneminin uygulamasının ikinci 
yılı olan 191741 e programı ve Ibütçe ilişkilerinin 
daha tutarlı olması lâzım [gelirdi. Halbuki 1974 
/bütçesinde, JgeOirler hakıımındaın da, program 
•ve hütçe arasındaki büyük farkMıklar göze 
çarpmaktadır. Meselâ, 1374 programı 6'5 milyar 
850 milyon lira vergi 'geliri hedefi tespit etmiş, 
iken, bütçede bu rakam ,1 milyar 255 milyon 
lira »gibi öne mili bir fazlalıkla 67 .milyar 105 
milyon lira olarak tahmin edilmektedir. Prog
ramın 5,5 milyar lira olarak öngördüğü iç is
tikrazı hütçe 6 milyar lira olarak getirmekte
dir. 

IDiığer bir nokta, bu yıl içinde iki ayrı hükü
metin getirdiği tasarılar arasında farklı tah
minlerdir. Taiû Hükümetinin teklif ettiği top
lanı hütçe .gelirleri 74 .milyar O0O müîyon lira ci
varında idi; Ecevit Hükümeti ise 1 m'ilyaır 80C3 
ımillyon lira giibi hir farkla ilaha büyük .bir gelir 
tahmininde. bulunmuştur. Tespitlerimize göre 
Ecevit Hükümetinin 'bütçesinde 7 kalem vergi 
daha fazila tahmin edilmiştir.. Bu durum, hütçe 
denkliğini görünüşte sağlamak gayretiyle bazı 
,gdlir kaleımlerinin şişirilerek tahmin edildiğini! 
Ve gelir 'bütçesinin gerçekçi ve samimî olma
dığını açıkça 'ortaya koymaktadır. Aslında her 
iki bütçenin gelirlerinin de geçen yılki -gelir 
artışlarına ve iilmî donelere dayanılarak tah
min 'olunduğu belirtilmektedir. Hanlgi objektif 
ve ilmî .görüş1 iki ay içerisinde 1 milyar 2|5'5 mil
yon liralık fazla bir tahmin yanlışında bulun
muştur, ıb'ilmiyoruz. 

jîhdas edilen fonlar ve Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin yatırımlarına ait transfer ödemeleri 
dikkate alınırsa, 1974 bütçesinin 26 .milyar li
rası yatırımlara ayrılmıştır. Bu yatırıımlarınf 
(gerçekleıştelbilimesi için hütçe' gelirlerinin remize 
edilmesi zorunludur. Halbuki, gerçekçi' olmadı
ğını tespit ettiğimiz, şişjıilmiş tahmin ölçüle
riyle gelirlerin tahakkuk etmeyeceği ortadadır. 
Hükümetin teklif 'etmekte olduğu finanstaan 
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politikası:, vergi kaynaklaruna ve iç borçlanma-
ya hağlanan hayalci umutlara dayatılmaktadır. 
Bu yıil her vatandaştan li 700' lira civarında ver
gi talep 'edilmektedir. Bu miktar on yıl öncesi
ne nazaran % 6!0OUük bir artış ifade etmekte
dir. Gerçekten 19(64 yıllında fert başına düşen 
vergi miktarı ortalaıma 303 lira idi. 19)73 yıllın
dan sonra devamlı artış gösteren vergi yükü, 
bu .rakamlarla da anlaşılmaktadır ki, Bcev.it 
döneminde grafik çizgilerini amuda kaldıra
cak: seviyeye ulaşmıştır. 

Bütçe gerekçesinde ve Karıma Komisyon 
raporunda, vergi yükü ile illigiılü talbliol arıla;, Tür
kiye'deki vatandaşın gelişmiş ülkelerin vatan
daşlarına nazaran daha az vergi ödediği iddia 
edilmek istenmiştir. Gerçekte -Türkiye'de vergi 
yü'kü zannedildiğinden çok daiha ağırdır. Ortak 
Pazara dahil zengin ülkelerde % 22 civarında 
olan ortalama vergi yükü, ıbu ülkelerin fert 
başına düşen millî geliri gözönünde tutulursa, 
/bizdeki veıigi yükünden çok hafiftir. Diğer ta
raftan. Türkiye'de vergi yükü belli zümreler 
ve sektörler üzeninde yoğunlaşmıştır. Bu sehep-
le de, rakamların ifade 'ettiğinden' fazla yük, 
namuslu vergi mükellefinin sırtında kalmıştır. 

Vergi, reisim ve harçların sayısı 6Ö'ı bulmak
ta belediye ve öz&l idareler tarafından ise 80'o 
yakın türde ıgelir tahsil edilmektedir. Bu suret
le, gelir elide 'etmek için, 'Türk vatandaşının 
kaplısına 140 şekilde gidilecektir. 

MJemJleketimizde vergi yükümün ağırlığına 
ve vergi tahsil şekillerinin çokluğuna rağmen 
şimdiye kadar takip edilen politikalar sebebiy
le, vergi adaleti maalesef sağlanamamıştıir. Be
lirli mükellef grupları vergi yükünün bütün 
ağırlığını taşırken, diğer 'bir kısım uygulama
daki boşluklar ve yetersizliklerden istifade et
mektedirler. M'esieü'â, çeşitli mükellef grupları 
içlenişinde, maaş ve ücret saihilbi hizmet erlbaibı 
en ağür vetfgiyi ödemektedir. Gelirleri saibit 
olan bu zümrelerin fiyat hareketleri karşısında 
düştükleri sıkıntılarla, ödedikleri vergi bir bi
rine eklenince enflasyoniıst Ibir gidişin ağırlığı 
altında ezilmektedirler. 

Geçen yılın tahsilat rakamlarına nazaran, 
1374 yılımda Gelir Vergisinde 3 9I0Ö '000 000 
ıluk, Kurumlar Vergisinde ise 8150 milyon îira-
lılk hir artışın olacağı tahmin edilmektedir. 
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Öyle anlaşılıyor ki, Hükümiet, Gelir ve Ku
rumlar Vergiisi oranlarını, «Vergi düzen!le;mesi», 

adı altında yükseltmeyi düşünmektedir. Hükü
metin, özel sektöre, şirketlere, en büyük Gelir 
Ve Kurumlar Vergisi mükellefi hakikî ve hük
mî şahıslara karşı takındığı tavır bellidir. Bu 
kesimde yer alanların yatırım yapması bile iç
tenlikle istenmemektedir. Bu durum karşısında-1 

'geleceğe umutla ^bakmayan mükelleflerden nasıl 
Gelir ve Kurumlar Vergisi alınacak ve 1974 büt
çesi rakamları nasıl gerçekleştirilebilecektir? Cari 
harcamalardan ve yatırımla ilgisi olma yan trans
fer ödemelerinden masraf kısılması mümkün ola
mayacağına göre, 1974 büte'esi ile öngörülen 27 
milyar liralık yatırım nasıl yapılacaktır? 

Emlâk Vergisi, Motorlu Kara Taşıtlar Vergi
si, akaryakıt ve Tekel maddeleri dışındaki mad
delerden dahilde alınan İstihsal Vergisi, İşletme 
Vergisi, Taşıt Ali'm Vergisi üzerinde yapılan ge
lir tahminleri de hayalcidir. Meselâ, İstihsal Ver
gisinde % 37,7 gibi mübalâğalı bir artış tahmin 
edilmektedir. 1973 yılında tahmin edilen 
5 305 000 000 liranın ıbu kaleme ait vergi geliri 
ancak 4,5 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Hal 
'böyle iken, 1974 Ibüıtçesine 6,2 milyar lira İstihsal 
Vergisi gelir tahmini konulması, imalât sektörün
de yeni fiyat artışları olacağının habercisidir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin seçim beyanna
mesindeki vergi sistemi içinde vasıtalı vergilerin 
ağırlığının azaltılacağı vaadinin de, 1974 bütçe
sinde izine raslamak mümlkün değildir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporunun 1.5 ne i 
sayfasında yer alan ve vergi gelirlerinin dağılımı
nı gösteren tablonun tetkikinden de anlaşılaca
ğına göre, vergi sistemimizde Vasıtalı Vergiler 

. % 60 civarında Ibir .yer işgal etmektedir. 

Vergi gelirlerinde talimin raporlarının yüksek 
tutulmasına, vergi adaleti ile ilgili vaatlerin askı
da (bırakılmasına rağmen, toplam gelirlerin mas
rafları karşılayamayacağı 'anlaşılmış ve hu sebep-
le 6 anilyar liralık; iç 'borçlanmaya gidilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet bütçelerinin en büyük iç 'borçlan
malarını teşkil 'eden 'bu miktar, günümüzde enf
lasyon ibaskısına rağmen çekilen nakit ve kredi 
sıkıntısı karşısında; ancak bazı kuruluşlarına baş
vurmak yolu ile gerçekleştirilebilecektir. Böylece, 
1974 ibütçe gelirlerinin sağlıklı olmayan bir 'baş
ka yönüne de işaret eitmiş oluyoruz, 
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Sayın miltetvdtilleri, 1974 yılı bütçesinin çe
şitli dairelerle ye hakanlıklarla ilgili kesimlerinin 
tenkidini, 'bütçe 'görüşmeleri programı çerçevesln-
de grupumuz sözcüleri yapacaklardır. Ancak, 
bugünkü igenel tenkit çerçevesinin verdiği imkân
lar nispetinde önemli burduğumuz bazı hususla
ra özellikle temas etmek istiyoruz. Bu sebeple, dış 
politika ile ilgili görüşlerimizi de arz etmeye çalı
şacağız. 

Hükümetin istikrarsız ve çelişkili 'tutumunun 
bariz bir örneği de takibettiği dış politikada gö
rülmektedir. Bir yandan içinde bulunduğumuz 
hür demokratik ülkeler camiası ile geleneksel iliş
kiler üzerinde teraddütler yaratılırken, öte yan
dan Türk Devletinin itibarını kırıcı, Suudî Ara
bistan gezileri ile dost ve Müslüman Orta Doğu 
üükeleı'i ile münasebetlerimizi geliştirme imkân
ları da 'ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. 

Dünyada, ve yakın çevreunizdeki gelişmeler son 
Türk Devletinin bekası ve menafötlerimizin ko
runması 'acısından her zamankinden 'daha hassas 
ve dikkatli bulunmayı icap 'ettirmektedir. Her an 
yenliden alev alabilecek bir İsrail - Arap savaşı, 
Kıbrıs'ta ve Ege Denizinde baş kaldırmaya fırsat 
arayan Kum rüyaları, komşularımızdaki telâşlı si
lâhlanma çabaları, Türkiye'yi çok dikkatli ve 'te
tikte bulunmaya sevk eden hususlardır. Hal böy
leyken, dikkatsizliğin vo kararsızlığın zamanı de
ğildir. 25 nci yılını 'kutladığımız Kuzey Atlantik 
Savun ma Paktı, geçen çeyrek asırda barışın ko
runması konusunda, görevini başarı ile ifa ettiği
ni vo Türkiye'nin bu Pakta dahil oluşunu temin 
'edenlerin siyasî kararlarının doğruluğunu ispat, 
'etmiştir. 

Türk milletinin, büıryesnine 'en uygun olan 
hür demokratik rejimi benimseyen diğer anillet-
lerte aynı safta olması gayet tabiîdir. Türkiye'yi 
tarafsızlığa itme'gametlerini, komünist bloka ye
ni bir uydu kazandırnıa taktiğinin bir safhası 
olarak görüyoruz. Ancak, bunları ifade ederken, 
•körü körüne bir tabîyefi ve teslimiyeti 'kasdcılmc-
diğimizi bilhassa belirtmök istiyoruz. 

İçinde bulunduğumuz, askerî olsun, iktisadî 
olsun, bütün milletlerarası kuruluşlarda Türkiye' 
nin âli menfaatlerinin gözetilmesi ve korunması, 
başta icra organı olmak üzere bütün (knrulusları 
ile Devletin vazifesidir. Özellikle son yıllarda 
Türkiye, haildi millî davalarını dünya, kamuoyu
na anlatabilmekte başarılı olamamıştır: Kıbrıs me-
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selesi, E'ge Denizindeki halklarımız ve haşhaş eki
mi konusu bunun en bariz örnekleridir. Haklı da
vamızda, müzakere yolu ile haklarımızın korun
ması yerine, statükoyu muhafaza edici pasif bir 
politikaya iltifat edilmiş ve netice olarak, millet
lerarası alanda 'Türkiye, yerini korumak şöyle 
dursun, zemin kaybına maruz bırakılmıştır. 

Eceıvit Hükümetinin programında da yer alan 
Kıbrıs politikamızın «Federatif sistem» tezine da
yandı rılması 'konusu bugüne kadar, Hükümet 
içinde dahi vuzuha vardırıl amam iş bir durum
du L*. 

ıDemiOıkıraıtülk Parti olanak Hükümet Progra
mı tıcniklidimııiizde, federatif sfateım. husuisıundaıki 
endişlellieriiımıizii ve toazaimlinıış hatManmtzdaın rücu 
leıd'iılimiemesl gereğimi belirtmiş, Hükümeti açıldı
ğa davet etmiştik. Bulgünie .kadar Hükümetten, 
bu emdiiişeieoımıizi beırtaraf edici tatınıliınık'âr bir 
cevap alamadı ğıımuzı bclıiırtiirıefk zorundayız; bun
dan sonra da bar ümit iıçimde doğifliiz. 

'Yuınianistanla asamızda halli gerekeni diğer 
'öuıcıınli bir feonu da; lElge Deıiıliziiındeıki Türik bak
l an meselesidir. Zaımanıında, Eğedeki adalar 
lüzeriındeikli haıklammızın iyi savunulımamış ol
masının aeıisı bnjgün duyııOımaık/tadır.. Koslcoca 
bir Aıniaıdolu illic, omdan Ikiopımuş birer zenne me-
saifeısıiındielkli Eıge adaeı'kılaırmı hufkuıken aynı se
viyede tutaıralk, deniz sınırını adalarla, Amado-
lunrom ortasındam geçinmeye yei:teıımek:, manltık-
la bağdaışımayacalkıtır. Zaten, dünya haritası üze
rinde, buna benzer ihtilaflı durumlar mantık 
ve ımilletlcraıraısı huıkıılkî iliştdler çerçevesi içlin
de müzakere yolu ile çözüme bağlanmışlar ve 
buralarda, adaların koptuğu anakara parçasına 
sahip ülıkdloT'in halkları öuplauda tutulmuştur. 

Hükümetin ağırlık vermesi geırelkıli diğer bir 
konu da; Yunaniıstaın ve Bulgaristan'da yaşayan 
soydaşlarımızın zaman zamıan manız kaldıkları 
gayri insanî muamelelerin önlenmesi meselesidir. 
Diğer üllkelıerde yaşayan soydaş'laomızın du-
mmlarıylıo yakından ilgillieınilmesi gereğine, ina-
nıyoruz. Bu millî meıseleleriımlzdc ımıiıhalıefetıiyle, 
iıktidaraıylo mdilletliımlizin bir biltâirn olduğunun 
bir defa daha. beliırnıeisimde fayda görüyoruz. 

Ülkemiz ekonomlisi üzerinde büyük bir tesir 
icra eltımekte olan Ortak Pazarla olan mümase-
beıtlıeıriimize gelince; bu münasebetleri en ağır 
bir diille eleştirnılş ve lıatıta sömürü düzeni ola
rak tavsif etmiş olan partiler, bugün hükümet 
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dlmuşlardıır. Programında, ortaklık antllaştma-
larunjdıa Türkiye lehine düzeltmeler vadeıtmiş ol
malarına rağmen Hükümet, huigüne kadar he>r-
hanjgd bir düzeltme teımin edebilmiş değildir. Bir 
teşebbüsten de haberlimiz yoktur. 'Son yıllarım 
Ortak Pazarla olan ithalât ve ihracat bilanço
ları, Türküye dış ticaret dengesi aleyhine ve giıt -
tikçe büyüyen bir iseyir arz etmektedir. Ayraca, 
topluluğum, Türkiye gibi tam üyelik hedefi dahi 
olmayan birtakım üçüncü taraf ülkelere tanıdı
ğı tavizler ve (güttüğü politika, bizim statüko
muzu daha da ıglerilere itmıöktedir. Hükıümetle-
Hi hu konuda acz içinde görmenin üzüntüsünü 
'beyana meehuruz. 

İDeimjoikraıtik Parti olarak, Müslüman Orta -
Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle temaısilarumı-
zıın ciddî devllet ölçüleri çerçevesinde geiliştiıril-
mıesd gereğine işaret etmek işitiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 1974 bütçe tasarılla-
rıiyıle yeni belgesi ortaya konulan Hükümet po-
litlikalsdyle bir çok noktada muitalbılk olmadığı-
ımız, izalhlarıımızdaııı anlaşılmıştır. Hükümetle 
aralmıızdalki anlayış farkı sadece ekonomik ve si
yasî durulurun teşhis ve tedavisinde beliren pra-
ttik .çözüm yollu farkı değildik*. Bu faırik, düpe
düz ideolojik farktır. .(D. P. sırallarından alkış
lar ve «Bravo» sesleri.) 

D. P. muhalefetiyle, C. H. P. ve M. S. P. ik
tidarı araisınıdaıki mıünasleibet; sağcı, aniliıyejtei 
ideoloji ile s'ol ideolojinin karşılıklı mücadele-
isline dayanmaktadır. Hükümetin ekonomik ba
yata hakışı, .sol ideolojinin ııyîgullaıma zıeıminini 
hazırlamak, sofi: ideolojinin yerleştirilmesinde 
Ibir mlerthalelyi gerçekleştirmek açısından ol
maktadır. 

ıMeivcuıt yatırım, IkaynaMarının tereddüde 
sevk ©dilmesi, üretim artışını durdurucu, isıtiih-
dam alanlarını daraltıcı mahiyettedir. Halk 
elindeki yattırılın, poıtansıiyelinün kooperaitiflere 
kaınalize edilmek istenmesi, sanayimizi, mlodern 
ekionoimjidje yeıri kalmamış eücıe ünitelere maıh-
kûım etme teşebbüsüdür. İç ve dış ticaretin koo
peratifler yolıu-yile ve doğrudan doğruya devlet 
(güdümüne alınması tasavvuru, memleketimizin 
istikrarlı döviz kaynakliarına kavuşmasını en-
ıgelletme .sonucunu doğuracaktır. Bu çıkmaz yo
lun tabiî ısonucu olarak, pahalılığın pençesinden 
kurtulamayan kitleler için adalfetûli bir gelir da
ğılıma, hayal olacafktır. Orta gelirli vatandaş 

fıkaraılığa; fukara vatandaş da, insanca yaşa
ma düzıayiniaı altına itilecektir. Bu ortama va
rıldığı gün, kitlelenitti patlamaya hazır olduğu 
halbıer veıtileeek vie yeni bir merhaleye ulaşıla
caktır ümidi taşınınuaktaıdır. 

Hükülnne'itin, ekonomik yapıda çöküntüye gö
türücü tutumunum yanı sıra, sosyali yapıda ön
gördüğü değişilklikler de dikkat çekicidir. Solcu 
Hükümet, ideolojinin b e l i ımerhalicisinde ekono-
mıiik çöıküntiüye paralel bir sosyal yapı değişik
liği sonucunu ^doğuracak: tasavvurlara sahiptir: 
Yaylgın kooperatifçilik, köy - ikenıt ve deivietleş-
ttinmeeiliiık üçgeninin çizdiği kıskaçta, teşkilâtlı 
bir alt sınıf imıaJl edilmek istenmektedir. 

IHükümielttiaı, Ibeeeıriksiz de olsa teşebbüsle
rinde başlanigoıciina .girdiği yol, Türkiye'ye, ta
rih boyunca milletimizin bünyesine ters düşen 
(sımıiflanımaıyı getirme istidadımda ve doğrultu
sundadır. 

Sosyal vie eikonıoımtik yapı ile ilgili olarak işa
ret ietotiğimiz hususlarım ıgerç efeliğine ve Hükü
metin tultuimu hakkımdaki yorumlarımıza bazı 
itirazlar oilafbilir. Biz, «Ibazı itirazlar olaibilir» 
diyoruz; ama bir itirazı da henüz görmüyoruz; 
thunları peşinen kabul ediyoruz, 

ttirazlar başıta, Tıünkiye'yi sınııflaşmaya gö-
tJüıimelk amacında olamllaridan gelecektir. Çünlkü 
onlar almaçlıairuna varmalk için, gerçekleri peçele-
nıeyi metiot edinmişl(ea''dir. Haltta başarılarının, 
Igelıçelkleri tersyüz eideıbildikleni oranda sağlam-
(laşağı inancındadırlaır. Düzeni, «Kimseyi ineiıt-
ımeden değişıtiirmle-» formülü aynı zamanda, dü
zenli, kitlieleıün istemedikleri doğrultuya gerçek
leri peçıeleyerek ve emrivakilerle ısevk etme: an
lamı taşır. Bazı iyi ıniyetilli çevrelerde, sadeee 
iktidarın aclelmiliğfiınıe yorulam ideolojik tahrip 
hareketinin teşhisi bu sıebepleırüe güçleşmekte
dir. Ancak, Hükümetin sınıflaşımayı talhdık eden 
ıbirçiok beyan ve davranışı ve kalkınma dafvamı-
zıın gerçekleriyle bağdaşimıayan kuruım ve öngüt 
(hazırlılklarıma girişmıelsi, ideollojik tahrüıp poli
tikasını ele veırimelktedir. 

İktidarın, ekonomik ve sosyal alanda mahiye
tini teşhiste bazı zorluklar bulunan uygulaması 
kültür ve eğitim alanında bütün boyutlarıyla, 
pdinin konmasını beklemektedir. C.H.P. - M.S.P. 
Hükümetinin eğitim, kültür ve gençlik politikası 
manevî değerleri tahribe, millî bünyeyi bölmeye 
ve millî kültürü çoraklaştırmaya yönelmiştir. 
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İktisadî ve sosyal alanda henüz etkili kadro ve 
örgütlerini kuramayan solcu iktidar kültür ve 
eğitim alanında eskiden beri mevcut tahripçi 
kadro ve örgütlerle işbirliği halindedir. Bu se
beplerle, Hükümetin kurulduğu günden beri sol 
ideoloji, millî eğitim ve kültür kurumları üze
rinde hızlı bir tırmanma hareketine girişilmiştir: 
Şehir tiyatrolarından, mahalle ilk okullarına ka
dar; radyo mikrofonlarından televizyon eğitim 
programlarına kadar her alanda, üç ay içinde or
taya çıkan değişiklik dikkat çekicidir. 

«Öğretmen kıyımı yapılıyor» sloganı ile dev
let güvenliğini sarsan kanunsuz hareketlere arka 
çıkanlar, millî eğitim tarihinin en geniş kıyım 
Iharelketine -girişmişlerdir: Kamüniiam sa
nıkları, mahlkeme sonuçları alınmadan görev
lerine iade edilirken, milliyetçi öğretmen
leri baskı ile ve hile ile sindirime hareketleri
nin başına bizzat bir bakan ağırlığını koymuş
tur. (D.P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» ses
leri.) Liselerimizde ve üniversitelerimizde okuyan 
gençlerimiz arasına ideolojik kan davasını sok
ma teşebbüsleri bizzat Hükümetten gelmektedir. 
Programlarında, «düşünceleri ne kadar ayrı 
olursa olsun, gençlerimiz arasında sevginin yeşe
receği bir ortam hazırlamayı başta gelen Ödevle
rimizden sayacağız» cümlesi vardı. Bu sözleri 
söyleyenler bugün, milliyetçi gençleri suçlaya
rak, «onları tasfiye edecekleri» tehdidini savura
rak, istedikleri fikir ortamının rengini açığa çı
karmışlardır. Millî eğitimimiz bugün; sol düşün
cenin at oynattığı, tek renkli bir beyin yıkama 
makinesi haline getirilmek istenmektedir. Bu he
defin planını hazırlayanlar, açıkça, «yeni yeti
şen kuşaklara milliyetçilik aşılanması ve milli
yetçi ülküler verilmesi zararlı oluyor» diye sızla
nıyor ye ısızlantılaırını da yazalbilâiyorlaır. 

Memleketimizin en değerli varlığı gençliği-
mizdir. Gençlik arasındaki görüş ayrılıklarının, 
onların taze heyecanlarından istif aide edilerek kan 
davasına dönüşen düşmanlıklara götürülmesi, hiç 
bir Cumhuriyet Hükümetinin anlayışı olamaz. 

Mevziî olduğu iddia edilen çatışmalar yay
gındır ve yayılmak istidadmdadır: Artvin'den, 
Tunceli'ye; İstanbul'dan Konya'ya kadar birbi
rine zincirleme olarak sahneye konulan bölücü 
hareketleri hafife almak, hele bu hareketleri dü
zenleyenlerin safında yer almak; iktidara, kafa-
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larının, millet denen büyük kayaya çarpıp tuzla 
buz olmasından başka bir şey kazandırmayacak
tır. (D.P. sıralarından alkışlar.) 

İktidarın tarafgir ve doktrinci düzen anlayı
şı, Devlet idaresinde telafisi güç tahribat yap
maktadır. Bugün memleketimiz, özlediğimiz ve 
beklediğimiz istikrar, huzur ve güvenlik ortamın
dan mahrumdur. 

İktidarın devlet idaresine soktuğu cuntacı ve 
kayırmacı metotlar, tarafsız, faziletli ve çalışkan 
devlet memurunu huzursuz ve tedirgin kılmak
tadır. Bu yüzden devlet idaresi âdeta mefluç ha
le gelmiştir. 

Bugün idarede; tarafsızlık, ehliyet ve teerü-
Ibe değiil; partiızanlılk ve sol ideolojik kayırma 
hâkim duruıma gelmiştir. Devletin, mıililet para-
•siıyle; zengiiininde.nl, ayakkabısı yatmalı fukara 
iköylüsüne kadar bütün vergi mükelleflerinin 
ödedikleriiıyle işleyen ımalkaımlları yağma edil-
ımelkteidlir; ideoloji artıklarına peşfceş çeOdlfaıek-
tıedıir. Hiçlbir ciiddî hükümet kanuınisuz uygula-
ımalarla, Devletin 'kilit makamlarına şahsî he
veslerini tatmin ve Devleti tahrip onaiksatlarını 
uygulama gayesi güdenleri getiremez; onların 
Ikanunısuz uygulamalarına göz yunıaımaz. Bütün 
ısrarlı uyanmalarımız karşısında vuridıulmduy-
imaz bir sessizlik içlinde ıkalmiaik çıikar yol değil
dir. Her türlü 'kanunsuzluğun bir gün hesabı
nın sorulacağını, Devlet yetkilerini kullananlar 
unutmamalıdırlar. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, maru
zatımın sonuna gelmiş, bulunuiyorum. Görünen 
şudur : Bu Hükümet Anayasadan ve özellikle, 
Anayasanın İ l nci maddlesiniin varlığından te
dirgin görünmektedir. 24 yıl ımuhafette kalma
sına ve iktidarlardan şikâyetçi olmasına rağ-
ımen, şimdi de muhalefetten şikâyetçi olmakta
dır ve üç ay bile muhalefete tahammül göste
rememiştir. Muhalefetsiz bir rejdım. hevesi için
dedir. Sadece iktidar konuşacak, muneleıfietin 
sesi kısılacak ve kesilecektir. Hesap budur.. 

Bu 'iktidarın lügatçeısinde; özgürlük demek, 
solun özgürlüğü demektir; halk demielk, kendi 
menfaat ve tasavvur lan delmektir; hukuk de
mek; tarla, sürenin; su, (kullananın; vurgun, 
vuranın; faaskın da, basanın demektir. (D. P. 
'sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

http://zengiiininde.nl
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TRT'yi >de emellerine alest etmektedirler. Bu 
aıçılktır, inkâr edemezler. Emirle yapılmakta
dır... Sayın Başbakanın TRTtyi ziyaretinden 
sonra bu iş ç-ok daha sürat kazanmıştır. TRT, 
hükümeltçi tutumuyla hiçbir delvirde bu deı^ce 
partizan olmamıştır. TRT'ye, Devlet maaşı ile 
parti hizmeti yaptırıimakttadır. 

Önceki hükümetler, ahbaplar ve biraderlerle 
iş görürlerdi; (CELP. sıralarından alkışlar.) 
ısoleu Eeeıvit Hükümeti ise ideal arkaldaşlarilyle 
iş 'görüyor. Halbuki, Deıvleitimizin aldı «Hukuk 
devleti» dar. Anayasanın öngördüğü niz-aım bu
dur. Çocukluk arkadaşları, ahlbaplıiklar, yoldaş
lıklar, arkadaşlıklar, Devlet idaresünde hukuk
tan sonra gelen şeyleridir. 

.Solcu Hükümete ;göre, solculnfk Anayasadan 
önce gelmektedir. Komünizmin Anayalsaya ay
kırılığı kaygısını taşınmazlar; aksine, Anayasa
nın komünizme aykırılığı kaygısını taşırlar. 
Bu sebeple «Şu 141 ve 142 mel maddeyi nasıl 
bertaraf edelim? Fikir özgürlüğü nâmı altında 
getirdiğimiz kanunla, 141 ve 142 noi maddeyi 
eeza kitabından nasıl çıkaralım ?.» Hesap da 
bu, kitap da, tasavvur da bu... 

BAŞKAN — Efendim 5 dakikanız var. 

D. P. GRUPU ADINA FERRUH BOZBEY-
Lİ (Devamla) — Bitiriyorum iSaıyın Başkanım. 

Fikir özgürlüğü sloganı, bu hesapların peçe
lidir; alma peçesi düştü, altı göründü. 

Anayasa, demokrasi hürriyet,' özerklik, ta
rafsızlık ve milliyeltçilik karşısındaki tutumu 
tamamen açığa çıkmıştır : 

«Türkiye Büyük Millet Mieclisini dağıtıp, 
yerine halk meclisi kuracağız diye silâhlı ey
lemlere geçenleri; banlka soyup, adam kaçıran
ları ; Devlet ve millet bütünlüğüimüze kasteden
leri; Ordumuzun komutanına suikast yapanla
rı ; Devlet malını tahrip edenleri; bo;mıba patla
tan, vatandaşlarımızı Ikapı kapı, sokak sokak 
tehdit eden silâhlı eylemleri bu Hükümet ve bu 
ilktidar atıfete lâyık görmekte ve bütün bunla
ra «Fikir Özgürlüğü» limitini uzatmaktadır. 
Bütün bunları halkın gözünden saklamak için 
de, «Kitap tercüme edenler 30 yıl hapse mah-
'kûım oluyor. Ben bu fikir özgürlüğüyle, kitap 
tercüme edenleri) kaistediyoruım;» 'diyor. 

Yanlış... Halkın göizünden saiklaınımak istiyor. 
Komünist eylemcileri kurtarmak içini uzatılan 
(bir simittir bu fikir özigürîüiğü. (D. P. sıraların
dan alkışlar, «Bravo» sesleri.) 

Her çeşiküylkî sol felsefe erbabını, Devlet 
yönetiminde imtiyazlı 'bir sınıf halime getirmiş
lerdir. 

Ekonomik kalkınmamızın aslî unsuru olan 
insanıı ve insanın teşebbüs gücünü ihmal •etmek
te, yatırımların durması pafhasına hür teşeb
büsün karşısında hasımâne bir tavır ta)km;mak-
tadrr.. 

Komünist ^emperyalizme karşı kurulmuş 
olan savunma ittifaklarımıza karşı bigânedir
ler. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 14İ1 ve 142 
ci maddelerden mahkûm olan komünistlerin af 
kapsamı dışında kalması, Koalisyon Protoko
lünü 'ortasından delmiştir. ( D.P. sıralarından 
«Bravo» ses'Jerl, alkışlar.) Koalisyon gem'ibi su 
almaya başlamıştır. Sayın Başbakan bu konu
daki kaygısını da açıklamıştır, geri ide döne
mez : «ıMademki komünistlerin affına .muvaffak 
olamadık, artık Koalisyonun da manâsı kal
madı» havasına girmiştir. 

Başbakan, «Çatırdayan dala yapışmanın ya1-
rarı yoktur» diyor. Hattâ daha ileri giderek, 
bu durum karşısında, «Ne iç barışı kurabilece
ğimize, ne de içeride ve dışarıda yeteri kadar 
güçlü ve kararlı bir tutum izteyeblileceğimize 
güveııelbilirim» demektedir. Bu sözler, gemi
nin ,sn almaya başladığının ve Hükümetin ken
di içinde bile güvenini yitirdiğinim açık delili
dir. Kendi içinde -güvenini yitirmiş olan bir 
Hükümetin meclisler ve millet ıkarşısmda, mil
lete güven vermıes'i söz ikonusu olamaz. Bu söz
ler açık bir istifa beyanıdır. Nasıl olup da bu 
sözlerden dönülecek, merakla bekliyoruz. 

Oysa, Devletimizin! iç ve dış güvenliği her 
şeyin hasında gelir. Bu da kendi kendisine gü
venen, kendi içinde uyarlı ve tutarlı biir Hükü-
kümetin varlığına bağlıdır. Gerçi KoaöÜsyonanı 
öbür, kanadı, büyük kanadına sadakat nutuk
ları söylemeye devam .etmektedir. Şüphesiz, bu 
ümüt de erbabı için önemlidir. Vatandaş,! arlmı-

- 71 — 
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fim 'bütün di'kfeatleri Anfkara'ya çevrll'm'iştir. 
•Biran 'evvel mesele aydmlıiğa kavuşmalıdır. 

«Görelim mevlâ neyler. 
Neylerse güzel eyler.» 
Bütçenin memleketimize ve milletimize ha

yırlı ^olmasını Oenafbı Kaktan niyaz eıd(iyoıi1Uım 
ve Yüce Meclisinize saygılarıimı ve ısedâımları-
anı sunuyorum. (D. P. sıralann'dan sürekli al-
(kı'şlar ve «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — 'Teşekkür ederim Sayın B,oz!bey-
11 

Miiilî Selâmet Partisi Gritupu adına Sayın 
Hasan Aksay, 'buyurunuz efendim. 

• İM!. S. P. GRUPU ADINA BASAN AKİSAY 
(îstaribu'l) — Mulhiterem IRaşIkan, muhterem mil
letvekilleri ; 

11974 yılı Bütçe tasarısı üzerinde, Millî Selâ
met Partisi Meclis Grupunun görüş ve temenni
lerini arz etmek üzere, huzurlarınıza çıkmış bu
lunuyorum. 

Bütçenin millî hayattaki yeri, devlet hizmet
lerinin işleyişini aksettirmesi ve yön vermesi ik
tisadî ve sosyal bünye üzerindeki tesirlerini ge
nel bir tahlile talbi tutmayı zait addetmekle be
raber, sözlerimize iki temel noktaya kısaca işa
ret ederek başlamayı lüzumlu görmekteyiz, 

.1. — Bütçe kanunları hükümetlerin dolayı-
sıyle hükümetleri teşkil eden siyasî partilerin te
mel görüşlerini ekonomik ve içtimaî politika
larını yansıtan önemli belgelerdir. 

2. — Bütçe müzakereleri, muayyen devlet hiz
metlerinin ifası için gerekli malî karşılıkları gö
zeten rakamların ötesine geçerek, devletin çok 
geniş olan faaliyet sahalarının her köşesini, ef
kârı umumiyeye. huzurunda, geniş bir münaka
şa mevzuu haline getirmek suretiyle millî ha
yat bakımından ayrı bir ehemmiyet taşımakta
dır. 

1974 yılı, bütçesinin tahliline girmeden bir 
bütçe nasıl olmalıdır, bu bütçe nasıldır, sualine 
cevap aramadan önce bu bütçenin nasıl bir si
yasî vasatta ve hangi şartlar altında hazırlandı
ğına bakmakta, değerlendirme hatası yapma
mak bakımından, fayda ve zaruret vardır. 

1. — Bu bütçe Türk siyasî hayatında en uzun 
süren bir hükümet buhranından sonra iş'başına 
gelen M. S. P. - C. H. P. Koalisyon Hükümetinin 
işbaşına geldiği gün ele alarak, buhran devresin-

| de öncelik kazanmış birçok mesele arasında ive-
I diliklo yürüttüğü bir hazırlıktır. 

2. — 1974 yılı, bütün dünyada iktisadî ve si-
I yasî buhranların kuvvet kazandığı bir devre ol

muştur. Bu yıl dünyadaki fiyat artışları 2 nci 
I Dünya Harbinden beri görülmemiş bir seviyeye 
I ulaşmıştır. Gerek petrol krizi, gerek doların ge

çirdiği ve ona bağlı olarak devam eden para de-
ğerlerindeki dalgalanmalar, netice olarak, işçi 
arayan ülkelerde dahi işsizlik meselelerini orta
ya çıkarmış, bir çok sanayi kollarında düşük 
kapasite ile çalışma mecburiyetini doğurmuştur. 

I 1974 yılının bu Koalisyon Hükümeti böyle 
bir dönemin bütçesini hazırlamıştır. 

3. — Artık dünya daralmıştır. Milletlerarası 
münasebetler ve tesirler yirminci asrın ikinci 

I yarısında çok daha artmıştır ve artmaktadır. 
I Kaldı ki, ülkemiz endirekt tesirlerin dışında, 
I ülke şartlarımız bakımından direk tesirlere de 

büyük nispette maruz bulunmaktadır. Meselâ 
sanayiin temel maddelerindeki büyük fiyat artı
şı bu maddeleri dışardan getiren ülkemizde doğ
rudan doğruya etken olmaktadır. Diğer yandan 
petrol fiyatlarındaki artış, millî ekonomimize, 
takriben on milyarlık bir ilâve yük koymuştur. 

I 4. —• İç şartlara gelince : Geçen yıl gerek 
I yatırımlarda gereikse .gayri s.at£i mıiliî hâsıiliaıda, 

planda öngörülen hedeflere ulaşılamamıştır. Ge-
I çen yi İki kuraklığın sebep olduğu tarım mah-
I sullerindeki gerileme bir tarafa, madencilik ve 
I enerji sahalarında da önemli nispette programın 
I altında kalınmıştır. 
I Bir taraftan böylece planladığımız hedeflere 

ulaşamazken diğer taraftan fiyat artışlarında 
Ekim 1973 tarihinde Hükümetin, mamul fiyat
larını dondurma yoluna gitmiş, bu sunî barajla-

I ma ile bir birikim meydana getirilmiş olması
na ve pahalılık tazyikinin doğuracağı tesirlerin 
bu yıla aktarılmasına rağmen, 1972 yılında fi
yatların % 14,9 artmasına mukabil, 1978 yılın
da % 29,2 oranında artmıştır ve bu artışın % 20 
si 1973 yılının ikinci yarısında olmuştur. 

5. — Bu dönemin siyasî ve sosyal durumu 
I bakımından sadece Avrupaya bakacak olsak da-
I ıhi, Almanya, Fransa, İtalya'daki ciddî sarsıntı

lardan, İspanya'daki darbe hadisesine kadar bir 
seri buhranları müşahade etmemiz mümkündür. 

Bu bütçe tasarısını huzurlarınıza getiren 
I M. S. P. - C. 11. P. Hükümetinin, seçimlerden üç-
1 buçuk ay s!onra göreve başladığı zamanın siyasî, 
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içtimaî ve ekonomik şartları, içte ve dışta böy- I 
leydi. «Bütçe» adı verilen bu genel siyasî ve 
ekonomik belgeyi değerlendirirken bu iç ve dış 
şartlara ehemmiyetle bakmanın ve gerektiği gibi 
değerlendirmenin lüzum, ve zarureti aşikârdır. 

Muhterem milletvekilleri; I 
Bütçe için asıl önemli olan, «Bir bütçe nasıl I 

olmalıdır?» sualini sorduktan sonra o bütçenin, I 
bu sualin gereklerine uygun olması meselesidir. 

Herşeyden önce bir bütçede, hükümet prog
ramının inikasını müşahhas olarak görmek müm
kün olmalıdır. Üç ay önce Millî Selâmet Parti
si Grupıı adına hükümet programı üzerinde ko
nuşurken Hükümetten beklenen başlıca konula
rın şunlar olduğunu söylemiştik : 

1. — Hükümet maddî kalkınmaya önem ver
melidir. 

2. — Manevî kalkınmaya önem vermelidir. I 
3. —• İsraf önlenmelidir. I 
4. — Milletimizin bütün yapıcı unsurları ha

rekete geçirilerek yaygın ve dengeli kalkınma 
sağlanmalıdır. I 

Bu meseleler üzerinde durmuş ve bu gibi hu
susları programda gerektiği ağırlıkta gördüğü
müz için de güvenoyu vereceğimizi ifade etmiş- I 
tik. 

Şimdi bu temel ihtiyaçları tespit ve taahhüt I 
eden hükümetin taahhütleri yolunda neler yap- I 
(tığıııua, bütçeye inikası nispetimde bakmak ve 
ona göre hüküm vermek durumundayız. I 

Ancak hemen şurasını ifade edelim ki, Tür- I 
kiye'nin ihtiyaçları elbette bu bütçenin imkân
larının çok daha ilerisindedir. I 

ikincisi, her şey paraya bağlı değildir. Pa- I 
rayla ifade edilebilenin ötesinde şevk, heyecan 
ve dinamizmin meydana getirebileceği bir çok 
hizmetler vardır ve bunları gözden uzak tut
mak lâzımdır. 

Üçüncüsü, mevcut ıbütçe, daha önceki hükü
metler devrimde hazırlanan programa bağlı ola
rak meydana getirilen ve geçen yıll uygulanıma-
ısma (başlanan «program 'bütçe» esasına göre ha- I 
zırlanmıştır. Bu bakımlardan önemli olan ve 
dikkat edilmesi gereken nokta, mevcut imkân
ların nasıl kullanıldığı ve yöneliş istikametidir. 

Başta arz ettiğimiz genel şartlar ve bu değer
lendiriş ölçüsü içerisinde baktığımız zaman, du
rumu sarahatle tespit etmek mümkündür. Mad- J 
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dî kalikınm'a için önce, içinde bulunduğumuz 
fiyat dalgalanmalarının tahribatını bir derece
ye kadar önlemenin tedbirleri ıbu /bütçede geti
rilmektedir. Bu tedbirlerin başında; sübvansi
yonlar için bütçeye özel bir fon konmuştur. 
İlk defa bütçeye konan ıbu fon, «önemli fiyat 
fartışjlarınm gerektirdiği giderleri karşılama 
Fonu» adını taşımaktadır. 

Yatırımları hızlandırmak ve bütün Anado
lu'ya yaygın bir kalkınmanın, topyekûn kalkm-
imanın teşvikini yapmak üzere yüne ilk defa ola
rak, «Yatırımları Hızlandırma Fonu» ve «Küçük 
tasarrufları yatırıma yöneltme ve 'halkı yatı
rımla teşvik fonu» Ibu bütçede yer almaktadır. 
Ayrıca ba bütçıede, sanayii teşvik etmek üzere, 
ıSanayi Bakanlığına bağlı bir Sanayi Bankası
nın gerekli sermayesinin ilk 'bölümü yer almış 
'bulunmaktadır. Bütçeye inikas eden bu gay
retlerin asıl çalışmaktın, bakanlıklarda süratli 
bir şekilde yürütülıme'ktedîir. Sanayi Bakanlı
ğında yapılmakta olan çalışmalarla, ıbu banka 
sadece sermayeye kredi verme durumundan 
kurtarılacak, projeye de kredi verilebilecek
tir. 

Ayrıca bu yeni zihniyetle, Sanayi Bakanlığı 
yaygın kalkınmayı süratlendirmek için, Ana
dolu'da kurulacak şirketlere proje yardımı 
yapmak üzere bir proje bürosu kurmaktadır. 

İç ve dış ticaretin geliştirilmesi için, ilk de-
,<fa, Ticaret Bakanlığına özel bir fon ayrılmış-' 
tır. Yine topyekûn kalkınmayı hızlandırmak 
maksadıyla Köy İşleri Bakanlığı emrinde bir 
Kooperatifler Bankası sermayesinin ilik bölümü 
bu bütçede yer almaktadır. 

Bütçenin, bu saydığım önemli noktaları ih
tiva eden maddî rakamlar ölçüleri ötesinde, bil
hassa millî, güçlü, süratü ve yaygın kalkınma
yı hedef almış olması, asıl önem taşıyan husu
siyetidir. 

Muhterem milletvekilleri, Yüce Meclisin 
tetkik ve tasrviıbine sunulmuş olan 1974 yılı 
bütçesinde cari masraflarda hemen bir indir
ime yapılamamışsa da, yaltımmlar bölümünün 
müspet olarak ağırlık kazanması memnuniyet 
verici bir hadisedir. Ayrıca, cari masraflarda-
iki tasarruf gayreti ve israfın önlenmesi çaba
sında Hükümetin istikameti ve meseleten! ele 
alış tarzı açıkça görülmektedir. Meselâ, ti
caretin daha uygun bir şekilde işleyebilmesi, 
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üretici ve tüketici! arasındaki mesafenin kısal
tılması için Ticaret Bakanlığımda, «Ticaretin 
Düzenlenmesi ve Koordinıaısyon Ünitesi» adın
da, yeni bir daire kımılımuşıtur. Her yeni ku
rulan daireye bütçe ile yeni kadrolar a taması 
(alışılagelen bir hadise olmasına nağmen, -kadro 
alınmamış, mevcut kadrolardan tasarrufla hu 
önemli hizmetin yürütülmesi tercih edilmiştir. 

Taşıt tahsisatları, ibirkaç zarurî hal hariç, 
tamamen kaldırılmıştır. Demirbaş ve mefru
şatta dikkat çeken bir tasarruf sağlanmıştır. 
(Bu sahada .büyük ağırlık taşıyan iş değerlen
dirilmesinin oldukça uzun zaman gerektireni! bir 
çalışma istediğinden şüphe yoktur. Zaımiaın ve 
personel israfını önleyecek vasıflı eleman is
tihdamının ve verimli çıalışımıayı sağlayacak 
)(ig'izli işsizlik için bir tedbir değeri taşıyacak) 
iş değerlendirilmesinin önümüzdeki bütçeye ini
kasımı görmek temennimizdir. Hükümetlerden 
beklenen ve Hükümet Programında ağırlık ve-
ırilmiş ©lan dengeli fcailammıamın bir ıgereği ve 
ifadesi olarak köy işlıeri, yol, BU, elektrik tah-
ısisatlanndaki önemli iartış (nispetlerini memnu
niyetle karşılıyoruz. ı 

Manevî sahadaki çalışmalara geilince, mana 
ve maddenin ikisinin de yükseltilmesi, dengeli 
bir şekilde yürütülmesi gayretlerini ve bunla
rın bütçedeki ifadelerini memnuniyetle müşa
hede etmekteyiz. Şöyle ki, Hükümet progra
mında vaat edilen ahlâk dersleri için yapılan 
çalışmalar hızla sürdürülmektedir. Meslek okul
larından mezun olan çocuklarımız üniversitelere 
girme ve okuma imkânlarına kavuşturulmakta
dır. 

Mahrumiyet bölgelerindeki ilkokul öğretmen
lerinden bugüne kadar ancak 10 binine yan öde
me yapılırken. % 300'den fazla bir artışla bu 
imkân bu yıl 32 bine çıkarılmıştır. Öğrenci sa
yısını artırma ve okumak isteyen evlâtlarımızı 
sokakta bırakmamanın tedbirlerinden biri olan 
gece öğretimine gerekli imkânı sağlamak üzere 
oldukça büyük bir meblâğ bu bütçede yer al
maktadır. 

imam - hatip okullarının orta kısımlarının 
açılması, önümüzdeki ders yılından itibaren, 
Hükümet programında yer aldığı şekilde ger
çekleşecektir ve yine ımevzuun ikinci bir mese
lesi olarak, yıllardır bir problem olarak bekie-
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yen, halk tarafından yapılmış imam - hatip oku
lu binalarının bu ders yılında tedrisata açılması 
için 1974 yılı bütçesine özel bir tahsisat konmuş
tur. 

Köy camileri için, ilk defa bu bütçeye 25 mil
yon lira konmuştur. Manevî sahaya ayrılan bu
nun dışındaki tahsisatlar da şimdiye kadar ki 
rakamlarla kıyaslanamayacak bir nispet göster
mektedir. Meselâ, yalnız Koca tepe Camii için 
ayrıca 5 milyon lira konmuştur. Vakıflarda, 
onarıma ayrılan tahsisat yüzde yüz artırılmış
tır. 

Bu bütçe! ile Diyanete, şimdiye kadar .ulaşıla
mamış nispette ilâve imam - hatip kadrosu veril
miştir. 

Genel olarak ifade etmek icap ederse, maddî 
ve manevî kalkınmayı dengeli olarak yürütme
nin gereken ilk adımı atılmıştır. Diyanet büt
çesinde toplam olarak % 44, Vakıflar bütçe
sinde ise % 71'den fazla bir artış sağlanmıştır. 

Yukarıda kısa kısa temas ettiğimiz önemli 
noktalar, bu bütçenin yurdumuzu maddî ve ma
nevî sahada kalkındırmak isteğinin iyi niyet ve 
gayretlerini göstermektedir. Bu bütçeyi yeni 
Hükümetimiz, iş başına gelir gellmez ele almış, 
yurt hizmetleri ve yatırımın aksamaması için 
çok kısa zamanda hazırlayarak Yüce Meclise 
sunmuştur. Bu kısa zaman içerisinde getirilen 
yeni '.mekanizmalar ve önemli noktalardaki iyi 
niyetli, faydalı ve isabetli adımları, yurdumuzun 
beklediği yeni bir zihniyetin mevcut imkânlar 
nispetinde tezahür eden kıymetli işareti sayı
yoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Şüphesiz asıl önemli olan, bu rakamlara mana 

ve ruh kazandıran tutum, davranış ve temayül
dür. İktidara geldiği gün elle aldığı bütçede bu 
dinamik adımları atan Hükümetimizin her geçen 
gün daha büyük hizmet kapılarını açacağına 
olan güvenimiz, bu bütçeye müspet ey kullan
mayı zevkli bir vazifenin ifası haline getirmek
tedir. 

1974 malî yılı bütçesinin milletimiz ve mem
leketimiz için hayırlı olmasını niyaz ederim. -

Saygılar sunarım,. (C. H. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Ak-
say. 
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NECDET UĞUR (istanbul) — Sayın Baş
kan, şimdi programdaki şuraya göre partiler
den Cumhuriyet Halk Partiisii Ve Adalet Parti
sinin ikişer saatlik konuşma yapması1 gereki
yor. Ama, öte yandan da saat 1'9,30'da 'bugünkü 
oturumun biteceği söyleniyor. ISaaıt 19,a !15 var, 
çalışma süremizin dolmasına 4'5 dakika var ; 
herhanlgi .bir konuşma, haşladığı anda kesile
cektir ve yarın devam edecektir. Oysa, kişiseli 
konuşmalar yapılabilir ve her iki parti hu ko
nuda mutahakata varmış, vaziyettedir. Adalet 
Partisiyle konuştuk; iheım Adalet Partisi ve hem 
de Cumhuriyet Halk Partisi 'adına ' ikişer saat
lik konuşmaların yarın salbahl'eyiin haşlaması
nı ; şimdi, artan süre içinde kişisel konuşma
lara yer verilmesini rica ediyorum. Aslında, -sı
rada, höyleee hir haksızlık da önlenmiş olacak
tır ve her tarafın rızastiyle de •olmaktadır. Böy
lece die program düzenli 'bir şekilde tatlbik edil
miş olacaktır. 

BAŞKAjN — Sayın Uğur, bildiğiniz gibi söz 
sıraisını devir hususu 'Başkanlığın yetkisi dâhi
linde h'ir keyfiyet değildir efendim. Cuımlhuri-
yet Halk Partisi ve Adalet Partisi grupları, sı
rasını şahsı adına konuşacak arkadaşlara vere-
ceklerse, 'elbette Başkanlıkça hir 'mahzur yok
tur efendim. -

CİHAT BlLOEHA,N (Balıkesir) — Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN —• Buyurunuz ©fendim. 
CİHAT BÎLGEHAN (Balıkesir) — Cumhu

riyet Halk Partisi Grup Başkanvelküji arkada
şımın mütalâalarına katılıyoruz. Biz de aynı 
şekilde, sıranın, 'kişisel görüşme yapacak arka
daşlara verilmesini mahzurlu, mütalâa etmiyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan 'Tosyalı, şahsı adı
na... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, hen yarın sahahleyin hazunlanahilirinı. 

BAŞİK1AN — Efendim, şimdi iki sayın gru-
pumuz, sırayı1, şahsı adına konuşacak sayın 
üyelere bırakmış hulun'maktadır. Şahısları adı
na sıra zıatiâlinizdedir; çağırıyorum; lütfedip 
konuşacaksanız buyurunuz efendim, sıra si
zin. 

ÖESVİAT ÖNDİER ('Ankara) — (Sayın Baş
kanı, müsaade "edler misiniz; usul hakkında. 

iSayın Başkan, Danışma Kurulu karar almış, 
gruplar '19,30'a kadar konuşacaklar; gruplar 
ibibmediği takdirde, 21,00'den itibaren de de
vam edilecektir. ıSaym ıgruplarımız simidi konu
şurlar, (Öğleden evvel de Güven Partisi konuş
una yapıtı ve anadan sonra defvaım edildi) saaıt 
21,00'de de Yüce Meclis tekrar toplanır; iki 
değerli: grupuimuz konuşmalarını yaparlar, ta
mamlarlar. 

BAŞKAN — Sayın Önder, ifade huyurdu-
ğunuz fikri hiliyorum efendim. Yalnız, grupla!-
mmız loljsun, şahıslar .olsun hlkhirine söz sıra-
ılarını devredeihilirler; bunda herhanlgi bir sa
kınca Başkanlıkça mütalâa edilmemektedir. 

TURHAN FEYZÎOĞIiU (Kayseri) — Rıza-
sıyle Sayın Başkan; Tosyalı talip oldu mu ? 

BAŞKAN — Buyurun efendim? 
TURHAN F E Y Z İ O Ğ I J U (Kayseri) — Sözü 

verdiniz, söz konusu olan arkadaşım rıza gös
terdi mi? 

BAŞKAN — Efendim şimdi... 
MEHMET TURGUT (Bursa) — İSayın Baş

kan. 
BAŞKİAN — Buyurun efendim. 
MEHİMET TURGUT (Bursa) — Şimdi şa^ 

hışlan' adına söz almış arkadaşlar hir hesap 
yapmışlardır, ellerinde hir program var ; grup
lar konuşacak, hize yarın sıra gelecek falan 
diye.. Şimdi hu arkadaşlara söz verdiğiniz tak
dirde burada bulunmadıkları zaman söz hak
l a n haki kalacak mı, yoksa yanacak mı? 

BAŞKAN — Sayın Turgut, her grupun iki 
saat konuşması diye hir kaide yoktur elbette, 
takdir edersiniz; hir grup yarım saat konuş•a•-
'bilir, hir grup bir saat konuşabilir. Sıraya gi
ren her konuşmacı arkadaşımızın fconuşmasıniin 
hazır olması gerekir kanaatimce. 

MEHMJET TURGUT (Bursa) — Sayın Baş
kan, hir de teamül vardır; gruplar umumiyet
le iburada konuşmak için verilen zamanı kulla
nırlar. Şayet gruplar konuşmuş olsa, yarım saat 
yarım saat konuşulmuş olsa ve sıra hu arka
daşlara ıgelse doğru; alma gruplar daha konuş
madan sıra hu arkadaşlara geldiğinde ve ken
dilerinin de hurada Ibulunmayıişiları halinde söz 
haklarının hâki olup olmadığını soruyorum. 

BAŞKAN — Efendim, hu gerekçenize işti
rak edemiyorum Sayın Turgut, 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Programı bo
zamazsınız Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Programı bozmuyorum Sayın 
Tombuş, programı bozmuyorum. İki sayın grup, 
başka konuşmacı arkadaşlarımıza sırasını veri
yor. Bunda, usulde de herhangi bir hata yapıl
mış da değildir; program bozulm.ası diye de 
birşey bahis konusu değildir. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Daha 
önce bunun, Meclisimizde tatbikatı var. 

BAŞKAıN — Bunda zaten ihtilâf yok efen
dim, bunda ihtilâf yok. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Arz ede
yim efendim. "Hatta Sayın Feyzioğlu tarafından 
bu tatbikat yapılırken bir itiraz vaki olmuş, 
«mümkün müdür?» denilmiş; mümkün olduğu 
yolunda karar verilmiş ve tatbik edilmiş. Kaldı 
ki, İçtüzüğümüzde grupların konuşma hakları 
var, birer defa konuşma hakları var. Farzedin 
ki, bendeniz bu hakkımı kullanmıyorum, feragat 
etmiyorum; ama bu hakkımı her zaman kullan
mak yetkisindeyiz; «şimdi konuşmuyorum, ileri
de konuşacağım» dersem, sırayı da bozmamak 
kaydiyle, çektiğimiz sıraya, muta'bık kaldığımız 
sıraya razı olmak şartiyle «şimdilik konuşmu
yorum» dersem, Mecliste söz almış arkadaşları 
sabahleyin erkenden gelip çağırdığınız zaman, 
«ben konuşmuyorum» derlerse, onların sıraları 
kadük olur. Siyasî parti gruplarına müesses bir 
demokratik nizamımız var. O sebepten, bizim 
önceliğimiz var, bizim haktan rücu hakkımız 
var. Bunu arz etmek için söyledim. Şimdi 20 da
kika, 30 dakika konuşacağız, insicamı kalmaya
cak. Sayın Feyzioğlu'nunki, bir saatlik aradan 
sonra tekrar devam olunacaktı. Kürsüde ısınma 
turu yapmadan vakit bitecektir, tekrar bir 20 
dakika ısınacaksınız, tekrar gelecek. O sebep
ten, arkadaşlarımın anlayışla karşılayacaklarını 
umarım. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda hiç ihti
lâf yok. Sırayı, grup olsun şahıs olsun, birbirine 
verebilir. İki sayın Grupun muvafakatini aldım, 
ben. Söz sırasına göre değerli arkadaşlarımı da
vet edeceğim,-

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 

Başkan, bu sıra konusunda İçtüzüğün koyduğu 
hükümleri doğrudan doğruya uygulamak imkâ
nı bugün yoktur. Sayın Selçuk Erverdi arkada
şımız, bar kuır'anıın çekildiğini vıe .gruplaırıaı sı
rasının bu kur'aya göre tespit edildiğini görmez
likten gelmektedir. Bir kur'a çekilmiştir ve Mec
lisin bütçe dönemi içindeki çalışması 'bir takvi
me bağlanmıştır. Bu da, Anayasanın koyduğu 
süre zorunluğundan doğmaktadır. Gruplar, 
«haklarımızı istediğimiz zaman kullanırız» der
lerse, bütçenin, Anayasanın öngördüğü süre içe
risinde görüşülememesi tehlikesi ile karşı kar
şıya kalınırdı. Başka bir zaman olsaydı, grup
ların taleplerine göre söz alınmış olsaydı, grup
larımız taleplerinden vazgeçebilirlerdi. Ama, şu 
anda, kur'a ile tespit edilmiş bir bütçe progra
mında zamanı tayin edilmiş bir görüşme bahis 
konusudur. 

Bu bakımdan, bugün Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu bu programı bozar ise, bu tatbikat 
ileriki günlerde, bütçenin zamanında yetişme
mesi gibi bir program bozukluğunu doğuracak
tır. 

Arz; ederim. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, biraz evvel 

ifade ettiğim hususu zatıâlinize de tekrar ifade 
etmiş olayım. Gruplarımızın binbiri aralarında, 
sıralarını birinin diğerine vermesi mümkündür 
İçtüzüğümüze göre; grupların, sıralarını bir baş
ka şahsa vermesi de mümkün, bunda hiçbir sa
kınca yok, yani mâni bir hüküm yok. 

Şimdi, şahısları adına sırada olan sayın üye
leri kürsüye davet edeceğim,-

Şahsı adına Sayın Hasan Tosyalı, buyuru
nuz efendim. (Alkışlar.) Saat 18,50, süreniz 20 
dakika efendim,. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 

Yeni bir seçimden sonra yeni kurulmuş olan 
Hükümetimizin ilk bütçesi hakkındaki yüce 
Meclisimizin siz değerli arkadaşlarım arasından 
şahsı adına konuşan ilk milletvekiliyim. 

En samimî dileklerimle, Hükümetin Üçüncü 
Beş Yıllık Planda öngörülen hedeflere ulaşacak 
şekilde, 1974 yılı bütçesini başarı ile uygulama
sını temenni ediyorum. Bu uygulamada bir mil
letvekili olarak şahsî kanaat ve düşüncelerimi, 
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temenni ve yöneltme mahiyetinde, yüksek mü
saadenizle sırası ile arz ediyorum. 

Sayın Başkanım, Türkiye'nin, kalkınması 
için bugün başlıca dert ve ihtiyaçlarını şu şekil
de sıralıyorum, : 

1. —• Millî ekonomimizin büyümesine hizmet 
eden başta petrol, elektrik, demir - çelik, çi-
ımeınıfco, peıtrloikümya, ilâç sanayii, maiden ve tarım 
araç ve gereçleri sanayii, orman ve hayvan mah
sulleri sanayii buğday ve şeker üretiminin artı
rılması gibi temel ve sürükleyici sektörlere hem 
kamu ve hem, de özel yatırımların tevcih ve tek
sif edilmesi lâzım geldiğine inanıyorum. Ancak 
bu sayede Türk millî ekonomisinin daha fazla 
'büyüyeceğine, millî gelirimizin artacağına inanı
yorum. 

12. — üretimin artırılması. 
Hem ziraî üretimin, hem de sanayi üretimi

nin artırılması lâzımdır. Bunun için de, Hükü
metimizin gerek bütçe içi ve gerekse bütçe dışı, 
memleketimizin bütün imkânlarını üretimin art
masına tevcih etmesini temenni ediyorum. Üre
timi artırmak suretiyle, gerek yurt içi ihtiyaç 
malları ve gerekse ihracat imkânlarının sağlan
ması suretiyle ihtiyacımız olan dövizi temin et
mek mümkün olacaktır. 

3. — Yeni ve büyük iş sahaları yaratılmalı. 
Memleketimizde bugün 1,5 milyona yakın si

gortalı işçi vardır ve fakat takriben 2,5 mil
yon da işsiz vardır. Türkiye'nin en büyük derdi 
yeni iş sahası açamamaktır. 

4t — Fiyat artışlarının ve hayat pahalılığı
nın durdurulması. 

'Muhterem arkadaşlarım, yatırımların artırıl
ması, üretimin artırılması, yeni iş sahaları açıl
ması suretiyle fiyat artışlarının ve hayat paha
lılığının durdurulması yoluna gitmenin en doğ
ru yol olduğuna inanıyorum. 

Bu arada, paranın değerini ve satın alma gü
cünü muhafaza ederek enflasyonu önlemek yo
luna da gidilmelidir. 

5. —• Fiyat - gelir dengesinin, gelirlerini ar
tırma imkânını bulamayan büyük halk kitleleri 
aleyhine bozulmasının önlenmesi lüzumuna ina
nıyorum. 

Bu madde çok mühim. Hükümetin ekonomi
ye ve icraata yöneliş şeklinden bayağı ürkek
lik. duyuyorum. Bu hususu, altını çizerek tek
rar ediyorum : Fiyat - gelir dengesinin, gelir

lerini artırmaya imkân bulamayan büyük halk 
kitlelerimizin aleyhine bozulmasına sebep olun-
mamalıdır. 

6. — Ekonomik büyümenin, sosyal adaletle 
birlikte dengeli olarak sağlanması lâzımdır ka
naatindeyim,. 

7. — Hem millî ekonomi ve millî geliri ar
tırmak ve hem de bu artış hızına ve miktarına 
paralel olarak, büyüyen ekonomiden ve millî 
gelirden bütün vatandaşlarımızın sosyal adalet 
ilkelerine uygun olarak payının alınmasının te
min edilmesi lâzım geldiğine inanıyorum. 

Küçük somunu ne kadar âdil ölçülerle dağıt
ma gayreti içinde olursak olalım, esas gayemiz 
ekonomiyi büyütmek, millî geliri artırmak ve 
böylece hem somunu büyütmek, hem de bu so
munun bütün vatandaşlarımız arasında denge
li, âdil ölçüler içerisinde dağıtılmasını temin et
mek olmalıdır. 

Sayın Genel Başkanım Turhan Feyzioğlu' 
nun Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
belirttiği gibi, (aynen iştirak ediyorum,) Tür
kiye'de yoksul, işsiz, aç ve muhtaç insan bırak
mayacağız ve bu suretle sosyo - ekonomik po
litikamızın hedefine ulaşmış olacağız. 

8. — Millî kalkınmayı ve sosyal adaleti, ön
celikle bugüne kadar geri kalmış bölgelerimize, 
il ve ilçelerimize yöneltmemiz lâzımdır. Zira, 
bugün ilerlemiş bölge, il ve ilçelerimiz ile, geri 
kalmışlar arasındaki «Kalkınmışlık - geri kal
mışlık», «Zenginlik - fakirlik» farkı çok bü
yüktür. 

Her sektördeki millî kalkınma gayretlerimiz, 
çilekeş köylerimize ve köylümüze, kasabalara ve 
kasabalarda yaşayan vatandaşlarımıza yöneltil
melidir kanaatindeyim. 

"Bu sahaya en büyük önem ve önceliğin ve
rilmesi zamanının gelip geçtiğine inanıyorum, 
Zira, geçmiş yıllarda ihmal edilmiş olan; Devlet 
Planlama Teşkilâtım.ızca, «Geri kalmış il ve ka
saba» olarak tavsif edilen vilâyetlerimizin, ilçe
lerimizin yol, su, elektrik, sağlık, eğitim, tesis
lerinin öncelikle ele alınmasının çok lüzumlu ol
duğuna kani bulunuyorum. 

Bu hususu hülâsa edersek; zümreler arasın
daki adaleti, bölgeler arasındaki adaleti ve den
geyi gözönünde tutan bir kalkınmayı gerçekleş
tirmek lâzımdır. Geçen dönem kabul ettiğimiz 
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Üçüncü Beş Yıllık Planlın hedefleri de bu
dur ; sayın Hükümetlin bu plan hedeflerine ay
nen iştirak edeceğine güvenlim vardır. 

10. Millî ekonomimizin gelişmesi için te
mel ve sürükleyici sektörlerine toplu, kesif ve 
hamle yapıcı, büyük ölçülerde yatırım yapıl
ması ve bu sektörlerde kesafet sağlanması 
lâzımı olduğu hususuıua tekrar parmak bas
mak istiyorum. Bu, millî ekonomimiz içerisin
de temel ve sürükleyici sanayi sektörlerini mi
sal olarak şu şekilde arz ediyorum : 

Başta petrol araştırma, üretim ve rafina
jına, demir - çelik sanayiine, elektrik üretimi
ne, çimento sanayiine, petro - kimya sanayiine, 
maden üretimine ve madenlerimizin işlenmiş 
ve mamul olarak ihracı için gerekli olan sanayi 
ikollarına, ziraî aletler, araçlar ve ziraî gir
diler üreten sanıayi kollarına, orman ve hay
van varlığımızı daha iyi değerlenidliren sanayi 
kesimlerine önem verildiğinde, hem millî kal
kınmamız, hem istihdam politikamız ve hem de 
ımi'llî güvenliğimiz .alçısından garanti altına 
alınmış olacaktır. Aynıı zamanda, ağırlık taşı
yan harp sanayii gibi alanlar üzerinde yatı-
tırım teksifi yapılması lâziîm geldiğini tekra-
ren belirtmek istiyorum. Türk milletinin gücü, 
hütün bu alanlarda hamle ve sıçrama yapacak 
seviyeye ulaşmıştır sayın arkadaşlarını. 

Bütçemizin, döviz rezervlerimizin hacmi, 
yurt dışında bulunan işçilerimizin henüz yur
da transfer edilmemiş, edemediğimiz büyük mik
tardaki tasarruflarına yurda aktarmak suretiy
le, İktisadî Devlet Teşekküllerimizin fcaynıakla-
m ve yurttaşlarımızın tasaruf teşebbüs ve yatı
rım güçleri, bu söylediğim sanayimizi, millî 
'ekonomimizi sürükleyici temel selktöır olacaktır. 
Böylece, üçüncü plaın hedeflerine süratle ula
şacağımızla kani bulunuyorum.. 

Kim nıe derse desin arkadaşlar, bu iktidara 
büyük ve güzel imkânlar devredilmiştir. Bu 
imkânlar, ekonomlinin kurallarına uygun düş
meyen hayaller uğruna heba edilmemelidir, 
ı0d'iieımlîyeceğine de kani bulunuyorum. 

Bu kısa konuşimamda temas etmeden geçe
meyeceğim bir konıu da şuduır arkadaşlar; Tür
kiye Cumhuriyetini korumak için, Anayasamı
zın ve kanunların koyduğu sınırlar yıkılma-
malıdır. Hükümetin, her şeyden evvel dikkat 
etmesi lâzım gelen hu'susu tekrareın belirtiyo-
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ram : Cumhuıiyetilüiiziın dayandığı temel ilke
lerden hiçbir suretle, hiçbir politik, art niyet 
ımaksadiyle taviz verMımiemeHdir. Ancak bu sa
yede, Yüce Atatürk'ün Türk milletine en bü
yük hediyesi olan hürriyet ve istiklâlimiz ka
dar önemli olan Cumhuriyet rejimimizin beyni 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisini ilelebet mu
hafaza ve müdafaa edebiliriz. Hükümetin, yeni 
Hükümetimizin bu noktaya, Anayasamızın ve 
kanunların koyduğu sınırlar içinde kalmaya, 
Cumhuriyetimizin dayandığı temel ilkelerden ta
viz vermemeye azamî dikkat göstermesini istir
ham ediyorum. 

Son olarak bir hususu belirtmek istiyorum. 
Sayın arkadaşlarım, bugün bu hususu belirtmeye
cektim; ama Sayın Maliye Bakanımızın şu olayı 
Hükümete intikal ettirmesini istirham ediyorum. 
Olay şudur; çok saygı duyduğum bir bakan ar
kadaşıma dışarıda rastladım. Seçim bölgem Kas
tamonu'nun 6 ilçesi Rusya'ya karşı Karadeniz 
vasıtasıyle huduttur. Yıllardan beri hudut poli
tikasına, politikamıza tabi olarak hudutlarımızı 
televizyon ağı ile örmek, geçmiş ve bugünkü Hü
kümetimizin politikasıdır. Bunun icabının ne za
man yapılacağını Sayın Kastamonu Milletvekili 
Vecdi İlhan, ben ve geçen dönem Halk Partili 
milletvekili aıkaıdaşım Seydilbeyoğlu ile beraber 
görüşüyorduk. Mehmet Seydibeyoğlu dediler ki, 
cKastaımonutâan dün akşam geldim, Kastamonu 
halkının sabrı taşmış vaziyette.» Neden? «Bütün 
Rusya, televizyon yayını hücumuna uğratmış, bi
zim 6 sahil kazasını.» İlgililere söyleyin dedi. 
['Sayın Orhan Eyüboğluna söyledim. «Bu benim 
vazifem değil.»] dedi. Tam bu esnada yanımızdan 
Orhan Birglt geçiyordu, «İyi adamsın ki, lâfın 
üzerine geldin.» diye bir espri yaptım. «Nedir?» 
dedi. «Kastamonu'muzun televizyon meselesi, 
2 - 3 senedir askıda kaldı. Bunu size iletmek 
istiyorduk.» dedim. «Ben, yalnız Halk Partili 
milletvekillerinin sözüne bakaran» dedi. Ben bu
na çok üzüldüm ve bunu bir şaka olarak kabul 
ediyorum; inşallah bunu ciddî söyleaneımişitir. 

'Sayın Bakanım, zatıâiiniz vasıtasıyle Hükü
mete hitap ediyorum: Eğer bu Hükümet, Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti olduğunun farkında 
değilse; eğer bu Hükümet, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Hükümeti olduğunun faikında değil
se; eğer bu Hükümet bir zümre, bir parti Hükü
meti değilse; Türk milletinin tamamının Hükü-
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ıneti dlduğunun idraiki içinde olmalıdır. Bu id
rak içinde değilse, bizim de söyleyeceklerimiz 
vaı'. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, 'bir dakikanız kal
dı efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Biz, 23 «senelik anubalefeMen ve bir seçimden 
sonra meşru Hükümet olarak işe başlayan Hükü
metimizin, parti farkı gözetmeksizin (hangi parti
den, hangi şahıstan dilek gelirse gelsin) dilciklerin 
haklılığına doğruluğuna, meşruluğuna bakarak 
hüküm vermesi lâzım 'geldiğine inanıyoruz. Gelen 
bir talebin arkasındaki şahsın kimliğinin veya 
hangi partiye mensup olduğunun dikkat nazarına 
alınmasını esefle.karşıladığımı, Yüce Millet Mec
lisinin huzurunda (belirtımek istiyorum. Bu nevi 
Mr şeyi inşallah bir daha duymayız. İnşallah bu 
Mv şakadır. 

Değerli arkadaşlarım, Hüflcümetimkin, bütün 
miletimlzin Hükümeti, Cumhuriyet Hükümeti, 
Parlamentomuzun Hükümeti olarak vazife görme
sini ; (bütçenin milletimize hayırlı olmasını, Hükü
metin hakikaten 'başarılı olmasını dilerim. 

Benim temenni ettiğim hususların pek çoğu 
da Hükümetin programında, bütçesinde var; fa
kat hepiniz takdir 'buyıırursuniTzki, nice Hükü
met programları görüyoruz, tam manasıyle, kâ
mil manada tatMk edilmiyor. 

yaptığından ziyade, cüzî hatalarını büyüterek, 
büyüteçlerle 'gösterilmek istenerek, yıkıcı ve 
tahrilbedici politilkadaın dili yanmış -genç nesil
den biri ve demokrasiye gönülden âşık genç bir 
politikacı arkadaşınız olarak, Sayın Bakanımı
zın,- «çiçekler açsın» sözünü birinci plana ala
rak sözüme başlıyorum. 

Yıkıcı bir muhalefet tenkidinden ziyade, ya
pıcı ve temenni edici; fakat ufak tefek (gördü
ğümüz) aksaklıkları da belirtmeden geçemeye
ceğimizi ifade .ederek sözlerime başlarım. 

.50 senelik Cumhuriyet idaresi ve 28 senelik 
demokrasi idaresinde, iki ileriye bir gemiye 
adımları oynandı; bu tamamen, siyasal ekiple
rin kişisel düşünce ve çıatışmalarındaın doğan 
'tahrip politikası nedeniyle oldu. 

•Bugün bu Hükümetin, bütçe muvacehesinde 
henüz icraatı olmadığı için, o yönde ağır bir 
tenkiıd yöneltemeyeceğiz. Şayet ömrümüz vefa 
«derse, önümüzdeki bütçe döneminde bu tenkıid-
leri dalha çok dile getireceğiz. 

Yalnız, benim temenni mahiyetinde, Türki
ye'de idarenin nasıl işlediğini, mahallî idareler
de çalışmış, il idarelerinde çalışmış ve nihayet 
'Cumhuriyet ve demokrasi idaresinin son halka
sını teşkil eden ıbüyük çatı Türkiye Büyük Mil
let Meclisine ıgelmiş ve merkezî Hükümette iıda,-
renin nasıl çalıştığını yakinen müşahede etmiş 
ıbir arkadaşınız olarak Hükümete tavsiyem odur 
ki; üç ayı gecik hükümetsiz bir zaman geçti. 
Üç aydan beri af kanunu tekerlemesi ile zaman 
igeçtd ve şimdi de bütçe kanunu müzakereleri 
Ibaşladı. Dertken, tatile gireceğiz. Bu 1973 - 1974 
ıBarlamento yılı benim kanaatime göre, boş -geçti 
demektir. 

Nedir, gelen siyasal kadroları tökezletmek 
(İsteyen? Nedir, idarede reform dediğimiz şey? 
(Bürokrasi, ağdalı bir kırtasiyenin içerisine gö
mülerek, Türkiye'de her gelen devre yeşil ışık 
yakarak «sen geç» der gibioesine idare-i masla
hat dediğimiz tarzda bir politika izlemekte ve 
sıiiyasal kadroları yanıltmak için gayret sarf et
mektedir. Bunum için Hükümetin, üç aya yakın 
bir zaımıandan beri af tekerlemesiyle vakit geçi
receğinle, süratle, idarede reform kanununu ge
tirmesi îgerekir idi. 

İdarede reform derken, idarenin tamamen 
kötü olduğunu söylemek istemıiyorum, İdarede 
yanlış istihdamlar vardn. Adam arkeoloji tah-

Hükümetin, Millet Meclisimizde milleti temsi-
len dile getirdiğimiz ihtiyaçlara dikkat buyurma
sını bu arada istirham eder, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür Sayın Tosyalı. 
Söz sırası Sayın Enver Akova'nm. Sayın Ako-

va?... Yok. 
Sayın Ünat Demir, buyurunuz efendim. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
(Bütçe müzakereleri nedeniyle şahsım adına, 

söz almış ıbulunmaktayım. Sözümün basma, ıSa-
yun Maliye Bakanımızın sözünün sonunu koya-
ırak başlayacağım: «Ülkemizde düşmanlık top
ları değil, dostluk ve kardeşlik çiçekleri açsın.» 
dedi. 27 senelik ıgenç demokrasinin iktidaırları-
aun daima özleto duyduğu; fakat bugüne kadar 
muhalefetler tarafından reva görülmemiş bir çi
çek üslûbudur bu. 27 senelik demokrasi savunu
culuğunu, tıfıl çağımdan bu yana, iktidarların I 
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sıil etmiştir, bankada memurluk yapmaktadır; 
mühendislik tahsil etmiştir, 'bankada memurluk 
yapmaktadır. Teknıik eleman sıkıntınuız nıalunı-
dur. Bugün Türkiye, yatırımların fimansinanın
dan daha önemli 'olanak, edinebildiğimiz tecrü
beye ve aldığımız .bilgilere göre, teknik eleman 
sıkıntısı, proje ve plan hazırlıklarının tekmil 
©djilme sıkıntısı içerisindedir. 'Yoksa, para bul
mak ve ionu finanse etmek, bu proje sıkıntısın
dan daiha kolaydır. 

Bir mütefekkir, «Zamanı avuçlayabildiğim, 
•gün zeınlginim, zam-an en büyük haiZİnemdir» de
miş. Ben Türkiye için .buna bir şey daha ilâve 
edliyorum; zaman ve toprağı avuclayabildiğim^z 
gün daha çok zenginiz. Niçin? İdarede reformu 
yaıpıp, kırtasiyeciliğin ve ağdalılığın önüne geç
medikten sonra Türkiye, istendiği kadar sana
yi sloganları savunulsun, hangi siyasî kadrio ge
lirse gelsin, sanayie hamimıadde yetiştirecek 
(Türkiye özkaynaklarıaı, yeraltı yer üstü kay
naklarını ve ziraat istihsal vasıtası olan toprak 
rezervini m/nihafa.za etmedikten sonra, kalkıu-
ımada yine iki ileri bir geriye oynayacaktır. Zi
na,, tamamen tabiat şaftlarının esiri olan top
rağımız; yeller, seller, seylâplar ve erozyonlar
la milyonlarca yılda fizikî oluşumlarla meydana 
'gelmiş toprağımızın, bir yılda milyonlarca mtet-
neküp oılaraık denizlere, gö&re aikıp ,gitımjeikte 
ve toprak, gerçek kimyevî niteliğini kaybetımek-
tedir. 

«Ne yapacağız bunun için?» diye tenıcuukle 
ıbulunacağım dediğime .göre icra iktidarı yürü
ten kadrolar ve tüm Parlamento bunun üstüne 
eğilmelidir. 

Türkiye'de düttürüsel meydana gelmjiş bir 
monte teneke 'kutu sanayiinden ziyade; motor 
sanayimi; daha izyade, ziraî alet ve elavatlar 
ve toprağı teraslama, setleme bakımından yara
yacak olan grayder, dozer ve kompresör gibi 
aletleiri imal edecek sanayii teşkil etmek mecbu
riyetindeyiz. 

Kişisel düşüncem açısından, «İnadım inat, 
'bindiğim dalı keseceğim» diye bir politika ve
ya bir ımulhalef et anlayışı içerisinde değilim. Ni
çin değilim? Zira, yolculuk yapmakta olduğu
muz gemi bütün miilletimizi taşımaktadır. «O 
gemiyi yöneteceğiz» diye bu mesuliyete talip 
olmuş ve seçilmiş; seçilmenin ne demek oldu
ğunu vicdanında çok iyi takdir eden ve anlayan 

bir fert olarak bunu böyle düşünüyor ve böyle 
arz ediyorum. 

Bu gemiyi yürütmek mecburiyetindeyiz; ik
tidarlar geçicidir, Parlamento devamlıdır. Bun
dan sonra, milletimize verdiğimiz vaatlerde, ge
rek mesuliyetin altında ve gerek murakabe gö
revimizi yaparken objektif kriterlere dayandığı
mız müddetçe milletin itibarına lâyıık olacağız. 

20 nci Asrın son çeyreğinde artık, milletimiz 
bizden umduklarını ve bizden istediklerini çatır 
çatır sormak ve izlemek durumuna gelmiştir. 

Af konusundan biraz önce söz açılmışken, 
50 nci Y.ıl'Affına diyeceğim yok; bundan son
ra, hangi siyasî kadro basta olursa olsun affa 
prim, affa taviz vermeyecektir, vermemesi ge
rekir; temenni mahiyetinde söylüyorum. Niçin? 
Affa prim vermek, Türkiye'de sosyal bünyede 
nasıl bir sıkıntı meydana getiriyor? Eskiden 
dedelerimizden dinlerdik: «Ula, o zaman Os
manlı mı vardı be? Candanına mı vaı-dı? Eşkıi-
yalar, Karabellerdc yol keserdi.» Şimdi, bugün 
hapse girmiş çıkmış insanlar, cemiyette daha 
çok itibar görüyor. Niçin? Devlet, sabıkalı in
sanlar üzerinde otorite te'sds edemediği için böyle 
oluyor. Eskiden, jandarma ve orman bakım 
muhafaza memuru yanyana geldiği zaman, köy
lünün tabiri ile «yeşil urubaüı, boz urubalı yan
yana geldiği zaman, ormanda yangın var, yan
gına gideceğiz sanırdık» diyorlar. Ama şimdi, 
jandarma ile ormancı (bazı yerlerde mevzu ola
rak tümüne şâmil değil bu sözüm) yanyana gel
diği zaman, ya bir meşk, ya bir muhabbet, ya 
bir âlem yapmanın baskınına gidiyorlar. Ge
çenlerde kendi nahiyemde tezahür etmıiş bir olay 
Dahiliye Vekilinin dikkatine arz ederim: Biri 
kız kaçırır. Kaçırdığı kızı bir taksiye koyar, 
başka bir diyara sevk etmek üzere yayla yolun
dan yola çıktığı zaman taksi şoförü «Arabamın 
lâstiği patladı galiba» diyerek, kızı kaçıran oğ
lanı arabadan indirtir; kapıyı çektiği gibi, ba
sar gaza gider. Bıilâhara kız, esas kaçırmak is
teyenin değil, taşıma, yani kız kaçırma aracısının 
(sizin tabirinizle, kamyoncuya «aracı» diyordu 
arkadaşlardan birisi,) o aracının eline geçer 
ve malum; kızı iğfal ettikten sonra karakola dü
şer. O nahiyenin jandarması, kazanın kuman
danı ve o vilâyetin alay kumandanı (yani kendi 
vilâyetimden bahsediyorum) bu işe bigâne kalır
lar. İşte, o zaman gelip Hükümeti ikaz ediyo-
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rum: «Ecevit değil mi ? Ecevit'in Hükümeti de
ğil imi!» dıiye, bu iğin ucu size dokunur. Ama 
orada, orada vazifeyi suiistimal eden adanı ay
rıdır, 

Merhum Vali Recai; benim sarp, ahtapotun 
kolları gibi duran Muğla'ma, 1936 ilâ 1939'larda 
insan gücü ile yol açardı. Onun gibi 10 tane 
vaJİi olacak ve Türkiye'yi şöyle 3'er senede tur 
e'tirccekshı. Çavuşlarının, milleti istintak et
mesi neticesinde Vali Recai Güre'li'niıı olmuştur 
bu nam; Bilâhara politikaya atılıp da, benim 
K-araçulfa köyüme geldiği zalimin (bir emsal 
olsun diye bunu veriyorum) köylünün birisi, 
«Recai efendi, Recai Efendi, şu gördüğüm oku
lun taşımı, kumunu benlim sırtlımda taşıtmadın 
mı'? Ben sana rey veremem. Git, yaptırdığın 
tavuk kümesinden arı kovanlarından rey 
dişte» demiş. 35 - 40 «ene önce, fennî kıovam-
cilığı, zeytinciliği ve fennî kümesi tarif eden 
Vali Recai'ye benim köylüm, onun çavuşunun 
yaptığı işkence nedenliyle gücemmiştir. Rahmet
li Vali Recai çok sinirli ve askerden gelme bir 
adanı olduğu için, «Bana bak» der, (Yüce Mec
lisin huzurunda bunu sarf etmekte bir beis gör
müyorum) «Eşek oğlu eşek» der (aynen tabir 
budur) «Semin sırtına sardım, çektim bu 
taşı kumu; sana taşıttırdım bu taşı kumu. Ama 
senin çocukların da senin gibi olmasın diye. Ben 
sırtımda bu mektebi alıp götürmedim» der. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın Başkan, 
buna müdahale ediniz. 

BAŞKAN — Bu sözleri bir deyim olarak kul
lanıyorsunuz, değil mi? Bir hakaret kastınız yok. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Evet. (C.H.P. 
sıralarından «Örnek veriyor» sesleri). 

Neticede de kalkar gider. 
Sevgili arkadaşlarım, bununla ne demek is

tiyorum? Yüce Parlamentonun değerli üyeleri, 
eğitmediğimiz insanlardan, hatalarından ötürü 
şikâyet edemeyiz. Bugün Hükümet (bu Hükü
met veya gelecek hükümetleri) Türkiye'de sü
ratle, radyo ve televizyonla (ideolojik değil) 
Türk anane, örf, adet ve geleneklerine uygun 
bir eğitim sistemi takip etmek mecburiyetinde
dir. Temelde eğitim görmemiş kişilerin, bugün 
televizyonla, süratli bir eğitim politikası takip 
edildiği takdirde, gözü ile gördüğü kulağı duy-

I duğu zaman daha çabuk intikal edeceği kanaa-
I tindeyim. 

I İktidar partisine mensup bazı arkadaşlar, 
I çıkıp da, bu kürsüden eğitim mevzularını dile 
I getirirlerken, yanlış bir politika izlemektedirler: 
I «Öğretmen kıyımı» vesaire diye. Eğer, öğretmene 
I bu kürsüden selâm salmak niyetinde olan arka-
I daş varsa şunu bilsinki, Türkiyede «öğretmen kı-
I yımı» diye bir şey bahis mevzuu değildir. Hele 

Adalet Partisi döneminde, bu olmamıştır. Şöyle 
ki, iki sene Maarif Disiplin Komisyonunda ça-

I lışmış bir arkadaşınız olarak bunu söylüyorum. 
I (C.H.P. sıralarından «Kaç kişiye kıyıldı?» ses-
I leri) Bu mevzuda iki sene çalıştım. Sizin anla

yışınıza göre, şayet öğretmene kıyılıyorsa, bunu, 
I öğretmeni teftiş eden, maarif camiasına mensup 
I müfettişler yapmaktadırlar. Müfettişin raporu, 
I il disiplin komisyonuna gelir. Bunun başkanı 
I validir, orada bir tek politik üye olarak il genel 
I meclisinden bir üye vardır ve diğerleri yine, 

Millî Eğitim camiasından Maarif müdürü veya 
teftiş kurulu üyelerinden birisidir. (C.H.P. sıra-

I larmdan «Bravo» sesleri) Siz eğer, il maarif di-
I siplin komisyonlarında maarifçilerin ekseriyeti 
I teşkil ettiği bir hususta öğretmen kıyılıyor» lâ-
I fmı ederseniz, yanlış bir hareketin içine girersi-
I niz. Buna böyle konuşmamanızı temenni ederim. 

Çünkü, maarifçiyi maarifçiye kıydırdığınızın ispa
tıdır. (C.H.P. sıralarından, »Halk Partisi ikti
darında değil» sesleri) Müsaade buyurun sevgili 
kardeşlerim. 

BAŞKAN — Sayın Demir, bir dakika efen
dim. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Size şu kadarını 
söylemek isterim; çok halisane olarak ve hakikat 
bildiğim özü konuşurken, kimin nasıl zülfüyarine 

I 'dokunacağımı düşüınımıedıen, vicdanı doğruilit'usun-
da konuşan bir /inisaınıım. (C. H. P. sınalarımdan 

I «Bravo» sıeısileri) Adalet Paritasıi, 5,5 senelik dö-
neım içıerisdmıdıe, Türkiye'de o kadar ilk - onta 

I ve l'iise ive ünıiveırisiite tedrisatımı tecil edip, yer-
I ılleştirirfcen, tahmilin ederimi ki, öğrietmuen kıyimak 

(içlin değil, millleıtm içinde bulunduğu eemllii kıy
mak içim yapımışıtır, bu inaınçıta olmanızı temenni 
ederdim. 

BAŞKAN — Sayım Demir, ilki dakikamız var 
I efemld&m. 
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ÜN AT D E M R (Devamla) — Sayın Başka
nım, çeyrek geçe başöadıım, daha 15 dakika olıdıi. 

BAŞKAN — Beniım saatime göne öyle efen
dim, buyur unuz. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Tarikiyle'ûe re-
fonmizıe lediillmeisii süratle iktiza eden ve .mevcut 
bütçemizi çok kısa zamanda. bir misli, iki mllslli 
ve ıbeş miiısli daha fazla durguma getirecek «ver-
ıgıi ıieloırımu» vaırldıır. Hükümet bunun sıkı tedbir
lerimi alsın, küçük ve orta esnafı İşletime Vıc:r-
ıgisi kıüılifetıiınıdicın kurtarsın. Bu nasıl yapılacak ? 
Pratik olanak şunu. 'söylerdim: 

iNe yermiş adanı, 5 000 lira venmiş: ıMuilıa-
ısıelbecii masrafını, maliliye komtrlül fobisini kafa
sından kaldır, birazcık da tırtıklayıp kaıçiirdığını 
ıkalidır bunun üstünden, ilâve eıt. 5 000 lira ve
ren bir esnaftan, rahat rahat 8 000 lira., hatta 
ve haltta 1Î0 000 liraya katdar vıengi alabilirisin. 

Küçük iıliçıeilertlıo âdettir: Bir dermeğe para 
tioplllaimaya gidildiği zaman, maliye kont rol şefi 
vteya maliye veıngi kılsımınıın şefimi o dernieğin 
adaımllıarı öınüne düşürür ailır gider ki, esnaf 
ıkorıksun da maliye uzmanından ve o demeğe 
yandım eıtısünler. Küçük esnaftan bu fobiyi kal
dırın. Elsınalf, size daha çdk vergi vermeye güınül-
Jü olanak kaıtlanacafcltur. 

Ziraî kieisrilmlde 100 0O0 lenûe lirailıık buğday, 
ıtıütün, paımuk ve saire ziraî istihsal unsurunu 
satııp da, çeşitli fiş dalevereıllerliyle devlete bir 
kuruş dallıd öldeımeyemllleiri, o köyün muhtarına ,da 
/bir ceza yükilıeyeirelk, «iŞayet köyünide ne kadar 
ıton buğday yahut tütün ve saire yaptığını bil-
ıdiıimeyıenlleııi hana ihbar etmezsen ve ben de bu
nu tahkikat neticesinde çıkarıılsaim, sana dıa bu
nun cezası var» diye sıkı Ibir kontrol altımla alı
nız, 

iŞimjdiı ıslizin «tröst» tâbir eittiğiniz, kerte kerte 
iistilsımar eıde edıe, siyasî kadro olarak bu mevzuda 
nutuk mıeıydanllıaırıınlda ön safhada ele alplığınız 
«isienmaye çıevreSlieni» mleivzuuna gelelim. 

Buigün .sıerlmayiemin .kademesi, bir sonu, bir 
eizigisti ylokıtur. Üç ayı geçmiş zamandan beri, 
Hükümet aeaba, .«tröst» diye tehir eıttiiğiınıiız bu 
çevre ille nasıl bıir irtibat kuracak diye dört 
fgiözllie bakıyoruz. Fakat halen bir ışık yok. Ki
şiseli kanaatlim oıliur ki, Hükümet, .bu istismar et
tiği mefhuma «süraitle bir çare bulsun. Yıo'ksa, 
imdıllleıtiıiı huzurunda bir daha bunu anlatanı a.z, 

Ama, «are bulsun derken, ürkütsün deımek is-
temıiyıorumı. 

Emsal: Hacı Sadıka. Sabancı'nm ilkokul yap
tırması, oğullarının Adana'da talebe yurdu yap
tırması. 

Çağırsın Hükümet veya gelecek hükümet
ler, (-gelecek hükümetler derken, yanlış anlam 
çıkartmayınız, siyasal oluşumun çizgisi içerisin
de gelecek hükümetleri kastediyorum) sermaye 
ile bir pazarlığa girişsinler. Dün sokakta anar
şiyi körükleyen, anarşiyi yürüten insanlar, «hır
sız» dedi bunlara; «sömüren» dedi bunlara ; 
«ezan» deldi bunlara ve Cumhuriyet Halk Par
tisi ve kısım en ile Millî Selâmıet Partisi bir baş
ka üslûp ile aynı tarzda yine bunları iıtıham et
tiniz arkadaşlarım. Bunları oturtun bir sulh ma-
ısasının başına, Türkiye'miın sosyal hizmetlerine, 
mevcut vergi .donelerinin ötesinde yardım et-
ımeye davet ediniz; okşayarak insanları, bir tu
tam otla yardan uçurursunuz ve bu cemiyete 
hizmet ettirirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Demir, çalışma süreniz 
de clioldu efendim. Rica ederilm lütfen bağlayı
nız. 

ÜNAT DEMİR (Devaımla) — Sayın Başka
nım, Yüce Heyetin yüksek toleransına sığınıp 
beş dakika daha konuşuna imkânı rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız ' efendimi. 
(C. H. P. sıralarından «Konuşsun, konuşsun» 
sesleri) Konuşma süresini Genel Kurul tahdiit 
etti. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) —- Bitiriyorum 
ıSayın Başkan, bitiriyorıiim. 

Çok önemli bir faktör vardır, siyasî kadro
ların düşüneceği ve üstüne cesaretle varacağı 
eolk önemli bir faktör daha vardır. Cesaretle 
söylüyorum; Türkiye'de bir Ordu mefhumu ikia-
içmıilmaz; Türk Ordusu.. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen toparlayın 
efendim. Beni müşkül durumda bırakmayın 
efendim. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Müsaade buyu
run Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Çalışma süremiz ide bitti, lüt
fen bağlayın efendim. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Ordunun 20ı 
ay istihdam ettiği askeri sön 6 ayında altyapı
da, yurt kalkınmasında, onman ağaçlandırıl-
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masında 'kullanıLm'ak üzere bu Meclise bir ka
nun teklifi .getirilmelidir. 

Dünya ekonomik !bir harp içerisindedir; Or
dumuzun da, (bundan yanlış mana. çıkartıl ma,-
sın) bu ekonomik harbe iştirak etmesi gerek
mektedir. 

Türkiye'de ekmek israfının önüne geçilme
si gerekmektedir. Fikir işçileri ile beden işçi
lerinin 'ekmıcık gramajının değişmesi lâzımdır. 
Ben bunu bugün söylüyorum, alklı evvel deme
yin; bunu bu millet düşünecektir. 

BAŞKAN — Sayın Demir, 
ÜNAT DEMİR (Devamla) — Bitiriyorum 

Sayın Başkan. 
Türkiye'nin üç tarafı denizlerıle çevrıilidiir; 

turistik potansiyelin dünyada emısali belki 
çok nadir yerlerde ,gürülıe bilecektir; 'bu, ye dibin 
kilometrelik sahil şeridine ve bu yedi bin kilomet
renin Ibinyüz kilometreside benim kcıııdi bölgem 
olan Muğla'ya inhisar etimıeikteddr. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmek mecburiye
tinde .kalacağım Sayın Demir. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Bitiriyorum 
(Sayın Başkanımı. 

Yabancı ellerde... 
BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin 

beyefendi. 
ÜNAT DEMİR (Devamla) — Son cümleyi 

söylüyorum efendim. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim. 
ÜNAT DEMİR (Devamla) — Yabancı eller

le kazılmakta olan, turizmin kaçınılmaz nüvesi 
.olan asarı atikalarımız bir müddet daha kapa
lı kalsın, yerli arkeologlara kazdırılsın. Zira, 
yabancı elle çıkarılan lesıki eserlerimiz Türki
ye'de kalmıyor, dışarıya gidiyor. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) İleride maddeler üzerinde 
de .konuşmak ve görüşmek, düşüncellerimi da
ha da açmaik üzıere, bütçenin yurdumuzla, mille
timize hayırlı olmasını diler; bıı duygu ve dü
şüncelerle Yüce Heyetıe en derin sevgi ve say
gılarımı sunarım. (O. H. P. sınai arından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşeıkkür ederim Sayın De
mir, bir hususu istirham eldeyim efendim. 

Konuşmanızda bir ideyim .geçti. Bunu söy
lenmemiş kabnl ediyorum efendim. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Neyi Sayın 
13a şlkan ? 

BAŞKAN — Biraz evvel söylediğiniz Ibir 
deyimi, [söylenmemiş 'kabul ediyorum müsaa
denizle, teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe görüşmelerinin 
bugünkü safhasını ikmal etmiş bulunuyoruz. 

Kaldığımız noktadan devam etmek ve 18 
Mayıs 1974 Cumartesi günü saat 10,00'da top
lanmak üzere birleşimi Ikapatıyorum. 

Kapanana slaiatii : 19,35 

•«anıl 
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İŞLER 
XI . — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının reddedildiğine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/65; C. Senatosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 332) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5.1974) 

X 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/67; C. Sena
tosu : 1/245) (M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Se
natosu S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 3. — VaikıtBla.r Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/244) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sayısı : 
333) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna, dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi: 1/76; C. Senatosu: 1/254) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 42; C. Senatosu S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974^ 

X 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/77; C. 
Senatosu : 1/255) (M. Meclisi S. Sayısı : 43; 
C. Senatosu S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 
15 .5 .1974) 

X 6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi : 7/78; C. Senatosu : 1/256) 

' (M. Meclisi S. Sayısı : 44; C. Senatosu S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü-
, dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma. Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/79; C. 
Senatosu : 1/257) (M. Meclisi S. Sayısı : 45; 
C. Senatosu S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/80 ;-C. Senatosu : 1/258) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 347) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 .1974) 

X 9. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
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Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 168; C. Senatosu : 1/246) (M. Mec
lisi S.'Sayısı : 34; C. Senatosu S. Sayısı : 335) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 10. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/69; C. Senatosu : 1/247) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sayısı : 336) (Da
ğıtma tarihi : 1 5 . 5.1974) 

X 11. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/70; C. Senatosu : 1/248) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 36; C. Senatosu S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 12. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/71; C. •Senatosu : 1/249) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 37; C. Senatosu S. Sayı
sı : 338) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 13. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/72; C. Senatosu : 1/250) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 38; C. Senatosu S. Sayı-, 
sı : 339) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 14. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları teskereleri (M. Meclisi : 1/73; C. Sena
tosu : 1/251) (M. Meclisi S. Sayısı : 39; C. Se
natosu S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 .1974 ) 

X 15. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis

yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/74; C. Senatosu : 1/252) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 40; C. Senatosu S. Sayı
sı : 341) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X IG. — Diyarbakır Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/75; C. Senatosu : 1/253) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 41; C. Senatosu S. Sayı
sı : 342) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 17. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma, Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/81; C. Senatosu : 
1/259) (M. Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. 
Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 18. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/82; C. Senatosu : 1/260) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S, Sayı
sı : 349) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 19. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ile Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/83; C. Senatosu : 1/261) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 49; C. Senatosu S. Sa
yısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 20. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/84; C. Senatosu : 
1/262) (M. Meclisi S. Sayısı : 50; C. Senatosu 
S. Sayısı 351) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

....y.. . . . < . . . 



Dönem : 4 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1974 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu ile 1974 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının reddedildiğine 
dair C. Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 1/65; C. Senatosu : 1/243) 

(Mbit : 0. Sematosn 19. Sasp&ı : 932) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 5 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1999 -1/243 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

ilgi : 29 . 4 . 1974 gün ve 610 sayılı yazını za karşılıktır. 
1974 yılı Bütçe kanunu tasarısının, tümü, Cuımlhuriyet Senatosu Geneli Kurulunun 11 .5 .1974 

tarihli 61 inci Birleşiminde açık oyla reddedil imiş, dosya ilişikte gönderilmışjtir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. Tekm Ariburun 

Cumhuriyet 'Senatosu 
Bakkam 

Açılk oy neticesi 

Oy sayısı 140 

Kaibul ©5 
Ret 75 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1974 
Esas No. : 1/65, 
O. S. 1/243 
Karar No. :38 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ouımnuriyet Senatosunun 11 . 5 . 1974 tarihli ve 61 noi Birleşiminde açıık oyla tümünün 

cedidine ikanar verilen 1974 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı, bu defa Komisyonumuzda yenliden 
incelendi ve görüşüldü : 

Cumhuriyet Senatosunun 1974 malî yılı Bütçe kanun tasan'sınm tümünü redkieitaaş olması 
Ikargısında Anayasanın 94 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası nedeniyle T. B, M. M. Bütçe Karma 
Komisyonunca görüşülm'esinin Anayasaya aykırı olduğunun ileri sürülmesi üzerine M. Meclisi 
içtüzüğünün 39 ncu maddesi gereğince bu konuda öncelikle yapılan görüşmeler sonunda; aşa-
ğıdalkü nedenlerle aykırılık iddialarının varit ol madiği sionueuna varılmıştır. 
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i. Anayasamız Çift Meclis sistemini kabul etmiştir. Üstelik kanunların yapılmasında her 

iki Meclisin de söz iradesini 63 ve 64 ncü maddelerinde açık bir şekilde göstermiştir. Her iki 
Meclislerin', çift Meclis sistemini kabul eden Ana yasalar gereğince iradesi gerçekleşmeden bir 
yasa tasarrufu düşünülemez. 

öte yandan 1050 sayılı Muhasebeî Umumiye Kanununun 6 neı maddesi «Bütçe, Devlet de-
vair- ve müeSsesâtman senevi varidat ve masarif ımıhammenatmı gösteren ve bunların tatbik 
ve icrasında mezuniyet veren bir Kanundur» demek suretiyle şekil bakımından özel hükümler 
getirilmiş olsa dahi, yasalaşmasında her iki Meclislin1 iradesinin aranacağını gösteren1 bir tasar
rufa muhtacolduğunu ifâde etmiştir. 

Bu nedenle Bütçe Kanununun, çift Meclis sistemini kabul etlen Anayasalarda, sadece bir Mec
lisin kararıyle kesin sonuca varacağı hükmüne vanmaya hukukî ve kanunî imkân yoktur. 

Anayasanın 94 ncü maddesindeki «Cumhuriyet Senatosunca kaibul edilen metin» i, Karma 
Komisyonun görüşeceği; kaibul olmadığına göre, bütçenin reddolunmuş sayılacağını, Kanma Ko
misyon tarafından Millet'Meclisine sevk edilemeyeceği iddiası, 1961 Anayasasunın kaibul ettiğii 
ve 63 ve 64 ncü maddelerinde açıkladığı üzere, h akim ilke olan çift Meclis sistemine ve her iki 
Meclisin iradesi gerçekleşmeden bir yasa tasar rufunun mümkün olamayacağı ilkelerine açık bir 
şekilde -aykırıdır. . 

2. Kaldı ki; Anayasamızın ıbir diğer önemli ilkesi de; C. Senatosunun Bütçe kanun tasa
rıları konusunda vereceği kararların kesin sonuç doğuranı ayacağıdır. Nitekim Anayasalınız son 
ve kesin hukukî sonucu Millet Meclisine bırakmıştır. Bir defa daha O. Senatosuna gitmemesi 
için, önce C. Senatosundan geçinmesinin bir anlamı vardır. 

Nitekim Anayasamızın 94 ncü maddesi; Millet Meclisinde Karma Komisyonun kabul ettiği 
son metnin görüşülüp karara bağlanacağını açıkça ifade etmiş olması C. Senatosunun! tasar
rufundan soınra yapılacak işlemin ne olduğunu göstermesi, çift Meclis ilkesinin bu konuda ihmal 
edilmediğini, son ve kesin sonucun Millet Meclisinin kararına 'bağlandığını açık olarak dile 
getirmektedir. 

Yukarıda arz ettiğimiz iki "genel ilke gözö nünde tutulmadan bir fıkranın yorumlanması 
hukuka uygun düşeımez. 

İleri sürülen iddianın (kabulü halinde Bütçe kanun tasarısı Millet Meclisinle gitmeyecek
tir. Bu ise AnayasamuzMî! 63 ve 64 ncü maddele rihin âmir hükümlerine aykırıdır. 

3. Anayasamız, Bütçe kanunlarının sürekli kanunlar olmasını gözönünde tutarak, Devlet iş
lerinin sürekliliğinin sağlanması bakımından diğer kanunlarda olduğu gibi, Millet Meclisinin 
kaJbulü C. Senatosunun reddi, Millet Meclisinin benimsememesi, Kanma Komisyon teşkili Kar
ıma Komisyon kararının Millet Meclisinde oylanması ve bu oylamada Millet Meclisinim fcenldi 
ımetnini (benimsemesini vasıflı oy çokluğuna ba ğliaıması gibi belirli bir süre içinde gerçekleş-
ımıesii olanağı bulunmayan hükümleri, Bütçe kanunları için uygun görmemiş, bir Meclisin (iki1, 
bu Millet Meclisidir) kesin söz sahibi olmasını ilke olarak kabul etmiştir. 

Bu sonuca varmak için de, T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonunu, diğer komisyonlardan ayrı 
bir nitelikte terekküp ettirmiştir. Bu Komisyonda çoğunluğun Hükümet kanadına ait olacağını 9:4" 
ru3Ü maddenin 2 nci fıkrası ile kabul etmiştir. 

Bu tutumu tercih etmiş olması, Anayasamızın, Bütçe yasasının biçim engellerinden sıyırarak 
kanunlaşmasını (istemıesindendir. 

Anayasa esprisi bu olduğuna göre C. Senatosu tasarruflarının doğuracağı hukukî sonuçları 
bu açıdan değerlendirmek zorunluğu vardır. 

İleri sürülen iddia ise Anayasanın .genel ilkeleri ve esprisini alt üst edecek nitelikte olması ba
kımından açık bir şekilde Anayasaya aykırıdır. 

Kaldı ki, iddia bir başka yönden de ele alınabilir. Bu da; eğer Anayasa koyucu, iddia edilen 
hususu arzu etse idi; her iki meclisin katbul oylarını arasa idi, 165 nci maddesinde olduğu gilbi 
açık hüküm vazederdi. Bu demektir ki, Anayasamız her iki meçisin kaibulünü aradığı hususları 
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belirtmek yolunu seçmiştir. Bu konuda açık hüküm koymadığına göre, bu yoılu uygun görmemiş
tir. 

4. Diğer bir husus da Anayasamızın Bütçe tasarılarının reddi hususuna nasıl işlem yapacağına 
dair hükümler getdrniiemiş olmasıdır. Bütçe tasarılarının, siyasal iktidarın yani Hükümetin, Millet 
Meclisinde çoğunluğa sahip olacağı var sayımına dayanarak ret ile sonuçlanıam&yacağını 'kabul 
etmekitedir. Normal olan da 'budur. Aksine durumların doğmuş olması bu kaidenin istisnasını teşkil 
eder. 

Ancak, Anayasamızın bu kabulü ile Millet Meclisinin Bütçe tasarıları konusunda yetki sınırları
nın C. Senatosu tasarruflarını aştığını göstermektedir. 

Konuya Anayasa açışımdan baktığımız sürece, C. Senatosunun reddettiği bütçe tasarısının gerek 
Karma Komisyonda ve gerekse Millet Meclisinde igörüşülıemeyeeeği iddiasına hak vermeye hukukî 
ve kanunî imkân olmadığına Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Komisyonumuz Bütçe kanun tasarısının 1 nci maddesine bağlı olan (A) işaretli cetvelle Güm
rük ve Tekel Bakanlığı 'Bütçesinde yapılan değişiklik ile Bütçe kanun tasarısının 89 ncu maddesin
de mevcut fıkraların Türk alfaibesine göre düzenlenmesi hakkındaki değişikliği aynen [benimsemiş 
ve fakat C. Senatosu Genel Kurulunca, tümü reddedilen 1974 malî yılı Bütçe Kanununun red keyfi
yetini benimsemeyerek yukarıda benimsenen değişikliklerle birlikte evvelce Karma Komisyonu
muz tarafından kaibul edilen metnin, Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa arzını kaibul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

BaşOsan 
Sivas 

A. Durakoğlu 

Ağırı 
C. Erhan 

Denizli 
H. Oral 

İstanbul 
A. N. ölçen 

Kayseri 
C. Cebeci 

Muş 
İ. İlhan 

İmzada 'bulunamadı 

H. 

Başkanvekiıli 
Manisa 

D. Barutçuoğlu 

Artvin 
T. Altunkaya 

İmzada (bulunamadı 

Elâzığ 
H. Buz 

İzmir 
Muhalifim 

Muhalefet şerhim eklidir 
Y. Ergenekon 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

İmzada Ibulunamadı 

Ordu 
Muhalifini 

Muhalefet şerhim 'ökMdiı 
B. Taranoğlu 

Sözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Elâzığ 
R. Küçükel 

İmzada ıbulunamadı 

İzmir 
A. K. Önder 

Kütahya 
Muhalifim 

iSöz hakkım mahfuzdur 
Muhalefet şerhim eklidir 

A. M. Ablum 

Bize 
T. Doğan 

Adana 
ıS. Kılıç 

İmzada (bulunamadı 

Tokat Yozgat Yozgat 
Abbas ıS. E. Engin V. Uyar 

İmzada (bulunamadı 

Çanakkale 
0.0. Çaneri 

İçel 
L~ Bilgen 

Kars 
K. Okyay 

Mardin 
M. A. Anka/n 

Sivas 
K. Kangal 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Cumhuriyet Senatosunca 11 Mayıs 1974 tarihinde öenel Bütçe kanun tasarısının tümü reddolun-
ınuştur. Anayasanın 94 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası (Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metin) 
hükmünü 'getirmiştir. Karma Komisyonda yeniden görüşülmesi yapılalbilecek metin 'bu hükme göre 
ancak Cumhuriyet Senatosunca kabul ©dilen metin olabilir. 

Anayasanın 63 ve 64 ncü maddesi, Bütçe Kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmeyi her iki Mec
lisin yetki -ve görevi olarak hükme 'bağlamıştır. Bu 'hüküm gereği olarak, Bütçe Kanun tasarılarının 
diğer kanun teklif veya tasarıları gübi her iki Mecliste görüşülüp karara bağlanması, kabul veya red
dedilmesi gerekmektedir. 

Kanun tasarı veya teklifleri hakkında her iki Meclisin kararları arasında 'bir ayrılık vaki olduğu 
takdirde, 92 nci madde takip edilecek usulü göstermiştir. Ancak (bütçe kanun 'taşanları için takip 
edilmesi icabeden usul sarahaten 94 ncü maddede gösterilmiştir. Söz konusu madde sarih hükümlerle 
kabule kadar Bütçe Kanunu tasarısının taıM okluğu usulü göstermiştir. Cumhuriyet Senatosunca 
görüşülüp karara (bağlanması yeterli görülmemiş, ayrıca 94 ncü maddenin 4 ncü fıkrasıyle ancak Cum
huriyet Senatosunca fcalbul edilen metnin Karma Komisyonca yeniden görüşme konusu yapılaibileceğini 
hükme bağlamıştır. Bu durumda, Cumhuriyet Senatosunca reddolunmuş Bütçe Kanun tasarısı met
ninin Karma Komisyonda görüşme konusu yapılabilmesi, Anayasanın 94 ncü maddesine açıkça, 63 
ve 64 ncü maddelerine mâna ve ruh bakımından aylandır. 

Bütçenin tümü hakkındaki muhalefet şerhimize ek olarak arz olunur. 

İzmir Milletvekili Kütahya Milletvekili Ordu Milletvekili 
Yılmaz Ergenekon A. Mahir Ablunı BiMİ Taranoğlu 
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Bütçe Karma K<)ûn3syK)inrçnca k a M edilen 

BEŞİNCİ BÖLÜM : MÜTEFERRİK: HÜ
KÜMDÜR : 

Birinci kısım : Malî yıl içinde uyigulanmı-
yıaçak kanun hükümleri : 

MADDE 89. — a) 31 . 8 . 1956 tarühl ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü ve 64 
ncü maddelerinin her yıl Tarum Bakanlığı büt
çesine ve iaynı kanunun 35 nci maddesinin her 

jH yıi Orman Genel Müdürlüğü bütçesine konula-
<r? eaködmeknıiktarınaait: 
g !b) 12 . 6 . 1937 tarihli ve 3202 sayılı Ziraat 
2 Bankası Kanununda değişiklik yapılması hak
li; kındaki 25 . 5 . 1955 tarihli ve 6617 sayılı Ka

nunun 1 nci maddesinin (c) fıkrası; 
e) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil1 

<g Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) 
;_ fıkrası; 
^ ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat 
^ Odadan KJarraıraımın geçici 3 (ncü maddesi; 

d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gî-
^ der Vergisi Kaıııınunun 66 nci ımaddesi ile bu 

maddeye yeni bir flkna ekleyen 1137 sayılı Ka
munun 21 nci maddesi; 

e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motor
lu Kara Taşırtları Vergisi Kanununım 17 nci 
maddesi; 

f) Korunımaya Muhtaç Çocuklar hakkın
da 24 . 5 , 1957 tarihli ve 6972 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesi; 

g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun 76 nci maddesinin 
(a) bendi; 

C. Senatosunca değigftârileıreik fcaibul edEen 

BEŞİNCİ BÖLÜM : MÜTEFERRİK HÜ
KÜMLER : 

Birinci kısım : Malî yıl üçinde uygulıanimı-
yıacak 'kanun hülküımlerii : 

MADDE 89. — a) 31 . 8 . 1956 tarifhli ve 
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü ve 64 
ncü maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı büt
çesine ve aynı 'kanunun 35 ned maddesinin her 
yıl Orman Genel Müdürlüğü bütçesinle konula
cak ödenek miktarına ait: 

b) 12 . 6 . 1937 tarihli ve 3202 sayılı Ziraat 
Bankası Kanununda değişiklik yapılması hak
kındaki 25 . 5 . 1955 tarihi ve 6617 saydı Ka
nunun 1 nci maddesinin (c) fıkrası; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil 
Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) 
fıkrası; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat 
Odadan Kanununun g'eçjici 3 mcü maddesi; 

d) 13 . 7 . 1956 tariMi ve 6802 sayılı Gi-
der Vergisi Kanununun 66 neı maddesi ile bu 
imaddeye yeni bir fıkra ekleyen 1137 sayılı Ka
nunun 21 nci maddesi; 

e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motor
lu Kara Taşıtları Vergisi Kanununuaı 17 nci 
maddesi; 

f) Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkın
da 24 . 5 . 1957 t a r » ve 6972 sayılı Kanu
nun 9 ncu 'maddesi; 

g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun 76 neı maddesinin 
(a) benıdi; 



p 

Bütçe Kanma Komisyonunca kabul edilen 

h) 10 . 5 . 1969 tarihli ve 1164"sayılıArsa 
Ofisi E^umumum 5 mci maddesi; 

i) 6831 sayılı'Onman. Kanununum bazı mad
delerimin değiştirilmesi ve bu Kamıma ek: mad
de ile bir geçici madde efelemmesime dair 
20 . 6 . 1973 tarih ve 1744 sayılı Kamunun ek' 
3 neü maddesinin (A) fıfcnasnnın (d) bendi ile 
elk 4 neti maddesi ve aynı Kanunun 3 neü mad
desi ile eklemen 6831 sayılı Kanunum geçieil 6 ncı 
maddesi; 

Hüküm] eri 1974 bütçe yılında bu karnına 
bağlı (A) işaretli cetvelim ilgili program, a l t 

W program, faaliyet veya projelerime konulmuş 
ödemek miktarları dâhilimde uygulanır. 

j) Muhafazasıma lüzum (kalmayan evrak ve 
"p vesaikin imha edilmesi hakkımdaki 26 . 3 . 1956 
w tarihli ve,6696 sayılı Kamum; 
^ Ancak; Adalet Bakamlığı merkez ve diler, 

Maliye Bakamlığı merkez ve taşra, Gümrük ve 
o. Tekel Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 

merkez ve taşra, Ticaret Bakamlığı merkez ve 
taşra, Sanayi ve Tekmioloji Bakanlığı, ilgili ku-
irumların merkez ve taşra, Ziraat Bankası mer
kez ve taşra teşkilâtıma, Yargıtaya, Yüksek Hâ
kimler Kuruluma ve Adılı Tıp Meclisine ait ev
rak ve vesaikim imhası 26 . 3 . 1956 tarihli ve 
6696 sayılı Kanunum bükümlerime tabi olmak
sızın hazırlanacak yönetmelikler esasları daire
sinde yapılır. 

k ) Şehiriçi konuşmalar dışımda Ankara, 
İstaınıbuıl, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilen 
meccani telefonlara ait 876 sayılı Kanunun 

p= 

C. Senatosunca değiştirilerek kabul edilem 

h) 10 . 5 . 1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa 
Ofisi Kanunumun 5 mci maddesi; 

i) 6831 sayılı Orman. Kamumumun bazı mad
delerinim değiştirilmesi ve bu Kanunca elk mad
de ile bir geçici madde efclemmıesime dair 
20 . 6 . 1973 tarib ve 1744 sayılı Kamumun ek 
3 meü maddesinin (A) fikrasımım (d) bendi ile 
elk 4 meü maddesi ve aynı Kamumun 3 meü mad
desi ile eklemem 6831 sayılı Kamumun geçici! 6 mci 
maddesi; • 

Hükümleri 1974 bütçe yılımda bu kamuma 
ıbağh (A) işaretli cetveliın ilgili program, alt 
program, faaliyet veya projelerime konulmuş 
iödemek miktarları dâMlimde uygulanır. 

j) Mubafazasına ilüzuım (kalmayan evrak ve 
vesaikim imha edilmesi hakkımdaki 26 . 3 . 1956 
tarihli ve 6696 sayılı Kamum; 

Ancak; Adalet Bakamlığı merkez ve diler, 
Maliye Bakamlığı merkez ve taşra, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı Gümrükler Geneû. Müdürlüğü 
merkez ve taşra, Ticaret Bakanlığı merkez. ve 
taşra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili ku-
iramlarım merkez ve taşra, Ziraat Bankası mer
kez ve taşra teşkilâtıma, Yargıtaya, Yüksek Hâ
kimler Kuruluma ve Adlî Tıp Meclisime ait ev
rak ve vesaikin imhası 26 . 3 . 1956 tarihli ve 
6696 sayılı Kanunum hükümlerime tabi olmak-
sızım bazırlamaoalk yönetmelikler esaslan daire
sinde yapılır. 

k) Şehiriçi komuşmıalar dışımda Ankara, 
İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerde tesis edilem 
meccani telefonlara ait 876 sayılı Kanunum 



Bütçe Karma; Komisyonunca kabul edilen 

7 nei ve bu maddeye elk 5 . 12 .1928 tarihli ve 
1366 sayılı; 13.12.1934 *arMi ve 2609 sa
yılı ; 10 . 3 .1930 tarilhli ve 1569 sayılı 16 .4 .1933 
tarihli ve 2143 sayılı; 11 .6 .1933 t a r M ve 
2304 sayılı kanunlar ilıe 30(54 sayılı Kanunun 
7 nei, 3488 sayılı Kanunun 6 acı ve 1.5.1930ı 
tarihli ve 1601 sayılı Kamınla değişik 1379 sa
yılı Kanunun 5 ncii maddesi; 

1) 21 .5 .1955 tarihli ve 6623 sayılı Türk 
Hava Yolları Kanununun 6 nei maddesinin 2 
neü fıkrası, 

im) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 31, 32, 37, 38, 59 ve 92 nei (maddeleri; 

n) 16 . 7 .1945 tarihli ve 4792 sayılı İşçi 
Sigortaları Kurumu Kanununun, 344 sayılı 
Kanunla değişik 20 nei ımaddesinin (b) fıkra
sında ifade edilen tahvillere yatırılacak yedek 
aikçeler için maddede öngörüten % 40'lık limiit; 

o) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 195 ve 199 neu (maddeleri ile 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
158 nei maddesi; 

p) 23 .2 .1963 gün ve 196 sayılı Dış Se
yahat Harcamaları Yengisi Kanunu; 

r ) 9 .3 .1972 gün ve 1571 sayılı bazı Te
kel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan 
elde edilen hasılatın T. C. Merkez Bankasında 
açılacak bir Deprem Fonu hesabına toplanma
sına dair Kanunun 1 nei maddesi; 

s) 28 .4 .1972 gün ve 1581 sayılı Tarım' 
Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 
(geçici 5 nei ımaddesi; 

C. Senatosunca değiştirilerek kabul edilen 

7 nei ve bu maddeye ek 5 . 12.1928 tarihli ve 
1366 sayılı; 13.12.1934 tarühli ve 2609 sa
yılı ; 10 . 3 .1930 tardlhli ve 1569 sayılı 16 .4 .1933 
t a r i h i ve 2143 sayılı; 11 .6 .1933 tarihli ve 
2304 sayılı kanunlar ilıe 3054 sayılı Kanunun 
7 nei, 8488 sayılı Kanunun 6 nei ve 1.5.1930ı 
tarihli ve 1601 sayılı Kanunla değişik 1379 sa
yılı Kanunun 5 nei maddesi; 

1) 2 1 . 5 .1955 tarihli ve 6623 sayılı Türk 
Hava Yolları Kanununun 6 ncı maddesinin 2 
nei fıkrası, 

m) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 31, 32, 37, 38, 59 ve 92 nei «maddeleri; 

n) 16 . 7 .1945 tarihli ve 4792 sayılı İşçi 
Sigortaları Kurumu Kanununun, 344 sayılı 
Kanunla değişik 20 nei maddesinin (b) fıkra
sında ifade edilen tahvillere yatırılacak yedek 
lalkçeler için maddede öngörülien % 40'lık limilt; 

o) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 195 ve 199 ncu maddeleri ile 926 sayılı 
Türk (Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
158 nei maddesi; 

p) 23 .2 .1963 gün ve 196 sayılı Dış Se
yahat Hareani'aları Vergisi Kanunu; 

r) 9 .3 .1972 gün ve 1571 sayılı bazı Te
kel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan 
«İde edilen hasılatın T. C. Merkez Barakasında 
açılacak bir Deprem Fonu hesabına toplanma
sına dair Kanunun 1 nei maddesi; 

s) 28 .4 .1972 gün ve 1581 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Birilikleri K&nununun 

geçici 5 nei imıaddesi; 



Bütçe Barma Komisyonunca! iklalbuıl edilen 

t) (5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Kamu
nun 8 mâ maddesinin (fb) fıferıa&ı; 

ti) 1757 «ayılı TıopraJk ve Tanm Reförtau 
Kanununun 201 ncd maddesinin 2 ncd fıkrası
nın (b) bendi; 

Hükmileri 1974 miadı yıhındıa uygulanamaz. 

C. Senatosunca değiştirileTiefe fealbu! edilen 

ş) j5 . 4.1973 tardln ve 1702 sayılı Kanu
nun 8 nci (maddesinin >(ib) fıfcrası; 

t) 1757 sayılı Tıoprıalk ve Iharım Reforımu 
Kanununun 201 ncd maddesinin 2 ncd fikrıam-
nm (fo) bendi; 

Hüikümleırd 1974 malî yı'hndıa uygulanmaz. 



Daire : 14 GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
Kurum : 00 

K O D L A R 

S 2 - -

e3 

e8 £ 

i r i M Cg r_ t. d ^ A Ç I K L A M A 

111 

112 

01 

01 

003 

003 

GÜMRÜK KANUNLARINI UYGULAMA 
VE İZLEME HİZMETLERİ 
GÜMRÜK İŞLEMLERİ 

Makina, teçhizat ve taşıt alımları 
600 Makina, teçhizat ve taşıt alımları 

GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI ÎLE MÜCADE 
LB HİZMETLERİ 
GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI ÎLE MÜCADE 
LE HİZMETLERİ 

Makina, teçhizat ve taşıt alımları 
600 Makina, teçhizat ve taşıt alımları 

Komisyonca kabul edilen 

Harcama 
kalemi 

1 550 000 

3 200 000 

Madde 
(Faaliyet 

Proje) 

1 550 000 

3 200 000 

Ödenek Kesim B 
türü (Alt program) (Pr 

37 367 000 
90 042 256 

127 

71 

71 164 718 
8 080 000 

Millet 
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