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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Açık oya sunulan :
Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C, Sena
tosu Ankara Üyesi Yiğit Köker, Urfa Milletvekili
Abdülkadir Öncel, Konya Milletvekili özer Ölç
men, Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 22 Ocak 1962
tarih ve 1 sayılı Kanunun 5 . 6 . 1975 tarih ve 1905
sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinin değiştirilme
si ve bu Kanuna 1 geçici madde eklenmesine dair
kanun teklifinin (2/772) (S. Sayısı : 454); oyların ay
rımı sonucunda kabul edildiği açıklandı.
Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil, Kay
seri Fınarhaşı'nda meydana gelen yangın;
Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar, İstanbul ili
Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanının,
muhtarlara ödenek verilmesi hakkında kanun tek
lifine ilişkin beyanları;
Muğla Milletvekili Ali Döğerli, Fethiye'deki Türk
Maden İşletmesinde uzun süredir devam eden grev
konularında gündem dışı;
Konya Milletvekili Özer Ölçmen de, 10 . 2 . 1977
tarihli 44 ncü Birleşim tutanağında yer alan bir be
yanının düzeltilmesi ile ilgili olarak geçen tutanak
hakkında birer konuşma yaptılar.
Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum,
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna ge-

cici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı. (1/428)
ile;
İzmir Milletvekili
Kemal Önder'in, 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkra
larının değiştirilmesi ve bu Kanuna ek ve geçici mad
deler eklenmesine. (2/661) ve,
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 2013 sayılı
Kanunla değiştirilen ek 6 nci maddesi ile aynı Ka
nuna 2013 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci madde
sinin değiştirilmesine (2/685) dair kanun tekliflerinin
doğrudan doğruya gündeme alınması hakkındaki
önergeleri kabul edüdf.
1 8 . 3 . 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu
nun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine dair
kanun tasarısı ile tekliflerinin (1/438, 2/28, 2/58, 2/207,
2/303, 2/379, 2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367 ve 367'
ye 1 nci ek) maddeleri üzerindeki görüşmelere de
vam olundu.
16. Şubat 1977 Çarşamba günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.50'de son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Mehmet Orhan Akkoyunlu

Divan Üyesi
Sivas
Enver Akova

Divan Üyesi
Ağrı
Cemil Erhan

II. — GELEN KÂĞITLAR
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! önergesi. (2/717) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi :
Tasarı
1. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağ- j 15 . 2 . 1977) (Gündeme)
h (A) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı Kıs- !I
Raporlar
mında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
4. — Devlet Denizcilik Akademisi kanunu tasa
sı. (1/530) (Bütçe Karma Komisyonuna)
rısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Teklifler
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (1/142) (S.
2. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün,
Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 , 1977) (Günde
Trabzon İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Kadro
me)
kanunu teklifi. (2/783) (Millî Eğitim ve Plan Komis
5. — Fahrettin Dönertaş'ın özel affına dair ka
yonlarına).
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/458) (S.
3. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut
Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) (Günde
lu ve 38 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu ile 298
me).
ve 306 sayılı kanunların bazı maddelerinin değişti
6. — Mustafa Şen'in özel affına dair kanun ta
rilmesi ve kaldırılması hakkında kanun teklifi ve
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/463) (S. Sayı
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
sı : 460) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 , 1977) (Gündeme).
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7. — Mihrali Koçak'ın, özel affına dair kanun
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/468) (S. Sa
yısı : 462) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) (Günde
me).
8. — İbrahim Yeler'in özel affına dair kanun
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/466) (S. Sa
yısı : 464) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) (Gündeme).
9. — Celâl Aydın'm Özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/462) (S. Sa
yısı : 466) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977) (Günde
me).
10. — Ahmet Turan Gülpınar'm özel affına da
ir kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu.
(1/467) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1977)
(Gündeme).
11. — Aydın Aydm'ın özel affına dair kanun
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/461) (S. Sa
yısı : 461) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) (Günde
me).
12. — Bekir Usta'nın özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/469) (S. Sayı
sı : 463) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) (Gündeme).
13. — İsmail Demiröz'ün özel affına «jlair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/465)
(S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) (Gün
deme).
14. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, M.
Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) cezasının affına dair
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kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/376)
(§. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 16 , 2 . 1977)
(Gündeme).
15. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanunu ile bu
Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna daîr Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi :
1/483; C. Senatosu : 1/452) (M. Meclisi S. Sayısı :
590; C. Senatosu S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi :
16 . 2 . 1977) (Gündeme)
16. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasansı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/529;
C. Senatosu : 1/453) (M. Meclisi S. Sayısı : 501; C.
Senatosu S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : 16.2.1977)
(Gündeme).
17. — Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı
1976 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıklası tezkereleri (M. Meclisi : 1/524; C. Senatosu :
1/454) (M. Meclisi S. Sayısı : 502; C. Senatosu S.
Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) (Gün
deme).
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saaü : 10,00
BALKAN : Kemal Güven
DİVAN ÜYELERİ : Cemil Erhan (Ağn), Halil Karaatlı (Bursa)

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 46 ncı Birleşimini açıyorum.

III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Işıklar yandığında, saym arkadaşlarımın be
yaz düğmelere basmak suretiyle yoklamaya katılma
larını rica ediyorum.

Yoklama işlemi
H. P. sıralarından,
Yoklama işlemi
len arkadaşlarımın
3 —

devam etmektedir efqndim. (C.
«İsmen yapılsın» sesleri.)
devam etmektedir, sonradan ge
yoklamaya katılmalarını rica edi-
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yorum efendim. (C. H. P. sıralarından* «Çoğunluk
yok» sesleri)
Çoğunluğumuz oluyor, biraz sabrederseniz.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Biz sabrediyoruz
Sayın Başkanım, ama millet sabretmiyor.
BAŞKAN — Efendim biraz sabırlı olunuz, ço
ğunluk temin edilmek üzeredir.
Yoklama işlemi devam etmektedir efendim.
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Çoğunluk
yok Sayın Başkanım, ad okuyarak yapılsın.
BAŞKAN — Efendim, çoğunluk temin edilmek
üzere, biraz sabrederseniz.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Biz ediyoruz ama
millet edecek mi?
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BAŞKAN — 'Efendim rica ediyorum, yoklama iş
lemi devanı ediyor. Sonradan gelen arkadaşlarım
yoklamaya lütfen katılsınlar...
Yoklamaya katılmayan arkadaşım var mı efen
dim?.. («Var» sesleri) Lütfen, sonradan gelen arkadaş
larım yoklamaya katılsınlar efendim.
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan,
bu yoklama sağlıklı değil, ad okunarak yapılsın, bir
den fazla düğmeye basıldı.
BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan arkadaşım
var mı efendim?.. Sonradan gelen arkadaşlarım lütfen
yoklamaya katılsınlar.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Çoğunlu
ğumuz vardır.

IV. — GÖRÜ DLEN İŞLER
1. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe Kanunu
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 1/494; C. Sentosu : 1/492) (M. Mec
lisi S .Sayısı : 499, C. Senatosu S. Sayısı : 614) (1)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Gündemimize
göre, 1977 Maîî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı üzerindeki
görüşmelere başlıyoruz.
Bu görüşmeler süresince, ülkemizin iç ve dış so
runlarım her yönüyle ve geniş ölçüde tartışmak ola
nağını bulacağız. Yapılacak konuşma ve eleştirilerin
sorunlarımıza aydınlık ve çözüm getireceğinden ve
görüşmelerin tamı bir olgunluk havası (içerisinde, ya
pıcı bir üslup ıile sürdürüleceğinden en ufak bir kuş
kum yoktur. Bu ümit ve temenni ile bütün arkadaşla
rımın, Hükümet ve siyasî partilerimizin bu konudaki
çalışmalarının, ülkemiz ve ulusumuz için hayırlı olma».,
sim yürekten diliyorum.
Bütçe görüşmeleri için Hükümet ve Komisyon
lütfen yerlerimi alsınlar efendim.
Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır.
Bütçe görüşmeleri, Genel Kurulun 10 . 2 . 1977
tarihli 44 ncü Birleşiminde alınan karara uygun ola
rak basılıp dağıtılan program uyarınca yapılacaktır.
Bütçe tasarısının tümü üzerindeki görüşmelerde si
yasî parti grupları adına yapılacak konuşmalar 2'şer
saat, kişisel konuşmalar 20'şer dakika ve Hükümet adı(1) 499 S .Sayılı Basmayan tutanağa eklidir.

na verilecek cevap süresi, sunuş konuşması hariç, 2
saattir, 2 saatle sınırlıdır.
Basılıp sayın üyelere dağıtılmış bulunan Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporunun okunup okunmamasını
oylarınıza sunacağım : Raporun okunmasını kabul
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmemiştir.
Bütçeyi, Hükümet adına Genel Kurula sunmak
üzere Maliye Bakam Sayın Ergenekon'a söz veriyo
rum.
Buyurun Sayın Ergenekon. (A. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri;
1977 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısını Hükümet
adına sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Ko
nuşmamın başlangıcında Yüce Meclisin sayın üyele
rini saygı ile selâmlıyorum.
1977 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı kanunî süresi için
de Türkiye Büyük Millet Meclisine tevdi edilmiş, 40
gün süre ile Bütçe Karma Komisyonunda tetkik edil
miş, Bütçe Karma Komisyonunda Yüce Meclislere
niyalbeten görülen faaliyet içinde birtakım değişik
liklere uğramış, bilâHıara Cumhur'iyet Senatomuzda
10 gün süre ile yine itinalı bir tetkike tabi tutulmuş
tur.
1977 yılı bütçesi, gerek hazırlanış, gerek bu büt
çeye hâkim olan prensipler bakımından gerek dün
yanın içinde bulunmuş olduğu ekonomik durum ve
bunun Türkiye'ye akisleri bakımından birtakım özel
likler taşıyan, kendisinden önceki bütçelere göre bir
takım farklılıklar taşıyan bir bütçedir.
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1977 yılı bütçesi, Türkiye*de 15 yıldır uyguîaıımakta olan üç plan döneminin son bütçesidir. 1977 yılı
bütçesiyle 3 neti Plan dönemi nihayete ermiş olacak
tır ve Tüıkiye 4 ncü Planını ve ona uygun program ve
bütçelerini bu 15 yıl içinde almış olduğu ekonomik ve
sosyal sonuçları dikkate alarak, hazırlamak imkânını
bulacaktır. Bu niteliği (ile 1977 yılı bütçesi, üç plan
dönemini değerlendiren üç plan döneminde edinilen
tecrübeleri 4 ncü ve ondan sonraki planlara hazırlık
olabilmesi bakımından kendi içine intikal ettirebilen,
üç plan dönemi İçinde Türkiye'nin varmış olduğu
ekonomik seviyeyi, bundan sonra varması gerekli
ekonomik seviyeye göre ahenkleştirme gayretinde
olan bir bütçe olacaktır.
Bütçemizin birinci özettiği, plan dönemleri so
nunda, bu planlara göre telâfi edici bir bütçe karak
terini taşıması olacaktır.
Yine 1977 yılı bütçesi, yasama döneminin son yılı
olması sebebiyle bir seçim yılı bütçesidir. 1977 yılı
bütçesi uygulanması sırasında Türk milleti önümüz
deki 4 yıl için kendisini idare edecekler hakkında
yeniden karar verecektir, yeniden tercihlerini kulla
nacaktır. 1977 yılı bütçesi bu itibarla, Türk Milleri
ne 4 Senede sunulmuş olan hizmetleri, Türkiye'nin
vardırılmış olduğu refah seviyesi ve ekonomik seviyeısjlrii de ifade edebilen bir bütçe olacaktır.
Türkiye, kalkınma mücadelesini tabiatıylc 1977
yılı içinde yapacak değildir. Uzun senelerden beri kal
kınma özlemi duyan, potansiyelini bu özleme göre
ayarlamak gayretinde olan Türkiye, 1977 ve onu ta
kip tiden yıllarda kaynaklarını daha realist ve daha
verimli bir şekilde kullanma gayreti içlinde bulunacak
tır. Bu gayreti hürriyet nizamı ve demokratik sistem
içinde gerçekleştirmeye devam edecektir. Demokratik
nizamın uzun mücadelelerle ülkelere ve kişilere sağla
mış olduğu nimetler - ki bunun başında kişinin hür
riyeti, kişinin hakkı ve kişinin tercih imkânı gelmek
tedir - bu hürriyetler büyük bir mücadeleye konu
oimaktdaır. Yâlnız ülkemizde değil, bütün dünyada;
bütün dünya sadece bir ekonomik gelişme mücade
lesi değil, aynı zamanda bir nizam mücadeleci içeri
sindedir. Nizam mücadelesi, genellikle hürriyeti ve
hürriyet nimetlerini o ülkeye ve o ülkenin fertlerine
çok gören kişiler tarafından sürdürülmektedir. Nizam
mücadelesinin dünyada görülen belli başlı hedefi de
mokratik sistemdir ve hürriyet içerisinde kalkınma
dır.
Türkiye tabiatıyle bu nevi bir mücadelenin dışın
da kalamaz ve kendisi kalkınması uğruna hürriyet-
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lerini feda edemez, kalkınması uğruna demokratik re
jiminin tehlikeye atılmasına da göz yumamaz; ama,
ne birinden ne ötekinden vazgeçmeden idarelerin hür
riyet içerisinde kalkınmayı, kaynaklan en iyi kulla
narak, ülke fertlerini en geniş hürriyet imkânların
dan istifade ettirerek bulmaları icabeder.
İki yıldır göreVi başında olan Hükümetiniz, bu
prensiplerin ışığı altında hem kalkınma hedeflerini
tespit etmiştir, hükümet programları bu hedeflerden
ilhanı almıştır; hem de demokrasiye karşı, demokra
sinin varlığını korumaya karşı süregelmekte olan mü
cadele içinde en müessir rolü oynamıştır. Hürriyet
nizamının savunulması için yürütme gücü kanunla
rın kendisine vermiş olduğu bütün yetkileri kulla
narak, bütün imkânları kullanarak bu nizamın koru
ması mücadelesini de bu iki yıl içerisinde vermiştir.
Huzurunuza takdim etmekte olduğumuz bütçe,
Hükümet Programı ile Yüce Meclislere sürmüş oldu
ğumuz taahhütler ve bunların gerçekleştirilmesi im
kânlarını ve şimdiye kadar ne nispette gerçekleştiril
diklerini ifade etmektedir.
Değerli arkadaşlarımın malumudur ki; bir ülke
nin ekonomik gelişmesine tesir eden faktörler, mün
hasıran kendi iç meselelerinden, kendi iç imkânların
dan gelmemektedir. Bir ülkenin ekonomisinde, özel
likle dünyanın bugünkü gelişmişlik seviyesinde diğer
ülkelerle yürütmeye mecbur olduğu kesif münasebet
ler karşısında, dünyadaki ekonomik gelişmeler, dünya
daki siyasî gelişmeler de önemli nispette etki yapmak
tadır. Bu sebepledir ki, 1977 yılı Bütçeslinin hazırlan
masına tesir eden ve Türkiye dışında oluşan faktörleri
kısa bir şekilde huzurunuzda ifade etmek istiyorum.
Dünya ekonomisi 1970'Iere vardığında nispî bir
dengeye sahip belirli bir gelişme hızını sürdürebilen,
fiyat istikrarı içinde, özellikle gelişmiş ülkelerde fiyat
istikrarı içinde gelişmesine devam eden bir ekonomi
manzarası göstermekteydi. Ancak, 1970'Ierin ilk yılla
rında dünyada yeni faktörler, yeni dengeler ortaya
çıkmaya başladı. Bunların 'belli başlıları, hammadde
ve petrol fiyatlarında olan gelişmelerdir. 1970 yılına
kadar petrolün bir varilinin fiyatı 1,5 ile 2 dolar ara
sında değişmekte iken, 1973 yılının ikinci yarısından iti
baren fiyatlarda fevkalâde süratli artışlar meydana
gelmiştir, 4 misli 5 misli artışlar meydana gelmiştir;
bunun yanında birtakım stratejik hammaddelerde de
dünyada önemli artışlar olduğunu görmekteyiz.
Bu önemli artışlar sanayileşmiş ülkeleri bir şek
liyle etkilemiştir, sanayileşme yolunda olan ülkeleri de
bir başka şekliyle etkilemiştir.
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Petrol ihraç eden ülkeler, 1970'lere kadar bu mü
him tabiî kaynağın değeri pahasuada kendi elinden
çıkmadığı kanaatiyle ve bu iddia ile petrol fiyatlarını
devamlı olarak yükseltme eğitiminde bulunmuşlardır.
Özellikle petrol üreten ve ihraç eden ülkelerin mey
dana getirmiş oldukları teşekkül, fiyatlar üzerinde
hâkim, piyasaya hâkim ve ünıifonn bir politika takip
ederek, petrol karşısında alınabilecek tedbirleri de et
kisiz hale gelîirebilmişlÜr. Sadece 1973 ve İ974 ydlanmıda değil, onu takip eden yıllarda ve 1977 yılı başın
da da OPEC'in petrol fiyatları için yeni kararlar al
dığını görmekteyiz. 1977 yılı başında alınmış olan ka
rarlarla, petrol fiyatlarında % 15'e varan kademeli
bir artma öngörülmektedir. OPEC ülkelerinden sade
ce ikisi, Suudî Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri
bu fiyat 'artışım fazla bulmakta ve fiyaterım % 5 se
viyesinde artırılmasının uygun olacağı kanaatindedilir
ler. Ama buna rağmen, 1977 yılı başından itibaren
petrole yapılan zam da uygulanmaya başlanmıştır.
Sanayileşmiş" ülkeler hammaddede, özelikle enerji
hammaddesinde meydana gelen bu büyük fiyat artışım telâfi edebilme imkânını, kendilerinin büyük sa
nayi mamul imalâtçısı olmamın vermiiş olduğu avan
tajla dengeleme gayretti içinde olmuşlardır. Belirli bir
zaman fasıîasıyle fazla olmayan bir zaman fasjJasıyle
pahalı hammadde, pahalı enerji, pahalı sanayi ürünü
şeklinde bir dengenin oluşması' somununu doğurmuş
tur.
' -Sanayileşmiş ülkeler, büyük ithalâüçı durumuna
gelen petrol üretici ülkelere daha yüksek fiyatla yatı
rım malı, daha yüksek fiyatla sanayi mamulü sata
rak, enerji ve hammadde fiyatlarındaki bu artışa mü
him mikyasta telâfi edebilmek imkânımı bulabi'mcşlerdir. Ancak, petrol üreticisi olmayan ve gelişme yo
lunda olan üikeleriMi, böyle bir telâfi imkânı yoktur.
Bu sebepledir İd, petrol üreiîıidsi olmayan gelişme
yolundaki ülkelere hammadde ve petrol fiyatlarındaki
artış, çok daha önemli etki yapmıştır. Bu ülkelerin
kalkınma hızlarını yavaşlatıcı, bu ülkelerin öılcmelcr
dengesinde çok büyük açıklara sebebiyet verici neti
celer hasıl etmiştir.
Hammadde fiyatlarında özellikle stratejik enerji
hammaddesi fiyatlarında görüîen bu gelişmemin, sa
nayileşme yolunda olan ülkelerin ekonomik gel'şimelerini mühim mikyasta durdurucu, kalkınma hızları
nı yavaşlatıcı, ithalâtta kend ilerimi mühim müşkülâta
uğratıcı sonuçlarının, umuyoruz ki, önümüzdeki dev
relerde ekonomik yoldan birtakım çareleri bulunsun.
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Kalkınma yolunda olası ülkelerin, gelişmiş ülkelerle
petrol üretici ülkeler arasındaki bu fiyat yarışında da
ha fazla mutazarrır olmalarında kendi günahları yok
tur. Onların yegâne eksiği, petrol üreticisi ülke ola
mayışlarından ve bir an evvel sanayileşmek isteyişle
rinden gelmektedir. Temenni ediyoruz ki, önümüz
deki dönemlerde kalkınma yolunda olan ülkelerin bu
fiyat yarışı karşısında, bulunmakta olan denge içinde
kendilerine has bir özel imkâna ekonomik yoldan
kavuşturulması çaresi dünya milletleri tarafından bu
lunsun,,
1970'îerin ekonomisinde görmüş olduğumuz bu
ani değişiklikler, kalkınma hızlarıma da önemli nispet
te eti i yapmıştır, gelişmiş ülkelerin kalkınma hızları
na da önemli nispette etki yapmıştır. Özellikle büyük
sanayileşmiş ülkelerin bir kısmı, son yıllarda negatif
kalkınma Inzı gösternıektedMer. Meselâ, Amerika
Birleşik Devletlerinde gayri safi millî hâsılamın geliş
mesinin - 1,8'e kadar düştüğünü, Fransa'da - 2,5'a,
İngiltere'de - 1,7'e, İtalya'da - 3,7'e kadar düştüğünü
görmekteyiz. 1975 yılında Japonya'da bu eksilişlere
karşı ancak % 2'lik bir artış sağlanabildiği görülüyor.
Ancak Î976 yılımda, biraz evvel bahsetmiş olduğum
dcifflgö nispî olarak teessüs ettiği için, gelişmiş ülkeler
de kalkınma hızları ufakda olsa ( + ) ' a dönmüş ola
rak görülmektedir. 1976 yılı için henüz kesin olarak
elde edilmeyen rakamlara göre yapılmakta olan tah
min, geh'şm'kş ü'lkelerde kalkınma hızlarının % 2 ilâ
6 amsımîa değişeceğidir.
Gelişmekte olan ülkelerde kalkınana hızı 1973 yılaıda, yani henüz hammadde ve petrol krizi doğmadan
1973 yılında oıfeJaKia % 6,8 olarak gömülmekteyken,
1974 yılında bu gelişme hızı ortalama % 5,6'a, 1975
yılında % 3,5'a kadar düşmüştür. 1976 yılında yapı
lan 'tahminlerde, gelişmekte olan ülkelerin kalkımma
hızının 1975 yılı seviyesine yakısı olacağı, yani 3,5 ilâ
4 aracında değişebileceği öngörülmektedir.
Yine bu ekonomik değişme, fiyatlara ve enflas
yon hadlerine de tesir etmiştir. Ekonominin 1974 1975 yıllarında oldukça mühim mikyasta, 1976 yılın
da da kısmen bir durgunluk döneminden geçmiş ol
masına rağmen, fiyatlardaki artış, gelişme dönemle
rine nazaran daha manidar seviyelerde görülmektedir.
Meselâ, İngiltere'de 1974 yılında elde edilen fiyat ar
tışı % 23,3; 1975 yılında % 24,1'dir. 1976 yılının eli
mizde olan ilk 10; aylık fiyat gelişme rakamlarına gö
re, İngiltere'de 10 aylık fiyat artışı % 13,8'dir.
İtalya, enflâsyondan çok daha önemli Kispette et
kilenmiştir. 1974 yılında İtalya'da fiyat artışı, °/0 40,7'
6 —
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dhy 1975 yılımda % 8'e inmiştir İtalya'da fiyat artış
ları; ancak 1976 yılının ilk 10 ayında yine fevkalâde
büyük bir yükseliş göstererek, 10 aylık sonuç % 27,6'a
varmıştır.
İspanya'da 1974 yılında % 17,9; 1975 yılında
% 12,6; 1976 yılında ilk 8 aylık rakam olarak ifade
ediyorum, % 7,9'a yükselmiştir fiyat gelişmesi.
Portekiz'de, 1974 yılında % 28,3; 1975 yalında
% 12,5; 1976 ydının ilk 9 ayında % 14'lük bir fiyat
artışı görülmektedir.
Komşumuz Yunanistan'da, 1974 yılında fiyat ar
tışı % 36,7'dir, 1975 ydınd» bu artışın mühim oran^
da düştüğünü görüyoruz % 6,8'e, 1976 yılının jlk 10
ayında elde ettikleri fiyat artışları % 11,5'tur.
Görüldüğü gibi ekonomisi Türkiye'ye benzeyen,
hatla Türkiye'den çok daha fazla gelişmiş olan ^al"
ya, İngiltere gibi ülkelerde önemli fiyat artışları vaki
olmuştur son 3 yıl içinde. Fiyat artışlarında nispî is
tikrarı sağlayabilen ülke - ki, yegâne ülke dense hata
edilmez - Federal Almanya'dır.
Federal Almanya'da 1974 yılında buna rağmen
% 13,4'tür; 1975'te % 4,7; 1976 yılımn ilk 10 aymda
elde edikn sonuç % 5,5'tur.
Son yıllann ekonomik gelişmesi, gelişme hızları
na, fiyalî artışlarına etki yaptığı gibi, ödemeler denge
lerine de etfei yapmıştır. 1975 yünda dünya ticaretin
de % 4,5 oranında bir daralma olduğu görülmektedir.
1976 yılında dünya, bu gerilemeyi telâfi etmiş ve ya
pılan tohmin'ere göre dünya ticaretinde 1976 yılı so
nu itlbanyle % 10 oranında bir artış beklenmektedir.
Tabiatıyle 1974 ve 1975 yılında sanayileşmiş ülkelerin
talep hadleri önemli nispette düşmesine rağmen, 1976
yılında sanayileşmiş ülkelerin talep hadlerindeki yükseMş, dünya ticaretinin artışını da önemli nispete et
kilemiş bulunmaktadır.
Uluslararası ifihalâtia en büyük artış, petrol ihraç
eden ülkelerdedir. Bu ülkelerde ithalât 1974 yılında
% 43,5 oranında, 1975'te % 48,5 oranında artmıştır.
1976 yılında bu artışın yavaşladığını görüyoruz. Tah
mini olarak, yıl sonu itibariyle artışın % 18 civarın
da gerçekleşmesi beklenmektedir.
Sanayileşmiş ülkelerde 1974 yılında ithalât sadece
% 1 aramıştır, 1975 yılında % 7,5 gerilemiştir. Ancak
1976 yılında ekonomilerinin önemli nispette düzel
mesi sonucu olarak, ithalâtlarını da % 12,5 oranında
ajihrafcıüecekleri beklenmektedir.
GeMşmekte olan ülkelerin ithalât ve ihracatı da
aynı nispette etkilenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin
ihracatı 1974 yılında % 7 oranında artmış, 1975 yı
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lında hiç artmamıştır, Gelişmekte olan ülkelerin ihra
cat ortalamasında bir kıpırdanış görmüyoruz. 1976
yılında bir nispî iyileşme yine gelişmekte olan ülke
lerde de görülmektedir.
1974 ve 1975 ydında gelişmiş olan ülkelerin itha
latındaki bu daralma, OPEC ülkelerinin petrol ihra
catını da etkilemiştir. Petrol üretimini OPEC ülkeleri
1974 yılında % 1, 1975 yılında % 11,5 kısma mecbu
riyetinde kalmışlardır. 1976 yılnda OPEC ülkelerinin
petrol ihracında % 10,5 oranında bir artış olması
beklenmektedir.
Dış ticaret açıkları genellikle bir artış eğilimini
göstermiş, Federal Almanya hariç diğer bütün ülke
lerde dış ticaret açıklarından bahsetmek mümkündür.
Tabiatıyle ekonomilerde görülen ve sadece tepe
noktalarım rakamlarla ifade ettiğim bu gelişmeler,
paraların değerlerine de ve bu değerlerin istikranna
da önemli ölçüde etki yapmıştır. Özellikle dünyada
para birimi Olarak kabul edilebilen kuvvetli paraların
dahi son yıllarda büyük sarsıntı geçirdiği ve değerle
rini kaybettiğini görmekteyiz. Özellikle Amerikan
Dolan ve Fransız Frangı gibi,.. Birinci planda Ame
rikan Dolan da som yıllarda değerinden önemli ölçü
de kaybetmiştir; Fransız Frangı önemli ölçüde kay
betmiştir. Ancak, İngiliz Sterlini ve İtalyan Liretinin
kayıpları çok daha önemli oranlara varmıştır.
Milletlerarası sermaye piyasası yeni sermaye biri
kimlerine şahit olmaktadır. Petrol ihraç eden ülkele
rin yapmış olduktan çok önemli ithalâta rağmen, el
lerinde yine kullanamadıkları mühim mikyasta fonlar
kalmıştır. Bu fonların 1975 yılında ulaşacağı seviye,
kendi ithalâttan dahil 111 milyar dolar, 1976 ydında
120 milyar dolar civarındadır. 1977 yılı içim, yine pet
rol ihraç eden ülkelerin sağlayacakları gelirin 140
milyar dolardan aşağı olmayacağı tahmin edilmekte
dir.
Petrolden meydana gelen bu fonlar, Avrupa para
piyasalarında ve Amerika Birleşik Devletleri para pi
yasalarında genellikle değerlendirilmektedir. Yine bu
fonlardan mühim mikyasta istifade edenlerin başın
da, gelişmiş ve sanayileşmiş ülkeler gelmektedir. İtal
ya son üç yılda Avrupa para piyasalarından 8 milyar
dolar, İngiltere 10 milyar dolar, Brezilya 8 milyar
dolar, Meksika 6 milyar dolar, İspanya 5 milyar do
lar kredi sağlamıştır.
Tabiatıyle sadece Batı ülkeleri değildir Avrupa
para piyasalanndaıı kredi sağlayan, önemli ölçüde
sosyalist ülkelerin de Avrupa para piyasalanndan
borç aldıklarım görmekteyiz. 1976 yılı Ekim sonu
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itibariyle komünist ülkelerin Avrupa para piyasalarmdan sağlamış oldukları kredinin 7 milyar dolara
baliğ olduğu görülmektedir.
Değerli milletvekilleri, görüldüğü gibi dünya ekomunisinde son yıllarda önemli hadiseler cereyan etmistir. Dünya, bu hadiselerin içinden mümkün olduğu kadar az zararla çıkma gayreti içinde olmuştur.
Yeni dengeler bulma gayreti içinde olmuştur ve bu
yeni dengeler, yeni sermaye birikimlerine, yeni kuvvetli paraların doğmasına mahal vermiştir.

ıi
II
II
I
I
I
II
I
II
II
I
Türk ekonomisi de, tabiatıyle meydana gelen bu I
yeni dengelerden ve kendi dışında meydana gelen
bu ekonomik gelişmelerden önemli nispette etkilen- I
mistir. Bu etkilenmenin planlarımıza, programları
mıza ve bütçemize intikal edeceği tabiîdir. Ancak II
ben, bu intikalin hangi seviyelere varabildiğini ifade I
etmeden evvel, konuşmamın başlangıcında, 1977 yılı I
bütçesinin birinci karakteri olarak ifade ettiğim II
üçüncü plan döneminin son bütçesi olması itibariyle I
üç plan dönemi sonuçları hakkında kısa bilgiler ver- II
mek isterim.
I
Burada üç plan döneminin, gerek yatırımlarda, II
gerek kalkınma hızlarında, gerek ödemeler denge- II
sindeki gelişmelerini, sadece genel nitelikteki rakam- II
larını ifade etmekle yetineceğim.
II
Planlı döneme 1963 yılında başlamıştır Türkiye
ve beşer yıllık üç planı şimdiye kadar yapmış ve ik
mal etmekte bulunmaktadır son planını.
I
1 nci Plan dönemi, 1963 - 1967 yıllarım kapsa
maktadır. 1 nci Plan döneminde plan 1965 fiyatlarıyle toplam olarak, 68 200 000 000 liralık
sabit sermaye yatırımı yapılmasını öngörmüştür.
Bunun 40 200 00/0* 000 lirasını kamu sektörünün,
27 900, 000 000 lirasını özel sektörün yapması plan
lanmıştır.
I
I nci Planın uygulama , sonucunda yatırımların I
toplam olarak % 90,-3 gerçekleştiğini görmekteyiz;
kamu yatırunlannda gerçekleşme oram % 79'dur; I
özel yatırımlarda gerçekleşme oram |% 103,9'dur.
Bu plan döneminde toplam yatınmlann % 59,9' I
unun kamu sektörü tarafından yapılması öngörüldü
ğü halde, gerçekleşmede bu oran j % 52,4'e düşmüş
tür. özel sektör için % 40,1'i plan tarafından ger
çekleştirilmesi öngörüldüğü halde, sonuçta özel sek
tör, yatırımların % 47,6'sını gerçekleştirmiştir.
II nci Plan,
tadır. Yine bu
110 500 000, 000
mektedir. Bunun,

1968 - 1972 yıllarım kapsamak
plan döneminde 1965 fiyatlanyle
liralık yatırım yapılması öngörül
58 600 00/0 000'u kamu kesimi ta-
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rafından 52 900, 000 OOO'uııun da özel kesim tarafından yapılması planlanmıştır.
II nci Plan döneminde toplam yatırımlarda ger
çekleşme oranı % 89,5'tur. Kamu yatırımlarında bu
oran % 89,4'iür; özel sektör yatırımlarında % 90,3'
tür.
Plan döneminde toplam yatırımların % 52,6'sının kamu kesimi tarafından yapılması öngörüldüğü
halde, bu oran % 53,1 olarak gerçekleşmiştir, özel
sektör tarafından gerçekleşmesi öngörülen % 47,4
oranı ise, % 46,9 şeklinde gerçekleşmiştir.
III ncü Plan dönemi, 1973 - 1977 yıllarını kapsa
maktadır. Burada yatırımlar j 1971 yılı fiyatlarıyîe
ifade edilmektedir. 1971 fiyatlarıyîe III ncü Plan,
281 105 000 000'luk yatırım yapılmasını öngörmektedir.
Bu miktarın % 56,3'ü olan 158 400 000 000'
nun kamu kesimi tarafından, % 43,7'si olan
122 600 000 OOOı'lük kısmının da özel kesim tarafından gerçekleştirilmesi, plan tarafından öngörülmüş
tür.
Üçüncü Plan, bu 281 milyarlık yatırımı sektörler
itibariyle şöyle bir dağılıma tabi tutmuştur :
Tarım Sektörü için; Üçüncü Plan döneminde
1971 fiyatlarıyîe 33 milyarlık yatırım yapılacaktır.
Madencilikte 16 300 000 OOO'hk yatırım yapıla
caktır.
İmalat sanayiinde 87 700 G00 000'luk yatırım yapılacaktır.
Enerjide 24 000 000 OOO'hk yatırım yapılacaktır.
Ulaştırmada 40 600 000 000 liralık yatınm yapı
lacaktır.
Turizmde 4 500 000 OOO'hk yatınm yapılacak
tır.
Konutta 44 000 000 OOO'hk yatınm yapılacak
tır.
Eğitimde 14 000 000 000lık yatınm yapılacak
tır.
Sağlıkta 4 000' 000, OOO'hk yatınm yapılacaktır.
Diğer kamu hizmetlerinde 13 milyar Türk lira
lık yatınm yapılacaktır.
1973 yılı ile başlayan Üçüncü Plan, 1977 yılında
sona ermektedir. Henüz bu yıl, Üçüncü Planın son
dilimini yaşamaktayız.
Bu itibarla Üçüncü Plan uygulamalarını, yatırım
bakımından yıllar itibariyle ayrı ayn ve biraz daha
yakından incelemeyi gerekli görmekteyim.
Üçüncü Plan döneminin ilk yılı olan 1973 yılın
da, 1971 fiyatlarıyîe 43 830 000 000 rilahk sabit
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sermaye yatırımı yapılması öngörülmüştür, plan ta
rafından. Bunun 25 180 000 -OOO'u kamu tarafından,
18 650 000 000 liralık kısmının da özel sektör tarafın
dan gerçekleşmesi planlanmıştır.
Kamu sektöründe, 1973 yatırım gerçekleşmesi
20 977 000 000 liradır. Plan hedeflerine göre ger
çekleşme % 83,3'tür. 1973 yıhnda plana göre sap
ma % 16,7'dir, Programa göre sapına % 12,9'dur.
Sektörler itibariyle 1973 yılında yatırımların ger
çekleşmesi daha manidar sonuçlar vermektedir. Me
selâ; imalât sanayiinde Plana göre gerçekleşme %
71,5 olabilmiştir, sapma % 28,5'tur. Madencilikte
gerçekleşme % 58,3'tür, sapma % 41,7'dir. Tarım
da gerçekleşme % 69, sapma % 31. Yalnız ulaştır
ma sektöründe gerçekleşme % 110,1'dir, sapma
plana nazaran artı % 10,1'dir. Konutta da gerçek
leşme plana nazaran % 13,3 fazla olarak tahakkuk
etmiştir.
özel sektör için öngörülmüş olan yatırım birimi
18 650 000 000 liradır, 1973 yılında. Bu hedefi
22 901 000 000 lira olarak gerçekleştirmiştir. Özel
sektör yatırım hedeflerinde gerçekleşme oram 1973
yıhnda % 129,79 olmuştur.
1974 yıhnda, 1971 fiyatlanyie 49 350 000 OOO'luk
yatırım yapılması öngörülmektedir.
Bunun 28 240 000 000 lirası kamu kesimi tara
fından, 21 110 000 000 lirasının da özel kesim ta
rafından gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
1974 yılı, planın tayin etmiş olduğu bu hedefi
değiştirmektedir, programla değiştirmektedir. 1974
programı kamu için 26 375 000 OOO'luk sabit serma
ye yatırımı yapılmasını öngörmektedir; planın öngör
müş olduğu miktar 28 240 000 000 idi. 1974 yılı kamu
sektörü yatırımlarından gerçekleşme 22 393 000 000
İradır; gerçekleşme oranı % 79,2'dir, sapma %
20,8'dir.
Birtakım anasektörlerdeki gelişmelere bakarsak;
1974 yılında imalât sanayiinde gerçekleşme % 66,5
tur, plana göre hedefe varması, sapma % 33,5'tur.
Madencilikte gerçekleşme % 59,7'dir, sapma % 40,3'
tür. Tanm sektöründeki gerçekleşme % 71,1, sap
ma % 28,9'dur. Aynı şekilde eğitimde % 66,3,
sapma % 33,7'dir. Ulaştırmada gerçekleştirme %
107,6'dır.
özel sektör için 21110 000 000 liralık yatırım yap
ması programlanmıştır 1974 yıhnda. özel sektör
bu hedefi 24 377 000 000 olarak gerçekleştirmiş, ger
çekleşme oram plana göre % 115,48'dir.
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1975 yılında, yine 1971 sabit fiyatlanyie planda
55 530 000000 liralık yatırım yapılması önğörtifcııüştürH Bunun 31 530 000 000 lirasını kamu kesimi,
24 000 000 OOO'nın da özel kesim tarafından yapılması
planlanmaktadır. 1975 yıh programı, kamu kesimi
için 30 441 000 000 şahit sermaye yatırımı yapılması
nı öngörmektedir. Gerçekleşme 29183 000 000'dur.
Plan hedeflerine göre gerçekleşme 1975 yıhnda %
92,5'tur, plandan sapma % 7,5'tur. Program hedef
lerine göre gerçekleşme % 95,9, sapma % 4,1'dir.
1975 yılında imalât sanayiinde gerçekleşme plan
hedeflerine göre °/0 96,3'tür, program hedeflerine
göre % 16,2'dir. Madencilikte plan hedeflerine göre
gerçekleşme % 64,6'dır. Ancak program hedeflerine
göre gerçekleşme % 88,6'dır. Tanm sektöründe
plan hedeflerine göre gerçekleşme % 77,6, programa
göre gerçekleşme % 88,5'tir. Ulaştırma sektöründe
puan hedeflerine göre gerçekleşme % 119,5'tir.
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Özel sektör için 24 000 000 000 sabit sermaye ya
tırımı yapılması öngörülmüştür. Bu 24 000 000 OOO'lık
hedef, 30 391 000 000 olarak gerçekleşmiştir. Gerçek
leşme oranı plan hedeflerine göre % 126,62'dir. Top
lam yatırımlarda 1975 yılında gerçekleşme oram
% 107,28'dir.
Değerli arkadaşlarını, yeni icmal ettiğimiz 1976
yhna ait de bilgi vermek isterim. 1976 yıhnda 3 ncü
plan 62 390 000 000 liralık sabit sermaye yatırımı
yapılmasını öngörmektedir, 1971 fiyatlanyie. Bu
miktarın 35 000 000 OOO'nın kamu sektörü tarafın
dan, 27 390 000 OOO'nun da özel sektör tarafından
yapılması öngörülmektedir. Kamu sektörü için pla
nın 35 000 000 000 olarak gösterdiği hedef, 1976
programıyle 38 967 000 000 olarak tespit edilmiştir.
Program ilk defa 1976 yıhnda planın, kendisi için
tespit etmiş olduğu dilimin üzerinde bir hedef vermek
tedir, yıl sonu itibariyle kamu sektörünün. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri)
Elimizdeki son bilgilere göre, kesin olmayan tah
minlere göre, bu hedef 35 100 000 000 civannda ger
çekleşmiştir. 1976 yılı ulan dilimi oöylelikle tam ola
rak gerçekleşmiştir. Ancak programda tespit etmiş ol
duğumuz yüksek hedefin 1976 yılı bir parça gerisin
dedir.
1976 yıh özel sektör için 27 390 000 000 liralık
yatırım hedefini, 32 435 000 000 olarak gerçekleşti
rilmesi beklenmektedir, son tahminlere .göre. Özel
sektörün yatınm gerçekleşme oranının % 118 olaca
ğı ve yıl sonu itibanyle 1976 yılında toplam yatının-
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larda gerçekleşme oranının % 108,2 olacağı beklen- ı dir, sabit fiyatlarla ve 1977 programının uygulanması
mektedir.
sonrasında Üçüncü Plan dönemi, bu dönem için tes
1973 ve 1976 yıllarında kamu sektörü için Üçüncü
pit edilmiş olan hedefi % 8 oranında aşarak, % 108
Planın öngörmüş olduğu yatırım hedefi 119,9 milyar
oranında gerçekleşmiş olacaktır. Üçüncü plan yatı
dır. Dört yıfan programı bunu 119,8 olarak hesapla
rım hedefleri.
mıştır. Ancak planın ilk üç uygulama yılında elde
Yatırımlar hakkında bu kısa bilgiyi verdikten
edilmiş olan sonuçlar dört yılın sonunda gerçekleş
sonra, şimdi gayrı safi millî hasıladaki gelişmelere
menin ancak 107 600 000 000 lira civarında olacağım
geçiyorum.
ifade etmektedir. Bu ise, plan hedeflerine
göre
Birinci Plan döneminde gayn safi millî hasıla için
% 89,7'lik bir oranı temsil etmekte; yani kamu sek
% 7'lik bir kalkınma hızı hedef alınmıştır. Bu oran
törünün 1976 yılı sonu itibariyle 1976 yılında almış
1963 yılında % 7,7 olarak gerçekleşmiştir. 1964 yı
olduğu iyi neticeye rağmen, yine plan hedeflerinden
lında % 4,9 olarak gerçekleşmiştir. 1965 yılında
% 10,3 civarında geri kalacağı anlaşılmaktadır dör
% 4,6'dır kalkınma hızında gelişme oram. 1966 yı
düncü yılın sonunda. Tabiatıyle 1977 y*!ı programı
lında gelişme hızı da % 10,3'tür. 1967 yılında % 6,1
yapılırken dört yılda alınmış olan bu sonuçlar dik
olarak Birinci Plan dönemi tamamlanmıştır. Birinci
kate alınmıştır.
Plan dönemi °/0 7'lik hedefe karşılık ortalama ola
1977 yılında, plan 1971 fiyatlanyle 70 milyar lira
rak % 6,7'lik bir gelişme hızı sağlanmış olarak ka
lık sabit sermaye yatırımı yapılmasını öngörmekte
panmıştır.
dir. Bunun 38,5 milyarının kamu sektörü tarafından,
İkinci Plan dönemi, yine hedef olarak % 7'lik
31,4 milyarlık kısmının özel sektör tarafından yapıl- j
bir kalkınma hızını tespit etmiştir. 1968 yılı İkinci
ması öngörülmektedir. 1977 yılı programı 1971 sabit
Plan döneminin ilk uygulama yılıdır. Bu yıl elde
fiyatlanyle 70 müyar olarak görülen plan hedefini
edilen kalkınma hızı % 6,7, 1969'da % 6,3, 1970'te
86 milyar olarak tespit etmiştir. 1977 programı biraz
% 5,5, 1971'de % 9,2, 1972'de % 7,6'dır. İkinci
sonra daha etraflıca izah edeceğim gibi, bir telâfi
Plan döneminin erişilen ortalama kalkınma hızı
programıdır. Üçüncü Planın genel dengelerini muha
% 7'dir; planın hedef olarak gösterdiği kalkınma hı
faza etmek ve kendisinden sonra hazırlanacak plan
zı da % 7'dir. İkinci Plan uygulaması sonunda maklarda hedef olacak Türkiye'nin büyüklükleri için en
ro dengede hedef alman kalkınma hızına erişilmiş
mühim hazırlıkları teşkil eden, yatırımları derpiş edi- ı
tir.
ci niteliğiyle bir tashih edici, telafi edici programdır.
Üçüncü Plan dönemi, plan dönemi ortalaması
Bu itibarla plan dilimine nazaran önemli nispette bir
olarak kalkınma hızını değiştirmiş ve daha da yük
artışı öngörmüş olması da tabiîdir.
seltmiştir. Üçüncü Plan dönemi için tespit edilmiş
Değerli arkadaşlarım, Üçüncü Plan dönemi dört
olan hedef % 7,9'dur. İlk uygulama yılı olan 1973
yıllık sonuçlan kesine yakın, beşinci yıllık sonucu ise I yılında elde edilen kalkınma hızı % 7,9'luk hedefe
mukabil % 5,5'tur. 1974 yılında % 7,4'tür, 1975 yı
sadece program tahmini olarak ifade edilebilir hal
lında % 7,9'dur. 1976 yılında gayri safi millî hasıla
dedir. 1973 - 1977 yıllan için Üçüncü Plan 281 mil
daki gelişmenin ilk tahminlere göre % 7,2 olabile
yar 100 milyonluk sabit sermaye yatınmı yapılma
ceği tahmin edilmektedir. Ancak gayri safi yurt içi
sını öngörmüştür. Bunun 158 400 000 000 nunun
hasıladaki gelişme 1976 yılında % 8,2 olarak gerçek
kamu sektörü, 122 600 000 000 nunun özel sektör
leşmektedir.
tarafmdan yapılması planlanmıştır.
1973 - 1976 döneminde, yani dört yılın sonunda
elde etmiş olduğumuz netice 210 100 000 000 luk ya
tırıma karşılık 217 700 000 000 luk toplam yatırım
yapılmıştır ülkemizde. Gerçekleşme oranı bu şekliyle
değer olarak % 103,1'dir.

Bu, Üçüncü Plan döneminde gayri safi yurt içi
hasılada elde edilen en yüksek rakamdır ve plan he
deflerinin üzerindedir. Ancak gayn safi millî hası
ladaki gelişmenin, gayri safî yurt içi hâsıladaki %
8,2'ye nazaran düşük olmasının sebebi, dış âlem ge
lirlerinde 1976 yılında olan eksilişlerdir.

1977 yılı program rakamlarını
dikkate alırsak,
281 100 000 000 luk Üçüncü Plan hedefinin 1977
1976 yılı tahmini yapılırken, bir önceki yılın ta
yıh sonunda 1977 yılı programında zikredilmiş olan i rımda % 10.9'luk tahminine karşı % 3,8'lik tanm
yatırım rakamlarının gerçekleşmesi kaydıyle 303 mil
gelişmesi öngörülerek tahmin yapılmıştır. Sanayide
yar 600 milyon lira olarak gerçekleşmesi gerekmekte- | 1975 yılında elde edilen gelişme % 9' dur, Üçüncü
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Plan döneminde o yıla kadar elde edilen en yüksek
gelişme hızıdır. 1976'da % 11,5'Iuk bir gelişme sağlanmıştır sanayide. Bu da, Üçüncü Plan döneminde
elde edilmiş olan en yüksek sanayi gelişme hızıdır.
1977 yılı gayri safi millî hâsılasında % 8,2'iik bir
gelişme beklenmektedir. Sanayide beklenen gelişme
de % 13,4'dür. Bu, plan hedeflerinin de, Üçüncü Beş
Yıllık Planın dört yılhk uygulamasında elde edilen
sonuçların da çok üzerinde bir rakamdır. 1976 yılın
da ilk defa, gayri safi millî hâsılanın fert başına dü
şen miktarı, Türkiye'de 1 000 doları aşmıştır.
Sayın milletvekilleri, Üçüncü Beş Yıllık Plan dö
nemi dahil, fiyat gelişmelerinden bahsetmek istiyo
rum.
Fiyatlar, Birinci ve İkinci Plan döneminde, özel
likle İkinci Pıan döneminin ilk üç yılıyla Birinci Plan
döneminde makul bir seyir takip etmiştir. Nispî bir
fiyat istikrarının Birinci Plan döneminde ve İkinci
Plan döneminin ilk üç yılında mevcut olduğu söyle
nebilir.
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edilmiş olan sonuç maalesef elde edilememiştir. 1975
yılında % 10,1'lik fiyat artışına karşüık, 1976 yılı
toptan eşya fiyatlarındaki artış kesin rakamlara göre
% 15,6'dır.
Üçüncü Planının uygulanmış olan dört yılının fi
yat artışlarına baktığımız zaman, en düşük fiyat ar
tışının elde edildiği yıl 1975 yılı, % 10,1. En yüksek
fiyat artışının elde edildiği yıl 1974 yılı, elde edilen
fiyat artışı °/0 29,9'dur. 1976 yılında elde edilmiş olan
% 15,6'hk fiyat artışı, 1974 yılından J973 yılından
daha iyi fiyat artışıdır. Yani en kötü 1974, ondan
sonra 1973 ve üçüncü olarak da 1976 yılının fiyat ar
tışı zikredilebilir. Dört yıl içinde elde etmiş olduğu
muz en kötü sonuçda 1974 yılında alınmıştır.

1975 ve 1976 yıllarında bu fiyat artışlarının beğe
nilir düzeyde olmamakla, özellikle 1971'den beri Tür
kiye'de görülen ve fevkalâde yüksek rakamlara va
ran hızlı artış eğilimlerini frenleme gayretleri takip
edilen para, kredi, üretim, ithalât ve stok program
larıyla elde edilebilmiştir. Aynı zamanda
dünyada
mevcut enflasyon hızının özellikle hammadde ve pet
Toptan eşya fiyatları 1963 yılında % 1,2; 1964'
rol fiyatlarında meydana gelen gelişimin ülkemize
te % 7,2; 1965'de % 8,1; 1966'da '%. 4,8; 1967'de de
hem sanayi mamul fiyatlarıyla, hem de enerji ham
% 7,6'lık bir gelişme göstermiştir. Birinci Plan döne
maddesi fiyatlarıyla iki defa yansıması
karşısında
minde Beş Yıllık fiyat artış oranı ortalama olarak
Türkiyedeki fiyatların mümkün olduğu asgarî seviye% 5,78'dîr. Bunu gelişmekte oian bir ülke için istik
rarlı bir fiyat gelişmesi olarak ifade etmek mümkün j de tutulabilmesi gayretleri gösterilmiştir. Elde edilen
sarnıçlar herhalde çok parlak denememekle beraber
dür.
1976 yılı için, bu sonuç Üçüncü Plan dönemi içinde
İkinci Plan döneminde, 1968 yılında elde edilen
c!de edüen en kötü sonuç değildir. Çünkü, bu kötü
fiyat artışı % 3,2'dir. 1969 yılında bu hız % 7,2'dir,
lük rekoru 1974 yılma aittir.
1970'de % 6,7'dir. Fiyat artışları ülkemizde İ971 yı
Fiyat artışlarını sadece ortalama olarak toptan eşlından itibaren önemli ölçülerde bir hızlanma göste
recektir. 1971 yılmda toptan eşya fiyatlarındaki artış | ya fiyatlarından değil, geçinme endekslerinden de ta
kip etmek gerekmektedir. Üçüncü Plân döneminde
% 15,9'dur. Bir önceki yılın 6,7'sine karşılık % 15,9'
geçinme endekslerinde, Ankara ve İstanbul geçinme
dur. 1972 yılmda % 18'dir ve bu şekliyle İkinci Plan
endekslerinde şimdi ifade edeceğim gelişmeler izlen
dönemi sona ermektedir. İkinci Plan döneminde son
mektedir:
iki yıllık olağanüstü artış neticesinde plan dönemi or
1973 yılında Ankara geçinme endeksinde görülen
talaması fiyat artışı % 10,2 olarak teşekkül etmiş
gelişme % 15,8'dir, 1974 yılında bu rakam % 15,4'
tir.
dür, 1975 yılında % 19; 1976 yılında % 16,4'dür.
Üçüncü Plan döneminde, fiyat artışlarının yükse
Değerli arkadaşlarımın bildiği gibi, geçinme en
lerek devam ettiğini görmekteyiz, özellikle ilk yıllar
dekslerine fiyatların yansıması, toptan eşya fiyatların
da. 1973 yılında toptan eşya fiyatlarında ortalama arda vâki olan gelişmelere nazaran bir süre almakta
tış % 20,5'dir. 1974 yılında % 29,9'dur, 1975 yılında
dır.
Bu itibarla, yıllar itibariyle elde edilmiş olan ge
Üçüncü Plan dönemi ve İkinci Plan döneminin son
çinme endekslerindeki gelişme, bir önceki yılın özel
iki yılı bu hızlı artışın nispî olarak durdurulabildlği,
likle ikinci yarısına ait toptan eşya fiyat artışlarından
yine nispî olarak fiyat istikrarına ulaşılabildiği bir
önemli ölçüde müteessir olmaktadır.
yıldır. 1975 yılında bir önceki yılın % 29,9'na karşı
I
İstanbul geçinme endeksinde 1973 yılında eMe edi
lık % 10,1'lik bir fiyat artışı elde edilmiştir.
len yükseliş % 14; 1974 yılında % 23,9; 1975 yılında
Üçüncü Planının dördüncü yılı olan, dördüncü
uygulama yılı olan 1976 yılında, 1975 yılında elde I % 21,2; 1976 yılında % 17,4'dür.
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Görüldüğü gibi, İstanbul geçinme endeksinde de elde edilen en yüksek artış % 23,9'Ia 1974 yılma aittir.
En düşük, 1973 yığındadır % 14, ondan sonra da 19/6
yılı gelmektedir.
Fiyat artışlarını toptan eşya fiyatları, geçinme endekslerindeki gelişmelerle izlediğimiz gibi, büyük tü
ketici kitlelerin mühim mikyasta satın almış olduğu
malların birbirleriyle olan nispî fiyat oranlarım dik
kate alarak mukayese yapmakla da büyük fayda var
dır. Acaba büyük tüketici olan Türk köylüsü, Türk
çiftçisi satmakta olduğu ve yegâne üretimi oüan bir kilo
buğdayı, bir ksîo tütünü, bir kilo ayçiçeğini değerlen
dirdiği zaman, yine en fazla satın aklığı maddelerden
ne kadarını elde edebilmektedir, ne kadarım satın ala
bilmektedir? Pahalılığın olup olmadığı veyahut da
satın alma gücünün artıp artmadığını daha iyi göste
ren ölçüyü bu mallar arasında harcıâlem tüketim malîarıyJ'e tek üretim ve tek gelir kaynağı olan üretim mallan arasındaki oranlarda görmek mümkündür.
Bu oranlar hakkında değerli arkadaşlarıma birkaç nıisaJ vermek istiyorum. Bu misaieri vermeden
önce, Türk çiftçisine intikal ettirilmiş olan satm afma gücünün özellikle son yalardaki gelişmenin ne
olduğunu ifade etmek istiyorum.
1976 yılında destekleme politikalarının takip edilmesi sonucu Türk çiftçisine buğdayını, pamuğunu, çe
kirdeksiz kuru üzümünü, kuru incirini, ayçiçeği, çeltik, antep fıstığı, şeker pancarı, çayını, tütününü, fın
dığı, arpası, mısırı, çekirdekli kuruüzümü, yapağı ve
tiftiği, zeytinyağı, canlı hayvanı ve yaş kozasını değeri pahasına elinden almak ve kendisinin sadece hayat
seviyesini muhafaza etmek değil, gelişmenin nimetlerînden her geçen gün daha yüksek bir payda istifade
etmesini sağlamak için önemli nispetlerde ödemeler
yapılmıştır.
1974 yılında, demin ifade etmiş olduğum destekSeme konusu olan ürünleri Türk çiftçisinden ınubayaa etmek için ödenmiş olan para 20 milyardır. 1975
yıllında bu miktar 28,3 milyar civarındadır, 1976 yılında 34,6 milyar civarındadır. Özellikle en büyük üretici kitlesine hitap eden buğday da, 1974 yılkıda Türk
çiftçisine buğday mubayaası suretiyle intikal ettirilen
para 1 683 000 000 Uradır. 1975 yılında 1 683 000 000
liraya karşılık, Türk çiftçisinin buğdayını almak için
5 790 000 000 lira ödenmiştir. 1976 yılında 7,8 milyar
lira ödenmiştir.
Türk çiftçisine sağlanmış olan ve kısmen destekle
me fiyatları iîe kendisine transfer edilmiş paralarla
ifade edilen bu satın atma gücü karşısında acaba
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1 Türk çiftçisinin sattığı ile aldığı harcıâlem mallar ara
sındaki nispî oranlar ne sekilide bir geKşme göster
j miştir?
Özelikle son iki yılda kamunun üretmiş olduğu
temel mallarda, fiyatı devlet tarafından tespit edilen
temel mallarda mühim mikyasta fiyatlar konulmuş
tur.
Meselâ, 1973 yılında bir ton linyit kömürü 250
lira iken, 1974 yılında da 250 liradır; 1975'de de 250
îira, 1976'da da 250 liradır. Şeker; 1973 yılında 360
kuruştu bir kilo toz şeker, 1974 yılında 730 kuruş ya
pılmıştır bir kilo toz şeker, 1975 yılında da 730 ku
ruştur, 1976 yılında da 730 kuruştur.
Yine Türk köylüsünün en harcıâlem mubayaa mad
desi oFan gübre, 1974'de - amonyum sülfat olarak ifa
de edeceğim - kilosu 64 kuruştur; 1974'ün 1 Ağustosun
I da bu 192 kuruş yapılmıştır. 1975 yıhnın Mayısında
I 192 kuruşluk gübre 125 kuruşa indirilmiştir. Aynı yı
I lın Eylülünde ba 125 kuruş da 110 kuruşa indirilmiş
tir. Yani 1974 yılında 192 kuruşa çıkarılan gübre, 1975
I
yılının Eylülünde 110 kuruşa indiriHmiştir.
I
Normal süper fosfat 49 kuruş iken, 1974'de 118
I
kuruşa çıkarılmıştır; bu 1975 yılının Mayısında 75 ku
ruşa ve aynı yılın Eylülünde de 60 kuruşa indirilmiş
tir. Trfptis süper fosfat, 1973 yılında 104 kuruş iken,
f 1974 yılında 287 kuruşa çıkarılmıştır. 1975 yılı Mayı
sımda 175 kuruşa, aynı yılın Eylülünde 130 kuruşa inI dürîiifniştir. Aynı gelişmeyi ürede ve kompoze gübre
de de görmekteyiz. Meselâ, 130 kuruş olan kompoze
I gübrenin kilosu 390 kuruşa çıkarılmıştır 1974 yılında.
I 1975 yılında 275 kuruşa, yine aynı yılın Eylülünde
I 245 kuruşa indirilmiştir.
I
Bu misalleri ilerletmek mümkündür. Sadece bir ör
I nek daha vermekle yetineceğim. Yine harcıâlem tü
I ketim mallarından biri olan petrolde; gazyağı, moto
I rin gibi; 1973 yılında normal benzinin ton fiyatı, anaI depo teslim ton fiyatı 1 848 îira iken, 1974'de 3 500 li
I raya çıkarılmıştır. 1975'de 3 500 liralık fiyat muhafa
za edilmiştir, 1976'da da aynı fiyat muhafaza edil
I mektedir.
Gazyağının 1973'de 1 380 lira olan tonu, 1974'de
I
I 2 798 liraya çıkarılmıştır. 1975 ve 1976'da aynı fiyat
I lar muhafaza edilmiştir Motorinde de 1 341 liradan
2 672 liraya 1974 yılında yükseldiğini görüyoruz. 1975
I ve 1976 yılında aynı fiyatlar muhafaza edilmiştir.
Acaba ba gelişme karşısında Türk çiftçisinin al
| dığı ve sattığı temel maddeler arasında fiyat dengesi
ne ha!e gelmiştir ve bu fiyat dengesinin yeni durumu
I karşısında Türk çiftçisinin satın alma gücü artmış mı
| dır - 1975 ve 1976 yıllarında - eksiSm'ş midir?.
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Bunu birkaç misalle göstermek istiyorum: Bir
kilo buğday satan Türk çiftçisi 1973 yılında 0,8 litre
gazyağı satın alabilirdi; bir kilo buğdayınmın karşılı
ğı oîarak 0,8 litre gazyağı satın alabilirdi. 1974 yı
llında bir kilo buğday satan Türk çiftçisi bir kil» buğ
dayı karşılığında 0,7 Etre gazyağı satın alabilmektedir.
Yani Türk çiftçisi bir kilo buğday karşılığında, ar
tık 1974 yılında 100 gram daha eksik gazyağı satın
alacaktır.
1975 yılında gazyağı fiyatları sabit tutulmuş, ama
buğdayın satın alma fiyatları artırılmıştır. Bunun so
nucu olarak, bir kilo buğday satan Türk çiftçisi 1975
yılında önce 1973 yılındaki durumunu kazanmıştır;
yani bir kilo buğday satmasına karşılık 0,8 litre gaz
yağı alabiîir duruma gelmiştir. 1976 yılında Türk çift
çisi, 1973 seviyesini kazanmakla kalmamış, bir kilo
buğdayına karşılık 0,9 fitre gazyağı satın alabilir du
ruma gelmiştir.
Çiftçiye yapılmış o!an bu transferin şayet kendi
satın alma gücünü artırması sonucunu doğurmuşsa, ati
geîir gruplarına refah göiürme, alt geîir gruplarına
yeni satın alma gücü götürme hedefine ulaşılmış de
mektir.
Bir kilo buğday satan Türk çiftçisi 1974 yılına na
zaran, bir kilo buğdayına karşılık 200 gram fazîa gaz
yağı alabilmektedir. Bu Türk çiftçisi için, her halde
1974 ve 1976 yıllan arasındaki farkı göstermektedir.
Bu misali gübre ile yapmak istiyorum: Bir kilo güb
re alabilmek için, bir kilo buğday satarak Türk çift
çisi 1973 yılında 1 600 gram gübre satın alabilmektey
di. 1974 yılında 1 600 gram gübre satın alabilen Türk
çiftçisi, ancak 900 gram gübre satın alabilir duruma
getirilmiştir. Bir kilo buğdayını satarak ancak 900
gram gübre satın alabilir hale getirihn'ştir; 1975 yı
lında gübre fiyaitSarında yapılan indirme, buğday fi
yatlarında yapılan artırma sonucunda. İki taraflı,
Türk çiftçisini koruma gereği çıkmıştır 1975 yılında.
1974 yıSında takip edilen politikanın sonucu olarak.
1974 yılında çiftçinin aldığı pahnîılaştırıîmıştır, sattı
ğı aynı nispette ona yetişememiştir. Bunu telâfi etmek
mecburiyeti çıkmıştır 1975 yılında. İlk gayret böyle
gösterilmiştir. 1975 yılında bir kilo buğday satan Türk
çiftçisi, yine 1 600 gram gübre satın alabilir hale getiriÜmiştir. 1973'te de 1 600 gram gübre satın alabiîoyordu, 1974 yılında ancak 900 gram gübre satın ala
bilir hale getirilmiş idi. 700 gram eksiltiümişti bir kilo
buğdayına karşı Türk çiftçisinin gübresi, 700 gram ek
silmişti.
ALÎ SANLI (Burdur) — Kaç tona bir traktör ala
biliyordu?
— 13
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MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — 1975 yılında bu 1 600 gram gübre satın
alabilme imkânı, 1976 yılında bir kilo buğdaya na
zaran, 1 800 gram gübre satın alabilir hale getirilmiş
tir. Yani Türk çiftçisi 1974 yılında bir kilo buğdayı
nı sattığı zaman ne kadar gübre alabiliyorsa 1976 yı
lında onun iki misli gübre alabilir hale getirilmiştir.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Kaç ton buğdaya
bir traktör alıyordu?
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Bir kilo buğday satarak Türk çiftçisi
1974 ytüuıda 5,5 kilovat elektrik alabilirdi. İ975 yı
lında bu miktar 6,1 ve 1976 yılında 6,3 kilovata yük
seltilmiştir. Bu misali uzatmak mümkündür, fakat
ben vakti ayarlayabilme gayretiyle birkaç misal daha
vereceğim; özellikle pamukta, tütünde misal verece
ğim. Örneğin sadece buğdayla böyle göründüğü zan
nedilmesin diye.
ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Gazyağı ile gübre
dışında da misaî verebilir misiniz?
BAŞKAN — Sayın Mavioğlu, rica edeyim.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Bir kilo pamuk satan Türk çiftçisi, 1973
yılında 4,2 litre gazyağı satın alabilirdi. 1974 yılimda
2,7 litre gazyağı satın alabilir hale getirilmiştir. 1975
yılında 2,7 litre gazyağı satın alabilir hali devam et
miştir. Bir kilo pamuk satan Türk çiftçisini, 1976 yı
lında 3,6 litre gazyağı alabilir hale gelmiştir. Bir kilo
psmuk satan Türk çiftçisi 1973 yılında 7 kiüo 700 gram
gübre satın alabilirdi. 1974 yılında bu miktar 3 kilo
400 grama düşmüştür. Bir kilo pamuk karşılığında
7 kilo 700 gram gübre satın a&sbilen Türk çiftçisi, 1974
yılında 3 kilo 400 gram sattn alabilir hale getirilmiş
tir.
OSMAN AYKUL (Burdur) - - Yemeğin içine de
gazyağı koyuyorlar.
BAŞKAN — Sayın Aykut, rica edeyim.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — 1975 yılında 5,5 kilo gübre satın alabi
lir ha!e yeniden yükseltilmiştir. 1976 yılında bir kilo
pamuğa karşı, 7 kilo 300 gram gübre satın alabilir
haie gelmiştir.
Bir kiüo tütün satan Türk üreticisi 1973 yılında 9,5
litre gazyağı satın alabilirdi; 1974 yılında 8,2 litre gaz
yağı satın alabilir hale getirilmiştir; 1975 yılında 11,2
litre gazyağı satın alabilir hak yükseftifeiştir; 1976
yılında 14,1 Ktre gazyağı satın alabilir hale getirilmiş
tir. 1974 yılında bir kilo pamuğuna karşı, 8,2 litre
gazyağı alan Türk çiftçisi, Türk köylüsü, 1976 yılın-
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da 14 Mtre satın almak imkânına sahiptir. Bu bir yeni
sattın aüiîia gücüdür, bu bir zenginleşmeyi ifade etmek
tedir.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Köylüler gaz
yağı mı içiyorlar Sayın Bakan?..
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum...
MALİYE BAKANI
YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — 1973 yılında bir kilo pamuk satarak,
17 kilo 600 gram gübre satın'almak imkânına sahip
Türk çiftçisi, 1974'de 10 kilo 200 gram gübre satın ala
bilir hale getirilmiştir. 1975 yılında, 1974 yılının 10
kilo 200 gram gübre satın alabilen Türk tütün üretici
si, 22 kilo 300 gram gübre satın alabilir hale gelmiş
tir bir kilo tütününü satarak. Bir önceki yıS, 10 kilo 200
gram gübre satın alabiliyordu ancak.
MEHMET EMİN SUNGUR (îstanbul) — Trak
törü kaça alıyoruz, traktörü?..
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Traktör ka
ça?..
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — 1976 yılında yine bir kik> tütün satan
Türk tütün üreticisi, 28 kilo 100 gram gübre satın
alabilmektedir.' 1974 yılında 19 kilo 200 gram, 1976
yılında 28 kilo 100 gram. Aradaki fark, bir şeyi ifade
ediyor; ifade ettiği şey, yeni satın alma gücüdür; ifa
de ettiği şey, refahtır; ifade ettiği şey, imkânlardır.
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Traktör ne
kadar?..
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, sual sorma
nın da sırası ve zamanı var efendim.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — İfade ettiği şey, Türk köylüsünün der
dini anlamak, tanımaktır; ifade ettiği şey, onun ya
nında olmanın iradesinin ispatıdır. Bunu ifade edi
yor.
Ayçiçeği üreticisine geçiyorum. 1973 yılında bir
kilo ayçiçeği satan Türk çiftçisi, evet 1,8 litre gazyağı
satın alabiMrdi. 1974 yılında bu, 1,3 litreye indirüraiştir, bu satın ahna gücü 1,8'den, 1,3 litreye indirilmiş
tir. 1975 yılında 1,9 litreye yeniden çıkarılmıştır, 1976
yılında bir kilo ayçiçeği satan Türk çiftçisi, bunun
karşılığında iki kilo gazyağı satın alabilmektedir. 1973
yılında bir kilo ayçiçeğme karşı, 3 kiflo 300 gram güb
re alabilen Türk çiftçisi, Türk ayçiçeği üreticisi 3 kilo
300 gramına karşı, 1 kiüo 600 gram gübre alabilir ha
le getirilmiştir 1974 yılında. 1975 yılında bu miktar
3 kiîo 900 grama, 1976 yılında 4 kilo 100 grama çık
mıştır. Bir kilo ayçiçeği karşılığında 1974 yılında
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1 kiüo 600 gram gübre, 1976 yılında 4 kiîlo 100 gram
gübre. Aynı şeyi elektrik için, kömür için, benzin için
zikretmek mümkün. Fındık için aynı rakamları ver
mek mümkün. Daha fazla vakti almamak için, buntarı sadece zikretmekle geçiyorum.
Gazyağı, gübre, elektrik gibi maddeleri niye al
dığını, belki de değerli arkadaşlarım tarafından eîeştİriMi.. Şunun için aklım: Bir defa aynı emsallerle mu
kayese etmek lâzım. Tütünde gazyağım, diğerinde
başka bir maddeyi alarak yapılacak mukayesede isa
bet olmadığı kanaatindeyim.
İkincisi, Türk çiftçisinin, özellikle tek üründen
geîlirinln mühim bir kısmını karşılayan Türk çiftçi
sinin durumunu dikkate aüarak mukayese yapmaya
çalıştık. Bunun için, buğday üreticisi, bunun için tütün
üreticisi, bunun için pamuk üreticisi bunun için ayçi
çeği üreticisi diye misalleri seçtik. Geneiliküe bu çift
çilerimiz tek ürüne bağlıdır ve gelirini bundan sağ
lamaktadır mühim mikyasta. Çiftçimizin almış oldu
ğu harcıalem malüarın fevkalâde büyük bir kısmı,
piyasaya iştirakinin fevkalâde önemli bir nispetini,
bnhsetmfş olduğum gibi, gaz, tuz, gübre, şeker teşkil
etmektedir. Aynı mukayeseleri şekerle yapmak müm
kündür. Bu itibarladır ki, bu temel maddelerde ya. pıüan nispî fiyat dengesi mukayeseleri, çiftçimize re
fahın mı sefaletin mi gö'iürüüdüğü; yılar itibariyle sa
tın alma gücünün eksiEtiMiği mi, yoksa artırıldığı mı
gibi mukayeselere sıhhatli ışık tutmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, fiyatların, özellikle geniş tü
ketici kitleleri üzerindeki tesirini bu şekiMe ifade
ettikten sonra, şimdi ödemeler dengesindeki gelişmele
re geçiyorum:
Türk ekonomisinin gelişmesinde fevkaüâde önem
li bir mesele olan ve çoğu zaman da en mühim dar bo
ğazı teşkil eden ödemeler dengesi ve bunun içinde dış
ticaret açığıdır.
Birinci, İkinci ve Üçüncü Plan dönemleri dış ti
caret açıklarının devam edeceğini öngörmektedir.
Birinci Plan döneminde ve İkinci Pîlan dönemimin
ortalarına kadar d'ş ticaret açıklarında meydana ge
len bu telâfi edilmesi gerekli yabancı kaynak; dış pro
je kredileri, program kredileri ve sermaye hareketle
riyle karşılanageîmiştir.
1971 yılından itibaren ödemeler dengemiz içine
onenıüi bir kalem daha ithal olmuştur; bu da, yurt dı
şında çalışan işçilerimizin göndermiş olduğu dö
vizlerdir.
Birinci Plan dönemi, 5 yılı için toplam olarak
2 milyar dolarlık ihracat öngörmüştür. Yılık prog14 —
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ramlarla, p?an hedefinin 2 milyarı, 2 093 000 000 ola
rak tespit edilmiştir. Programlar pîana göre % 5'lik
fazla ihracatı öngörmüştür. Birinci plan döneminde
gerçekleşen ihracat 2 256 000 000 dolardır. Plana göre
% 13'îük bir fazlalık vardır; programa göre % 8'lik
bir fazMık vardır.
Birinci plan 3 203 000 000 dolarlık ithalât öngör
müştür. Programlar bu ithalât miktarını 5 yıl için
3 397 000 000 dolar olarak tespit ermişlerdir. Prog
ramların plana göre sapması % 6'dır. Birinci Plan
dönemi sonunda 3 200 000 000 (dolarlık ithalât yapıla
mıştır; gerçekleşen ithalâtla plan rakamları hemen
hemen aynıdır. Yani Birinci Plan döneminde itha
lâtta gerçekleşme plana göre yüzde yüzdür. Progra
ma göre ithalât ise % 6'îık bir eksik gerçekleşme gös
termektedir.
Birinci Plan döneminin dış ticaret açığı 944 mil
yon dolardır. Yine Birinci Planda ihracatın ithalâtı
karşılama oram °/0 62 olarak öngörülmüştür; ancak
plan dönemi sonunda bu % 62'lik oran % 70,5 ola
rak gerçekleşmiştir.
İkinci Beş Yıllık Planda, yani 1968 - 1972 yılları
arasında plan 3 115 000 000 dolarlık ihracat öngör
müştür. İkinci Planın programlan bunu 3 045 000 000
dolar olarak grogranılamıştır. Programı» plana göre
sapması % - 2'dir. İkinci Plan dönemi sonunda ger
çekleşen ihracat 3 183 000 000 dolardır. Plan hedef
lerine göre sapma % 2'dir; program hedefkirine göre
sapma % 4,5'tur; ikisi de artıdır, plan hedeflerine
göre de, plan program hedeflerine göre de ikinci
plan dönemi sonunda % 2 ve % 4,5 fazla ihracat ger
çekleşmesi olmuştur.
İkinci Plan, 5 yılı için 4 865 000 000 dolarlık itha
lât öngörmektedir. PrograııJar bunu 4 920 000 000
dolar olarak tespit etmiştir. Pragromüarm plana göre
sapması % l'dir. İkinci plan dönemi sonunda gerçek
leşen ithalât 5 247 000 000 dolardır. Plana göre sap
ma % 8'dir; programa göre sapma % 6,5'dur. İkindi
Plan döneminde öngörülen dış ticaret açığı 2 milyar
64 milyon dolardır, bütün plan dönemi için. İkinci
Planda ihracatın, ithalatın % 64'iinü karşılaması ön
görülmektedir. Gerçekleşme % 60,6 olmuştur.
İlk İki Plan Dönemi Sonunda görüldüğü gibi,
programlar ve planlarla gerçekleşme arasında önemli
farklılıklar yoktur. Üçüncü Plan Dönemi ödemelîer den
gesi bakımından, ilk iki plan döneminde alınmış olan
neticelere uymayan neticeleri ihtiva etmektedir. Üçün
cü Plan, 5 yıl için 5 milyar dolarlık ihracatı öngör
mektedir. 1977 programı dahil, yapılan 5 programda
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öngörülen ihracat 8 milyar 900 milyon dolardiır üçün
cü plan dönemi için. Programların plana göre sapma
sı artı % 78'dir. Yine Üçüncü Plan, 5 yıî için 8 mil
yar 198 milyon dolarlık ithalatı öngörmüştür. 1977
yılı programı dahi], Üçüncü Beş Yıîhk Planda, 5 yıl
lık programların öngörmüş olduğu ithalât 19 mil
yar dolardır. Plana göre sapma % 132'dir, ithalatta.
Üçüncü Plan dönemi olan 5 yü için, 3 milyar
198 milyon dolarlık dış ticaret açığı öngörmüştür ve
plan dönemi içinde ihracatın, ithalatın % 61'ini karşı
laması derpiş edilmiştir. Ancak Üçüncü Plan Döne
minin programlanan dış ticaret açıkları 10 milyaır
100 milyon dolara baliğ olmuştur. 3 müyar 198 mil
yon dolar bütün pîan dönemi için dış ticaret açığı
öngörülmüş olduğu halde; programlarda varabildi
ğimiz rakamı, 4 yıl için gereçkleşme, 5 nci yıl için prog
ram tahmini olarak 10 milyar 100 milyon dolardır
ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 46,8 olarak
ancak gerçekleşebilmektedir. Planın öngörmüş olduğu
dış ticaret açığı ile gerçekleşen dış ticaret açığı
% 300'lük bir fark göstermektedir.
Üçüncü Plan Döneminin ilk 4 yılı sonuçları bellidk. 5 nci yıîı programlanmıştır. Bu itilbarla Üçüncü
Pîan Döneminin ödemeler dengesi sonuçları hakkında
kesine yakın rakamları ifade etmek de mümkündür.
Üçüncü Planın ilk dilimi olan 1973 yılında, plan 825
milyon dolarlık ihracatı öngördüğü halde, program
bunu 900 milyon dolar olarak tespit etmiş ve plana
göre program % 9luk bir sapma göstermiştir. Ger
çekleşen ihracat, 1973 yılında 1 milyar 317 milyon
dolardır. Gerçekleşen ihracatın plana göre sapması
% 59,6'dır. Programa göre de sapması % 46,3'tür.
Yani üçüncü Planm ilk uygulama yılında, planın
öngörmüş olduğu ihracattan % 59,6'hk bir faz
lalık,
pragramin öngörmüş olduğu
ihracattan
% 46,3'lük bir fazlalık elde edilmiştir. Yine aynı yıl,
yani 1973 yılında plan, 1 milyar 430 milyon dolarlık
ithalatı öngörmüştür. 1973 yılının programlanan itha
latı 1 milyar 650 milyon dolardır. Programın plana
göre sapması % 15,3'tü;-. 1973 yılının gerçekleşen it
halatı 2 milyar 86 milyon dolardır. Gerçekleşmenin
plana göre sapması % 46,8'dir; programa göre sapma
sı % 26,4'tür.
Görüldüğü gibi Üçüncü Planın illi uygulama yılı
olan 1973 yılında gerek ihracatta, gerek ithalâtta pla
nın ve programın tahminleri takriben % 50 oranında
aşılmıştır. Yani % 50 orannda fazla ithalât, % 50
oranında fazla ihracat yapılmıştır denilebilir ilk uygu
lama yılı için. Dış ticaret açığını 1973 yılı için 605
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milyon dolar olarak öngörmektedir. Üçüncü Plan.
Gerçekleşen dış ticaret açığı 769 milyon dolardır. Yi
ne Üçüncü Planın illi uygulama yılı olan 1973'te ihra
catın ithalâtı karşılama oranının % 57,7 olması ön
görülmüştür. Gerçekleşme °/0 63'tür. İkinci uygulama
yılı olan 1974; plan, 910 milyon dolarlık ihracat ön
görmektedir. 1974 yılı için. Program, 1 410 000 000
dolarlık ihracat yapılmasını öngörmektedir. Progranım plana göre sapması 1974 yılında % 54'tür. Yani
plandan % 54 daha fazla ihracat yapılması 'öngörül
müştür. İhracat, 1 532 000 000 dolar Olarak gerçek
leşmişti!. İhracatın plana göre sapması % 68,3; prog
rama göre sapması % 9,4'tür, 1974 yılında. Bu iki
rakam da aırtı'dır.
1974 yılı için Üçüncü- Plan, 1 532 000 000 dolar
lık ithalât öngörmüştür. Program, bunu 2 550 000 000
dolar olarak tespit etmiştir. Programın plana göre
sapması % 66,5'tur. Gerçekleşen ithaîâi, 3 777 000 000
dolardır. İthalâtın plana göre sapması % 146,5.
Programa göre sapması % 48,1'dir. Görüldüğü gibi,
Üçüncü Planın ikinci uygulama yılı olan 1974'te ar
tık ithalât, planın zikretmiş olduğu rakamın % 146,5
fazlasıdır. 622 milyon dolar olarak planda öngörül
müş olan 1974 yılı dış ticaret açığı, 2 245 000 000 do
lar olarak gerçekleşmiştir. 1974 yılında ithalâtın
% 59,4'nün ihracat tarafından karşılanması öngörül
müştür. Dış ticaret açığının 2 245 000 000 dolar ger
çekleşmesi sonucu, açıkta plana göre sapma % 261;
programa göre % 95,2 olmuştur. İthalâtın ihracat
tarafından karşılanma Oranı ise, % 59,4 yerine,
% 40 olarak gerçekleşebilmiştir, 1974 yılında.
Üçüncü Planın ilk iki uygulama yılı sonunda gö
rülmüştür ki, Planın öngörmüş olduğu ihracat he
defleri, Planın öngörmüş olduğu ithalât hedefleri ve
dış ticaret açıklan hedeflerini tutmak mümkün değil
dir. Planın beş yıl için derpiş etmiş olduğu
3 198 000 000luk dış ticaret açığı, ilk iki yılda
3 014 000 000 olarak gerçekleşmiştir. Nerede ise ilk
iki yılda beş yıllık dış ticaret açığı elde edilmiş du
rumdadır. Planın ilk iki yılı için öngörmüş olduğu
ithalât 2 962 000 000 dolar olduğu halde, yalnız 1974
yılı ithalâtı 3 777 000 000 dolar olarak gerçekleş
miştir. Bu gösteriyor kî, 1973 ve 1974 yılı uygulama
ları, Üçüncü Plan, 1973 - 1974 arasını ödemeler den
gesi bakımından iyi kavrayamamıştır. Bu, sadece konjoktürel tahmin hataları olarak nitelendirilemez. Üçün
cü Planın özellikle ödemeler dengesindeki bu önemli
sapmaları, sadece tahmin hatası değil, Türkiye'nin
büyüklükleri üzerindeki birtakım yanlışlıklan da ifa
de etmektedir.
— 16
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1975 yılında pian, 1 milyar dolarlık ihracat ön
görmektedir. Programlanan ihracat 2 milyar dolar
dır. Programın plana göre sapması % 100'dür. İh
racat, 1 491 000 000 dolar olarak gerçekleşmiştir.
Plana göre sapma % 40,1'dir. Yani planlanan ihra
catın % 40'ı kadar fazla 'bir ihracat gerçekleştirilmiş
tir. Programlanan ihracatın da % ^O eksiği bir ihra
cat gerçekleştirilmiştir, 1975 yılında. 1975 yılında,
plana göre yapılması gerekli ithalât 1 637 000 000
dolardır. Aynı yıl içinde programlanan ithalât, 4
milyar dolardır. Programın plana göre sapması %
144'tür. Gerçekleşen ithalât, 4 738 000 000 dolardır.
Gerçekleşmenin plana göre sapması % 189,49'dur,
programa göre sapma % 18,4'tür. 1975 yılı için plan,
637 milyon dolarlık dış ticaret açığı öngörmektedir.
Dış ticaret açığı 2 milyar. Programın plana göre sap
ması, açıkta % 214'tür.
Gerçekleşen dış ticaret açığı 3 338 000 000 dolar
dır. Plana göre % 423'lük bir sapma göstermekte
dir dış ticaret açığı; gerçekleşmesi, Programa göre %
66,8'lik bir sapma göstermektedir.
1975 yılı uygulaması da biraz evvel yapmış ol
duğumuz tespiti teyit eder niteliktedir; yani Üçüncü
Plan Dönemi 1973 - 1974 - 1975 yıllannda ödemeler
dengesinin gereklerini ifade etmekten uzaktır.
1976 yılı için Üçüncü Plan 1 090 000 000 dolarlık
ihracat öngörülmektedir. Programlanan ihracat 1976
yta için 2 100 000 000 dolardır. Programın, plana gö
re sapması artı % 92,6'dır. Elde edilen kesin sonuç
lara göre, 1976 yılı ihracatı 1 960 000 000 dolardır.
İhracatın plana göre gerçekleşmesi artı % 79,8*dir;
programa sapması % 6,7'dir,
Yine Üçüncü Plan, 1976 yılı için 1 749 000 000
dolarlık ithalât öngörmüştür, programlanan ithalât 5
milyar dolardır. 1976 yılında gerçekleşen ithalâtı
5 178 000 000 dolardır. Programın plana göre sapma
sı % 186; gerçekleşmenin plana göre sapması % 193;
gerçekleşmenin programa göre sapması sadece % 2'
din
Üçüncü Plan 1976 yılı için 659 milyon dolarlık dış
ticaret açığı öngörmüştür. Programa göre, dış ticaret
açığı 2 900 000 000 dolar olması gerekmektedir. Ger
çekleşen dış ticaret açığı 3 168 000 000 dolardır. Prog
ramın plana göre sapması % 340?dır, gerçekleşmenin
programa göre sapması % 6,8'dir.
Görüldüğü gibi, 1976 yılında yine Plana göre fev
kalâde önemli sapmalar meydana gelmiştir, ancak
1976 yılında programa göre önemli sapmalar meydana
gelmemiştir.
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Üçüncü Plan döneminde ilk defa 1976 yılında ya
pılmış olan program, dsş ticaret büyüklükleri bakımın
dan gerçeğe yakın rakamları ifade etmiştir. İthalât ra
kamı gerçeğe yakındır, ihracat rakamı gerçeğe yakın
dır ve programlanan ihracat, programlanan ithalât
fevkalâde yakın nispetlerde sadece 1976 yılında ger
çekleşmiştir. Aynı şekilde 1976 dış ticaret açığının da
programa fevkalâde yakın bir şekilde gerçekleştiğine
ve ilk defa 1976 yılında Üçüncü Plan Dönemi içinde
dış ticaret açığının mutlak değer olarak bir önceki yı
la nazaran daha düşük bir oranda gerçekleştiğini ifade
edebiliriz^
Değerli arkadaşlarım; plan dönemi değerlendirme
lerine son vermeden önce, kısaca istihdamdan da bah
setmek isterim. İstihdam sadece ülkemizin değil, ge
lişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin de fevka
lâde önemli bir problemidir.
özellikle 1970 yıllarında, ileri derecede sanayileş
miş ülkelerde de işsizliğin ve çalışan nüfus ile çalışma
yan nüfusun, yani İşsizlik oranmın önemli nispette
artışlar gösterdiği müşahade edilmektedir.
Meselâ, Amerika Birleşik Devletlerinde
işsizlik
oram 1975 yılında % 8,5'dur ve 7 830 000 kişi işsiz
dir. Batı Almanya'da 1975 yılında % 4,7'dir ve 1 mil
yonun üzerindeki kişi işsizdir. Aynı ülkeler için 1976
yıh rakamlarına geçici olarak bakarsak,
1976 yılı
Ağustosu itibariyle Birleşik Amerika'da işsizlik oram
bir önceki yıla nazaran nispî bir iyileşme göstermekte,
.'% 7,9'a düşerek ve işsiz sayısında da 300; 000 kadar.
bir eksilme görülmektedir. 755 milyon kişi yine Birle
şik Amerika'da 1976 yılı Ağustosun'da işsiz görülmek
tedir, Almanya'da da bu nispet 1976 yılı Ağustosun'da
•% 4 l'e düşmüş görünmektedir. İngiltere'de % 5,6'
dır ve işsiz sayısı da i milyon 300 binin üzerindedir.
Ülkemizde, 1970 yılından beri işsiz sayısında önem
li artışlar görülmektedir. 1970 yılında işsiz sayısı 1,5
milyon olarak tarım ve tarım dışı sektörlerde tespit
ediliyor. Bu, takriben çalışan nüfusa göre % 1045'luk
bir oranı temsil etmektedir. 1971 yılında bu oran
% 10,7'ye çıkıyor. İşsiz sayısı, î milyon 561 bine;
1972'de 1 milyon 600 bine çıkıyor; 1973'îe 1,5 milyon
seviyesine, yine nispî bir iyileşme görüyoruz. Ancak,
1974'te 1 milyon 862 bine bir fırlama oluyor. Bir ön
ceki yılın % 10,66'hk işsizlik oranına karşdık, 1974'te
% 12,79'Iük bir işsizlik oranı görüyoruz, 1974 yılında
işsizlik oranında, bir yıl içinde % 2'Kk bir artış müşa
hede ediliyor. 1975 yılında işsizlik oranımla bir iyileş
me göremiyoruz. Fakat, 1974 yılının keskin ariışmı da
görmüyoruz. 1974 yılının % 12,79'una karşı, 1975'te
— 17
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işsizlik oram % 13'tür ve Türkiye'de işsiz sayısı 2 mil
yona varmıştın 1976'da % 13'lük seviyenin muhafaza
edilmiş olduğu ve işsiz sayısının da bir önceki yılın
2 milyon 31 binine karşı, 2 milyon 79 bin olduğu 1976
yılında tahmin ediliyor.
1975 ve 1976 yılında para ve kredi gelişmelerine de
toplu bir bakış atfetmekte fayda görüyorum.
1976 yılında, para ve kredi müşirlerinde önemli
değişiklikler olmamıştır. Bir önceki yılın ve ondan
önceki yılın gelişme seyirlerine paralel gelişmeleri 1976
yılında da görmekteyiz. Ancak, 1970 -1974 yılları ara
sında Türkiye, genellikle fevkalâde yüksek fiyat artış
larına maruz kalmıştır. Bu büyük fiyat artışları, ya
tırım maliyetlerinde de önemli yükselmelere sebebiyet
vermiştir. Yatırımlar, başlangıçtaki tahminler, başlan
gıçtaki finansman tabloları ile de idame ve ikmal edil
memişlerdir.
Bu itibarladır ki, 1975 yılı başında
Türkiye'de
önemli nispette yarım kalmış yatırım müşahade edil
mekle, eksik kapasitede çalışan sanayi tesisi müşahede
edilmekte idi. 1975 yılı Nisanın'dan itibaren para ve
kredi politikalarının idaresinde dikkate alman birinci
faktör; eksik kalmış yatırımları ikmal edici tedbirleri
getirmek, noksan kapasitede çalışan sanayi tesislerinin
tam kapasitede çalışmasını sağlayıcı para ve kredi im
kânlarını getirmek olmuştur. 1975 ve 1976 yılında bu
maksadı elde edebilmek için, bir seri kredi ve para
tedbiri alınmıştır ve bu sayededir ki, bankaların or
ta vadeli finansman limitleri,, artmıştır, orta vadeli
krediye dönük kaynaklar için özel imkânlar ve kolay
lıklar getirilmiştir, Merkez Bankasının bu konudaki
reeskont limitleri artırılmıştır,
Özellikle fiyat artışlarını da kontrol
edebilmek
için, ithalâtın zamanında yapılması ve elverişli bir stok
politikasının uygulanabilmesi için de, yeterince ve
Türkiye şartları elverdiği nispette uygun şartta kredi
sağ^anmas» imkânına da önem verilmiştir.
Para arzı, 1973 yılında bir önceki
% 3254'Kik bir artış göstermiştir. 1974
arzı artışı % 27,6'd?r. 1975 yılında elde
sonuç % 31,5'dir; 1976 yılında para arzı
cü Plan dönemi içinde en düşük rakamı
tedir % 20,1 olarak.

yıla nazaran
yılında para
edilmiş olan
artışı, Üçün
ifade etmek

Burada çok münakaşa ettiğimiz ve bütçe müzake
releri sırasında zaman zaman münakaşa edeceğimiz
emisyon konusuna da değinmek istiyorum.,
özellikle 1975 ve 1976 yıllarında emisyonun önem
li nispette arttığı, yatırımların veya kamu harcama
larının Merkez Bankası parası ile veya Banknot Mat-
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baası parası İle finanse edildiği, bu itibarla enflasyo- I önceki yıla nazaran artış, Hazinenin kısa vadeli
nist baskıyı artırıcı bir para politikası izlendiği, bir
ayanslarındaki artış, % 59,1'dir. Yani 7 844 000 000
emisyon politikası izlendiği zaman zaman ifade edil
liralık avans kufanılmından, 12 4S4 000 000 liralık
miştir ve bundan sonra da ifade edilebilir.
avans kullanımına Hazîne bir senede ulaşmıştır ve
Bu itibarla emisyon hacimlerini kesin rakamları
bir senede % 59,1'Jik bir artış olmuştur.
ile arkadaşlarımın huzurunda bir defa daha ifade et
1975'îe Hazinenin kullanmış olduğu
Merkez
mek istiyorum: 1973 yılı sonunda emisyon, 1972 yılı
Bankası avanslanndaki artış, \°/0 34,2'dir. Bir önceki
sonuna nazaran % 26,3'Iük bir artış göstermiştir. Bu,
yılın % 59'l»îne nazaran ve 16 761 000 000 liraya
5 278 000 000'lük bir emisyon artışına tekabül etmek
baliğ olmtijrtur. 1976 yılında Hazinenin, Merkez Ban
tedir.
kasından kullandığı avansların bir önceki yıla naza
ran gelişme yüzdesi ;% 29,7'dir ve 21 739 OKMi 000
1974 yılında, bir önceki yıla nazaran elde edilen
liraya baliğ olmuştur.
emisyon artışı % 29,7'dir. Bu da, 7 527 000 000 lira
lık bir emisyon artışına tekabül etmektedir ve emis
Görüldüğü gibi 1974 yılında Hazine, Merkez Ban
yon hacmi 1974 yılı sonunda 32 860 000 000 liraya
kasına bir önceki yıla nazaran % 59 daha fazla bir
baliğ oümuşîur.
oranda müracaat etmiştir. 1976 yılında Hazine, Mer
1975 yılında, bir önceki yıla nazaran emisyonda
kez Bankasına bir önceki yıla nazaran % 29,7'lik
görülen gelişme % 24,6'dır. Bu, 8 078 000 000 liralık
bir oranda daha fazla müracaat etmiştir. Bu 1974
bir emisyon artışına tekabül etmektedir^
yılının yarısı nispetindedir.
1976 yılı sonunda elde edilen emisyon artışı %
Merkez Bankasının kamu sektörüne açmış oldu
27,1'dir ve emisyon miktarı 52 061 000 000 liradır.
ğu kredilerdeki gelişme, 1973 yılında % 3,5'luk bir
artış göstermiştir bir önceki yıla nazaran; 1974'te
Görüldüğü gibi, plan döneminin dört yılında sıra
bu artış % 64'e çıkmıştır; 1975'te % 81; 1976 yılın
sı ile 1973'de % 26,3; 1974'de % 29,7; 1975'de %
da, ki bu % 81 artış içinde 10 milyar 300 milyonluk
24,6; 1976'da % 27,1'lak emisyon artışları tahakkuk
bir konsoiidasyon vardır, 1976 yılında Merkez Ban
etmiştir.
kasının kamu sektörüne açmış olduğu kredilerdeki
Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi içinde en yük
artış
yüzdesi % 46,1'dir. Bu takanı 1974 yılında
sek artışa 1974 yslında % 29,7 ile ejde edilmiştir. En
% 64 idi; Î975'tc % 81 idi.
düşük emisyon % 24,6 ile 1975 yılında elde edilmiş
tir. 1976 yılının emisyon artışı % 27,1'dir ve emisyon
gc!"şmesi 1974 yılından % 2.5 kadar eksiktir.

Değerli arkadaşlarım; buraya kadar üç plan dö
neminde ve son iki yılda yatırımüarda, kalkınma hı
zında, ödemeler dengesinde, dış ticarette, para ve
kredi politikalarının gelişmesinde, Merkez Bankası
ve Hazinenin nakit uygulamasındaki gelişmelerde
hangi sonuçlar alındığım ifade ettim.
Şimdi 1977 yılı bütçesinin genel rakamlarını ve
hedeflerini ifade etmek istiyorum :

Mevduat gelişmesi 1973 yılında % 27,6; 1974 yı
lında % 23,2; 1975 yılında % 30,6 olarak görülmekte
dir. Mevduat artışı ise, 1976 yılında önceki yıllara na
zaran en düşük rakamı ifade etmektedir. Henüz ke
sin rakamları ifade edemiyorum ama, % 10 seviyele
rinde olması gerekir, 1976 yılı sonu itibariyle mevduat
artışı.
Banka kredilerinde artış, 1973 yılında % 34; 1974
yılında % 27,5 1975 yılında % 45,1; 1976 yılında %
20,3'tür. Toplam kredi hacmindeki artış ise; 1973 yılın
da % 27,8; 1974 yılında % 33,3; 1975 yılında % 44,8'
dir; 1976 yılında % 36,9'dur. Toplam kredi hacmi bu
gelişmeler
sonunda
1976
yık
nihayetinde
234 827 000 000 liraya baliğ olmuştur.
Merkez Bankasının kısa vadeli avanslanndaki
gelişmeyi de 3 ncü Plan dönemi itibariyle ifade et
mek isterim.
Merkez Bankasının Hazineye açmış olduğa kısa
vadeli avanslarda 1973 yılında, bir önceki yıla naza
ran gelişme '% 55tir; artış '% 5'tir. 1974 yılında bir j

1977 yih bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin tetkikine konsolide bütçe rakamı olarak 227 mil
yar gider, 220 milyar gelir öngörülmüş olarak ve
denk olarak sunulmuştur. Genel bütçe ödenekleri
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuş rakamı ile,
217 milyar 400, milyon idi. Türkiye Büyük Millet
Meclisi Bütçe Plan Karma Komisyonunda 40
gün süre ile yapılmış olan çalışmalar sonunda,
12 256 OıOflı 000 liralık bir ilâve yapılmıştan- Böylelik
le genel bütçe ödeneklerinin yekûnu 229 692 ÖG& 000
liraya çıkmıştır Bütçe Plan Karma Komisyonu ça
lışmaları sonucunda. Gelirlerdeki gelişmeler, bu ilâ
velerle gelirlerdeki gelişmeler dikkate alındığında,
Bütçe Plan Karma Komisyonu, gelirlerdeki gelişm-e-
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1973 yılında bütçe gelirleri, bir önceki yıla naza
lerin sonucundan bütçenin denk bağdaşamayacağı, I
ödcnekîerdeki bu artışta - denk bağlanamaza cağı ka ran tahsilat olarak % 19,2'lik bir artış göstermiştir.
1974 yılında % 29,8'lik bir artış göstermiştir. 1975
naatine Yardağından, ödemeklerin mühim bir kısmın
yılında
bir önceki yıla nazaran bütçe gelirlerindeki
da % 4 nispetinde kesinti yapmıştır. Sadece Millî
artış % 51,6'dır. 1976 yılında, henüz bütçe yılı ik
Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,' Jan
mal edilmediğinden, gelirlerdeki gelişme tahminini
darma Genel Karcrandanihğı, Millî İstihbarat
Teş
yapmak mümkün değildir; ancak 9 ay sonu itibariy
kilâtı ve devlet borçlan için tespit edümüş olan 61
le elde etmiş olduğumuz rakamlarda şimdilik
milyarlık ödenek hariç, genel ve katına bütçelere da
% 37,8'Iik bir artışın, bir önceki yd gelirlerine naza
hil 168 milyarlık ödenekte % 4 kesinti yapmış ve
ran,
tahakkuk edeceği görülmektedir. 1977 yılı Büt
böylelikle genel bütçe yekûnu 222 945ftOOıGOG lira
çesinin 225 milyar 931 milyonluk gelirinin 222 mil
ya 'baliğ olmuştur. "Konso'îfde bütçe bu şekliyle
yar 949 milyonu genel bütçe gelirlerinden, bunun
225 811 000 000 liraya baliğ olmakladır ve hu
içinde 171 milyar 700 milyonu vergi gelirlerinden
zurunuzda müzakeresine başlanmış olan da ba
meydana gelecektir, biraz evvel ifade ettiğim gibi
225 8Î1 771 992 liralık bütçedir.
19,5 milyar vergi dışı normal gelirlerden 19,5 milyar
Türkiye Büyük Milet Meclisi Bütçe Karma Ko
da iç istikrazdan elde edilecektir.
misyonunda yapılan ilâveler de dikkate alındığında,
bütçe ödeneklerinin genel dağd'ımı şu şekilde 'görül
mektedir :
93 milyar cari hizmet giderlerine, 66 6CfJ 0 3 000
yatırım giderlerine, 66 30*0 080 00,0ı da transfer öde
neklerine ayrılmış bulunmaktadır.
1977 yılı bütçesi elde etmiş olduğu bu rakamlar
la bir önceki yıl bütçesine nazaran, % 46,4'lük bir
büyüme göstermektedir. Üçüncü Plan dönemimde bü
yüme oranları, 1973 yılında bir önceki yıla nazaran
konsolide bütçede % 19,8, 1974 yılında % 33,4, 1975 .
yılında % 30,5, 1976 yılında % 42.5'lur. Öjîs gö
rülüyor ki, 1977 yth bütçesi, yani Üçüncü Puan dö
neminin son bütçesi, Üçüncü Plan döneminde bk ön
ceki yıla nazaran en yüksek nispette büyüyen büiçe
olmuştur.
Konsolide bütçe ödeneklerinin nispî dağılımları
ise, cari hizmet ödeneklerine % 41,2'lik bir oran ay
rılmıştır; yatırım ödeneklerine % 29,5; transfer öde
neklerine de % 29,3'lük bir oran ayrılmıştır. Bu oran
Üçüncü Plan döneminde, 1973 yılında cari hizmetler.
için % 50,7, yatırımlar için % 19,6, transferler için
°/o 29,7'dir. 1974 yılında cari ödeneklerin oranı, kon
solide bütçe ödenekleri içinde % 48,6, yatırımların
% 22,4, transferlerin % 29'dur. 1975 yılında carile
rin oram % 46,9, yatırımların % 23,8, transferlerin
% 29,3'tür. 1976 yılında ise carilerin % 50,5, yatı
rımların % 27, transferlerin konsolide bütçe ödenek
lerine oram % 22,5'tur. Görüldüğü gibi 1977 yılı
bütçesinde, Üçüncü Plan bütçeleri
içinde carileri
nispî olarak en düşük bütçe, yatırımları da nispî ola
rak en yüksek bütçe rakamları getirilmiştir.

İç istikrazdaki gelişmeyi burada ifade etmek is
terim. 1973 yılında 3 milyarlık bir iç istikraz öngö
rülmüştür 1973 bütçesinde, gerçekleşen 2 milyar 800
milyondur, gerçekleşme % 96,2'dir. 1974'dc 6 milyar
öngörülmüştür, gerçekleşen 3 milyar 600 milyondur,
gerçekleşme yüzdesi % 60"dır. 1975'de 9 milyarlık
bir iç istikraz öngörülmüştür, gerçekleşen 7 milyar
428 milyondur, gerçekleşme yüzdesi % 82,5'dur. 1976
yılında 12 milyarlık bir istikraz öngörülmüştür; Şu
bat 14'ü itibariyle 10 milyar 600 milyonluk bir ger
çekleşme vaki olmuştur, şimdiden gerçekleşme yüz
desi % 90'dır; ümit ediliyor ki, ay sonunda °/0 100'e
yaklaşabilecektir.
Genel bütçeye dahil vergi gelirlerinin gayri safi
yurt içi hâsıla ve gayrî safi millî hâsıla içindeki pay
ları da yıllar itibariyle artmaktadır. Sadece üçüncü
dönemi itibariyle bu payları ifade etmek istiyorum.
1973 yılında gayrî safi millî hâsıla içindeki vergi ge
lirlerinin payı % 16,8'dir. Bu oran 1974 yılında
% 15,2'ye düşmektedir* Yani tasarruf gelişmesinden
bahsedilirken bu oranları dikkate alınması icap eder
özellikle kamu tasarrufu bakımından. 1974 yıîmda
% 15,2'ye mukabil 1975'de % 17,6'ya yükselmiştir
gayri safi millî hâsıla içindeki bu pay vergi payı,
1976'da bu pay 19,4'de çıkmıştır 1974 yılının 15,2'
sine karşılık, % 4,2'lik bir artış vaki olmuştur gayri
safi millî hâsıla içindeki vergi payında.

Kamu gelirlerinin gayri safi millî hâsıla içindeki
payı da, bu vermiş olduğum rakamlara paralel art
maktadır, bu payları da ifade etmek istiyorum. 1973
yılında % 17,5'dur bütün kamu gelirlerinin gayri sa
1977 yılı konsolide bütçe gelirleri 19,5 milyarı iç
istikrazla sağlanacak, 225 milyar konsolide bütçe ge- i fi millî hâsıla içindeki payı, 1974 yılında bu pay
lirleri elde edilmiş olacaktır.
j % 16'ya inmiştir. 1975'de yeniden % 1854'e çıkmış— 19
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tır. 1976'da % 20,3'e çıkmıştır. Görüldüğü gibi
1974'de de kamu gelirleri gayri safi millî hâsıla için
deki yüzdesini, nispetini, ağırlığını kaybetmiş durum
dadır, gerilemiş durumdadır.
Değerli arkadaşlarım, vergilerin âdil olduğu-olnıadığı çoğu zaman münakaşa edilmiştir. Kanaati
miz odur ki, vergi donmuş bîr mevzuat olamaz, de
vamlı olarak ıslâha muhtaçtır, devamlı olarak geliş
meye muhtaçtır, ekonominin gelişmesini takip ede
rek özellikle vergilendirme ile elde edilmesi istenilen
diğer yan faydaları da sağlamak maksadıyle devamlı
olarak vergi mevzuatında ıslahat yapılmaktadır ve
bu ıslahat çalışmaları da devamlı olarak Maliye Ba
kanlığı içerisinde sürdürülmektedir. Bunun için de
vergi adaletini sağlayıcı, vergide verimi artırıcı, ka
mu hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşıhyacak
yeni finansman imkânlarını sağlayıcı, yine vergi yolu
ile sosyal adaleti gerçekleştirici, gelir dağılımındaki
tezatları giderici politikalar izlenmektedir. Zaman
zaman Hükümetler tarafından sevk edilmiş olan ta
sanlar, geçim indirimi hadlerini artırmak gibi birta
kım sosyal transfer yapılmasını mümkün kıîan ta
sarılar gibi, bo tasanlar vergi mevzuatında yıllarm
gerektirdiği gelişmelerin devamı olarak yapıldığını
göstermektedir.
Son olarak; Maliye Bakanlığı içinde katma de
ğer vergisi hazırlıkları, uygulama safhasına vardıncı
şekilde geliştirilmiştir. Vergi Usul Kanunu üzerinde
aynı çalışmalar yapılmaktadır, Gelir Vergisi Kanunu
üzerinde de aynı çalışmalar yapılmaktadır. Umuyo
ruz ki, bu yasama dönemi içinde Yüce Meclislerin
hiç olmazsa tetkikine sunmak mümkün olabilsin bu
tasarıların.
Değerli arkadaşlarım, şimdi huzurunuzda sun
muş olduğum bütçenin özelliklerine geçiyorum ve
bu özelliklerin kaynaklarına, neye dayandıklarının
ifadesine geçiyorum.
Bu bütçenin Hükümette büyüdüğü, Komisyonda
büyüdüğü müteaddit defalar ifade edilmiştir. Bütçe
nin 204,5 milyar lira olarak teknik kademelerde ha
zırlandığı, biîâhara Hükümet kademesinde 220 mil
yara çıktığı, Komisyonda da 225 milyarı aştığı ifa
de edilmiştir.
Bu bütçe bir anda büyüdü, denilmiştir; gereksiz
yatırımlar yapmak için büyüdüğü, denilmiştir; siya
sî maksatlı ödenekler bu bütçeye konarak bütçe bu
günkü rakamlarına vardı, diye ifade edilmiştir.
Teknik kademede, Türkiye'nin imkânları, geliri,
iç kaynaklan, dış kaynakları hazırlanmış; bu hazır-
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hklar sonunda birtakım rakamlar meydana çıkmış
tır. Bunlar, temenni rakamlarıdır. Teknik kademenin
hazırlamış olduğu bu rakamlar, şayet Yüksek Plan
lama Kuruîu'nda ve onun arkasında şayet Hükümet
te müzakere edilip yeniden tespit edilmeyecek ise;
o takdirde, esasen bütçelerin teknik kademeler tara
fından hazırlanması ve derhal yürürlüğe girmesi icap
eder. Hükümetler bunun üzerine ülkenin gelişmişlik
şartlarını ve önündeki kısa gelecekte hangi seviyelere
varması gerektiğini dikkate alarak ülke kaynakları
nı yeni bir biçimde yönlendirmek ve ülkeye yeni kay
naklar sağlamak gibi faaliyetlerini, tabiatıyla prog
ram hazırlanmasına, tabiatıyla bütçe hazırlanmasına
intikal ettireceklerdir.
Hükümetimiz bu çalışmalar sırasında bir tespit
yapmıştır; Türkiye'nin vaziyetini tespit etmiştir; Ne
rededir Türkiye? Türkiye dünyanın neresindedir?
Dünyanın büyüklüğü itibariyle, ülkeler bakımından
büyüklüğü itibariyle neresindedir,
gelişme çizgisi
olarak neresindedir?
Görülmektedir ki Türkiye; yüzölçümîerine gö
re, ülkelerin büyüklüklerine göre dünyanın 36 ncı
ülkesidir. 150'nin üstünde bağımsız ülkenin mevcut
olduğu dünyada Türkiye, arazi büyüklüğü bakımın
dan 36 ncı ülkedir.
Nüfus büyüklüğüne göre Türkiye, dünyanın 16
ncı ülkesidir. 42 milyon nüfusu ile 16 ncı ülkesidir
ve kendisinden önce gelen de; Çin Halk Cumhuri
yeti, Hindistan, Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik
Devletleri, Endonezya, Japonya, Brezilya, Nigerya,
Bengaldeş, Pakistan, Batı Almanya, Meksika, İngil
tere, İtalya ve Fransa'dır; Türkiye bunlardan sonra
gelmektedir nüfus bakımından.
Dünyanın birçok gelişmiş ve gelişme yolunda
olan ülkesi, nüfus bakımından Türkiye'nin arkasın
dadır.
Nüfus bakımından dünyanın 16 ncı ülkesi ve
yüzölçümü bakımından da 36 ncı ülkesidir Türkiye.
Gayrri safi millî hâsılasının büyüklüğü bakımın
dan Türkiye'nin enteresan bir yeri vardır. Dünya ül
keleri arasında 1974 yılı sonu itibariyle rakamı ifa
de ediyorum: 28 474 000 000 dolarla 25 nci ülkedir
Türkiye, gayri safi millî hâsıla sıralamasında.
Feri başına düşen millî gelir sıralamasında Tür
kiye, yine 1974 rakamlarıyla, yani 722 000 000 do
larla, şimdiki 1 010 000 000 dolar değil; 722 000 000
dolarla dünya ülkeleri arasında fert başına düşen
millî gelirde de 52 nci sıradadır. Türkiye bugünkü
tespitiyle böyle bir görüntü içindedir,
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Nüfus bakımından dünyanın en büyük ülkesin
den biri; yüzölçümü bakımından dünyanın büyük
ülkelerinden biri, sağlamış olduğu gayrî safî millî
hâsıla bakımından dünyanın 25 nci ülkesi ki
Türkiye sadece bu değildir. Bu şekilde durumunu
tespit eden Türkiye'nin bu sıralamaya razı olmama
sı icap eder. Ülkesinin büyüklüğü buna Türkiye'yi
zorlamaktadır, nüfusunun çokluğu buna Türkiye'yi
zorlamaktadır. Yine, Türkiye sahip olduğu ekonomik
potansiyel bakımından zorlanmaktadır ve nihayet
Türkiye'yi idare eden siyasî iktidarlar, kendi millet
lerini lâyık gördüğü gelişmişlik seviyesi ve hayat
standardını sağlamak bakımından Türkiye'yi bir an
evvel büyük hamlelerle geliştirmek ve Türk milleti
ne daha yüksek bir hayat seviyesi sağlamak kararındadırlar. Bu kararda kendilerini zorlamaktadır.
İşte, üç plan uygulaması ve bunun sonucunda
alınmış olan neticelere bakarak Türkiye, dördüncü
planını yapacaktır. Türkiye dördüncü planım yapar
ken yeni büyüklükler koyacaktır ortaya; ülke için
yeni büyüklükler koyacaktır ortaya; bir yeni altya
pı koyacaktır ülke için ortaya. Bu altyapı Türkiye'yi
bir baştan bir başa, doğudan batıya ören büyük oto
yolları kapsayacaktır; büyük demiryollarını kapsaya
caktır. Türkiye, coğrafyasının kendisine tayin et
miş olduğu yerde fevkalâde önemli bir transit mer
kezidir, fevkalâde önemli bir geçit merkezidir. Bir
taraftan büyük petrol geliri ve bunun doğurmuş ol
duğu mühim mikyasta ithalât hacmi; Öteki taraftan
aşırı derecede gelişmiş, sanayileşmiş Batı Avrupa ve
bunun büyük ihraç potansiyeli. Bu ithalât talebiyle
bu ihracat talebi Türkiye üzerinde kesişmektedir.
Türkiye, bunun nemasını toplamak mecburiyetinde
dir. Petrol gelir Batı Avrupanın sanayisine akar
ken, bir kısmı pekâlâ Türkiye'de kalabilir. Türkiye
bununla sanayileşmesinin hızlanmasını sağlayabilir.
Türkiye bununla altyapısının hızlanmasını sağlaya
bilir. Türkiye, ihtiyacı olduğu an bu yeni altyapıyı
dördüncü planında gerçekleştirmek mecburiyetinde
dir. 1977 ylılnda bunu derpiş edici, bu imkânları
sağlayıcı yatırımları da öngörmek mecburiyetinde
dir. Bu sebepledir ki, 1977 yılı Programı, sadece
1977'nin Üçüncü Planm son uygulama yılı oluşu dik
kate alarak hazırlanamazdı. 1977 yılı programı Tür
kiye'nin önümüzdeki yıllar için açılması icap eden
ufuklar neyse, varması icap eden büyüklükler neyse,
bu büyüklükleri derpiş edici, bu büyüklükleri gerçek
leştirmeyi sağlayıcı birtakım altyapıları, birtakım
ağır sanayi hamlelerini ihtiva etmek mecburiyetin-
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deydi, Nitekim, Hükümet de programı bu şekilde
tashih etmiş ve 1977 yılı programı bu sebepledir ki,
205 milyardan 220 milyara çıkmıştır. 205 milyardan
200 milyara çıkarken konulmuş olan yatırım öde
neklerinin tümü 1977 yılında, hatta 1976 yılında ek
program olarak ifade edilmiş olan yatırımların kar
şılığıdır. Bu yatırımların yapılacağı, Hükümet prog
ramında bir taahhüttür, Hükümetin taahhüiüdür ve
Hükümetin 1975 ve 1976 yılı içindeki çalışmalarının
sonucunda, 1977 ve ileriki yıllarda Türkiye'nin ge
rek altyapısı, gerek sanayi gelişmesi, gerek istihdam
probleminin halledilmesi bakımından bu yatırımla
rın bir an evvel yapılması gereği ortaya çıkmıştır.
Bu 1977 yılı programının ve bütçesinin bir telâfi
programı, bir telâfi bütçesi olma vasfına da uygun
dur.
1977 yılı programıyla derpiş edilmiş olan bu te
mel nitelikteki yatırımların büyük rakamlarını ve
büyük hedeflerini sadece ifade etmekle yetinmek is
tiyorum.
Dünya klasmanında Türkiye'nin nerede olduğu
nu bu tespitten sonra, Türkiye tabiatıyla bu klasman
la iktifa etmeyeceği, Türkiyenin 25 nci sıradaki gay
rî safî millî hâsılasını bir yakın gelecekte ilk 15 dün
ya ülkesi arasında sokma çabası içinde olma mecbu
riyeti ve bu şekliyle de Türk milletine daha yüksek
bir hayat seviyesi sağlama gayretidir.
Özellikle altyapıda 1976 yılı içinde sadece 50 fearajhk bir program uygulamasına geçlîmlşür. Bunun
önemü bir kısmı da başarıyla yürütülmüştür. Sadece
50 barajı zikretmekle yetinımeyeceğiim, enerji prog
ramında. Enerji programımız gerek hidrolik, gerek
termik oîarric, haîihazırda inşa halinde 33 milyar
Kw/Saatîik bir kapasiteyi! ifade etmektedir. Türkiye'
nin halen enerji kapasitesi 1976 yılı üretimi 18,6 mil
yar Kvr/Saattır. 1975 yılına nazaran elektrik üreti
minde elde edilen artış % 18,5'dur. Plan eieknfflc
enerjisinde % H.5 artış öngörmektedir. Planın
% 11,5 oranına karşı, 1976 yılında % 18,5'luk bir
artış gerçekleştirilmiştir. Yine buna rağmen Türkiye'
de enerji problemi halen vardır.
Türkiye'de 18,6 milyarlık enerji üretimine karşı
lık, 33 milyarlık birfcapaçClede halen termik ve hid
rolik olarak inşadadır. Bunun 18,5 Kw/Saati termik,
ki bunların içinde en mühimleri Afşin - Elbistan sade
ce bir santraîla 7,5 milyar Kw/Saat üretim, ikinci
iinÜtdsS hakkında da prenslip anlaşmasına finansmanı
bakımından varılmıştır. Bu bahsetmiş olduğumuz he
saba bu İtibarla ikinci ünite dahil değildir. Bunun
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yanında Scyftömer - 3, Tunçbilek - 1 - 2, Çayırhan, 1 mak için. Çok sayıda pompa istasyonu kurulmuş,
terminal tesisleri yapılmıştır. Yılda 35 000 000 ton
Kangal, Yatağan, Yeniçataiağzı, halen inşada olan ve
petrol nakledebilecek bir kapasite doğmuştur, Ker
18,5 milyar Kw/Saata üretimi varabilecek olan ter
küklün Yumurialık'a. Her iki ülkenin bu boru halli
mik sauıkiallanmızdır.
ni gerçekleştirmek için yapmış olduğu harcama 15
Hidrolik santraîlanmız 8 barajda 16 hidrolik 'Sant
ral ünitesi olarak kalen inşadadır. 14,5 milyar Kw/Samilyara varmıştır. İskenderun körfezinde, bu boru
îütîlr halen inşadaki hidroMk santrallarımızın üretim
hattının gelmesiyle de öyle ümit ediyoruz ki bir pet
leri. Bunların içiade sadece Karakaya, Adıgüzel, Asrol endüstrisi kompleksi kurukbilece'kîir. Sadece ra
Samtaş, Hasan Uğıırîu, Sıaat Uğurîu barajlarını misal
fineri değil, petro - kimya ve gübre tesisleri de, bu
olarak sayabiliriz.
petrol boru haltının cazibesiyle, kurulabilecekiiir.
Karacaya barajı, bildiğiniz gibi, bir büyük proje
nin uygulamasının ilk kademesidir. Bu, büyük Güney
doğu Anadolu projesidir. Güneydoğu Anadolu proje
si sadece bir enerji projesi değildir, bir büyük kal
kınma projesidir. Burada, sadece 20 milyon hektarlık
bir salama söz konusudur. Burada T) milyar Kw/Sa'atMk bir enerji alınması «öz konusu. Bunun uygula
ması Keten ile başlamıştır, Kar-akaya, Karababa ve
diğer projelerle devam edecektir. Karakaya barajımn
temeli •aülrmşîır, ihalesi yapiîniîşîır. Barajın ' tekırk
ciMpraanlarımn kredi sağlanması son sambadadır. Yi
ne bu kompleksin içinde yer alan Urfa Tüneliniln 'de
temel siması Nisan 1977'de yapılacaktır.

Yiae büyük sanayi altyapısından petro - kimya
nın, ikinci petro - kimya tesisimizin 13 fabrikasının,
1976 yılı içinde, kredisi sağlanmıştır. Bunlar takri, ben 18 milyarlık yatırımı ifade etmektedir, sadece
ikinci petro - kimyanın 13 fabrikası.
Bunun yanında R&rababa, Kıralkızı, Aîtınkaya ba
rajları, nükleer enerji santralı, Konya büyük sulama
projesi, Ceyhan büyük sulama projesi, büyük teîekomüniıkasyon projesi, ikinci Boğaz geçişi, tabiî gaz boru
hattı, üzerinde önemli çalışslan ve IV neü Beş Yıllık
Planın önplanda dikkate alacağı projeler arasında, ha
zırlıkları yapılan büyük tesislerdir.

Yine bunun yanında, sanayiinin büyük altyapısını
I
teşkil eden rafineri çahşmaîarmdaîa kısaca bahsetmek
feterim : 1976 yılı donunda Türkiye'nin 15 milyon ton
civarındadır rafineri kapasitesi. 19?2 yılında 3*0 mil
yon tn>n rafineri kapasitesine Türkiye'nin ihtiyacı var
dır. Bu 15 milyon tondan 30 milyon tona varabil
mek için 5 milyon tonluk, ki 10 milyon tona tevsii
hemen yapılacaktır peşimden; 5 milyon tonluk Orta
Anadolu Raflnerisini'n temeli atılmıştır ve kredi sağ
lanmıştır.
îpraş Rafinerisinin 7 müyon tondan 13 milyon
tona tevsii yapılmaktadır.

Değerli milîetvcMIkri; bu altyapı yanında Hü'kümet, Programıyla, Türkiye'ye yaygın ve dengeli sanayi
götireccğhî'i; Türkiye'de arlık sanayiin, Türkiye'nin
gelişme ihtiyaçlarını, özellikle yatırım malı üretme
ihtiyaçlarım karşılayabilecek bir istikamete yönlendi
rileceğini!, yani Türkiye'de büyük bir ağır sanayi ham
lesine girişileceğini teaîıhüt etmiştir. Programındaki
bu taahhüdü, 1976 bütçesine intikal etmiş, 1977 büt
çesine de intikal ettirmişiir. İ976 büîçesûne bir kısmı,
1977 bütçesine bir kîsmı intikal eden büyük sanayi pro
jelerinin sadece genel tutarlarını vermekle iktifa ede
ceğim.

Tüi'kiye, 1975 ve 1976 yılı içinde programlayarak
bir kısmının yatırımına başlattığı, tümünü program
ladığı, tümünü projelendirdiği 18 yemi çimento fabri
kası karmaya karar vermlşiir. Bu 18 yeni çimento
fabrikasının yatırım tutarı 10 088 000 000 liradır.
Bunların üretimleri yılda 9 900 000 000 TL. olacak
tır. Bu 18 çimento fabrikasında, 6 858 kişi istihdam
Yine bunun ötesinde, özellikle petrol nakliyesi
edilecektir ve banlar 700 000 000 lira gelir sağlaya
'Sonucunda doğan imkânlardan da istifade ederek İs
caklardır. Bu .18 çimento fabrikasının üretimi sayekenderun'da bir yeni, büyük rafineri de projelendiril
J
sinde Türkiye, 6 476 000 000 liralık bir ithalât ikamesi
mektedir.
yapmış
olacaktır.
Yine 1976 yılı içinde Türkiye için iftihar edilebi
lecek bir proje nihayete erdiriîm'işDir, montaj projesi.
Yine Tüiiklye, 1975 ve 1976 yılında 16 yeni azot
Fevkalâde kısa bir zamanda, 1 8 - 1 9 ay gibi bir za
•sanayi projesini planlamıştır. Bunlar Türkiye'nin önümanda 1 000 kilometre boru döşenmiştir, petrol taşı- I müzdeki yıllarda gübre ve savunma sanayiinin gerefcAliağa'nın 3 200 000 tondan 5 milyon tona 'tevsii
yapılmaktadır,, ikinci kademede 10 milyon tona yükScîsiJlecektir.
Yine bunun yanında 5 milyon ton/yıl kapasiteli
Karadeniz Rafinerisinin 1977 yılında inşasına başlan
ması mümkün olabilecektir.
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tlrdiği birtakım kimyasal üretimlerin gerçekleşmesini | yon Hükümetinin kararıdır her ilde bîr sanayi bölge
si. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
sağlayacaklardır.
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Paran nerede? Büt
Türk tarımının gelişmesi içlin bu 16 projenin ger
çenin açığı ortada.
çekleştirilmesi şarttır. Bu, Türk çiftçisine, Türlk köy
lüsüne, Türk Hükümetinin taahhüdüdür.
MALİYE BAKANI " YILMAZ ERGENEKON
Bu
16 gübre
fabrikasının
yatırım
tutarı
(Devamla) — Bunların yatırım tutarı 10 milyardır.
36 000 000 000 liradır. Üretimleri, 16 fabrika ikmal İ Bu sanayi bölgelerindeki üretimin yekûnu 63 milya
edildiği zaman, 21 542 000 000 fini olacaktır. 10 300
ra baliğ olacaktır. 750 bin kişiye iş imkânı sağlanmak»
kişiyi istihdam edecektir ve istihdam ettikleri 10 300
tadır bu bölgelerde ve bunlara 37,5 milyarlık bir üc
kişiye bugünkü değerlerle 1 milyarlık bir ücret öde
ret ödemesi sağlanacaktır. 30 milyarlık b;r ithalât
mesi yapacaklardır.
ikamesi bu sanayi bölgelerindeki üretimle temin et
miş olacak Türkiye. Sadece her ilde bir sanayi bölgesi
Gübre fabrikalarının
gerçekleşmeliyle Türkiye
değil, Türkiye fevkalâde yaygın bir şekilde küçük sa
36 660 000 000 liralık bir ithalât ikamesi sağlamış
nayi siteleri kurma kararım vermiştir. Hükümet, özel
olacaktır.
likle küçük esnafın ve sanatkârın kendi işCne, mesle
Türkiye 14 şeker fabrikasını planlamıştır yeniden I
ğine uygun, altyapısı uygun şartlarla hazırlanmış sa
ve bunları programa almıştır, yatırım yerlerini belli
nayi yerlerine sahip olması kararını vermiştir. Bu ka
etmiştir, projeleri hazırdır. Bu 14 yeni şeker fabrika
rarım icra için önümüzdeki dönemde, önümüzdeki
sının yatırım tutarı 12 277 000 000 liradır. Bunların
plan döneminde 250 yeni küçük sanayi sitesi kural
üretimleri 10 281 000 000 liraya baliğ olanakladır.
ması kararındadır. Bu, programlanmıştır. Bunların ilk
12 601 kişiye yeni istihdam in&ânı çıkacaktır ve bu
ödenekleri, mühim mikyasta ilk ödenekleri 1977 yılı
yeni istihdam imkânıyla bu şahıslara 1 950 000 000 lira
büiçesinde yer almaktadır. «1977 yılı bütçesi ödenek
ödenecektir. 6 575 000 000 liralık ithalât ikamesi sağ
leri ne diye arttı?» diye soruların cevabını ifade etmek
lanacaktır.
I
için söylüyorum.
Türkiye 23 yeni dokuma tesisi; Sümer bank ve
Bu küçük sanayi sitelerinin yatınm tutarı 13 mıiîonun orialkhğıyla 23 yeni dokuma tes)M fabrikası
yar liradır. Bu sanayi sitelerinde 20 milyar liralık
yapma kararını vermılştir ve bunları programlamış
üretim sağlanacaktır. 250 b'n kişiye iş sahasıdır, 250
tır; bunların yatırım tutarı 9 100 000 000 liradır;
küçük sanayii sitesi kurmakla 250 bin yeni kişiye iş sa
6 700 000 000 değerinde üretim yapacaklardır. 15 386
hası sağlanacaktır. Bunlar, 12,5 milyarlık bir gelir
kişiye yeni iş sahası verilecektir burada, 840 000 000
sağlayacaklardır kendilerine.
bir işçi ödemesi yapılacaktır ve 6 700 000 000'luSk bir
Yine bunun yanında Türkiye, önümüzdeki plan
ithalât ikamesi sağlanacaktır.
I
döneminde gerçekleştirmek
mecburiyetinde olduğu
Türkiye, önümüzdeki yıllarda 6 yeni kâğıt fabri
ve 1977 yılı programında başlangıcı için gerekli im*
kası yapılmasını planlamış tır. Bu 6 yenli kâğıt fab
kanlan sağladığı 7 demir - çelik fabrikası kurma ka
rikası, yatırım tutarı 21 427 000 000 olmaktadır.
rarındadır. 7 yeni demir - çelik fabrikasının yatınm
7 181 0Ö0 000'luk bir üretim hacmi sağlayacaktır, bu
tutarı 68 813 000 000 liradır. Bu fabrikaiann üretim
6 yeni kâğıt fabrikası. 7 488 kişiye yeni iş imkânı sağ
leri 29 325 000 000 lira olacaktır. 7 yeni demir - çelik
lanacak ve bunlara 800 000 000 lira ödenecek, bu
fabrikasında 65 bin kişi çalışacaktır. Bu şahıslara
nunla 5 200 000 000 liralık bar ithalât ikamesi sağla
5 500 000 000 lira ücret ödenecektir. 7 yeni demir nacaktır.
I
çelik fabrikası kurubnasıyle Türkiye yılda 40 milyar
Sadece bu büyük kuruluşların, zikretmiş Olduğum
liralık ithalât ikamesi sağlayacaktır.
proje adedi 77'dir; yatırım tutan 88 892 000 000'dur;
Türkiye iş makineleri, ağır sanayi makineleri ve
istihsalleri 55 604 000 000'a baliğ olmaktadır. 55 633
benzeri tezgâhlar gibi Makine Kimya Endüstrisinin
kişiye istihdam imkânı çıkmaktadır ve bu işçilere
faaliyetleri sahasına giren 32 yeni fabrikayı kurma
5 2>0 000 000luk bir yıllık ödeme derpiş edilmekte
kararındadır. Bunların yatırım tutan 27 400 000 000
dir. 61 611 000 000 Türk liralık da bir ithalât ikamesi
liradır. 40 milyarlık bir üretim imkânı sağlayacaklar
öngörülmektedir.
dır, bunlar gerçekleştiklerinde. 44 321 kişiye yeni iş
Yine, bunun yanında Türkiye, 63 yeni organize
imkânı açacaklardır. 7 792 000 000 lira bir ücret
sanayii bölgesi yapılmasına karar vermiştir. Her ilde
bir sanayi bölgesi bu Hükümetin kararıdır; Koalis- I ödeme imkânı sağlanacaktır bu 44 bin kişiye. Bu 32
— 23
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1977'deki ağır sanayi projesini bu şeklîde ifade
fabrikada 60 milyar liralık ithalât ikamesi sağîana- I
etmiş oldum. Burada saymış olduğum sanayi yatırımçaktır.
lan, belli başlılarını saymış olduğum sanayi yatırımYine bunun yanındı? takım tezgâhlan sanayii için
4 yeni fabrika kurulmasına karar verilmiştir, prog lamım adedi 452 projedir. Bu 462 projenin yatınm
tutan 239 503 000 000 liradır. Bunların yıllık üreti
rama ahnmıştır ve yatımnlan başlatılmıştır. Bunların
yatırını tutan 3 038 000 000 liradır; istihsalleri 1,5 mi 259 570 000 000 liradır. Bu yatınmlarm tahak
kuk etmesiyle Türk ekonomisine yılda 259 570 000 000
milyar lira olacaktır; 2 220 kişiye yeni iş sahası açı
liralık yeni imkân girecektir.
lacaktır. 800 milyon lira işçi ücreti ödeme imkânı
sağlanacaktır. 7,5 milyar liralık ithalât ikamesi sağ
Yine ba yatırımların tahakkuk etmesiyle 1 208 000
lanacaktır.
kişiye yeni iş imkânı açılmış olacaktır. Bu yatırım
ların tahakkuk etmesiyle 253 111 000 liralık bir itha
Türkiye motor sanayiine, şimdiye kadar sanayinin
varmış olduğu seviyede büyük bir ağırlığı ile girme lât ikamesi yapılmış olacaktır.
kararındadır. Iîer nevi motorun Türkiye'de yapılma
sı kararındadır. Bu, Hükümetimizin bir sevdası şek
lindedir ve bu maksatla 13 motor fabrikası, muhte
lif tipte 13 motor fabrikası kurulmasına karar ver
miştir; traktör, kamyon motorundan su pompalanna
kadar. Bunun yatırım değeri 15 milyar Türk lirası
olacaktır, istihsali 20 milyar liraya baliğ olacakfcr.
20 bin kişiye yeni istihdam imkânı sağlayacaktır mo
tor sanayii. Bu 20 bin kişiye 2 müyarhk yıllık ödeme
imkânı sağlanacaktır ve motor sanayiinin kurulması
ile Türkiye 20 milyarlık ithalât ikamesi sağlayacak
tır.
Bunun yanında, elektro - mekonik sanayiini Tür
kiye kurmaya karar vermiştir. Ağsr türbinlerden ve
benzeri makinelere kadar, bunun için 11 fabrika kur
ma karanndadn*. Bunların yatınm tutan 10 milyar
liradır; 14,5 milyarlık bir üretim hacmi doğuracak
tır; 14 bin kişiye iş imkânı çıkanlacaktır ve bu şa
hıslan 1,5 milyarlık bir ödeme imkânı doğacaktır.
Türkiye, elektro sanayiinin kuruîuşuyle 20 milyar li
ralık ithalât ikamesi sağlayacaktır.
Bunun yanında, elektronik sanayii için 3 fabrika
kurulmasına karar verilmiştir, yatırım tutan 1 mil
yar 985 milyon liradır/İstihsali 7 425 000 000 lira
olacaktır. 6 840 kişiye yeni iş imkânı sağlanacaktır
ve bunlara 700 milyon liralık bir gelir temin edilmiş
olacaktır; 7 milyar liralık bir ithalât ikamesi sağlan
mış olacaktır.
Türkiye yine 4 ncü Plan döneminde uçak sana
yiini kurma kararındadır. Bu maksatla bir büyük
kompleks kuracaktır; 1 fabrika değil, bir büyük uçak
kompleksi kuracaktır. Bunun yatınm tutarı 3 milyar
525 milyon liradır. Üretimi yıllık 7 200 000 000 lira
değerinde olacaktır. 2 145 kişiye iş imkânı sağlana
caktır; 500 milyon liralık bir işçi ücreti ödeme im
kânı ve 5 milyar lirakk bir ithalât ikamesi sağlana
caktır.
j
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Değerli arkadaşlarım; sadece sanayi hamlemizi
nasıl düşünüyoruz, nasıl görüyoruz Ğiye enerji yatııımlanmızı ve ağır sanayi yatırımlarımızı ifade et
tim. Bunlardan Türkiye, traktör motoru fabrikasın
dan, aktarma organîan fabrikasına kadar, ağır kam
yon motora fabrikasına, otomobil yenileme fabrika
sına, otomatik takım tezgâhlan fabrikasına kadar,
ismini burada uzun ıszun sayıp vaktinizi almak iste
miyorum; yani elektrik motorlanna, dokuma maki
nelerine kadar kendi yatırımları için lâzım olan bü
tün teçhizatı, yine Türkiye içinde kendisi yapma ka
rarandadır. Bu Türkiye'nin sanayi devrimidir. Türki
ye bu devrimi yapmaya mecburdur. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Türkiye böyle büyüye
cektir. Türkiye'ye bunu çok görmemek lâzımdır. Ben
değerli arkadaşîanma 462 fabrika ifade ettim. Yapı
lacak sadece bunlar değildir. Bunlar Türkiye'ye ye
terli değildir. Bunlar bir başlangıçtır. Bunlar Türki
ye'yi büyütmenin ilk adımıdır. Türkiye'ye 462 fabri
ka - Almanya'da 5 000 tane fabrika.var bu saymış
olduğumuz cinsten - Türkiye'ye 400 fabrika çok mu?
Türkiye'yi daha büyük görmek özlemini, daha büyük
görmek kararının ifadesidir bunlar.
Bunun için arkadaşlarıma ifade ediyorum : «Kay
nağı nerede?...» Türk idaresinin mecburiyeti, Türk
siyasetçilerinin mecburiyeti bunun kaynağını bulmak
ta'. Bunun kaynağım bakmazsanız, Türkiye'yi küçük
bırakırsınız. Türkiye'yi küçük bırakmak, Türk siya
setçisinin Türk milletine takdim edeceği bir tercih
olamaz. Bîz Türkiye'yi büyütme karanndayız, Türki
ye'nin büyütme yolunu da nasıl gördüğümüzü ifade
ediyoruz.
Türkiye'yi büyütme yolu Türkiye'ye yeni iş saha
ları açmaktır. Eski rakamlarla Türkiye'yi ifade etmek
mümkün değildir. Bunun için konuşmamın başında
«Üçüncü Plan, Türkiye'nin ebatlarım kapsayamamıştır» diye ifade ettim, Dördüncü Planın, Türkiye'nin
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ebatlarını kapsaması lâzımdır. Bizim burada zikret
miş olduğumuz rakamlar da, Türkiye için küçük ra
kamlarda. Türkiye'yi daha büyük görmek lâzımdır.
Çünkü Türkiye saymış olduğum dünya klasmanında
ki yerini, ilk 10 ülke arasmda alma kararındadır.
Türk milletine bu sıralamayı lâyık görmeye mecbu
ruz. Türk milletinin huzuruna bu sıralamayı müm
kün kılacak imkânlarla, bu sıralamayı mümkün kıla
cak metotlarla, bu sıralamayı mümkün kılacak plan
larla çıkmaya mecburuz. Bunun dışında Türk milleti
nin karşısına çıkıp, «Hâlâ dünya milletleri arasmda
gayri safi millî hâsılanın fert başına düşen payında
52 nci olmağa razı ol» diyemeyiz. Birinci planda 25
nci sıraya Türkiye'yi getirmeye mecburuz. Gayri sa
fî millî hâsılanın toplam değerinde Türkiye'yi ilk 15
ülke arasına sokmağa mecburuz. Türkiye, «Büyük
Türkiye» böyle olacaktır, dünyada sayılan Türkiye
böyle olacaktır, Türk milletine hangi gelişmeden re
fah düşecektir? Böyle bir gelişmeyi sağlarsanız refah
düşecektir. İşsizliğin de çaresi buradadır, refahın da
çaresi buradadır. Türkiye'yi büyütme kararı fevka
lâde iyi bir karardır. Türkiye'yi büyütme kararma
kimse karşı gelemez. Türkiye'yi büyütme gayretlerine
de kimse karşı gelemez. Çünkü milletin istediği, mil
letin özlediği Türkiye'nin büyümesidir.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Kim karşı geliyor
Türkiye'nin büyümesine?
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben...
CEVAT ÖNDER (Ankara) — İşsizlik azalıyor
mu, çoğalıyor mu şen ondan haber ver?
BAŞKAN -T- Sayın Önder rica ediyorum.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Ben bizim kararımızı ifade ediyorum.
Bu karara iştirak tabiatıyle bizi sevindirir.
BAŞKAN — Tabiatıyle herkes iştirak ediyor efen
dim.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Siz açığı büyütü
yorsunuz, Türkiye'yi değil.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; bütçenin özelli
ğinin birincisi, bu bütçenin bir telâfi bütçesi olduğu
bu bütçenin bir büyüme bütçesi olduğu idi. Nedir bu
nun gerekçesi? Nedir bunun unsurları? Ben bunu ifa
de ettim. Gerekçesi Türkiye'nin zaruretleridir. Un
surları, saymış olduğumuz projelerdir..'Daha sayılma
yan yüzlercesidtr. Bunun saiki nedir? Bunun saiki
Türk milletine daha yüksek hayat seviyesini lâyık gör
mektir. Daha yüksek hayat seviyesini lâyık gördüğü
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müz için bu kararda, bu yolda olduğumuz için, iki
sene içinde meydana çıkardığımız budmr, diyoruz.
Dördüncü Plan Türkiye'yi çok daha büyük ebatlarla
kapsamaya mecburdur, diyoruz. Bunların imkânları
nı da siyasi iktidarlar bulmaya mecburdur, diyoruz.
Banları bulamayan siyasî iktidarların, önümüzdeki
dönemlerde Türk milleti için tercihe lâyık iktidarlar
olmayacağım söylüyoruz. (A. P. sıralarından alkış
lar).
Değerli arkadaşlarım, niye arttı bütçe? Bütçe bu
nun için arttı. Bütçe bu yatırımları sağlayabilmek
için, 1977 yılında bu yatırımların başlamasını sağla
yabilmek için, bunların Dördüncü Plan döneminde
ikmal edilebilmesini sağlayabilmek için arttı. Bütçe
bunların karşılığına içinde yer vermeye mevburdur.
Bizim anladığımız, bizim beklediğimiz, bizim düşün
düğümüz Türkiye...
BAŞKAN — Sayın Buklanh, rica ediyorum efen
dim, sıradan sıraya konuşmayınız.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Bizim Türkiye'yi götürmek istediğimiz,
vardırmak istediğimiz gelişmişlik seviyesinin gereğiy
di bu ve Hükümet bu siyasî kararı verdi. Bu yatırım
ları yapmak mecburidir, Türk milletini düşünmüş ol
duğumuz kısa gelecekte yine bu büyük milletin lâyık
olduğu hayat seviyesine vardırabiîmek için. Bu yüz
den bütçe arttı...
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Vehbi Koç'un
bütçesiyle ilişkili.
BAŞKAN — Say m Erçeîik, rica ederim.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Sayın arkadaşlarım; bütçenin ikinci
özelliği - yine çok tenkide muhatap olmuştur - enf
lasyonla mücadele bütçesi oluşudur. Bunu ifade et
tik, bunu ısrarla tekrarlıyoruz : 1977 yılı Bütçesi de
enflasyonla mücadele bütçesidir.
Öncelikle şunu belirteyim; biz Hükümet Progra
mında Tüıkiyenin önemli meselelerini kendi anlayış
sıramıza göre, kendi önceliklerimize göre sıralamış
tık. Ekonominin birinci tehlikesin! enflasyon olarak
Hükümet Programında belirttik. Yine Türkiye'nin is
tikrarının da birinci tehlikesinin anarşi olduğunu ve
Türkiye'yi tehdit eden birinci tehlikenin de komü
nizm olduğunu belirttik, Bize göre Türkiye'nin karşı
sında duran meseleler bunlar idi.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Bütün fakir
ler komünist, bütün zenginler milliyetçi...
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Ekonomide birinci mesele, Türkiye'nin
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enflasyonla mücadeleyi başanyla yürütebilmeğidir. j yışıdıT, cari hizmet ödenekleri diğer plan.- dilimlerine
Bu itibarla ne kamu harcamalarının finansmanını, ne
nazaran daha az tutulmasıyle da bu görülmektedir.
de bütçe denkliğini, enflasyonun doğurması mümkün
Bu bütçe bir israf bütçesi değildir. Gerekli yerde ge
aşırı gelirden beklemedik ve bütçelerimizi hazırlar
reği miktarda ödeneği bulundurmaktır bu bütçenin
ken, bütçe gelirlerimizin hadlerini tayin ederken fi
hazırlanışına hâkim olan fikir. Tüketim eğilimini ar
yat artışlarından medet ummadık ve fiyat artışlarım
tırıcı bir vasıfla hazırlanmamıştır. Tüketim eğilimini
tahrik etmesi muhtemel, aynı zamanda geliri de artır
itici unsurlar bu bütçenin içinde mevcut değildir.
ması muhtemel, Devlet tarafından üretilen malların
İşte bu sebepledir ki; biz bu bütçeye, bir enflas
fiyatlarıyla da genellikle oynamadık.
yonla mücadele bütçesidir diye söyledik. Tabiatıyle
Yine bunun yanında Bütçe, enflasyonla mücadele
sadece bir bütçenin bizatihi bütçe vesikası olarak
bütçesidir ki, bu bir gayedir, bütçe enflasyonla mü
enflasyonla mücadele olması yeterli değildir. Onunla
cadele bütçesi olmaya mecburdur; bu Hükümetin
beraber takip edilecek para politikası, kredi politi
bütçesi olduğu için mecburdur. Çünkü bu Hükümet,
kası, kambiyo ve ithalât politikalarını, ülkede enflas
enflasyonu ülke için tehlike görmektedir.
yonu teşvik edici veyahut da enflasyonu doğurucu
HÜSEYİN ERÇELİK (Benizli) — Hükümetin
tesirleri bertaraf etmek veya bunların etkilerini azal
kendisi enflasyon içinde.
tıcı nitelikte hazırlanması ve alınması da, bu bütçe
nin beraberinde getirilen politikalarda derpiş edil
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
miştir.
(Devamla) — Ne olacaktır enflasyonla mücadele büt
Bu bütçenin bir diğer vasfı; bir büyüme ve geniş
çesinin vasfı? Açık finansmana itibar etmemiş ola
leme bütçesidir. Bunu biraz evvel uzun uzun ifade
caktır. Yani bütçe harcamaları tasarruf kaynağına
ettim. Bu bizim tasavvurumuzdaki büyük Türkiye;
dayanacaktn-, açık kaynağa dayanamayacaktır; bası
o
rakamlarla dahi yeterli bulmadığımız büyümede,
lan paraya dayanmayacaktır; fabrika parasına değil,
bizim
tasavvurumuzdaki büyük Türkiye'nin altyapı
tasarruf kaynağına dayanacaktır.
sını ve büyük Türkiye'nin sanayileşmesini gerçekleş
Değerli arkadaşlarıma bu noktada şunu ifade et*
tirecek imkânları içinde derpiş ettiği için bir büyü
mek isterim: 19s5 milyarlık iç istikraz bütçenin denk
me ve bir gelişme, bir genişleme bütçesidir.
liğini sağlamak bakımından bir tasarruf kaynağıdır
Bu bütçe mühim mikyasta bir hizmet bütçesidir.
ve gönüllü tasarruf kaynağıdır. Fertlerin yapacakla
Mîllî eğitimde, sağlıkta, savunmada ve güvenlik hiz
rı tasarrufları gönüllü olarak kamu harcamalarına
metlerinde önemli ödenekler bu bütçe ile ayrılmıştır.
götürüp, tahsis etmeleri iradesini taşır. Bu itibarla ta
Köye yaygın bir şekilde hizmet götürme vasfı bu
sarrufu bütçe açığı gibi nitelemek, yanlıştır. İstikra
bütçenin karakteristik vasıflarından biridir. Bu büt
zın kaynağı kamu tasarrufu değildir; ama kamu har
çe ile asgari 2 500 köye yeniden elektrik götürülecek
camasına tahsis edilmiş olan özel tasarruftur. İhti
tir,
asgari S bin köye yeniden içmesuyu götürülecek
yarî bir tahsis vardır burada.
tir. Bu bütçedeki ödeneklerle 23 bin kilometre köy
Yine bu bütçenin enflasyonla mücadele bütçesi
yolu yapılabilecektir. 100 bin kilometre köy yolunun
olma karakteri, daha fazla üretimi hedef almak ve
bakımı sağlanabilecektir bu bütçe ile. Bu bütçe ile
bunların imkânını getirmek, daha fazla yatırımı he
8 bin yeni ilkokul açılabilecektir. Sadece bir kısmını
def almak ve bunların imkânını getirmekle de görül
ifade ediyorum; bu bütçenin hizmet getirici karak
terini büyütmek bakımından. Bu bütçe, sosyal muh
mektedir. Enflasyonun sebeplerinin bir tanesi de arztevası en yüksek bütçedir. Bu da bütçenin karakteris
taîep dengesizliğidir. O halde, bütçe ve beraberinde
tik vasıflarından biridir. O derece yüksektir ki, Cum
getirilen politikalar, arz ve talep dengesizliğini gide
huriyet tarihinde şimdiye kadar getirilmiş olan sos
rici veyahut da böyle bir dengenin bozulmasını önle
yal gayeli transferler veyahut da sosyal gayeli tedbir
yici tedbirleri de ihtiva etmelidir. Bütçe ve onunla
lerin tümüne muadü tedbirler bu bütçe içinde yer al
beraber getirilen politikalar bunu ihtiva etmektedir.
mış bulunmaktadır.
Değerli arkadaşlarım; bu bütçenin bir diğer vas
fı, Üçüncü Plan dönemi içinde cari hizmetlere en dü
şük payı ayıran bütçe olmasıdır; 93 milyar civarın
da, % 41,17 oramyle... Bu oran, biraz evvel de ifade
ettiğim gibi, Üçüncü Plan döneminin diğer yıllarında
% 50 civarında seyretmiştir; bir israf bütçesi olma-

Değerli arkadaşlarıma burada sadece bu uzun lis
tenin birkaç başlığım sunmak istiyorum.
Devlet personeline getirilen imkânlarla, yan öde
melerle, asgari ücret artırılmasıyle işçiye getirilen im
kânlarla emekli işçilere getirilen imkânlarla, memur
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emeklilerine getirilen imkânlarla; yine İstiklâl Savaşı
gazilerine, 1970 öncesi emeklilerine getirilen imkân
larla, kadınlara 20 yılda emeklilik imkânı sağlamak
ve bunun gereği ödenekleri içinde barındırmakla...
Benim burada saymış olduğum liste, Hükümetimi
zin sosyal karakterli taahhütlerinin gerçekleşenlerinin
bir listesidir ve sosyal karakterli taahhütlerinin aşağı
yukarı tümü Hükümet tarafından ifa edilmiştir; mü
him bir kısmı Yüce Meclislerin tasvibine de iktiran
etmiştir. Sadece bir kısmı Meclislerimizin halen ka
rarını beklemektedir; ama Hükümet sosyal kapsamlı
taahhütlerin tümü hakkında kendisine düşeni yap
mıştır ve bu saymış olduğum listede gerçekleşenlerin
listesidir. Bunun karşılığı da bu bütçeler içinde der
piş edilmiştir.
İşçi kıdem tazminatları 30 maaşa çdsarılmıştır.
Gemıi adamlarına Kıdem Tazminatı Kanunu çıka
rılmıştır. Yurt dışında çalışan işçilemize askerlik gö
revlerinde, pasaportlarında birtakım kolaylıklar ta
nınmıştır. Gecekondu bölgesinde ev yaptıracak olan
lara kredi imkânları, faiz kolaylıktan getirilmiştir.
BAĞ - KUR kaynaklarından küçük esnafa toplu iş
yeri ve konut kredisi imkânları getirilmiştir. Küçük
çiftçilerin vergi muafiyet hadleri artırılmıştır. Sosyal
Sigortalardaki kredi hadleri 150 bin liraya çıkarıl
mıştır. Köylerden alınan katılma payları kaldırılmış
tır. Sadece uygulanmakta olan bir kısmını ifade edi
yorum, bunlar içinde birinin üzerinde bir parça durmaik istiyorum.
2 022 sayıh Kanunla, 65 yaşını doldurmuş, muh
taç, güçsüz vatandaşlarımıza maaş bağlanması kabul
edilmiştir. Değerli milletvekilleri; Yüce Meclislerin
bu kararı, Hükümetinizin huzurunuza sunmuş oldu
ğu tasarıyı tasvip etmesiyle Yüce Meclislerin almış
olduğu bu karar, Cumhuriyet tarihinin en büyük sos
yal hamlesidir. Bu kararıyle Yüce Meclisler, Türki
ye'de fukaralıkla savaşın bir Devlet görevi olduğunu
ifade etmişlerdir. Yine Yüce Meclisler bu kararıyle Tür
kiye'de insan haysiyetine yaraşır yaşamanın herkes
için bir hak olduğu ve bu hakkı kullanabilme imkâ
nım vermekle Devletin görevli bulunduğu; yani, Dev
letin, fakirin, fukaranın, kimsesizin, sahipsizin sahi
bi olduğu; insan haysiyetine yaraşır yaşamanın yine
insanın başkasına muhtaç olmayan yaşama şeklinde
ifade edilebileceği ve bunun gereği olan ne ise, bu
fedakârlığın Devlet taraf mdan yüklenilin esi icap et
tiği şeklinde bir karardır.
65 yaşım doldurmuş vatandaşlarımız için Yüce
Meclislerin almış olduğu bu karar, Hükümetiniz ta
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rafından 1 Mart 1977 tarihinde maaş bağlanarak uy
gulanmış olacaktır. Bu maaş bağlanma meselesinde
Hükümetiniz bütün Midiye Teşkilâtını görevlendir
miştir. Sadece bu yaşh kişilere devlet elinin uzanma
sı istenmiştir, yoksa bu yaşh kişilerin devlet kapı
sında sürünmesi değil. Kimlerin 65 yaşını aşmış ol
duğu devlet tarafından tespit edilmiştir. Kimlerin na
faka alıp almadığı devlet tarafından tespit edilmiştir.
Kimlerin gayrimenkul iradı olup olmadığı devlet ta
rafından tespit edilmiştir ve bu tespitlerden sonra,
muhtaç durumda olanların vesikası yine devlet tara
fından hazırlanmıştır. Sadece 65 yaşını doldurmuş
vatandaşımıza düşen yegâne külfet, bir talepnamenin
altım imzalamaktır, yine Hükümet tarafından dol
durulan bir talepnamenin altını imzalamaktır.
Hükümet, şimdiye kadar yapmış olduğu tespit
lerinde 1 800 000 civarında vatandaşımızın 65 yaşım
aşmış olduğunu tespit etmiştir. Ancak, bu 1 800 000
civarındaki vatandaşımızın tümü maaş bağlanmaya
müstahak vatandaşlarımız değildir, mühim bir kısmı
nın geliri vardır, bir kısmı nafaka almaktadır. Bun
lar ayıklandıktan sonra kalan kısmına maaş bağlana
caktır. Tabiatıyle bu arada Hükümetin yapmış oldu
ğu tespitler sonucunda kendisinin geliri olduğu veya
nafaka akhğı, sağlandığı tespit edildiği hakikat ha
linde ba nevi gelire sahip olmayan vatandaşlarımız
da bir taraftan müracaat etmek imkânım muhafaza
etmektedirler.
Biz, sadece nüfus kayıtlan, tapu kayıtlan ve icra
dairesi kayıtları sonucunda meydana gelen muhtaç
lık durumuna göre, 1 Marttan itibaren vatandaşları
mıza maaş bağlamış olacağız.
Yine bunların yansnda, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin tetkiklerinde bulunan genel sağlık sigor
tası, tanm sigortası, MEYAK tasarısı, lYAK tasansı, BAĞ - KUR Kanunu değişikliği, halen müzakede edilen köy ve mahalle muhtarlarına aylık bağlan
ması, Gelir - Vergisi Kanun Tasarısında yapılan ta
dille asgarî geçim indirimi hadlerinin yükseltilmesi
tasansı, çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının
ertelenmesine ilişkin tasarı, tanm ve orman işçileri
nin Sosyal Sigorta kapsamına alınmasına dair tasarı,
Emlâk Yergisi Kanunundaki değişiklikle ilgili tasan,
afetlerden zarar gören ve üretim gücünü kaybeden
çiftçi ve köylülere yardım fonu kurulması hakkında
tasan ve benzeri tasanlar da Yüce Meclislerin tetkik
lerine sunulmuş bulunmaktadır.
Değerli milletvekilleri, konuşmamın sonuna yak
laşmış bulunuyorum. Burada, 1977 yılının iki önemli
27 —
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konusuna daha temas etme durumundayım. Bunların
birincisi; 1977 yılında ödemeler dengesinin arz etmiş
olduğu özel ağırlık; ikincisi, Kamu İktisadî Teşebbüs
leri ye bunların finansman durumudur.
Konuşmamın başlangıcında da ifade ettiğim gibi;
Türkiye'nin en önemli ekonomik meselelerinden biri,
en ciddî darboğazlarından biri ödemeler dengesidir.
Ancak, ödemeler dengesi bir yıldan öteki yıla atana
bilecek tedbirlerle çaresi bulunabilecek bir mesele de
değildir. Uzun süreli çalışmayı gerektirmektedir, cesa
retli programlan gerektirmektedir, büyük fedakârlık
tan gerektirmektedir. Ödemeler dengesinin sıhhatli
kaynaklarla finanse edilmesi icabetmektedir.
Ödemeler dengesinin sıhhatli kaynaklarla finanse
edilmesi gayesi bize, kaynak açığı ve bunun karşı
lanmasında Türkiye'nin tercihi ne olmalıdır hususunu
da ciddî bir şekilde düşündürmektedir. Türkiye geliş
mesi için belli bir hedefi dikkate almıştır. Bu hedefe
varabilmede millî kaynaklarını azamî kullanmak ve
doğru kullanmak durumundadır. Fakat millî kayna
ğını azamî kullanmak ve doğru kullanmak halinde
dahi istemiş olduğu hedefe varabilecek bazen dış öde
me imkânını, bazen de gerekli kaynağı bulamamak
tadır. Burada bir tercih önümüze çıkmaktadır; Tür
kiye'nin % 8 ve onun üzerinde bir gelişme hızını
idame ettirebilmesi için kaynak açığı kaçınılmazdır.
Ya gelişme hızından fedakârhk yapacaksınız; yani
kalkınmayı erteleyeceksiniz veyahut da kaynak
açığı için realist çareler bulacaksınız. Bizim tercihi
miz, kaynak açığının da çaresi, ödemeler dengesinin
de çaresi gelişmedir; hızh gelişmedir. Bu itibarla Tür
kiye'yi gelişmemiş durumda kalmaya dalıa uzun
müddet mahkûm edemeyiz. Buna kimsenin hakkı
yoktur. O halde hükümetlerin vazifesi gelişine hızın
dan fedakârhk yapmak değil, kaynak açığına realist
çare bulmaktır.
Bu dış kaynak açığına realist çare bulmadığınız
takdirde üretiminiz azalacaktır, istihdam seviyeniz
düşecektir; yani karşınıza yine pahalılık çıkacaktır,
karşınıza mühim mikyasta enflasyon çıkacaktır,
karşmıza mühim mikyasta işsizlik çıkacaktır. Eğer
bu kaynak açığı sağlanamadığı takdirde, Türkiye sa
dece gelişmesini ertelemekle kalmayacaktır; sosyal
dengesini dahi muhafaza edemeyecek, birtakım eko
nomik ve sosyal güçlüklere maruz kalabilecektir. Bu
itibarladır ki, kaynak açığım bilmek ve bunu realist
yollarla kapama çarelerini, Türkiye'nin şartlarına uy
gun şekilde kapama çarelerini aramak icabetmekte
dir.
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İthalâtı programlamak, ithalâtı kısmak, Türkiye
için bir çare görünmüyor. Çünkü Türkiye ithalâtının
% 95'i, belki onun biraz daha üstündeki bir raka
mı ile yatının malı, hammadde ve ara malı ithalâtı
yapmaktadır. Türkiye'nin yapmış olduğu tüketim
malı ithalâtı fevkalâde önemsiz bir nispettedir; bu
da bazan gıda açığımızın zaruretlerinden gelmektedir,
Bu itibarla Türkiye planlarımızın ve programlarımı
zın göstermiş olduğu ithalât seviyesinin altındaki bir
ithalâtla idare edilemez. O halde yeni dış kaynak,
yeni yabancı kaynak bulmak mecburiyetimiz vardır.
Bu yeni yabancı kaynağın Türkiye'nin menfaatle
rine uygun şartlar içinde bulunması lâzımdır. Bu
menfaatlere uygun şartlar tabiatıyle uzun vade, dü
şük faizdir. Mümkün olduğu kadar beynelmilel fi
nansman kuruluşlarının sağlamış olduğu kredi şartlan
içinde kredi buhınabiimelidir. Ama, kaynak eksiği,
her haMe pahalı krediden, ülke ekonomisine çok da
ha büyük zarar ika etmektedir. O itibarla elverişli
kaynak bulunmalıdır, ama kısa vadede üretime dö
nük yatırımîaı için pazar şartlan ile dahi orta vadeli
kaynağa müracaat etmekte kanaatımızca sakınca yok
tur.
1977 yılında ödemeler dengemizde 2,5 milyar dolarlık ihracatı öngörmekteyiz. Buna karşılık 5 mil
yar 800 milyon dolarlık ithalât yapılması programfenmıştır. Dış ticaret açığı 3 milyar 300 milyon do
lar olacaktır. 3 milyar 300 milyon dolarlık dış tica
ret açığını karşılamak için başlıca kaynaklarımız; iş
çi gelirleri 1 milyar 150 milyon dolar civarında, pro
je kredileri ve orta vadeli krediler olacaktır; orta va
deli sermaye piyasası kredileri olacaktır. 1977 yılın
da 850 milyon dolarlık proje kredisinin kullanılma
sını bekfenıekteyiz. 850 milyon dolarlık proje kredi
si, 1977 yılı programında mevcut, dış finansmanı
sağlamış projelerin, 1977 yılı dış harcama dilimleri
ne muadildir. Bu projeler ayn ayrı toplanarak 850
milyon dolarlık proje kredisi bulunmuştur. Bu iti
barla bu kredinin kullanılamaması demek, bu ya
tıranın yapılamaması demektir. Kredinin sağlana
maması değil» kaynağın bulunamaması değil, yatı
rımın yapılamaması manasınla gelir.
Değerli arkadaşlarım, burada iki önemli konu ola
rak zikrettim, özellikle dış ticaret dengemizdeki açık
lan telâfide iki kaymak: Birisinin işçi dövizleri, diğe
rinin proje krediler olduğunu. Bunîann yılar itiba
riyle gelişmesi hakkında fikir vermek İsterim:
İşçi dövizleri 1970'ten sonra ödemeler dengesin
de mühim kalem olarak yer almaktadır. İşçi dövizi-
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nin gelişi 1964 yılına dayanıyor. Seneler itibariyle | ticarî alım - satım işlerinde faaliyet göstermektedir
şöyle görünüyor: 1964 yılında 8 milyon dolar, 1965'te
ler.
7», 1966'da 115, 1967'de 93, 1968'de 107, 1969'da 140,
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin öz kaynakları,
1970'te 273, 1971'de 471, 1972'de 740, 1973'te 1 mil
seneler itibariyle hızlı bir gelişme gösteriyor. 1970
yar 183 milyon, 1974'te 1 milyar 432 milyon, 1975'te
yılında 31 milyar 100 milyon olan öz kaynakları,
1 milyar 312 milyon, nihayet 1976'd» 986 milyon
1975 yılında 107 milyara varmıştır. Pasif değerler top
doSar,
lamı, 1970 yılında 92 milyar 700 milyon iken, 1975
Proje kredilerinde önemli gelişmeler görülüyor.
yılında 302 milyar 900 milyona varmıştır. >
özelikle Üçüncü Plan döneminde bunu ifade edece
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin aktif değerler top
ğim. Proje kredilerini, kullanım olarak ifade et
lanılan, 1970 yılında 92 milyar 709 milyon iken, 1975
mekteyim: 1973 yılında 328 milyon dolarlık proje
yılı sonunda 302 milyar 900 milyona varmıştır. Bu
kredisi kullamlmışrır. 1974 yılında bu kullanım
aktif değerler toplamının 154 milyar 900 milyonu
237 milyon dolardır. 1975 yılında 287 milyon do
bağlı değerlere, tesislere aittir, 148 milyarı da mülar, 1976 yılında henüz kesinleşmeyen rakamlara göre
I tedavil değerlere aittir. Görüldüğü gibi, kamu İktisa
427 milyon dolardır. Bunun 450 milyon dolara va
dî Teşebbüslerimizde 300 milyarın üzerinde aktif de
rabileceğini ümit ediyoruz, 1976 yılında Sağlanan
ğer bulunmaktadır. Bu 300 milyarın üzerindeki aktif
proje kredisi 1 milyar 350 milyon dolardır. Yine 1977
değerlerin, üîke ekonomisine ne kattığını ifade eder
yılında 1 milyar 150 milyon dolarlık proje kredisi
ken, sadece bunların kârlılık durumlanyle bir cevap bul
müzakereleri de halen sürdürülmektedir.
mak mümkün değsîdKr. Çünkü, bunların üretim seviyeleri
Bedelsiz ithalâtta da son yıllarda gelişme vardır:
ve genel üretim içinde almış olduğu pay, yine bunla
1973'te 44, 1974'te 69, 1975'te 173, 1976'da 181 mil
rın istihdamdaki durumları, endirekt yolla Hazineye
yon dolarlık bedelsiz ithalât, ödemeler dengesi ka
j sağlamış oklukları vergi ve katma değerleri, Kamu
lemlerimiz içinde yer almıştır.
İktisadî Teşebbüslerinin değerlendirilmesinde hesa
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin dış t a ç l a r ı n 
ba katmak lâzımdır. Kâr - zarar hesaplan 1973 yı
dan zaman zaman söz edilmektedir. Türkiye'de dış
lında 10 milyar 965 milyon (-) göstermektedir tüm
borç yükünün ağır olduğundan söz edilmektedir.
Kamu İktisadî Teşebbüsleri. Kamu İktisadî Teşebbüs
Haddizatında Türkiye'nin dış borç yükü, uzun vade
lerinde 603 573 kişi çalışmaktadır, 1976 yılı rakam
li dış borç yükü gerek gayri safî millî hâsılaya oram
larına göre. Bunüann 230 3ÎO'u memur ve teknik pertaponundan,
gerekse fert başına düşen miktar bakı
sone?, 372 263'ü daimî kadroda çalışan işçilerdir. Kamından diğer ülkeler arasında son sıralarda görül
I mu İktisadî Teşebbüslerimiz, 1976 yılı Program ra
mektedir. Meselâ Türkiye'nin 1975 başı itibariyle
kamlarına göre, personeline 36 milyar 790 milyon li
gayri safî millî hâsılaya oranla dış borç yükü % 0,8'dir.
ralık bir ödeme yapmaktadır.
Fert başına düşen borç yükü de 110 dolar civarın
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1977 yılında kay
dadır ki, bu meselâ Yunanistan'da 303 dolar, Pana
nak ödeme açıkları 19 milyar 284 milyona varmıştır.
ma'da 398 dolar, israil'de 1 752 dolar gibi rakamlar
Bu, işletmedi kuruluşlarda 19 milyar 284 milyon, ya
la görülmektedir.
tırımcı, tasarrufçu kuruluşlarda 284 milyonluk fazla
Sayın milletvekilleri; kamu İktisadî Teşcblbüsferi,
ile tüm Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kaynak ödeme
bizim karma ekonomi düzenimiz İçinde önemli yer
açığı
19 milyar olarak görülmek tedir. Her yıl artan
işgal eden, ülkemizin ekonomik faaliyetlerinde, üreti
nispette Kamu İktisadî Teşebbüslerimize yatarını gö
minde önemli yer işgal eden; yine istihdam politika
revi
vermekteyiz. 1977 yılında Kamu İktisadî Teşeb
mızda, fiyat poltikamızda kendilerinden mühim mik
büslerine
verilen yatırım görevi, 62 milyara baliğ ol
yasta istifade ettiğimiz değerli kuruluşlanmızdır.
maktadır.
Bir önceki yıl 38 milyar 434 milyon idi,
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin mazisi Türkiye'
programa
göre;
gerçekleşmeye göre de 37 milyar 822
de bir hayli eskiye gider. Yalnız, son düzenlemesi 440
milyon
idi.
ve 468 sayılı Kanuna göre yapdraışîsr. Mazilerini
Kamu İktisadî Teşebbüslerimizden yatırım görevi
1810 yılında, Beykoz Teçhizatı Askeriye Kundura ve
verilenlerin
isimlerini ve yatırım miktarlarını sadece
Çizme Palaska Fabrikasına kadar götfirmek müm
sayımrjkla
iktifa
edeceğim.
kündür.
Kamu İktisadî Teşebbüsleri, sanayi, madencilik
MalkiiKi Kimya Endüstrisi Kurumu için 1977 yıbankacılık ve kredi alanlarında, ulaştırma, petrol ve I hnda yatırım görevi 2 milyar 323 milyon, Sümer29 —
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bank 2 mlilyar 243 milyon, Çimento Sanayii 1 milyar
461 milyon, Türkiye Demir - Çelik Endüstrisi
4 676 000 000, SEKA 3 616 000 000, EtHîank
1 917 000 000 Türkiye Elektrik Kurumu 13,201 000 000
Petro - Kimya 3 900 000 000, Petrol Ofisti 345 000 000,
Türkiye Petrolleri 4 359 000 000, Türkiye Kömür i s 
tetmeleri 2 800 000 000, Karadeniz Bakır 4 «443 000 000
Azot Sanayii 2 186 000 000, Et - Balık Kurumu
520 000 000, Toprak Mahsulleri Ofisi 832 000 000,
Süt Endüstrisi Kurumu 475 000 000, Türkiye Şeker
Endüstrisi 2 554 000 000, Yapağı Tiftik Sanayii
80 000 000, Yem Sanayii 90 000 000, Türküye Ziraî
Donatım Kurumu 1 490 000 000, Çay - Kur
110 000 000; D. B. Deniz Nakliyat -1 600 000 000, De
nizcilik Bankası 1 175 000 000, P. T. T. 3 972 000 000,
Devlet Demiryolları 3 300 000 000, Türk Havayolları
297 000 000, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
400 000 000, Devlet Malzeme Ofisi 48 000 000, Tür
kiye Uçak Sanayii 1 077 000 000 olarak kendilerine 62
milyarlık yatırım görevi verilmiş bulunmaktadır.
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1977 yıh Finans
man gereği, 19 milyar, kaynak ödeme açığı, 62 mil
yar da yatıran göreviyle 81 milyara baliğ olmaktadır. Bu 81 milyarın 18 milyarı devlet bütçesinden verilen ödenekle karşılanacaktır; 23 milyarı Devlet Yatırım Bankasının kredileriyle karşılanacaktır; 25 mil
yarı dış kaynaklardan karşılanacaktır - biraz evveî
bahsetmiş olduğum 850 milyon dolarlık proje kredisirim mühim bir kısmı bu dış kaynak içinde yer almaktadır - 10 milyarı «Özel Fon» dediğimiz Merkez
Bankasına Hafine kefaletiyle verilen bonolarla karşı
lanacaktır; 2 milyarı 2") sayılı Fondan karşılanacak
tır; 4 milyarı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda mev
cut ağır sanayi yatırımlarına tahsis edilmiş olan fon
dan karşılanacaktır; 2 milyarı da kuruluşların alacak
ları işletme içi tedbirlerden karşılanacaktır.
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Bu büi'çeyîe daha çok kişiye iş sabası bulmayı he
I def aldık; bu bütçeyle daha fazla yoksul kCşCIye Dev
letin elini uzatmasını hedef aldık; bu bütçeyle Türk
I vatandaşının daha yüksek bir hayat seviyesine var
j masını hedef aldık, daha adil bir gelir dağılımından
istifade etmesini hedef aldık; bu bütçeyle Türkiye'de
yokluğun, kıthğm, kuyruğun görülmemesinin tedbir
lerini getirmeye gayret etüik ve bu bütçeyle istihdaf
etmiş oMuğuınuz hedefler, tabiaiıyle Türk milleti için
varılması asgarî olan hedefler olmalıdır. Türk mil
leti çok daha yüksek yaşama seviyesine, çok daha bü
yük hedeflere 'lâyıktır.
Bu bütçeyle Türk milletine, millî kaynakların, Tür
kiye'nin ihtiyaçlarına - bizJim kanaatimizce - en uy
gun bir şekilde dağılımım takdim etmekteyiz.

I
I
j

.
j

Değerli milletvekilleri, 3 saati aşan bir zamandan
beri huzurunuzda sunmaya çalıştığım bütçe konuşma
mın sonuna gelmiş bulunuyorum.

Talidir edersimiz ki, 1975 yıh başıyla 1976 yılı
başı Türkiye'si farklı bir Türkiye'dir. 1975 yılının ba
şında Türkiye'nin birtakım gafîleîeri vardı, vatanda
şın birtakım talepleri ve istekleri vardı; 1976 yılı so
nunda Türkiye'nin birtakım meseleleri, birtakım gai
leleri vardır; vatandaşının birtakım talepleri ve istek
leri vardır. Tikkiye'mn 1975 yılı başında sahip olmuş
olduğu gaüleîeri bu Hükümet arttırmamıştır. Türkiye'
nfcı meşalelerini çöze çöze 1976 yılının sonuna gel
mişler. 1976 yılı sonundaki Türk vatandaşının ta
lepleri, istekleri ve iddiaları, 1975 yılı başındaki Türk
vatandaşının talepleri ve istekler'!, iddialarından çok
farklıdır. Türk vatandaşı daha çok şey istemektedir;
dîîhn çok mala, vasıtaya, gelire, 1975 yılı başlangıcına
nazaran kendisini 1976 yılı sonunda haklı hissetmekte
dir. Tüsk. vatandaşının ihtiyaçları 1976 yılının sonun
da, 1975 yılının başına göre artmıştır. Çünkü, Tür
kiye'de, Türk vatandaşının gelir seviyesi yükselmiş
tir, hciyat seviyesi yükselmişlûr. 1975 yılı başına naza
ran, 1976 yılında Türkiye büyümüştür.
Biz bu Bütçe ile Türk vatandaşına daha fazla
gelir, daha fazla huzur, daha fazla güvenlik ve daha
•üM bir gelir dağılımını, daha hür bir nizam içinde ge
tirdiğimiz kanaatindeyiz. Yüce Meclisimizin itinalı
tetkikleriyle bu Büiçenin Türk' milletine ve aziz'va
tanımıza daha yararlı hale geleceğine şüphe yoktur.

1977 yılı bütçesinin genel büyüklüklerini; bu büt
çeyle birlikte getirilen politikaları; bu politikalarla is
tihdaf edilen hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşme
Sayın milletvekillerini ve değerli Başkanı saygı
siyle Türk toplumuna lâyık gördüğümüz ve kendi
ile selâmlıyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri,
Programımızla ona taahhüt. etıiiğSm'iz gelişmişlik sevi- • l aükîşlar)
yesi-ni kısa havariyle ve özet olarak huzurunuzda ifa
BAŞKAN — Teşikkür ederim Sayın Ergenekon.
de etmeye çalıştım.
Hükümet adına yapılan sunuş konuşması tanıaim1977 yıh bütçesi böyle bîr hızı, böyle bir azmi, t ' lanmışm*. Şimdi, 1977 yılı Bütçe Kanun Tasarısının
tümü üzerinde söz alan arkadaşknanın isimlerini oku
böyle bir hamleyi ifade edecek büyüklükleri, ifade
edecek imkânları içerisinde taşımaktadır.
ı yacağım. Grupları adına :
— 30

M. Meclisi

B : 46

D. P. Gramı adına Sayın Özer ölçmen, M. S. P.
Grupu adına Sayın Süleyman Arif Emre, C. H. P.
Grupu adına Sayın Bülent Ecevît, A. P. Grupu adına
Sayın Oğuz Aygün.
Şahısları adına söz alan arkadaşların isimlerini oku
yorum : Sayın Kemal Önder, Sayın Hasan Değer, Sa*
ym Hüseyin Erçeîik, Sayın Haöan Özçelik, Sayın Ve
li Bakirli, Sayın Ekrem Kangal, Sayın Fahri özçe
lik, Sayın Osman Aykul, Say m Hasan Tosyalı, Sa
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yın Mehmet özkaya, Saym Yılmaz Karaosananoğlu,
Sayın Sabtfi Tığlı, Sayın İsmail Hakkı Köylüoğhı,
Sayın Etem Eken, Sayın Kadir özpak, Sayın Nediim
Koıfcmaz, Sayın Tufan Doğan Avşargiil.
öğleden evvel tespit edilen çalışma süremiz dol
muştur. Saat 15.00'te toplanıp, görüşmelere devam et
mek üzere, 46 ncı Birleşimin Birindi Oturumunu ka
patıyorum.
Kapanma Saati : 13.28

İKİNCİ OTURUM
Açılına Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Altınsoy
DİVAN ÜYELERİ : Cemil Erhan (Ağn), Halil Karaatlı (Bursa)
BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 46 ncı Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum.
IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
1. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe Kanunu
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499, C. Senatosu S. Sayısı : 614) (De
vam)
BAŞKAN — 1977 Malî Yılı Bütçe Kanım Ta
sarlısının tümü üzerindeki görüşmelere devam ediyo
ruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Söz sırası, Demokratik Parti Grupu adına Sayın
Özer Öîçmen'de.
Buyurun Sayın Ölçmen. (D. P. sıralarından alkış
lar)
D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon
ya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üye
leri;
'Demokratik Parti Grupu adına 1977 Malı Yılı Büt
çe Tasarısı üzerinde Grupumun görüşlerini arz etmek
üzere huzurlarınızda bulunuyorum.
Demokratik Parti Grupu adına ve şahsım adına
Yüce Heyetinize saygılar sunarak sözlerime başlamak
isiiyorum.
— 31

Muhterem üyeler, maruzatım üç bölüm içinde ola
caktır :
Birinci bölümde Türkiye'nin içinde bulunduğu
ekonomik durum, 1977 Maîî Yılı Bütçe Tasarısının
getirdikleri ve getirmedikleri anlatılacak.
İkinci bölümde ise; bu Hükümetlin 1975 yılında,
Hükümet Programında vaat ettiği hususların bugün
kü durumları incelenecek.
Üçüncü bölümde ise; Türkiye'nin içinde bulun
duğu dış polilDk, iç politik ve ekonomik politik çık
maz tahlil edildikten sonra Grupumun reyinin rengi
nin gerekçesi ve tahlili yapılacaktır.
Muhterem üyeler, birinci bölümde 1977 Bütçesi
nin hangi siyasî ortamda müzakere olunmakta oldu
ğunu tahlil ederek maruzatımıza başlamak istiyorum.
1977 yılına ait Bütçe tasarısının Meclislerimizdeki
müzakereleri muhakkak ki, siyasî tarihimize en talih
siz görüşmeler olarak geçecektir. Çünkü, bütçeleri hü
kümetler hazırlarlar ve bu ekonomik ve siyasî belge
ler onu hazırlayan hükümetlerin bir nevi hal ve gidiş
karnesi niteliğinde kabul edilirler. Ama bugün karşı
mızda bu bütçenin sahibi olması gereken Hükümetin
fiilen var olup olmadığı dahi tartışma konusu haline
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gelmiştir. İcradaki müessiriydi, partizanlık gayretkeş
liği dışında tamamen kaybolmuş bulunan bu Hüküme
tin varlığının yalancı şahitleri olarak sadece televiz
yon ekranları, bir de bindikleri kırmızı plakalı otomo
biller kalmışlardır,
Bu Hükümetin varlığından şüphe eden sadece va
tandaş değildir. Bizzat Hükümetin kendisi de mevcu
diyetini inkâr eder hale gelmiştir. Hükümeti oluştu
ran partiler birbirleriyle didişmekten, devlet işi gö
remez olmuşlardır. Son aylarda, hangi partinin diğer
ortağına muhtıra veya Ultümatom verdiğinin, hangisi
nin ne zaman Hükümetten çekileceğinin hesabını mu
halefet olarak biz bile tutamaz olduk. Varın devlet
kapısında hizmet bekleyen vatandaşın durumunu siz
hesaplayın.
Hükümet partileri bir işporta pazarlığı içinde dev
letin kesesinden ve milletin sırtından taviz alışverişine
girmişlerdir. Sanki verilenler milletin kesesinden ve
devletin kasasından çıkmıyormuşcaşına her gün kıya
sıya bir pazarlık sürdürülmekte ve o günün galibi er
tesi günkü gazetelerde. Hükümet içi taviz turnuvası
nın galibi olarak üan edilmektedir. Hükümetin, için
deki bu keşmekeş, haliyle bürokrasiye de intikal et
miş ve devlet çarkı kâh durur, kâh gıcırtılarla kıpırda
nır bir atalete itilmiştir.
Her ortağın kendine ait bakanlıklara doldurduğu
parti militanları o kuruluşun esas bürokrat kadrosunu
da tarafsız devlet hizmeti göremeyecek şekilde tahak
kümleri altına almışlar ve bu suretle ilgili partinin il
çe başkanlarının pusulaları amirin emrinden daha ge
çerli hale sokulmuştur.
Muhterem milletvekilleri, bu Hükümetin çalışma
felsefesi, hukukun ve kanunların değil, menfaatin üs
tünlüğü üzerine kurulmuştur. Kanunu uygulamayan
hükümetlerin ergeç yakasını kaptıracakları tehlike ka
nunsuzluklardır. Nitekim, bu Hükümet de yakasını
kanunsuzluklara kaptırmıştır, anarşiye
kaptırmıştır,
rüşvete, yolsuzluğa, ihtikâra kaptırmışlar. «Anarşi
Hükümetin boyunu aşrı» diyen bu Hükümetin ba
şıdır,
Başbakandır.
Üniversite
kampüsîerinden
sokaklara sıçrayan çılgın katliam, artık sadece çatı
şan öğrencileri değil, bigünah polisleri, jandarmaları,
bekçileri, bu arada yoldan geçen zavallı çocukları ve
analarını da kurban listelerine eklemeye başladı. So
kak anarşisinin günlük kurban ortalaması birden iki
ye, son haftalarda maalesef üçe yükseldi.
Kimi doktorluğun, kimi mühendisliğin eşiğinden
gençliğinin baharında hayatına son verilen bu genç
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ler için basınımız çeteîe tutuyor. Patronlarının siyasî,
ticarî eğilimlerine göre, sizden şu kadar öldü, bizim şe
hidimiz bu kadar diye ayrım yapıyorlar. Siz onu gi
din bir de yüreğine kor düşmüş analarına, babalarına
sorun,
Fani acıların en büyüğü olan evlât acısını kimseye
tattırmamasını Cenabı Hak'tan niyaz ederek sözleri
me devam etmek istiyorum.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'de anarşiyi aşın so
lun başlattığı bir vakıadır. Biz D. P. olarak kuruldu
ğumuz günden beri anarşinin önlenmesi için legal güç
lerle mücadele edilmesi gereğini savunduk. Güçlü ve
inandırıcı hükümetlerin bunu başarabileceğine inan
dık ve hâlâ da inanıyoruz. Ama bu Hükümetin başın
da bulunan zevatın bu güçten ve dirayetten mahrum
olduklarını bildiğimiz için bu Hükümeti destekleme
dik. Nitekim, tahminlerimiz geçen zaman içinde doğ
ru çıkmıştır. Bu Hükümet komünizmi de, anarşiyi de
kanun ve devlet gücüyle önleyememiştir, öylesine ön
leyememiştir ki, karşıt gruplar adı altında çarpıştırılan
gençler yetmiyormuş gibi, solun içindeki gruplar dahi
Ankara meydanlarında birbirleriyle meydan muhare
besi yapabilecek ortama kavuşmuşlardır.
Çin ile Rusya arasındaki ideolojik ve stratejik sa
vaş, maalesef iki hafta önce Ankara'nın meydanlarına
kadar taşınabilmiş, sanki Türkiye'nin sorunları çözü
me kavuşmuş da sıra Çin'e Maçin'e gelmiş gibi Maocularîa Leninciler başkentte silâhlı sopalı birbirlerine
girebilmişlerdir ve biz de Türkiye'de hâlâ bir Hükü
meti, hem de komünizme karşı kurulmuş bir sözde
Cephe Hükümetini var sayarak onun Bütçesini bura
da konuşmak bahtsızhğıyla karşı karşsyayız*
Ba hazin olaylar cereyan ederken Hükümetin ba
şı, «Ânarşjnm boyunun Hükümeti aştığım, elde son
iki tedbir kaldığını, onların da sıkıyönetim ve üniver
sitelere e! koymak olduğunu» beyan ediyor. Ertesi
gün aynı Hükümetin Başbakan Yardımcısı ve ikinci
ortağı sıkıyönetime ve üniversitelere el koymaya ge
rek olmadığını ilan ediyor. Bir başka gün Hükümetin
4 ncü ortağı bu Hükümetin komünizm ve anarşiyi ön
leyemeyeceğini ve Hükümet'ten çekilmeyi düşündükle
rini açıklıyor. İkinci ortak, bir millî kuruluş olması gere
ken TRT'nin, birinci renksiz ve masonik ortağın med
dahlığım yaptığını söylerken, 3 ncü ortak çıkıyor 2 nci
ortağın Atatürk'e döverek teokratik esaslar getirmeye
çalıştığından yakınıyor, «İbarethaneîer parti amaçla
rına hizmet ediyor, anarşiyle, rüşvetlerle mücadele
edilmiyor» diyor. Birinci ortağın başmakale yazarlarıda banların tümü için, hepsinin üzerine oturup, kaç
- 32 —
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sandalyeleri var ki?» «Cürümleri kadar yer yakarlar
canım» diye makale yazıyor ve sonra bunlar bir araya gelip memleket meselelerini birlikte, sözde çözümlüyorlar ve bunun adı da hükümet oluyor, hizmet görüyor oluyor. Memleketi hükümetsiz bırakmadılar
diye bazı çevrelerce, üstelik aferin verilip sırtlan sıvazlanıyor. Yazıklar olsun! Hatta Devletimizin başı
olan Sayın Cumhurbaşkanına Hükümetin bir kanadi bu Hükümetle komünizmle, anarşiyle, yolsuzlukla
mücadele edilemediğinden, Anayasanın ihlâl edildiğinden, dış politikada birlik sağlanamadığından şikâyet
ediyor da, basının yazdığına göre Sayın Cumhurbaşkanı o Başbakan Yardımcısına Hükümetten ayrılmamasını tavsiye ediyor. Bu haberin Sayın Cumhurbaşkanı adına doğru olmamasını temenni ederiz. Bize
göre Cumhurbaşkanlarının Anayasadan ve yeminlerinden aldıkları yetkileri, ılımlı kuvvet ayrılığı sisteminin
başı olması yönünden, 1924 Anayasasındakinden daha
fazladır. Bu durum karşısında acaba kendisine kasıtlı
olarak yetkisizlik kompleksi aşılamaya çalışan bazı
çevreler mi mevcuttur diye düşünmek zorunda kalıyoruz. İster istemez bu düşünceye bizi iten bir misâl
var çünkü önümüzde. Zira, iki yıl önce bu Hükümetin ortaklarının sandalye sayısı hükümet kurmaya kâfi gelmediği bir zamanda D. P.'nin parçalanması hesaplarına itibar edilerek Sayın Demireî'e Başbakanlık
görevinin verilmesinde gene o mahut aynı çevrelerin
bir hayli rolü olduğunu bilmekteyiz.
Uzun zamandır bu Hükümetin meseleleri görüşmek için toplantı da yaptığına şahit olamamaktayız.
Şayet tek tük bir araya gelmişlerse, ya içlerinden ye
dikleri, ya da dışarıdan verilen muhtıraları müzakere
etmekten başka işleri görüşmeye vakitleri olmadığı anlaşılmaktadır. Bir zamanlar kendisini uyarmak için ver
diğimiz 72'ler muhtırasını, «Ben kimseyle muhtıra vasıtasıyle görüşmem» diye elinin tersiyle iten Sayın
Demirel arkasından 12 Mart muhtırasına boyun eymek zorunda kalmıştı. Bugün gene Hükümet içi ve
Hükümet dışı mükâlemelerini muhtıralar vasıtasıyle
yürütmekten başka yolu kalmamış gibi görünmektedir. Bu sefer de çaresizlik içinde sıkıyönetime sarılmakta, hem kendi Hükümetinden, hem de Askerî Şûradan ret cevabı almaktadır. Kendini destekleyen çevrelere verdiği konferansta bu Anayasadan ve bu Anayasanın getirdiği müesseselerden şikâyet eden Sayın
Demireî'e bizim de bir sorumuz olacak. Bu şikâyet
leri yeni mi akıllarına gelmiş, acaba, 12 Marttan sonra
Anayasa değişiklikleri yapılırken A. P.'nin Anayasayı
değiştirmeye yetecek 312 parlamenteri yok mu idi?
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Bu değişiklikleri hazırlayan partilerarası komisyonda
D. P. bu yönde teklifler verirken A. P. temsilcileri
niçin kendi tekliflerini vermemişler veya bize iltihak
etmemişlerdir? Bütün bunlar bu Hükümetin Başının
sade kendine değil bu Hükümete de damgasını vuran
«Dün dündür, bugün de bugün» felsefesinin tipik ör
nekleridir.
Bugün maalesef anarşinin olağan sayıldığı, vur
guncunun vurgununun, rüşvetçinin rüşvetinin yanına
kâr kaldığı, sokaklarda vurulan gençlere sadece ana
larının ağladığı, Devletin, yükseköğrenim kurumla
rının % 90'ının kapılarım kilitlemek zorunda bıra
kıldığı, Ordumuzun malzeme ihtiyacını temin edeme
diği, devlet çarkının durmak üzere olduğu bir ortama
getirilmiş bulunuyoruz. Bunun baş müsebbibi olarak
da karşımızda, bize göre varlığım yitirmiş, bazıların
ca da, mühleti belirsiz muhtıralara göre son nefesini
ayarlayan bu Hükümeti görmekteyiz.
İşte bu Hükümet üyeleri, Devletin temellerinin
sarsıldığı, arasına dinamit sokulduğu bir ortamda,
kimi çoktan işletmeye açılmış, kiminin arsası dahi sa
tın alınmamış birtakım tesislerin göstermelik temel
atma törenlerinde Karataş ekranlarına poz vermekle
meşguldürler.
İçerde bu keşmekeş süregiderken, dünya dengesi
içinde Türkiye'nin «yalnız adam» statüsü daha da
vahimleşerek devam etmektedir. Bağlı olduğu paktlardaki partönerlerine haklılığını ispatlayamamış, bağım
sız bloka ve Müslüman ülkelere ciddiyet ve samimiyet
telkin edememiş, komşularının ise istikrarına inanma
dıkları bir dış politika, Türkiye'yi, iç açmazlarının
yanısıra birtakım önemli ve hayati dış açmazlarla da
karşı karşıya getirmiş bulunmaktadır.
1977 yılının Bütçe Tasarısının işte böyle bir iç
ve dış ortam içinde görüşmeye başlamış bulunuyoruz.
Sayın milletvekilleri, bu bütçenin hazırlanışı, bağ
lanışı, müzakeresi ve oylaması, bugüne kadar gelmiş
bütçelerin içinde en laubali ve en gayrî ciddî olanıdır.
1977 Malî Yılı Bütçe Tasarısı gerek hazırlanışı, ge
rek bağlanışı, gerek müzakeresi ve gerekse Senato oy
laması yönünden gayrî ciddîlik ve lâubalilik örneği
dir.
Bu tasarının hazırlanışı sırasında Planlama uzman
larının görüşleri kale alınmamıştır. Hazırlanış sırasın
da genel ekonomik denge değil, partizanlık dengesi
esas alındığı için bütçe bir taviz yağmasına uğramış
tır. Bütçe tam, sözde denkleştirilip bağlanıldığı ve Mec
lislere verileceği gün ortaklardan birinin ültümatomuyla
son dakikada karşılıksız 15 küsur milyar lira artınla-
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rak şişirilmiştir. Bütçe Plan Komisyonundaki muza- I Plan Komisyonudur» dedik Demokratik Parti ola
rak. Nitekim, Senato değiştirdi ne oldu? Bütçe Plan
kerelerde de bu sefer öbür ortakların yağmasına uğra
Komisyonunda tekrar Adalet Partililerin reyi ile l l ' e
mış, 5,8 milyar TL. kendi partilerine bağlı bakanlıkla
indi.
ra ödenek konulmak suretiyle konsolide bütçe rakamı
225,8 milyara şişirilmiştir. M . S. P. Genel Başkanı,
Bu konuda şunu da söyleyeyim, yanlış anlaşılma
Başbakan Yardımcısı, Ekonomik Kurul Başkanı ve
sın : Demokratik Partinin görüşüne göre enflâsyon
Prof. Dr. Sayın Necmettin Erbakan bakın bu konuda
İnzı oranları hesaplandığı takdirde, memur maaş kat
ne diyor:
sayısının 15 - 16 olması gerekir. Fakat, ortanı 12 ol
duğu için biz de 12'de çoğunluğu sağlamak üzere
«Bütçe Plan Komisyonunda A. P.'li üyeler ço
ğunlukta oldukları için A. P.'ne bağlı bakanlıkların I Millet Meclisinde diğer gruplarla, bu konuda aynı fi
bütçelerine, kaynağı bulunmadığı halde 5,8 milyar TL. I kirde olan diğer gruplarla işbirliği yapacağız. Yalnız,
bu, meseleye bir çözüm değildir. Enflâsyon hızını dur
ödenek koydurdular. Bu meblâğın 3,5 milyara yakını
A. P.'li Köy İşleri Bakanının emrine verilecek, o da I durmadan katsayıyı artırmak, dar gelirli vatandaşım
bunu seçimlerde, köylerde partisinin propagandası için I meselesini çözmeyecektir.
kullanacak.»
Öte yandan ülkenin iç güvenliği ve asayişinden
Başka ne diyor Sayın Erbakan: «Halbuki, artan I
sorumlu en önlemli bakanlıklardan birinin, İçişleri
hayat pahalılığı karşısında ezilen memurlara 11 katsayı I
Bakanlığının bütçesi Senatoda reddedilir. Başta Bakan
kıyafet etmeyecektir. Memur kardeşlerimizi düşünerek I
olmak üzere, Hükümetin kılı bile kıpırdamaz. Bir d e
C. H. P. ile birlikte Senatoda katsayıyı 12'ye çıkara- I
üstelik tevil beyanları neşrederler : «Efendim Senato
cağız ve bunu da, A. P.'lilerin partizanca Komisyonda I
nun bütçeyi ret yetkisi yokmuş.», «Zaten 20 - 25 se
aldıkları 5 milyar küsur lirayı onlann elinden alıp, I
natör varmış salonda», «Bu bütçeyi reddedenler anar
aktarmalar yapmak suretiyle tahakkuk ettireceğiz» di- I
şiyi koruyorlarmış» gibi. Bütçesinin reddinden biraz
yor Sayın Erbakan.
I
üzüleceği yerele, bunu hiç olmazsa bir manevi ikaz
Şimdi şu hazin manzaraya bakın muhterem arka- I sayacak yerde, şu reaksiyona bakınız... Belki o oyîadaşlar. Hangi tarafından tutacaksınız, hangi yönünü I mada ret reyi verenler içinde anarşiyi koruyanlar bu
lunabilir; ama biz sizden, Hükümetten hesap soru
eleştireceksiniz bu melodramın? Birisi bilmem kaç tril
vurgunu,
yonluk, bilmem kaç yüz fabrikanın şantiye binalarının I yoruz. Komünizm, anarşiyi, tedhişçiliği,
soygunu,
rüşveti,
şekâv^ti,
fuhuşu,
kumarı
ve
mason
tahta perdesini seçimden önce çekebilmek için karşılık- I
luğu
önlemek
için
siz
ne
yaptınız?
Söyler
misiniz,
siz
sız, kaynaksız 16 milyar lirayı son anda bütçeye, denk
leştirilmiş bütçeye sokacak; öbürüsü köylülerin önüne I ne icraatta bulundunuz da bütçenize müspet rey isti
yorsunuz?
seçim arefesinde şantaj vasıtası olarak elektrik direği,
su borusu atabilmek için, karşılıksız, kaynaksız 5 mil- I
İşte hazırlanışından, Meclise sunuluşundan, Ko
yar lira artırım yapacak.
misyonda ve Senatoda görüşülmesine kadar hesapsız
Bunlar sonra, birlikte katsayı 10 olsun diye tasarı
lıklarla, kitapsızhklarla malûl, gayri ciddî ve laubali
hazırlayacaklar, altına imza atacaklar, sonra kamu
bir Hükümet tasarsı var önümüzde bütçe diye ve bu
oyu ve muhalefet 12 üzerinde ısrar edince l l ' e çıka
bütçeye 40 milyon Türk'ün bir yıllık geçimi, rızkı
racaklar, öbür ortak 10'u inkâr edecek; l l ' e çıkacak,
bağlanmış; kimi ücretiyle bağlanmış, kimi maaşıyle
diğer ortak 10'u inkâr edip 12'ye çıkacak...
bağlanmış, kimi taban fiyatıyle, kimi istihkakıyle
bağlanmış. Bir yanda 5 milyarı, 15 milyarı partisinin
Muhterem arkadaşlar, bunun ciddî devlet adamlığı
kefesine seçim yatırımı olarak kepçeleyen Hükümet
ile, hükümet adamlığı ile nasıl bağdaştırılacağını siz
partileri, öte yanda katsayı bir artar da asgarî ücret,
lere bırakıyorum. Ciddî devlet adamı, imzasına sahip
geçim indirimi yükselir de, yetiştirdiği mahsule 5 - 1 0
olan insan demektir. Mademki o bütçenize, 10 raka
kuruş zam yapılır da çoluk çocuğuma acaba ayda
mına imza attınız; ya atmasaydınız, attıysanız sahip
50 lira fazla harcayabilir miyim diye hesap yapan fa
çıkmanız gerekir. Ciddî vekiller, ciddî bakanlar, büt
kir fukara. Hükümetle millet arasındaki rakamların
çede imzaları bulunan rakamları Bütçe Komisyonun
bu derece uçurumlaşiığı başka bir bütçenin bu Mec
da artırmazlar. Bunun örnekleri vardır.
lise
bir daha gelebileceğini zannetmiyorum.
Bunu da istismar ettiler, her gün televizyon ekran- I
Muhterem milletvekilleri, 1977 Bütçesinin tahlili
larına, radyoya demeçler vermek suretiyle bu konu
da istismar edildi. «Bunun değiştirme mercii Bütçe | ni yapmadan önce, bu Hükümetin uygulama yılı olan
— 34
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1976 ydinim genel bir ekonomik değerlendirmesini
yapmak istiyorum.
1976 Program ve Bütçe uygulamasının, eldeki ve
rilere göre kısa bir değerlendirmesi yapılırsa kaba
hatlanyle durum şöyledir : 1976 yılında gayri sari
mîllî hâsıladaki gelişme, plan ve programın altına
düşmüştür. 1976 programında kalkınma hızı % 8,1
olarak hedef alınmış olduğu halde, gerçekleşme % 7,2
civarında olmuştur. 1976 yılında iyi bir mahsul elde
edilmesine rağmen, bilhassa imalât sanayiinde düşüş
ler kaydedilmiştir. 1976 ydı için imalât sanayiinde
% 18*Iik kalkınma hızı hedef olarak alınmışken, ger
çekleşme bunun çok altında, % 13 dolaylarında ol
muştur. Keza 1976 yılı için sanayi yatırımlarında %
65 gibi bir artış öngörülmüşken, gerçekleşme % 54,7
civarında olmuştur. 1976 programında sabit sermaye
yatıranlarında % 30,6'hk bir artış öngörülmüşken,
bunun ancak % 13,1 oranımla gerçekleştiği anlaşıl
maktadır. 1976 yılım, bir sanayi patlama yılı veya
yatırım yılı diye ilân edip, günlerde TRT ekranlarında
ve radyo bültenlerinde propagandasını yapan cephe
yöneticilerine, bu rakamları ithaf ediyoruz.
«Başka ülkelerde de uçak fabrikası kuracağız»
diyen Erbakan ve dün bu yarışa katılan sayın Başba
kan Demircl'in, bu rakamlar için neler söylediklerini,
ne fikirde olduklarımı öğrenmek isteriz.
Bu Hükümet 1976 yılında sabit sermaye yatırım
larında % 17,5 gerilemeyi ne ile izah edecektir? Özel
sektör yatırımları âdeta durmuştur. 1976 Programı
özel sektör yatırımlarında % 20,8'lifc bir artış öngör
müşken, fiilî gerçekleşme sadece % 1 olmuştur. Yani
% 19,8 gerileme mevcuttur. Cephecilerin özel sektör
ve hür teşebbüs anlayışı bu mudur? Yeni kurulan
Hür Teşebbüs Konseyi, acaba bu konuda Hükümete
ne gibi muhtıra vermiştir? Toplam yatırımlar için
1976 Programı % 15,9'luk bir hedefi öngörmüşken,
gerçekleşme bunun altında % 7,6 olmuştur. Demek
ki toplam yatırımlarda % 8,3'lük bir gerileme var
dır. Bu rakamlara göre 1976 yılı, bu Hükümet sözcü
lerinin iddia ettiği gibi, bir yatırım yılı değil, âdeta
bir «batırım yılı» olmuştur. Ekonomik politikaların
iflâs ettiği bir yıl olmuştur. Yatırımlarda, bilhassa
imalât sanayii yatırımlarındaki son yıllarda ilk defa
1976 yılında görülen ve devam edeceği belli olan bu
gerileme ülkeyi tehlikeli dar boğazlara götürecektir.
Yatırımlarda gerileme demek istihsalin gerilemesi
ve istihdam imkânlarının azalması demektir. İşsizler
ordusunun artması, fakirliğin ve sosyal adaletsizliğin
büyümesi demektir. Yatırımlardaki gerilemeye rağ
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men, tüketim harcamalarında büyük artışlar vardır.
1976 Programı tüketim harcamalarının % 10,8 olma
sını hedef olarak almışken, gerçekleşme % 20 civa
rında olmuştur. Tüketimin bu ölçüde artması da Türk
ekonomisinin geleceğinin aydınlık olmadığını göster
mekte ve durumun vehametine işaret etmektedir.
Tekrar özetlemek icap ederse, 1976 yılında işsiz
sayısı artmış, 2,5 milyonu geçmiştir.
Cephe Koalisyonunu kurarken, «tik hedefimiz
enflasyonla mücadeledir» diyen Demirci, enflasyona
da mağlup olmuş, resmî fiyat artışları % 25'i geç
miştir.
Paranın satın alma gücü azalmıştır. Kur ayarla
ması adı altında bu yıl yalnız üç kere, Demirci döne
minde sekiz kere devalüasyon yapılmıştır.
5 Nisam 1975 tarihinde bir gazeteye demeç veren
Başbakan şöyle diyordu : «Türkiye 1974'te dünyanın
en pahalı ülkesi oldu. Bu yerimizi biraz geriye kaldır
mak için elimizden geleni yapacağız.» Sayın Demirci
Türkiye'yi 1974'ten daha da pahalı bir ülke hatime
getirmek için hakikaten elinden gelen her şeyi yap
mıştır.
Demire! ve ortakları sayesinde hayat pahalılığı
1976'da rekorlar kırmıştır. 1976 yılında petrol ve lin
yit üretimimiz düşmüştür. Dış Dış ticaret açığı 3 mil
yar dolara, yani 60 milyar Türk Lirasına yükselmiş
tir. Turizm gelirleri azalmış, buna mukabil resmî tu
rizm giderleri artmıştır. Jşçi gelirleri 300 milyon do
ların üstünde gerilemiştir. 30 milyar liralık tasarruf
açığı doğmuştur. 2 milyar dolarlık dış açığı kapatmak
imkânları bulunamamıştır. Dış borçlanma ihtiyacı
giderek artmış ve büyük boyutlara ulaşmıştır. Alman
dış borçlar, üretken olmayan yatırımlarda kullanıl
mıştır. tç tasarruflarda 1976 Programında öngörülen
% 23,2'lik artış gerçekleşmemiştir. Bu artış ancak
% 10 dolaylarında olmuştur. Kamu maliyesi açık
finansmana dayandırılmıştır. Merkez Bankasından
kamu kesiminin finansmanı için 4 veya 9 ay gibi
kısa vadeler için açılan krediler, vadelerinde geri dön
memiştir. Bu krediler, 1976 yılının 11 ayında % 92
artış göstermiştir. Emisyon hacmi 1974te % 29,7,
1975'te 24,6 artışa mukabil, 1976 yılının 11 ayında
% 36,8'e fırlamıştır.
Merkez Bankası kaynakları bu bankanın kuruluş
kanununa aykırı olarak istismar edilmiştir. Ödemeler
dengesi tam bir koma içerisine sokulmuştur, dış tica
ret açığımız rekor kırmıştır.
1976 yılında gelir dağılımındaki adaletsizlik bü
yümüş, böigelerarasındaki dengesizlikler çoğalmıştır.
35 —
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Devlet imkânları Hükümet partileri tarafından yağ
ma edilmiştir. 1976 ydı, bizim açımızdan, tam bir
iflâs ve talan yılı olmuştur.
Demokratik sağ olarak, Bütçeyi ne açıdan eleş
tiriyoruz?
Muhterem milletvekilleri, bütün bunlara rağmen,
bugüne kadar, ne çeşitli sermaye oyunlarına, ne so
kak gürültüsüne, ne de süngü tehdidine boyun eğ
meden, inandığı hizmet felsefesi istikametinde de
mokratik sağ muhalefet görevini yürüten Demokra
tik Parti adına bu bütçe hakkında da uyarı görevi
mizi yapacağız. Yapacağız, çünkü, bu görevi, o «50 li
raya muhtaç olanlar» adına, o milyarlarla sanki ba
balarının mirasıymış gibi oynayanlardan hesap sor
mak için yapacağız.
Cari harcamalara temas etmek istiyorum. Bu büt
çe tasarısının şekilsel yönden gayri ciddîliğine de
ğindikten sonra, fasılları içindeki lâubalilikleri ve
kandırmacaları da özetle su yüzüne çıkarmaya ça
lışacağız.
Bu tasarıda cari harcamaların diğer yıllara oran
la nispî olarak düşürüldüğü iddia edilmektedir. Bir
kere bu oranlar maaş katsayısı lö'a. göre hesaplana
rak yapılmıştır, o bakımdan yanlıştır, sadece 11 kat
sayı 4 milyar ek cari harcama getirecektir.
Ayrıca, bu Hükümet döneminde ciddî bir perso
nel politikası izlenmediği için, asıl işi gören devlet
personelinin eline geçimini zor sağlayacağı para ge
çerken, bu Hükümetin meddahlığını yapmaktan baş
ka marifeti olmayan 40 - 50 bin kişiye sunî danış
manlık kadroları ihdas edilerek, cari giderler par
tizanlık uğruna artırılmıştır. Bu on binlerle kadro
nun imza sıkıntısından da şikâyet eden bizzat Sayın
Cumhurbaşkanıdır. Hükümetin tasarısındaki iyim
ser hesabına rağmen konsolide bütçe giderlerinin ya
rından fazlasının cari harcamalara ayrılması dahi
Türkiye için bir lükstür.
Şimdi yatırım harcamalarına kısaca temas etmek
istiyorum.
Muhterem milletvekilleri, bütün «yatırımcı Hü
kümet», «tş yapan Hükümet», «Hizmet gören Hü
kümet» propagandalarına ve reklamlarına rağmen,
bu Hükümetin 1976 yılındaki uygulaması, imalât sa
nayii yatırımları açısından da, diğer yatırımlar açı
sından da bir gerileme yılı olmuştur. Sabit fiyatlar
la hesaplanmış olmasına rağmen, bu bir maliyeci
trik'idir, imalât sanayii yatırımlarında dahi sabit fi
yatlarla hesaplanmış olmasına rağmen, gerileme ka
mu kesiminde % 1,6, özel kesimde ise % 2,1'dir.
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Cari rakamlarla bu gerilemenin çok dalıa büyük ola
cağı ortadadır. 1976'da yatırım harcamalarındaki ge
nel artış hızı da geçmiş yıllara oranla bir düşüş gös
termiştir.
Demokratik Parti Grapu, yatırımların ne paha
sına olursa olsun artmasını arzular. Ama ne yazık
ki, 1977 bütçesindeki yatırım harcamaları oranının
artışını, kaynakların gerçekçi olmayışı yüzünden, fi
yat artışlarının neden olduğu bir suni büyüme oîarak
değerlendim? ek zorundayız.
Ayrıca, temas etmek istediğimiz önemli bir nok
ta var. Yatırımların süreleri içinde bitmeleri gerek
mektedir. Süreleri içinde bitmeyen yatırımların, ma
liyetlerde '% 40<Fün, % 50f0'üiî üzerinde artışlar ya
rattıkları bilinmektedir.
Biz, Devletin bir an evvel sanayileşme hamlesin
de, kalkınma hamlesinde öncülük yapması gereğine
inanan bir grupuz. Bunun için de böyle, demin bura
dan Sayın Bakanın okuduğu, hayalî rakamlar gibi;
462 tane proje, 239 milyar Türk Lirası yatırım, 259
milyar istihsal yapacak gibi rakamlar vermeyi dev
let adamlığı ciddiyetiyle bağdaştıranuyoruz.
Burada 20. yıllık kalkınma programı mı görüşü
yoruz, yoksa sadece 1977 yılı malı yılı bütçe tasarısı
nı mı görüşüyoruz? (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Nereden bulacaksınız 462 projeyi? 239 milyar Türk
Lirası yatırımı nereden hesapladınız? Bu yatıranlarm
259 milyar lira istihsal yapacağını hangi fiyatlarla
hesaplayabiliyorsunuz?
OSMAN AYKUL (Burdur) — Hayalci bunlar
hayalci.
. ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Siz 2'yıî sonra,
3 yıl sonra fiyatların ne olacağını şimdiden kestire
biliyor musunuz ki, bu fabrikaların, bırakın proje
lerinin olmadığını, bırakın teknik kadrosunun olma
dığını, hatta hatta arsalarının bulunmadığını, hadi
bu projeleri planladığınızı
kabul edelim, bunların
bitirilip de istihsalinden sağlanacak parayı bu ka
dar kesinlikle nereden hesaplayabiliyorsunuz?
Bir yıllık bir bütçe içinde, 20 yıllık perspektifleri
buraya getirip de, dinleyene dinlemeyene, anlayana
anlamayana bir iş yapıyormuş gibi görünmek dev
let adamlığı ciddiyetiyle bağdaşmaz. (C. H« P. ve
D. P. sıralarından «Bravo» sesıîeri, alkışlar)
Bundan evvel yaptıklarınız da meydândadır. Böy
le seçim temellerinin akıbetlerinin bugün ne oldu
ğunu biliyoruz. 1969 yılında Sayın Başbakanınızın
attığı temellerin birer birer isimlerini sayalım
ba
kalım :
36 —
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1969 yılının Temmuz ayında motor fabrikasının
temelini attınız, aynı yılın Temmuz ayında dişli ku
rusu fabrikasının temelini attınız, aynı yılın Temmuz
ayında traktör fabrikasının temelini attınız. Ne oldu
bu temeller? Üzerinde kimler otluyor bu temellerin?
Ama, ciddî devlet adanılan, bugün Demokratik
Partide bulunan o zamanki Sanayi Bakanları; «Bu
yatırımlar ciddî değildir, ben kürsüye çıkmıyorum,
bu konuda konuşmak milleti aldatmaktır» demiş ve
kürsüye çıkmamış; ama sizin Başbakanımz kürsüye
çakmış, kurdelayı kesmiş, seçim yatırımı olarak te
meli atmış; bugün aradan 8 sene geçmiş obuasına
rağmen, üzerinde bir tuğla duvarı dahi örülmemiş
vaziyette, inekler, öküzler otlamaktadır. Bu mudur
sizin yatırım anlayışınız?
EKREM DİKMEN (Trabzon) — «Made in De
mirci» dir o sözler.
FERRUH BOZBEYLt (İstanbul) — Nasd olsa
yol bulmuşlar; hiç cevap vermiyorlar, «teşekkür ede
riz» deyip, kürsüden iniyorlar.
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Arkadaşlar, biz
karma ekonomi içinde özel teşebbüsün ağırlık ta
şımasına, sanayi yatırımlarının ve Türkiye'nin sana
yi hamlesinin bir an evvel yapılmasına taraftar olan
bir siyasî kuruluşuz ve grupuz.
Bize ciddî projelerle geldiğiniz zaman, o projele
ri sizden fazla biz destekleriz. Getirin Trakya, geti
rin Edirne - Van karayolu otoban projesini; ama,
3 yıl içinde bitirmek kaydıyle; öyle başladığınız İs
tanbul - İskenderun projesi gibi, lö1 yılda sadece İs
tanbul'dan İzmit'e bile gelemeyen çalışmalarla de
ğil. Altyapı tesisleri yapalım.
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Traversleri
Şellefyan'a vermeden.
BAŞKAN — Sayın Dikmen...
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Siz mi altyapı
tesisleri yapıyorsunuz? Siz mi \ «Barajlar Kralı» nı
Başbakan yaptınız? «Barajlar Kralı» nı Başbakan
yaptınız da, komünist Rusya'dan, komünist Bul
garistan'dan niçin elektrik satın alıyorsunuz? (C.H.P.
ve D.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
İBRAHİM TEKİN (Adana) — Onların içinde
Başbakan yapan da yok. (C. H. P. ve D. P. sırala
rından gülmeler)
BAŞKAN — Sayın Tekin, Sayın Tekin lütfen...
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, tüketim harcamalarının 1976 durumu
üzerinde de kısaca bir tahlil yapmak istiyorum.
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Tüketim harcamalarının bir yıl evveline oranla
ve carî fiyatlarla artışı % 18 civarındadır. Bunun
% 8Q'den fazlasının özel tüketim harcaması öldüğü
ne ve gene gayri safi millî hâsılanın % 80'den faz
lasının tüketime gittiğine işaret ederek, bunun enflasyonist ve tasarrufu engelleyen bir gelişme olduğu
na dikkati çekmek istiyorum.
Tasarruflar konusunda da kısaca maruzatta bu
lunacağım.
Tasarrufların plan hedeflerinin çok gerisinde kal
ması endişe vericidir. Yurt içi tasarruflardaki bu
açık - ki, 1976'da 29 milyara çıkmıştır - sağlıksız
dış kaynaklarla kapatılması yoluna gidildiği için,
yurt ekonomisi tehlikeli ipotekler altına sokulmak
tadır. Bu tehlikeyi biraz sonra, dövize çevrilebilir
mevduatları arz ederken belirteceğim.
Şimdi gelin tahminleri ve kaynaklar üzerinde
kısaca maruzatta bulunacağım.
Bütçe gelirleri kalemlerinde 1976'ya nazaran
% 8 ilâ 80 arasında değişen artışlar öngörülmekte
dir. Bu oranlar katsayı lft'a göre hesaplandığı halde,
son 5 yılın ortalamasının çok üzerindedir ve % 35
artmaktadır. Bunun basit ifadesi, bu bütçenin vatan
daştan daha fazla vergi alacağıdır. Bu vergilerin bü
yük kısmı da ödeme gücü olmayan dar gelirli vergi
mükelleflerinden tahsil edilecektir. Çünkü, vergi
gelirleri, konsolide bütçe gelirlerinin % 73'ünü teş
kil etmekte ve bunun içinde de Gelir Vergisi en bü
yük hacmi işgal etmektedir. Gelir Vergisi ise, işçi
den, ücretliden ve memurdan otomatikman kesilen
vergi nevidir. Asgarî geçim indirimi sınırlarının da
hâlâ 1963 ydında tespit edilmiş olan ayda 350 TL.
gibi komik bir seviyede tutulduğu düşünülürse, ka
mu gelirlerinin yükünün ağırlığının da yine dar ge
lirli memur ve işçiye yüklendiği anlaşılacaktır.
Başbakan Yardımcısı Sayın Erbakan da Sena
toda bu bütçe vesilesiyle yaptığı konuşmada, «170
milyar TL. lık vergi yükünün büyük kısmının öde
me gücü olmayan dar gelirlilerden, çok azının ise
asıl ödemeleri gerekenlerden tahsil edildiğinden» yakınmıştır. 3 yıldır Başbakan Yardımcılığı ve aynı za
manda Ekonomik Kurul Başkanlığı yapan bu kişi
ye biz de soruyoruz : «Evet haklısınız; ama ne için
3 yıldır bunu önlemediniz, değiştirmediniz, bir dü
zeltme getirmediniz de, bizim yaptığımız eleştirileri
aynen tekrarlıyorsunuz?»
Arkadaşlar, ciddî devlet adamlarının, ciddî hükü
met adamlarının milletle birlikte şikâyete hakları
yoktur. Hükümet, milletin şikâyetlerine kulak vere37 —
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tek, onları önleme vazifesini üstlenen siyasî heyete
verilen isimdir; yoksa milletle birlikte oturup ağla
yana değil. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
Bu bütçenin gelir ihtiyacının J% 15'Iik bir bölü
münün de vergi dışı normal gelirler ve özel fonlar
la karşılanması öngörülmektedir. Geçmiş uygula
ma, özel fon gelirlerinin gerçekleşme imkânlarının
ve oranlarının çok düşük olduğunu, bu yılkı tahmi
nin de yanıltıcı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu
durumda 1977 malî yılı Bütçesinin gelir tahminleri
ve kaynaklarının gerçekçi olmadığı ortaya çıkmakta
dır. Hiç bir yeni kaynak öngörülmediğine göre, bu
gelirlerin istikrarlı bir ekonomide gerçekleşmesine im
kân yoktur. Ancak emisyon ve çok fahiş fiyat artış
ları ile kapsanması mümkün olabilecek bu açığın da,
o takdirde enflasyon neticesinde arzulanan fizikî ka
pasiteyi yaratmayacağı, bunalımı ve dengesizliği daha
da artıracağı tabiîdir. Bütün bunların yanı sıra, büt
çenin finansmanının büyük ölçüde iç ve dış borçlan
ma esasına dayandırıldığı ve bunlardan özellikle dış
borçlanma tahmininin hayalî bir seviyede tutulduğu
görülmektedir.
İç istikraz :
îiu bütçenin 2 nci büyük gelir kalemini, 19,5 mil
yar Türk lirasıyle iç istikraz teşkil etmektedir. Ge
cen yıi öngörülen 12 milyarlık iç istikrazın ne kada
rının gerçekleşebileceğini henüz bilmemekle beraber,
bunun büyük kısmının bankaların ve tasarrufçu ku
ruluşların zorlanmasıyle sağlandığı da ortadadır.
1977 bütçesinin denkliğini sağlamak için vatan
daştan 19,5 milyar borç istenecektir. 1966 yılında da
toptan konsolide bütçe gelirleri tahsilatının sadece
17 milyar olduğu hatırlanırsa, bu demektir ki, 10 yıl
evvel tüm konsolide bütçe gelirlerinden daha fazla,
yani 19,5 milyar lira iç borçlanmaya gidilecektin
10 yü içinde Türk parasını ne hale getirmişiz; on
dan sonra da «Büyük bütçe» diye iftihar ediyorsu
nuz.
Bu mukayese, Türk Devletinin ne hale getirildiği
ni, enflasyonun ve para değerindeki düşüşün hangi
boyutlara vardığını göstermek bakımından son dere
ce enteresandır.
Maliye Bakanı Cumhuriyet Senatosunda yaptığı
konuşmada; «İç istikrazın kaynağı vatandaşın tasar
rufudur» demiş ve iç istikrazı bütçe açığı saymamış
ta. Halbuki gerçek durum böyle değildir.
Evvelâ beyan etmek isteriz ki, 12 milyar liralık
1976 iç istikrazı, birtakım cebrî tedbirlere rağmen
gerçekleşmemiş olduğuna göre 19,5 milyar liralık
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1977 iç istikrazının gerçekleşmesi hiç mümkün değil
dir.
Devlet tahvilleri % 11 faizle çıkarılmakta, bun
ların büyük miktarı bankalarca satınalınmaktadır.
Bankalar % 3 faizle topladıkları mevduatı, % 11
faizle Devlet tahvillerine yatırmakta; Devletin sırtın
dan °/0 8 oranında kâr elde etmektedirler. Cephe Hü
kümeti, Merkez Bankasında toplanması ve bloke edil
mesi gereken mevduat munzam karşılıklarının Devlet
tahvillerine yatırılması için 7 Kasım 1976 tarihinde
bir kararname yayınlamıştır. Bu suretle Cephe Hü
kümeti, bütçeyi denkleştireceğim diye % 11 faizle
bankalardan borç para almakta, bankalar ise vatan
daştan % 3 faizle topladıkları mevduattan, hiç yorul
madan % 8 kâr elde etmektedirler. Bu durum, Mali
ye Bakanını tekzip etmektedir.
Vatandaş ise, tasarrufunun büyük kısmım Davlet tahvillerine değil, Türk parası değerinin her yıl
ortalama % 20 - 25 düşmesi sebebiyle, gayrimenkule yatırmakta; bu suretle gayrimenkul mültimilyonerlerinin çoğalmasını körüklemektedir. Zoraki
tedbirlere rağmen bu büyüklükteki bir iç istikrazı
mümkün görmemekteyiz.
Vergi yükü üzerinde de kısa bir maruzatım ola
cak.
Geçen yıl T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyo
nunda, 1976 yılı Konsolide Devlet Bütçesi ödenekle
rine 1 milyar 102 milyon lira ilâve yapılmıştı. Bu yıl
ise, Karma Komisyon, «Muvazene-i Maliye Komis
yonu» olduğunu unutmuş ve ödeneklere ilâve yarışı
na katılmış; rekor seviyede, 5 milyar 512 milyon lira
bütçeye ilâve yük yüklemiştir. Bu ilâve ödeneğin kar
şılığını bulmak için de gelirler bütçesinin (B cetve
linin) kesimlerine, hiç bir esasa dayanmayan, keyfî
ilâvelerde bulunarak, zaten şişkin olarak tahmin edi
len gelir kesimlerini daha da şişirmiştir.
Karma Komisyonun 1 milyar 800 milyon lira ilâ
vesi ile vergi gelirleri 171 milyar 700 milyon liraya
çıkarılmıştır. 1976 yılı rakamı 121 milyar lira ka
bul edildiği takdirde, demek oluyor ki geçen yıla
nazaran Türk vergi mükellefinden bu yd ilâve ola
rak 50 milyar 700 milyon lira ek vergi istenecektir.
Bu rakamlar nazarı itibare alındığı takdirde, 1977 yı
lında yurdumuzda fert başına düşen vergi miktarı
yaklaşık olarak 4 200 lira tutmaktadır. 1977 yılında
ilâve olarak her Türk vatandaşından bu hesaba göre
1 250 lira vergi istenecektir.
Yıllık vergi gelirlerinin GSMH'ya oram vergi yü
künü göstermektedir. D. P. Grupu adına yapılan ko38 —
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Yıllar
Vergi yükü
I
I
1974
% 15,2
I
1975
% 17,6
I
1976
% 19,4
I
1977
!% 24,4
I
1976 yılında vergi yükü % 19.4'e ulaşmıştır. 1977 I
bütçe gerekçesinde de itiraf edildiği veçhile vergi yü I
kü oranı bu yıl içinde daha da yükselecektir.
I
1977 Programına göre (1976 fiyatlarıyla) GSMH
I
703 milyar 110 milyon TL. olacaktır. 1977 yılı için
I
vergi gelirleri 171 milyar 700 milyon TL. tahmin edil
I
miştir. Bu vaziyet karşısında 1977'de vergi yükü %
I
24,42 gibi bir orana yükselecektir. Türkiye gibi geliş
I
mekte olan bir memlekette bu rakamın ortaya koy
I
duğu çok acı bazı gerçekler vardır.
I
Kalkınmanın bedeli Gelir Vergisi mükelleflerine I
ödetilmektedir. Bu yüzden maaş ve ücret alan sabit I
ve dar gelirliler ezilmektedirler.
I
misinada 1976 yılında vergi yükünün % 20 gibi bir
orana yükseleceği bu kürsüden sözcümüz tarafından
belirtilmişti. Nitekim Sayın Cevat Önder'üı tahmin
leri, aradan geçen bir yıl içinde gerçekleşmiştir. Yıl
lara göre vergi oranının yükseliş nispetleri şöyledir :

Türkiye'de enflasyon çok büyük boyutlara ulaş
mıştır. Unutulmamalıdır ki, enflasyon haksız bir ver
gidir. Vergi yükü oranının ortaya koyduğu gerçek*
ler üzerinde ibretle durmak gerekir. Bu durum 1977
yılının nasıl bir yıl olacağını şimdiden göstermekte
dir.
Sayın üyeler, vergi yükünden bahsederken asgari
geçim indirimine ele değinmeden edemeyeceğim.
Vergi gelirleri ve yükünden bahsederken, bugünkü
adaletsiz durumu yaratan faktörlerden biri olan en
az geçim indirimi sınırını belirtmek şarttır. 1964 yılı
endekslerine göre o zaman tespit edilmiş olan 300 TL.'
lık muafiyet sınırı, bugünün artan fiyatları karşısın
da gülünç kalmaktadır.
Bu Hükümet geçen yıl katsayı artışını önlemek
için bunun yerine en az geçim indirimi sınırlarını ar
tıracağını ve bu suretle dar gelirlilerin vergi yükünü
azaltacağını vaat etmiştir. Hükümet bu konudaki
vaadini gerçekleştirmediği gibi Mecliste bu yönde ve
rilmiş teklifleri de engellemiş, en sonunda bir tasarı
hazırlayarak sınırın lütfen 300 liradan 540 TL. na
çıkarılmasını teklif etmiştir.
D. P. Grupu olarak 1964 yılından bu yana top
tan eşya ve geçinme endeksîerindeki % 500'e varan
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artışları da gözönünde tutarak en az geçim indirimi
sınırının hiç olmazsa asgarî ücret seviyesine, yani net
1 800 TL.'na çıkarılmasının şart olduğuna inanıyoruz. Bunu asgarî ücrete bağlamakla da geçim indirimi sınırının otoma.tikman hayat şartlarına uygun bir
biçimde değişmesi sağlanmış olacaktır.
Vergi Adaleti ve Vergi Reformu :
Her yd bütçe gerekçelerinde vergi adaletinin sağlanacagından ve vergi reformu yapılacağından bahsedilir. Belirtmek isteriz ki, bugüne kadar bu konularda hiç bir etkili tedbir alınamamıştır. Anayasanın
61 nci maddesinin 1 nci fıkrasında; «Herkes, kamu
giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.» denilmiştir.
Maalesef Anayasanın bu hükmü bugüne kadar uygulanamamıştır. Türkiye'de malî gücü fazla olup da
hiç vergi ödemeyen veya az vergi ödeyenler vardır.
Bunu bizzat Başbakan Yardımcıları itiraf etmektedir.
Beri taraftan, malî gücünün mahdut ve sınırlı olmasına rağmen Gelir Vergisinin büyük ağırlığını dar gelirli ücretli ve maaşlılar çekmektedir.
Vergi reformu ile ilgili birkaç önemli noktaya temas etmek istiyoruz.

I
I
j
I
I

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununda 27 Mayıs
1960 şartları içinde yapılan tadilât artık eskimiş durumdadır. Bu sebeple Gelir Vergisi Kanunu ele alın*
malıdır.
Enflasyon sebebiyle gerçek olarak artmayan gelirler, rakam olarak kabartmakta ve bu sebeple de
yüksek oranda vergilendirilmektedir.
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Para değerindeki düşme nazarı itibara alınarak
yeniden vergi dilimleri ve oranları tespit edilmelidir.
Aksi halde katsayı artışı hiç bir mana ifade etmeinekte, artan ücretlerin büyük kısmı vergi haline dönüşüp geri gitmekte, bunun ıstırabını da çalışanlar
çekmektedir.
Vergi idaresi henüz bürokrasiden kurtarılamamıştır. Kırtasiyecilik ve kısır anlayış yüzünden vergi idaresiyle mükellefler arasındaki münasebetler birer işkence halinde devam etmektedir.
Vergi yargısı son derece ağır işlemektedir. Bu durum Devleti de, vatandaşı da zarara sokmaktadır.
Taşıt Alım Vergisi yanlış uygulanmakta, mükerrer vergi alınmaktadır.
Emlâk Vergisi, Anayasa Mahkemesinin, Anayasanın 38 nci maddesi hakkında verdiği iptal kararı
nazarı dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir.
Demokratik Partinin Anayasanın 38 nci maddesini yeniden düzenleme hususunda verdiği Anayasa

39 —

M. Meclisi

16 . 2 . 1977

B : 46

değişikliği teklifine, maalesef sağcı geçinip de şimdiye kadar hiç bir teşebbüste bulunmamış olan partiIerdenhiç kimse iştirak etmemiştir.
Gayrimenkul değerlerindeki artışlar beş yıllık beyanname dönemleri beklenmeden bina, arsa ve arazi
vergisi matrahlarına yansıtılmalıdır.
Devlet mallan daha iyi değerlendirilmelidir.
Vergi denetiminin etkin bir şekilde işlediğini id
dia etmek güçtür.
Katma Değer Vergisi hakkında yapılan çalışmalar bilinmemektedir. Bu konudaki çalışmaları öğrenmek istiyoruz. Katma Değer Vergisi uygulaması gecikeceğine göre, İşletme Vergisi ıslâh olunmalıdır.
Küçük esnaf ve sanatkârların defter tutma mecbu
riyetinden kurtarılması Cephe Koalisyonu ortakları
nın savsaklaması yüzünden bugüne kadar gerçekleşememiştir. Halbuki, bazı Hükümet sözcüleri, ya bilmemezlik veya kasıtla bu konuda yanlış beyanlarda
bulunmaktadırlar.
Muhterem milletvekilleri, biraz da Kamu iktisadî
Teşebbüsleri üzerinde durmak istiyorum.
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düşünmeden, yakadaki rozete göre nasıl kullandığını
gösteren başka bir delildir.
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin finansmanı için
bütçeye konan 81 milyarın 25 milyarının dış proje
kredileri ve dış kaynaklardan, 20 milyarının da Dev
let Yatırım Bankasından karşılanacağı belirtilmekte
dir. Geri kalan kalemlerin gerçekleşmesindeki şüphe
miz bir yana, bu 45 milyarın teminini tamamen hayal
mahsulü buluyoruz. 25 milyarlık dış kaynaklı proje
kredisi, takriben 1,5 milyar dolar tutar ki, bunun
1977 yılı için değil tamamını, 1/4'ünün dahi temini
büyük başarı sayılmak gerekir.

Gene Hükümetin baş vuracağı yol, bizim tahminimizce başka çıkar yol olmadığı için, dövize çevri
lebilir mevduatlar olacaktır. Bu tehlikeli ve sonu ne
I reye varacağı belli olmayan banker kredisi sistemine,
konuşmamın ileriki bölümünde, teferruatıyla temas
edeceğim.
I
Öbür yandan 20 milyar TL.'hk Devlet Yatırım
I Bankası katkısına gelince: Bu da bu bütçenin önem
I li tutarsızlıklarından biridir. Devlet Yatırım Banka
I sının yaratabileceği kredi kapasitesi, kaynak kapasi
I tesi sadece 4 milyar liradır. Peki, nasıl bulacak bu
I 20 milyar lirayı da KİT'lere verecek Devlet Yatırım
I Bankası? Kendi kaynağı 4 milyar. Evet, kolayı var :
I İşçiden kestiğiniz sosyal sigorta primleri, memurdan
j istirdat ettiğiniz Meyak primleri nerede duruyor?
I Devlet Yatırım Bankasında duruyor. Versin Devlet
I Yatırım Bankası, işçiden kesilen sosyal sigorta prim
I lerini, memurdan istirdat edilen Meyak primlerini sa
yın Hükümetin emrine. Onlar da seçim yatırımı ola
I rak, 19 milyar açık vermiş olan bu teşekküllere, me
I murdan, işçiden kesilen bu primleri peşkeş çeksinler.
İşte bu bütçenin kaynak bulması da, kaynak finans
manı
da bu mantık üzerine, bu hayalperestlik üzeri
I
ne,
bu
kalleşlik üzerine inşa edilmiştir. (D. P. sırala
I
rından
«Bravo»
sesleri).
I

Bu bütçedeki hayalî rakamların, bu bütçedeki karşıhğı bulunmayan rakamların baş doğrucularından
biri Kamu İktisadî Teşebbüsleridir. 1977 Bütçesindeki dengesizlikleri teşhis ve tahlilde, sadece genel ve
katma bütçelerin kaynak ve harcamalarını incelemek
yetersiz olacaktır. Bu bütçe tasarısındaki en önemli
ve tehlikeli dengesizlik faktörlerinden biri de Kamu
İktisadî Teşebbüslerinin durumudur. Bu bütçe tasansında Kamu İktisadî Teşebbüslerinin finansman ihtiyaçları olarak 81 milyar TL. ayrılmıştır. Bunun 19
milyar TL. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin işletme
açığıdır. Geçen yıl 6 milyar lira olan bu açık, bir yıl
içinde 19 milyar TL.'na yükselmiştir. 62 milyar lira
sı da yatırımlar için konulmuştur. Yeni toplu sözleşmeler ve katsayı artışı ile bu 19 milyar daha da yükselecektir. Aslında kendi kaynağını kendisi yaratma
durumuna artık gelmesi gereken Kamu İktisadî Te- I
Ben bunu, işçiye ve memura yapılmış bir kalleş
şebbüsleri, bu Hükümetin yönetiminde daha fazla
lik olarak görüyorum.
zarar eder, daha fazla açık verir, kaynak tüketir ha- I
Sosyal Sigortalar, işçi kesimini tatminden çok
le gelmiştir.
uzakken ve memurlardan yıllardır hiç bir faydasını
Kamu İktisadî Teşebbüslerini rasyonalize etmesi I ve karşılığını göremedikleri Meyak kesintileri zorla
istirdat edilirken, bu paraların geçen yıl da yapıldığı
gereken Hükümet, tersine, partizanca bir zihniyetle
bu kuruluşları kendi ekonomik politikasına paralel I gibi, amaçları dışında, bu Hükümetin partizan eylem
bir biçimde açık veren ve kaynak tüketen gayri ikti- I lerine ve propagandasına alet edilmesini şiddetle kını
yoruz.
sadî kamu teşekkülleri haline dönüştürmüştür.
Sadece 1976 yılında Kamu İktisadî Teşebbüsleri- I
Geçen yılın bütçesinde, Hükümet, Kamu İktisadî
ne 10 binden fazla personel alınmıştır. Bu da Hükü
Teşebbüslerini halka açıp hisse satmak suretiyle bun
metin bu kuruluşları, zarar mı ediyor, kâr mı ediyor, I dan 2,5 milyar Türk Lirası gelir sağlayacağım iddia
— 40
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etmişti. Bunun için, bu Hükümetin en ufak bir teşeb
büsü dahi olmamış, tabiî o 2,5 milyar da, Hüküme
tin birçok bütçe rakamı gibi karşılıksız, havada kal
mıştır. Zaten zarar eden kuruluşlara halkın nasıl or
tak edilebileceğini biz de merak ediyoruz. Bütün
KtT'ler zarar halinde; Devlete yükledikleri zarar 19
milyar. Ondan sonra bu Hükümet çıkıyor, «Kamu
İktisadî Teşebbüslerine halkı ortak edeceğiz» diyor.
Ödemeler dengesi ve dış ticaret dengesindeki ih
racat ve ithalât rakamları da, bu bütçenin ve bu Hü
kümetin ekonomik gidişinin nasıl bir karanlık nok
tada olduğunun ayrı delilleridir.
1977 Programının ödemeler dengesi bölümünde,
1977'de ihracatımızın 2,5 milyar dolar, ithalâtımızın
da 5,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşeceği ve dış
ticaret açığımızın 3,3 milyar dolar olacağı hesaplan
maktadır.
Biz, aynı programın 1976 yıhna ait rakamlarında
ki yanılgılara bakarak, bu tahminlerin de gerçekçi
olamayacağını ve dış ticaret açığımızın 4 milyar do
ların üzerine çıkacağını ileri sürüyoruz. Çünkü, plan
lamanın 1976 yıhna ait rakamlarıyla, gerçekleşme
arasında aleyhe 300 milyon dolann üzerinde bir fark
mevcuttur. Bunun dışında 1976 yılında ödemeler den
gesinin görünmeyen işler faslının turizm gelirleri ve
işçi dövizleri kalemlerindeki gerçekleşme düzeyleri de
planlama rakamlarının altındadır.
1976 Programındaki bu menfi, yani aleyhe sap
maların ışığında 1977 dış ödemeler kalemler! incelen
diğinde, ithalâtımızın 6 milyar dolan aşacağı ve ihra
catımızın da, ancak 2 mUyar dolara yaklaşabileceğini
var sayarak; dış ticaret açığımızın 4 milyar doların
üzerinde gerçekleşeceğini ileriye sürüyoruz.
Muhterem arkadaşlarını, Türkiye'nin dış ticaret
açığı 4 milyar dolara çıkacaktır. Bu açık, Türkiye
Cumhuriyeti tarihindeki en büyük düş ticaret açığı
olacaktır. Sayın Başbakan, bu Bütçenin büyük bütçe
olduğunu iddia etmektedir. Biz de katılıyoruz. Haki
katen bu bütçenin büyük yerleri vardır. Meselâ; dış
ticaret açığının şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütçele
rin en büyüğü Olduğu doğrudur. Sayın Başbakanı bu
bakımdan doğruluyoruz. (D.P. sıralarından alkışlar)
Görülmeyen işlemler kaleminde, özellikle işçi dö
vizleri gelirlerinde de fazla iyimser hareket edilmiş
tir. îşçiye hiçbir cazip yol gösterilmediği ve Türk pa
rası sürekli değer kaybettiği sürece, yurt dışından bu
vatandaşlarımızın tasarruflarım buraya aktaracakları
nı düşünmek bir safdilliktir. Bu bakımdan, bu kale
min 1 milyar dolann bir hayli altında gerçekleşece
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ğini düşünerek, carî işlemler dengesinin de, öngörül
düğü gibi 2 075 000 000 değil, 3 milyar dolara yakın
bir açıkla gerçekleşeceğine üzUIerek işaret etmek zo
rundayız. Bu durumda, sermaye hareketleri de hesa
ba katıldığından genel dengede 2,5 milyar dolara ya
kın bir açığın kapanma zorunluluğu ortaya çıkmakta
dır.
Hükümetin bu 2,5 milyar dolarlık dengeyi nasıl
sağlayacağının hesabını vermesi gerekir. Çok cüzi bir
meblağ tutan, özel çekiş haklan istisna edilirse, geri
ye kalan, Hükümete imkân olarak, sadece kısa vadeli
sermaye, yani dövize çevrilebilir mevduatlardır.
Dış ticaret dengemizin Cumhuriyet tarihinde en
büyük açığı vermesinde, bu Hükümetin ihracatı ge
liştirmedeki beceriksizliği de önemli bir etken olmuş
tur. Döviz gelirlerimizi sağladığımız sadece 4 kalem
klasik ihraç malımız olan pamuk, tütün, fındck ve
kuru üzüm, Cumhuriyetin kuruluşundan beri yerinde
saymakta, bunlara, sadece sunta ilâvesi yapılabilmiş
bulunmaktadır. (C.H.P. ve D.P. sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar)
45 milyonluk bir Türkiye'nin sanayileşme ve kal
kınma hamlesini, hâjâ işlenmemiş olarak ihraç ettiği
tütünden, pamuktan ve fındıktan sağlayamacağı bel
lidir. Hammadde kaynaklarını işlenmiş olarak ihraç
konusunda hükümetler başarı sağlayamamışlardır.
Türkiye hâlâ vapur dolusu tanm ürününü ihraç edip,
karşılığında bir kamyon makine alan ülke durumun
dadır. Bu hailde kalmasında içerideki yönetim bece
riksizliği kadar, dışarıdan, hem de dostlarımızdan ge
len baskılar büyük rol oynamaktadır. Türkiye'nin
mamul mal ihraç etmesini engellemek isteyenler var
dır. Bunların başında da Ortak Pazarlı dostlarımız gel
mektedir.
Türkiye'de dünyanın en kaliteli şark tipi tütün
leri yetiştirilir. Dünyanın en kaliteli sigaralarının üs
tünde «Türk tütününden yapılmıştır» diye yazar; fa
kat Türk Hükümetleri doğru dürüst bir sigara dahi
yapmaktan acizdirler.
Onun için demirperde ülkelerinin Amerikan pctentleriyle gizlice imal ettikleri yabancı sigaralar, Ka
radeniz tarikiyle, motorlarla veya karadan TIR kamyoalarıyle Türkiy'ye kadar sokulur, kaçak olarak gi
rer; İstanbul sokaklarında Anadolu kasabalarında
rahatlıkla, o günün rayicine göre satılır.
Bu konuyu, ister beceriksizlik yönünden, ister ka
çakçılık yönünden, ister halkamızın Virjinya tütü
nüne alışması yönünden, ister döviz kaybı yönünden
ele alın, hangi yönden ele alırsanız aîm, bu tütün ve
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sigara meselesi, Hükümet ve Devlet için bir âciz ve I sanda datboğazSara itilmektedir. Ortak Pazar,'-Türki
sikası, bir utanç belgesidir.
ye'den pamuk ipliği ihracını kısmasını isterken, Gü
Biz D.P. Grupu olarak, tütün ve sigara meselesini,
ney Amerika ülkelerine tahdit sınırlarım kaldırmakta
Türkiye'nin iç ve dış ticareti, ekonomik sistemi ve
dır. Zeytin - yağı da, narenciye de, gıda sanayiinde
üretici - Hükümet ilişkiler açısından çok tipik bir örnek )' de durum bundan pek farklı değildir.
olarak görür ve sık sık üzerinde dururuz. Türkiye'
İhracatımızı köstekleyen bu dış baskılara, Hükü
de bugün yürürlükte bulunan tekel sistemi, aslında
metin anlaşılmaz kararnamelerle taktığı çelmeler de
devletçi sol bir görüşün eseridir. Köylü; üzümü, ana
ilâve edildikçe ihracat gelirlerimizin artmasına imkân
sonu, tütünü bir yıl emek verir yetiştirir, Hükümet
yoktur. Buğdayda, zeytinyağında, çimentoda husu
istediği fiyatı biçer ve alır ürününü köylünün elin
le gelen fiyaskolar Türk Hükümetinin bu ihraç ka
den. Sonra kendine rakip olmadığı için, yapar kalitesiz
lemlerine indirdiği ağır darbelerdir. İhracatımızın
rakıyı, yapar kalitesiz sigarayı, istediği vergiyi ve fi
bu üzüntü verici durumuna karşdık ithalâtta da ayrı
yatı da üstüne koyar, «İsteyen içer, isteyen içmez»
facialar cereyan etmektedir.
der.
'
Adalet Partisi ile M. S. P.'nin ithalât kotalarını
Muhterem arkadaşlar, komünist ülkelerde de sis
kendi partilerinin kontrolüne alabilmek için yaptıkla
tem bundan pek farklı değil zaten. Demirel Hükü
rı kavga, neredeyse Hükümetin bütçeden önce dağıl
metinin ekonomik görüşü aslında güya özel sektörmasına sebep olacaktı. Bu çekişme, halk arasında
cü, güya.... Ama onlar için özel sektör deyince, is
iyice yaygınlaşan ithalât kotaları yolsuzluklarını te
tanbul, İzmir, Adana, Mersin'deki aile holdingi an
yit eder mahiyettedir. Bir telefonla, emeksiz, bu işin
laşılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de dün akşam
komisyonculuğundan vurgun vuranların çoğaldığı
fetva buyurdular, «Erken seçim yapılmalıdır» dedi
ve bu işin yeni bir meslek türü haline geldiği artık
ler. Zaten eriten seçimi Türkiye'de Parlamento değil,
herkes tarafından biliniyor. Dış ticaret açığımızda
partiler değil, ya Barolar Birliği Başkam yapacak, ya
1 miyar dolarla ham petrol ithalâtı önemli bir rol
Sanayi Odaları Başkanı yapacak. Böyle böyle bu lıaleoynamaktadır. Yerli üretim, bu Hükümet dönemingetirdiniz Türkiye'yi.
I de sürekli düşmekte ve tüketimi artmaktadır. Bu
konuda da Hükümet beceriksiz ve tedbirsizdir.
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hükümeti de
onlar kurdu, Sabancılar kurdular; erken seçimi de
onlar isteyecekler.

Muhterem arkadaşlar, dövize çevrilebilir mevduat
meselesine biraz daha ayrıntılı olarak girmek istiyoBAŞKAN — Sayın Dikmen, Sayın Dikmen, rica I rum.
ederim.
D.Ç.M. özellikle son enerji ve petrol krizinden
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Halbuki, özel
sonra ortaya çıkmış ve Türkiye gibi gelişmekte olan
sektör denilince biz, emeğini, sermayesini ve fikrini
ve döviz dar boğazı içinde bulunan ülkelerin dört
birleştirerek ekonomimize katkıda bulunan her fert
elle sarıldıkları bir sermaye hareketi olmuştur. Yal
ve grupun meydana getirdiği bir topluluğu kastediyo
nız bu finansman kaynağım Türkiye gibi hesapsız ve
ruz. Bugün 1977'ler Türkiyelinde ziraî müstahsili, kü
tehlikeli bir biçimde kullanan başka bir ülke olacağı
çük tasarruf sahibini, bürokratı, esnafı, sanatkân, iş
nı da zannetmiyoruz.
çiyi ortak etmeden kalkınma hamlesini başarmaya
2,5 milyar dolarlık döviz rezervlerini müsrifçe
imkân yoktur.
tüketen bu Hükümet, yurt dışındaki işçiye de güözellikle ziraî ürünlere dayalı sanayide, yetiştirici j ven veremediği için o döviz kaynağım da kurutmuş
ve son çare olarak petrol şeyhlerinin piyasaya sürdük
köylüyü ortak ederek, halka açık anonim şirketler ku
leri kısa vadeli ve yüksek faizli bu sermayelerden
rulması şarttır. «Sigarayı Devlet yapamıyor, öyle ise
medet ummak zorunda kalmıştır.
Koç Holdinge veya Sabancı Holdinge bu işi ihale ede
Hükümetin Ekonomik Kurul Başkam ve Başba
lim» fikri, Demirel ekonomisinin tipik bir tezahürü
kan Yardımcısı Erbakan bile bu dış finansman kay
dür.
nağını yetersiz bulmakta ve faizlerinin çok yüksek
Ham ürün, mamul ürün ihracı meselesi pamuk
olduğunu
iddia etmektedir.
ta da devam etmektedir. Son yıllarda cidden memnu
niyet verici bir gelişme gösteren pamuk ipliği ve tek
Dövize çevrilebilir mevduatlarla 2 yıldır eski iş
veren dostlarının döviz ihtiyacını karşılayan ve Hüküstil sanayimiz, Hükümetin, özellikle Ortak Pazar ül
keleri nezdinde etkili olamayışı yüzünden ihraç konu- j metin bir süre ayakta kalabilmesine yardımcı olan
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Maliye Bakanı bile bu borçlanma işlemlerinde vade»
lerin arzu edilen derecede elverişli olmadığını ifade
etmek zorunda kalmıştır.
Bütçe vesilesiyle Türk ekonomik hayatının gelece
ği açısından bize bir hayli karanlık bir faizcilik iş
lemi gibi görünen bu D. Ç. M.'lar konusunun açıklı
ğa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Bu gayri resmî
bankerlik işlemlerinde aracılığı kimler yapmaktadır?
Bu aracılar arasında birtakım Dışişleri mensuplarının,
orta ve büyükelçilerin mevcut olduğu doğru mudur?
Bu aracıların temin ettikleri dövize göre aldıkları ko
misyonun oram nedir? Bu sermayeler hangi vade
ile ve hangi faiz oram ile yurda getirilmektedir? Hü
kümetin tekeffül ettiği kur farkı garantisi sebebiyle
bugüne kadar yapılan kur ayarlamaları sonucu Mer
kez Bankasının ve Maliyenin zararı ne kadardır?
Halen 1,7 milyar dolara varmış olan bu meblâğın bu
Bütçenin uygutanmasıyte 2 milyar dolar daha artaca
ğı hesaplanırsa, bu 3 700 000 000 dolarlık borcun mü
rekkep faizleriyle birlikte nasıl ödenebileceği konu
sunda Hükümetin bir fikri veya çalışması mevcut
mudur?
Bu sorularımıza Hükümetten bir cevap alabile
ceğimiz iyimserliği içinde değilim. Çünkü onlar için
ülkenin istikbalinden çok, kendi hallerini kurtarmak
söz konusudur. Bunun için de, rizikosu ne olursa
olsun iç ve dış desteklerden yararlanmak mubah
tır; ama ortadaki acı ekonomik gerçekleri örtmeye
de kimsenin gücü yetmeyecektir. Nitekim, 3/4'ünü
bir yıl, geri kalanını iki yıl vadeli tahmin ettiğimiz
- tahmin diyorum, çünkü Hükümet bilgi vermiyor ağır faizli bu kredilerin müstakbel döviz kazançları
mıza büyük bir ipotek yükleyeceği bellidir. Çünkü,
önümüzdeki yü dövize çevrilir mevduatların toplamı
kadar bir borç bulunması zorunluluğu olacaktır.
Her yıl yeniden bu kadar yüksek bir borç bulunama
yacağı için, normal döviz gelirlerimiz bu borçların
ödenmesine yöneltilmek zorunda kalacaktır.
Bu hesapsız ve sorumsuz uygulama dış ödemeler
dengemizi tamiri imkânsız tıkanıklıklara itecek ve
Türkiye'nin dış itibarına yeni ve ağır darbeler indiril
mesine sebep olacaktır.
Muhterem üyeler, yabancı sermaye konusuna da
kısaca değinmek istiyorum.
Bu Hükümet, bir yandan kaynak ve tasarruf ya
ratamaması nedeniyle bütçe dengesini sonu karanlık
dış borçlanmalarla sağlamak isterken, öte yandan
yabancı sermaye konusunda anlaşılmaz, çelişkili ve
garip bir tutum içindedir.
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Bizim kanımızca yabancı sermaye, kaynak kıtlı
ğı çeken, döviz dar boğazı içindeki ve kalkınmakta
olan ülkeler için, akılcı bir yolda kullanıldığı takdir
de yarar sağlayabilir. Bu konuda, harp sonrası ye
nik düşen ülkeler olmalarına rağmen yabancı serma
yeden akılcı bir yoldan yararlandıkları için bugünkü
düzeylerine çıkmayı başarmış olan Federal Almanya
ve Japonya örneklerini göstermek mümkündür. Hat
ta öylesine ki, bugün komünis blok dahi, Rusya
dahi kapitalist ülkelerle yabancı sermaye alış verişi
içine girmiş bulunuyor. Bu bakımdan bizde de bu
meselenin rahatlıkla tartışılabilmesi gerektiği inancın
dayız; ama bizdeki yabancı sol, bizdeki sol, yabancı
sermayeyi sömürücü bir öcü olarak göstermekten
hâlâ vazgeçmemiştir. Sayın Demire! ve Hükümeti
de, bu solun etkisi ve korkusu allında yabancı ser
mayenin hangi tahdit ve şartlarla getirilmesinde yarar
olabileceğini oturup da tespit etmeye dahi, bu sol
korkusundan cesaret edememektedir. Bu yüzden de,
belki de yeni iş sahaları, sanayi dalları, ihraç imkân-'
lan yaratacak, Avrupa'daki 1 milyon insanımızı
tedricen geri getirmeye vesile olacak, dış ticaret açı
ğımızı kapatabilecek müşterek projeler dahi müzake
re edilememektedir^ Onun yerine ne oluyor bu kor
kaklık olunca? İsmi, sözde sağcı, fakat sol kor
kusundan yabancı sermayeyle bir masaya oturup
müzakere dahi yapamıyor. Ne oluyor ondan son
ra, hangi sermaye geliyor? Coca - Cola sermayesi
geliyor Türkiye'ye, Dandy sermayesi geliyor Demire!
Hükümetinden Türkiye'ye
Kısaca Türkiye'nin borlarına da temas etmek is
tiyorum.
Türkiye'nin iç ve dış borçları son derece büyük
boyutlara ulaşmıştır. 1977 Bütçe gerekçesinden al
dığımız rakamlara göre 1976 Haziran sonu itibariyle
durum şöyledir: Türkiye'nin dövizle ödemek zo
runda olduğu dış borçların toplamı, henüz kullanıl
mamış 1 milyar 600 milyon dolar kredi hariç, 3 mil
yar 344 milyon doları bulmuştur. Krediler kullanıl
dığı takdirde, bu meblağ toplam 4 milyar 943 mil
yon dolara yükselecektir. Ayrıca, bunların faiz tu
tarı 2 milyar 30 milyon doları bulmaktadır. Şu hale
nazaran 7 milyar dolar civarında, yani 140 milyar
Türk Lirası dış borcumuz mevcuttur.
İkinci fasıl, Türk Lirasıyle ödenecek dış borçların
miktarıdır. Bu miktar da 4 milyar 587 milyon Türk
Lirasına ulaşmaktadır^ Yani, 1976 Eylül sonu iti
bariyle toplam 85 milyar 430 milyon lira iç borç
ile, 63 milyar lira da bunların faizi mevcut bulun-1
maktadır. Bunlar 148 milyar lira iç borcu teşekkül
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ettirmektedirler. Gerek iç ve gerekse dış borçlar için j
verdiğimiz bu rakamlar bir yıl ve daha kısa vadeli
borçları, özel sektörün kullandığı 1 milyar 700 mil
yon doları bulan DM.'Ian içine almamaktadır <
daha, yuvarlak rakamlarla söylenirse, dövizle öde- i
necek dış borç 140 milyar Türk Lirası, Türk Lira- ]
siyle ödenecek dış borç 4,5 milyar Türk Lirası; iç j
borç 148 milyar Türk Lirası.
j
Muhterem arkadaşlar, saym milletvekilleri, şu i
anda Devletimizin dövizle ve Türk Lirasıyle ödene- j
cek iç ve dış borç toplamı 292,5 milyar Türk Lirasına j
ulaşmıştır.
Bu miktara 1 milyar 700 milyon dolarlık DM.
bakiyesi de eklenirse durum ne olur? 1977 yılında
muhtemelen 2,7 milyar dolar da yeni borç ihtiyacı be
lirecektir; bunları eklediğimiz takdirde mevcut borçlarınıza % 43 ilâ % 55 arasında brüt bir ilâve da
ha olacaktır bu saydığım rakama. Evet, bu bakım
dan hakikaten bütçemiz borcu büyük bir bütçe olmuştur.

j
ı

j
|

Bu tablo karşısında denilebilir ki, Osmanlı Dev
leti dahi bu kadar ağır bir borç yükü altına sokul
mamıştır. Bu borcu ödeyecek olanın bu Hükümet
olmayacağını ve asıl yükü milletin çekeceğini bildi
ğimiz için burada nefes tüketiyoruz, endişeliyiz ve j
üzüntülüyüz. Kendi değil, iç ve dış borcu en büyük ]
bir bütçeyi böylece görmüş oluyoruz.
j
Para ve kredi politikasına gelince:
1976 yılında emisyon hacmi Aralık başında
% 30'u aşarak en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu
yılki artış hızı öbür yılların çok üzerindedir. Bunun
da sebebi, Merkez Bankasının kamu kesimine açtığı
kredilerdir. Gene geçtiğimiz yıl tüm mevduat türle
rinde ve özellikle vadeli tasarruf mevduatında bir
duraklama yılı olmuştur. Buna mukabil kredi artışı sağlıksız DÇM girişleri ve Merkez Bankası kaynaklarıyla partizanca kamçılanmıştır. Banka krelilerinin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, kredi
pidesinden en ince dilimi gene çiftçinin ve köylünün
aldığı göze çarpmaktadır. Diğer kredilere oranla tarım kredileri, maalesef % 7,8 ile en düşük seviyede
kalmıştır. Hem köylüden, çiftçiden, ziraatçiden yanayız derler, hem de kredilerin % 10'unu bile tarım
kesimine lâyık görmezler, ondan sonra da seçimlerde köylüden rey istemeye giderler. Bu seçimlerde,
göstermelik YSE araçları, elektrik direkleri ve su borularıyla Türk köylüsünü kandırmaya imkân olmayacaktır.
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1976 yılı özel kesimin tahvil ihracının durakla
dığı ve hisse senedi ihracının gerilediği bir yıl olmuş
tur. Bunda, ekonomik istikrarsızlığın payı olduğu ka
dar, sermaye piyasası kanunu konusunun yıllardır
vaat edildiği halde ele alınmayışının da rolü vardır.
Muhterem milletvekilleri, fiyat hareketleri, zam
lar, enflasyon ve hayat pahalılığı konusuna geliyo
rum.
Dünyada ve Türkiye'nin yakın ilişkiler içinde bu
lunduğu ülkelerin büyük çoğunluğunda fiyat artışla
rı yavaşlarken, ülkemizde hızlanarak
yükselmeye
devam etmektedir. Nitekim, Kanada, Amerika, Ja
ponya, İtalya, İngiltere, Fransa, Batı Almanya gibi
OECD'nin 7 büyük ülkesinde ortalama tüketici fi
yatları evvelki yıl % lö'un üzerinde iken geçen yıl
% 7 dolaylarına inmiştir. Türkiye'de ise toptan eş
ya fiyatları 1976 yılında, 1975 sonuna göre % 19,1
oranında artmıştır. Bu bakımdan Hükümetin ve Ma
liye Bakanının bütçe takdimi sırasında Türkiye'de
ki fiyat artışlarını dünya konjonktürüne ve enerji
krizine bağlanmasını ciddiyetle ve gerçekçilikle bağdaştıramıyoruz.
Öte yandan, büyük şehirlerimizin geçinme endeks
leri de büyük bir hızla artışlarına devam etmekte
dir. Son yılın artışları Ankara için % 14,1, İstan
bul için ise % 19,3 dolayında gerçekleşmiştir. Böy
lece son 4 yıllık dönemde toplam olarak Ankara ge
çinme endeksinde % 64, İstanbul'dakinde ise, % 80
dolaylarında yükselme olmuştur.
Kaldı ki, Demokratik Parti Grupu olarak, biz
bu endekslerin gerçeği yansıttığına da inanmıyoruz.
Zira, gözümüzle gördüğümüz fiilî durum, bu resmî
artış oranlarının 5-10 kat daha üstündedir. Eğer, bu
rakamlara inanacak olsak, Ankara'da % 14'îük bir
oranla bir yılda kıymanın kilosunun 35 liradan 60 li
raya, pirincin kilosunun 10 liradan 18 liraya, ekme
ğin gramajı da düşerek 2 liradan 2,5 liraya, peyni
rin 25 liradan 40 liraya, kahvenin 100 liraya, kömü
rün, odunun tonunun 1 000 liraya çıktığını nasıl izahcdeceğiz? Hele Türkiye'deki fiyat hareketlerinde bu
endekslerde hesaba katılmayan bir tanesi var ki, ev
kiralarını kastediyorum, tek kelime ile korkunçtur.
Ankara'daki ev kiralan bir yıl içinde % 100'ün
üzerinde artmıştır. Bu yükseliş kasabalara varana
kadar, bütün Türkiye'de ufak farklarla her yerde üç
aşağı beş yukarı aynıdır. Ev kiralarının % 100 art
tığını hesaplamak için, ne endeksei, ne maliyeci, ne
istatistikçi olmaya gerek yoktur arkadaşlar. (D. P.
sıralarından «Bravo» sesleri).
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Türkiye'de ey kiraları memurun ve işçinin aylık
gelir düzeyini aşar hale gelmiştir. Buna karşın, Hü
kümet ne tedbir alıyor; «200 bin-300 bin konut inşa
edeceğiz» diye afakî beyanatlar vermenin dışında?
Bir Hükümet üyesi de çıkmış, «Kiraların vergi be
yanına göre dondurulması tasarısı hazırlayacakları
nı» söylüyor.
Eğer, demir fiyatlarını, çimentoyu, keresteyi, tuğ
layı, sıhhî malzemeyi, camı siz Hükümet
olarak
dondurmaya ve en mühimi de enflasyon hızını dur
durmayı vaat ediyorsanız,
buyurun
kiraları be
raber donduralım. Biz de bu tasarıya rey verelim;
ama yok siz yılda kaç kere inşaat malzemesine zam
yapacaksınız, Türk parasının değerini, satın
alma
gücünü her yıl yarısına yakın düşüreceksiniz, sonra
da mal sahibine, «Senin gelirini donduruyorum» di
yeceksiniz.. Ekonominin hangi kaidesine
uyuyor
muş acaba bu zihniyeti?
Başbakan Sayın Demire!, programını
Mecliste
okurken;«Fiyatlarla mücadele bir numaralı mesele
mizdir. Biz hiç bir maddeye zam yapmamak için
Hükümet olduk» demişti.
Şimdi, ben de 1976'da bunları söyleyen Hükü
metin yaptığı zamların bazılarını tarihleriyle sırala
yacağım:
Muhterem arkadaşlar, Ocak ayından başlıyo
rum :
8 Ocak 1976, Murat otomobillerine zam;
23 Ocak, Et - Balık ürünlerine zam;
28 Ocak, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik
süpürgesine % 10 ilâ 15 zam;
10 Şubat, Orman Çiftliği mamullerine % 100'e
varan zam;
21 Şubat, oto, kamyon, traktör lâstiklerine % 15
zam;
16 Mart, Türk Lirasının % 3,3'lük devalüasyonu;
26 Mart, 40 küsur dayanıklı tüketim maddesine
% 15 dolaylarında zam;
27 Mart, Sünıerbank yünlü ve pamuklularına
% 20 zam;
3 Nisan, Türk Lirası tekrar devalüe edildi;
8 Nisan, Sümerbank deri ve kunduralarına % 20
ilâ 35 zam;
S Nisan, çaya % 20 zam;
10 Nisan, çimentoya % 25 zam;
20 Nisan, televizyona % 15 zam;
29 Nisan, gaz tüplerine % 60 zam;
17 Mayıs, bakır tel fiyatlarına % 5 zam;
22 Mayıs, kahveye % 100 zam;
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27 Mayıs, elektriğe % 20 zam;
6 Haziran, Etibank bakır ürünlerine % 20 zam;
9 Haziran, demir - çelik ürünlerine °/t 30 zam;
22 Haziran, boru ve radyatör tiplerine % 25 zam;
7 Temmuz, inşaat malzemesine % 30 zam;
23 Temmuz, Orman Bakanlığının kerestesine % 40
zam;
5 Eylül, aküler, boyalar, bisiklet, motosiklete
% 15 zam;
22 Ekim, ilâçlara % 20 zam;
28 Ekim, Türk lirasının üçüncü devalüasyonu;
10 Aralık, Sümer bank yünlü ve pamuklularına
% 25 - 30 zam;
20 Aralık, Sünıerbank halıya % 25 zam;
Muhterem arkadaşlarım, ben yoruldum onlar yo
rulmadılar zam yapmaktan. (D. P., C. H. P. sırala
rından alkışlar.)
Ve daha bu zam furyası, bu zam zinciri devam
etmektedir.
Bu Hükümet 1976 yılında tam 79 maddeye zam
yapmıştır. Bu zam furyası 1977'de de hızını artıra
rak devam etmektedir. Nitekim, daha son haftalarda
kahveye % 100, Et - Balık mamullerine, keresteye,
inşaat malzemelerine çeşitli oranlarda zam gelmiştir.
Nitekim, ihale keşif bedellerine °/0 30 zam yapıldığı
da Resmî Gazetede Hükümet tarafından açıklanmış
tır.
1976 yılmda % 25 dolaylarında gerçekleşmiş bu
lunan enflasyonun, 1977 için de, spiralde daha da
yükseleceği ve % 30'u aşacağı bu bütçe tasarısının
rakamları yohıyle açıkça görülmektedir.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Suya zam, hava
ya zam.
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Bu rakamlara
mı, yoksa burada demin konuşan ve bu bütçelerin
enflasyonu önleme bütçesi olduğunu iddia eden Hü
kümet üyelerine mi inanmak konusunda yüksek vic
danlarınız nihaî kararı verecektir.
İstihdam meselesine gelmek istiyorum.
Anayasanın 42 nci maddesi; «Çalışma herkesin
hakkı ve ödevidir» demektedir.
Maalesef Türkiye'de 15 ilâ 64 yaş arasında aktif
nüfusun tamamı için bu Anayasa hükmü geçerli de
ğildir. Türkiye'de istihdam meselesi önceliğini ve va
hametini devam ettirmektedir.
Bu Hükümet işbaşına geldiğinden beri işsiz sayı
sı her yıl süratle artmakladır. 1977 programında işsiz
lik şöyle belirtilmiştir:
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«Üçüncü Planda 1977 yılı için 1,8 milyon kişi
lik bir işgücü fazlası öngörüldüğü halde, 1976 yılın
da işgücü fazlasının 2 080 000 dolayında olduğu tah
min edilmekte ve 1977 yılında ise bu sayının 2 180 000
dolayında yükseleceği beklenmektedir.»
Anormalliğe bakınız ki, 1977 yılı programı işsiz
liğin artışını hedef olarak belirtmektedir.
Ayrıca, verilen rakamların doğruluğu hakkında da
şüphelerimiz vardır. Çalışan nüfusun 3 milyonu işsiz
dir. Tarımda ise gizli işsizlik va'rdır. Ziraat Odaları
Birliğinin rakamlarına göre tarımda 3 100 000 aile,
ya da 5 540 000 insangücü değerlendirilememektedir.
Bu Hükümet; «İşsize iş, aş bulacağız» sloganları
nı pek çok kullanır. Hakikaten Hükümet, yandaşı
görülenlere iş bulmuştur; ama Türkiye'de işsizliğin
arttığını, bizzat Hükümetin programına koymaya mec
bur kaldığı da bîr gerçektir. Sadece kapanan Al
manya kapılarında yazılı olanların sayısı 2 milyona
yakındır. Çaresizlikten Libya çöllerine düşen vatan
daşlarımızın perişan halleri yürekleri sızlatmaktadır.
Cephe yönetimi zamanında iş barışı, çalışma ha
yatı allak buîlak olmuştur; direnişler, yürüyüşler, işi
yavaşlatmalar, grevler, lokavtlar birbirini kovalamış
ve korkunç boyutlara varmıştır. İşyerleri birbiri ar
dından kapılanna kilit asmaya başladılar. Hükümet
ise, bunları büyük bir umursamazlık için seyretmek
tedir.
Muhterem üyeler, MEY AK, ÎYAK, OYAK konu
sunda da bu vesile ile kısaca Grupumun görüşlerini
arz etmek istiyorum.
Yıllardır MEYAK ve İYAK tasardan Mecliste
uyutulmaktadır. Bu suretle memur ve işçi kitlesi avu
tulmaktadır. MEYAK, BAĞ - KUR ve Emekli San
dığı kesintileri, gelir kaynağı olarak ele alınmakta,
sosyal fonlara dahil edilmektedir. 3 milyar lirayı bu
lan bu paralarla Kamu İktisadî Teşebbüslerinde uy
durma temeller atılmaktadır. Yani, MEYAK ve ben
zeri kesintilerle Cephe partileri seçim yatırından yap
maktadırlar. Bu durum ibret vericidir." Geçen yıl da
ifade ettiğimiz veçhile MEYAK'tan ayn olarak, bü
tün öğretmenleri kapsayacak bir Öğretmenler Yar
dımlaşma Kurumunun, yani ÖYAK'ın kurulmasına
taraftanz. Demokratik Partinin bu isteğini tekrarlı
yoruz.
Muhterem üyeler, kısaca dış ekonomik ilişkileri
de özetlemek istiyorum.
Türkiye'nin kalkınma hamlesinde, sanayileşme ça
basında, istihdam sorununda ve ödemeler dengesinde
ortak üyesi bulunduğumuz AET topluluğu ile olan ilişki-
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lerimiz önemli bir rol oynamaktadır. Ortak Pazarla
yapılan katma protokol ve müteakiben yapılan anlaş
malarda Türk sanayiinin, tarımının ve el emeğinin
yararlan yeterince gözetilmemiş, hatta aleyhimize iş
leyecek hükümlere göz yumulmuştur. D. P. Grupu,
katma protokolün müzakerelerinden beri bu konu
da hükümetleri her fırsatta uyarmış; fakat AET ko
nusunu temelden kavrayarak bir hükümete maalesef
rastlayamamıştır. Özellikle Çağlayangil
diplomasisi
ile AET'ye kaptırdığımız elimizi, bu Hükümetle de
ğil kurtarmak, nerede ise kolumuzu kaptıracak bir
duruma gelmiş bulunuyoruz.
Dış ticaretimizde AET'den ithalâtımız süratle ar
tarken, ihracatımız ve AET = Türkiye dış ticaret den
gesindeki aleyhimize olan açık her yıl daha da büyü
mektedir.
Ortak Pazarla olan ekonomik ilişkilerimizin aley
himize geliştiğinin en belirgin kanıtı da, bu ülkelerle
olan dış ticaret açığımızın dünyanın diğer ülkeleriyle
mevcut dış ticaret açıklarının toplamından daha faz
la oluşudur.
Meselenin basit ve yüzeysel bir taviz pazarlığı ol
madığını; asıl konunun, Türkiye'nin 1959'larda ortak
lık için başvurmuş ve Ankara Anlaşmasıyle ortak
üye statüsünü kazanmış bir üye sıfatıyle ikinci önce
liğe sahip olduğunun vurgulanması gerektiğini bu
Hükümet maalesef anlayamamıştır. Anlayamadığı bir
tarafa, bari giriştiği taviz pazarlıklannda bir nebze
basan sağlasa, gene de belki teselli vesilesi olurdu;
ama onda dahi ne kadar gerilerde olduğumuzu bir
kaç tipik örnek sunarak arza çalışacağım.
Türkiye Narenciye ihracatından hatırı sayılır dö
viz geliri sağlayabilecek kapasitede bir ülkedir. AET
yıllardır Yunanistan'a narenciyede % 100 gümrük in
dirimi, yani sıfır gümrük; Fas, Tunus ve Cezayir'e
% 80 gümrük indirimi, İsrail'e % 60 - 80 gümrük
indirimi uygularken ve bunların hiçbiri Türkiye gibi
AET'nin ortak üyesi değilken, sözde ortak Türkiye'
ye Ortak Pazar sadece °/0 50 gümrük indirimi uygu
lamaktadır. Hükümetin büyük bir pazarlık başarısı
gibi takdim ettiği son konsey kararma göre de asıl
ihraç kalemimiz olan limonlar gene % 50'de bırakıl
makta; altıntop, satsuma gibi tali kalemler ise lüt
fen İsrail'in, Yunanistan'ın Fas'ın, Tunus'un ve Ce
zayir'in altında % 60 seeviyesine çıkanlmaktadır.
Ülkemizin ihraç potansiyeli olan tek yan mamul
sınaî ürünü olan pamuk ipliklerinde ise durum daha
acıklıdır. Türkiye'nin pamuk ipliği ihracatı yılda 70
bin tonu aştığı halde Ortak Pazann bize bu konuda
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tanıdığı indirimli kontenjan sadece 390 tondur muh
terem milletvekilleri. 70 bin tonluk kapasitemiz var;
Ortak Pazarın tanıdığı kontenjan 390 ton. Sonra da
Sayın Çağlayangil ve bu Hükümet çıkarak Ortak Pa
zarla başarılı müzakereler yürüttüklerini iddia edebi
liyorlar. Yani dokuzların gümrük indirimli olarak ül
kelerine girmesine müsaade ettikleri Türk pamuk ip
liği, Türkiye'nin ihraç ettiği pamuk ipliğinin binde
altısından daha azdır. Bu yetmiyormuş gibi, AET bu
konuda Türk Hükümetine kısıtlayıcı yeni baskılar
yapmaktadır.
Hükümetin salça, zeytinyağı, tarım ürünleri konu
sunda aldık dediği tavizler ise, yürürlüğe konulama
mıştır.
İşçilerimizin Avrupa'daki serbest dolaşımı ise,
özellikle Almanya tarafından uyutulmaktadır. Batı
Avrupa ve Batı dünyası ile ekonomik ilişkilerini gün
den güne daha fazla bozan Demirci Hükümeti ko
münist bîokun açtığı ekonomik kucağa düşmüştür.
Türk ekonomisinin içine düşürüldüğü ekonomik çık
mazı dikkatle izleyen Sovyet Rusya, gerek kendi, ge
rek peykleri vasstasıyle Türkiye'ye kurnazca teklifler
de bulunmaktadır. Bu teklifler bugünün şartları için
de cazip görünmekle beraber Türk ekonomisinin ge
leceği açısından tehlikeli ve sakıncalıdır.
Rusya ve diğer komünist ülkelerin Türkiye'ye
verdikleri kredilerin, malların ve projelerin ödeme
süreleri geldiğinde Türk dış ticaretinin yarıdan faz
lasının komünist blokun ipoteğine gireceği hesapları
yapılmaktadır.
Türkiye içinde komünizme karşı cephe kurduğu
nu ilân eden Hükümet, dsşarda komünist ülkelere
karşı cömertçe açılmakta bir beis görmemektedir. Bu
Hükümeti tenkit etmekte konu
sıkıntısı çekmeyen
Türk solunun bir tek bu konuda susması ve Hükü
meti tenkit etmemesi çok ilgi çekicidir.
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BAŞKAN — Sayın ölçmen, 30 dakika vaktiniz
[ var efendim.
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Teşekkür ederim
I Sayın Başkan.
I
1975'in Nisan başında bu kürsüden Başbakan taI rafından okunduğu sıra içinde vaat

edilen konuları

ve ne derece gerçekleştirildiklerini birlikte görelim.
Hükümet komünizme ve her çeşit anarşiye karşı
I kararlı bir mücadele yürüteceğini vaat etmiş prograI mmda.
I
Biz Demokratik Parti Grupu olarak, sizin Hükü
metinizin tam tersine, komünizmin ve anarşinin ge
lişmesine gerekli ortamı yarattığım iddia ediyoruz.
Komünistler
arasındaki
Leninciler ve Maocu
I fraksiyonlar dahi, rahatlıkla Ankara
sokaklarında
j sizin iktidarınızda meydan muharebesi verebihnekteI dirler.
Türkiye'yi bölmeyi hedefleyen «Kürdanı azadî»
sloganları sizin hükümetlerinizde rahatlıkla her yere
I yazılabilir hale gelmiştir.
I
SÎZ memlekete yıllarca hizmet etmiş merhum başI bakanların ve devlet adamlarının naşım o ıssız adaI dan İstanbul'a nakletmeye cesaret dahi edemezken,
I Nazım Hikmet'in mezarını Ankara'ya getirecekler siI zin devrinizde ortaya çıkmıştır.

Sizin Hükümetiniz döneminde komünist yayınI ların her türlüsü rahatça satılır, bu tür eserler sahneI lenir hale gelmiştir.
I
Komünizmle mücadelede başarılı olmak için sa
dece «Biz komünizme karşıyız» demek yetmez. Onu
I diyenlerin politik, toplumsal ve ekonomik politikalarıyle de bunu pekiştirmeleri ve ispatlamaları gerekir
ve bunu uygulayacak Hükümet adamlarının da her
türlü şaibe isnadından arınmış, güvenilir, cesur kişi
ler olmaları gerekir. Aksi takdirde, her an bir İtalya
misaliyle karşılaşabiliriz.
Türkiye'nin Ortadoğu ve İslâm ülkeleriyle ciddî
bir ekonomik işbirliği kine girmesİRİ ilk teklif eden
Bir NATO üyesi ülkesi olmasına ve halkın büyük
partilerden biri Demokratik Parti olmuştur. Ne ya
çoğunluğunu mutaassıp katoliklerin teşkil etmesine
zık ki, bu Hükümetin politikası ile bu fırsat da de
rağmen, yıllardır iktidarda bulunan sağcı .Hıristiyan
jenere edilmiş ve olumlu hiç bir adım atılmamıştır.
Demokrat Partinin; Cumhurbaşkanı, Başbakan sevi
Meseleyi bir mahalle kongresine çeviren ve parti pro
yesindeki yöneticilerinin adlarının çeşitli rüşvet ve
pagandası seviyesine indiren kişilere Hükümet görevi
yolsuzluklara karıştığı tespit olunduğu için ve bu
verilirse bundan fazlasını beklemenin de hayalperest
nun tepkisiyle son seçimlerde İtalyan Komünist Par
lik olacağı tabiîdir.
tisinin reyleri birdenbire % 34'e fırlamıştır. Bugün
İtalya'da Komünist Parti Hükümet anahtarı hale
Muhterem milletvekilleri, bütçenin ekonomik kıs
gelmiştir.
mını ve Türkiye'nin içinde bulunduğu eknnomik du
Bu olay her komünizme karşı olan, her «Komü
rumu inceledikten sonra ikinci bölümde, Hükümet
nizme karşıyım» diyen Türk'ün ibret alması gereken
programındaki vaatlerin ne okluğunu kısaca gözden
I bir örnektir; İtalya misali. Öte yandan, komünizm
geçirmeye çalışacağım.
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ile mücadele edeceğini söyleyen bu Hükümetin müsaadesiyle Boğazlardan geçen süper uçak gemileri,
süper Rus uçak gemileri Akdeniz'deki kuvvet dengesini komünist blok lehine değiştirecek bir hale gelmistir.
Yabancı basında Türk Hariciyesinin Rusya ile
dostluk paktı imzalamak için çalışmalar yaptığı yoIunda haberler yayınlanmıştır. Bu konuda açıklama
isteyen Demokratik Partinin demeçleri bu Hükümetin TRT since yayınlanmamıştır.
Anarşi bizzat bu Hükümetin içindedir. Birbirleriyle muhtıralarla, ültimatomlarla konuşan hükümetlerin ve bunlardan kurulu ortakların kurduğu hükümetler anarşi ile mücadele edemezler. Çünkü, anarşi
bizzat kendi içlerindedir.
«tç güvenlik, asayiş ve kanun hâkimiyeti sağlanaçaktır» demiş bu Hükümet. Buna karşılık ben de size
bir büyük şehrimizin birkaç gün- öncesine ait 48 saatlik polis vukuat raporunu okuyacağım.
İşte 48 saatlik vukuat: 36 hırsızlık vakası, 19 yankeskilik vakası, 66 oto hırsızlığı vakası, 19 silâhlı
gasp vakası, 12 kapkaççılık vakası, 14 yaralama vakası, 2 cinayet vakası, 44 kız kaçırma vakası, 16 kaçakçılık vakası ve 155 adet adam dövme vakası. Sizin anlayacağınız asayiş bersüîeyman!.
Bir yandan canının, malının, ırzının derdine düş
müş vatandaş ve otoritesiz bir Hükümetin emrinde
ne yapacağını şaşırmış güvenlik kuvvetleri; öte yanda eli kolu serbestçe dolaşan katiller, hırsızlar, vurguncular ve «Anarşi Hükümetin boyunu aşmıştır» diyen bir Başbakan...
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu ikâme sü
resi dolduktan sonra hatırlayıp Meclislere veren ve
C. H. P.'nin muhalefetine dayanamayıp vazgeçen Demirel Hükümeti...
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, dernekler ve trafik kanunlarını iki yılda hazırlayamayan ve çıkaramayan Cephe Topluluğu,
Kapılarına kilit asılmış üniversiteler, harp meyda
nına dönen okul meydanları...
İşte sizin 1977 başında sağladığınız asayiş ve kanun hakimiyeti budur.
Program vaatlerine devam edelim bakalım:
«TRT'de tarafsız ve millî bir yayın yapacağını»
vaat etmiş bu Hükümet. Beni en çok güldüren bu cümle oldu programı okurken. Değil Türkiye çapında bir
tarafsızlık Hükümet ortakları arasında dahi hak, hu
kuk ölçülerine uymak niyetinde olmayan ve Erbakan'ı
bile isyan ettirerek «Bu TRT A. P.'nin meddahı oldu»

16 . 2 . 1977

O :2

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

dedirten bugünkü TRT yönetimi, demokrasimiz için
bir yüzkarası haline gelmiştir. Siyasi haber ve program
larında Hükümet partilerinin ve özellikle Adalet Par
tisinin bir propaganda organı gibi çalışan TRT yöne
timi, muhalefete ve özellikle sağ muhalefete karşı
küstahça ve pervasızca bir husumet kampanyası sür
dürmektedir. Adalet Partisi ve diğer Hükümet parti
lerinin beyanları bir bültende beş ayrı sözcünün, ses
li, görüntülü, dakikalar süren haberleri biçiminde tek
rar edilirken, D. P.'nin demeçleri ya* hiç verilmemek
te ya kelimeler tahrif edilerek mana değiştirilmekte,
I
ya da insicamsız bir biçimde kısatılmaktadır.
I
I
Vatandaşa haber diye çoğu kez 45-50 dakika süI jren, her bir Hükümet ortağının başkanının ve bakan
I larının görüntülü partizanlık nutukları sunulmakta,
I arkasından bütün dünyadan Türkiye'yi ilgilendirsin
I ilgilendirmesin haber tercümeleri sıralanmakta, Yu
I nan muhalefet lideri Mavros'un, papaz Makarios'un
I fîlmli demeçleri takdim edilmekte ve nihayet vatanda
şın dinlemekten patlayacağı bir sırada, ya 45 nci ya 50
I
nci dakikada lütfen muhalefet sözcülerinin 30 - 40
I
saniyelik beyanları, «Alın başınıza çalın» dercesine
I
vatandaşın suratına karşı okunmaktadır.
I
I
12 Şubat akşam bültenlerinde birinci haber ola
rak, Sayın Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman
Demirel'in, partisinin bilmem kaçıncı kuruluş yıldö
1 nümünü. metih konuşmalarını görüntüleriyle, dakika
I larca dinledik. Bu TRT yöneticilerinden, Sayın DeI mirel ailesinin evlenme yıldönümlerinide yine TRT'de
I aynı sırada vatandaşa lütfetmelerini rica ediyoruz.
I Ama biz, Demokratik Parti Grupunun, Devlet Gü
venlik Mahkemeleri hakkındaki tutumunu açıklaya
cağız.
I
«Kiev uçak gemisinin Boğazlardan geçişi Montrö'
I ye aykırıdır, kuvvet dengesini komünist blok lehine
I çevirir» diye beyanatlar vereceğiz o beyanatlar TRT'
I de yayınlanmayacak, Süleyman beyin partisinin bil
mem kaçıncı kuruluş yıldönümü, birinci haber ola
rak sesli, görüntülü TRT ekranlarında yer alacak...
Sayın Ali Nejat ölçen'le soyadı benzerliğimiz var,
I
I bir de meslek benzerliğimiz var; bunu tahrif ediyor
I TRT bültenleri, kasıtlı olarak. Şöyle: Yandaşı gazete
lerde de önceden tertipliyor; bültenlerde bir ölçmen,
I bir Ölçen, bir ölçmen, bir ölçen yazıyor. Yandaşı
gazetelerde ertesi gün haber veriyor, fıkra çıkıyor.
«ölçmen, ölçen, ne farkı var canım ikisi de aynı şeyi
söylüyor» diyor. Ama Savcılığa verdim, dava açıldı,
| hesaplaşacağız onlarla,
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Açık oturumlara grupu bile bulunmayan Milliyet
çi Hareket Partisinin temsilcileri çağrılıyor, Demokra
tik Parti çağrılmıyor.
TRT Seçim Kurulu da şikâyetlerimizi inceliyor, ba
kalım, herhalde seçimlerden sonra onlar da neticelenririrlen
Siyasî programlardaki bu pervasızlığın yanı sıra,
gelelim, kültür, eğlence ve sosyal programlarındaki,
zevkten, sanattan, millî kültürden başka her şeyin,
millet parasıyle millete zorla dinlettirilip, seyrettirilmesine.
Türk örf ve harsına ters düşen dizi filmlerde, ya
kilise ayinlerine, ya Noel yortularına kadar her nevi
Hristiyan misyonerliği yapılmakta, ya da bir sürü po
lisiye filmle, banka soygunundan ırza tecavüze'kadar
her türlü sapıklık çoluğun çocuğun zihnine zorla so
kulmaktadır. »Bir dakikalık siyasî parti haberlerini va
tandaşın sevmediğini, istemediğini iddia eden TRT
yöneticileri, öbür taraftan saatlerce süren ve bir Ada
let Partisi delegesi güldürücü tarafından yapılan; eşek
anırmak, kedi miyavlamak, köpek havlamak program
ları rahatlıkla vermekte ve bunlara on binelerce lira
para ödeyebilmektedir.
Geçelim öbür vaatlere: «Rüşvet, irtikap ve suiisti
mallerle mücadele edeceğiz» demiş Demirel Hüküme
ti. Demiş, ama 2 yıldır kendi hakkındaki yolsuzluk
soruşturmalarını bile sonuca bağlayamamış. Lockheed
rüşvet iddiasını da bir arapsaçına döndürmüş ve bir
şantaj aracı haline getirmiş. Her ikisinde de Hükümet
ve onun başı; «Efendim bu olaylar bizim devrimizde
değil, Ecevit devrinde oldu» diyorlar. Demek ki, ön
ce bir gayri kanunî işlemin varlığını kabul ediyorsu
nuz, ortada bir gayri kanunî işlem var; ama sizin dev
rinizde olmamış, Ecevit'in devrinde olmuş. Bu, önem
li bir nokta*
Arkadaşlar, Demokratik Partiyi yolsuzlukların ki
min devrinde yapıldığı değil, kimlerin yaptığı ilgilen
dirir. Bunların ortaya çıkarılması ve cezalandırılması
bizi ilgilendirir. Denetim hakkına sahip bir sağ muha
lefet olarak görevimiz de budur. Ortada, bu Lockheed
işinde 13 milyon lira var. Lockheed olayım ortaya çı
karan Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin Tür
kiye'de dağıtıldığını öne sürdükleri rüşvet miktarı açık
ça bu; bunu kimse tekzip etmedi. Niçin Hava Kuv
vetleri Komutanı zorla istifa ettirilmiştir?... Bura
dan Hükümetten cevap istiyoruz. Hakkında açılan
askerî soruşturmada, beraat ettikten sonra, niçin asıl
soruşturma açtıranlar hakkında, «Takibata gerek yar
dır» diye karar verilmiştir?... Sivil savcılık dosyaları
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görevsizlik karan alarak, neden askerî savcılığa sevk
etmiştir; niye?... Hükümet, Amerika Birleşik Devletle
ri Adliye Bakanlığı ile neden Meclis Komisyonuna bil
gi veremeyecek bir anlaşma yapmıştır?... Bu anlaş
ma niye Anayasadaki süresi içinde Meclislere sunulmaımştır?... Üçüncü paketten sonra, asıl isimleri ihti
va ettiği söylenen diğer paketlerin Türkiye'ye yollanılması neden durdurulmuştur?... Askerî savcılık, bu
bilgi akımının durmuş olmasına rağmen, nasıl bir ke
sin hükme varmıştır da, radyolarda bangır bangır ilan
edebilmiştir?... «Bilgi akımı durdu». Nereden biliyor,
kesin hükme varabiliyor askerî savcı?...
Temsilci Nezih Dural, bunca olaydan ve hadise
den sonra niye şimdi tevkif edilmiştir ve niye tevkif
edilmiştir?... Bütün bu sualleri bir tarafa bırakın, bu
13 milyon lira ne olmuş, nereye gitmiştir?... Biz bun
ları denetim hakkımıza dayanarak sorup, öğrenmek
isteyeceğiz, sonra da Sayın Demirel çıkacak «Şerefler
le, haysiyetlerle oynuyorsunuz» diyecek bize; öyle
mi?..*
Biz D. P. Grupu olarak diyoruz ki, bu işi savsak
lamakla, asıl şerefiyle, haysiyetiyle oynanan biri var
sa, o da asil Türk milletidir. Çünkü, bu Lockheed ola
yına bulaşan ttalyan milleti, Japon milleti, Hollanda
milleti parlamentoları vasıtasıyle, adliyeleri ve hükü
metleri vasıtasıyle suçluları ortaya çıkarmış, cezaları
nı vermiş ve millet olarak aklanmışlardır; ama tüm
Türk milletini Ordusuyle, Parlamentosuyle, siviliyle
bu şaibe altında daha fazla, kasıtlı olarak tutmaya hiç
kimsenin hakkı yoktur. Namuslu olan, şerefli Olan çı
kar, bildiğini erkekçe açıklar,
Suçlu varsa, cezalandırılmalıdır; yoksa bize bu le
keyi süren birisi varsa, eğer suçlu yoksa, rüşvet alan
yoksa onu da ortaya çıkaralım ve o zaman bize bu le
keyi milletçe sürenlerden hesap soralım. Bu yolsuz
luk ve rüşvet araştırma, soruşturma sonuçlan bitme
den, bu Meclisten kimse erken seçim bahanesiyle ka
çamaz. önce bu araştırmalar ve soruşturmalar sonuç
lanacaktır, ondan sonra erken seçim konuşulacaksa,
konuşulacaktır. Yoksa, düzinelerle dosya burada du
rurken, Meclis denetim fonksiyonunu yapmazken,
bugünün Başbakanı ve geçmiş Başbakanlar hakkında
bir sürü iddia ve soruşturma mevcutken, bu Meclis
«Ben görevimi bitirdim, kendimi yenileyeceğim, seçi
me gidiyorum» diyemez, buradan kaçamaz.
Şimdi, Adalet Partisi de erken seçim istiyormuş;
yani Hükümeti yürütemeyeceğini anladı demektir; iyi
bir gelişme bu, merhaledir. Biz onu iki sene evvel söy
lemiştik, kabul etmemişlerdir, iki sene sonra bizim de49 —

M. Meclisi

B : 46

diğhnize geldiler. «Siz bu Hükümeti yürütemezsiniz,
erken seçim istediğinize göre; ama bu sefer de bir de
ğişiklik yapın da istifa yolunu deneyin, yine bu sefer
de muhtırayla gitmeyin» diyoruz biz de.
Sayın milletvekilleri, vaatlere göz atmaya devam
edelim. «Seçmen yaşını 18'e indireceğiz» demiş Hükü
met. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza oy verdirece
ğiz demiş. Bu 2 kanunu da zorlayarak gündeme al
dık, ön sıralarda; ama Hükümetin bunları çıkarmak
istediğine, Hükümet partilerinin buna müspet rey vere
bileceğine inanmıyoruz. Vaat ettiği halde de Hükümet
bunları tasarı olarak getirmemiş, milletvekillerinin tek
lifleri olarak gelmişlerdir.
Biraz da millî eğitim konusuna bakalım:
Hükümet Programında, «Millî, ahlâkî, insanî ve
manevî değerleri benimseyen bir nesil yetiştireceğiz;
çocuklarımızı zararlı yayınlardan koruyacağız; eğitim
de fırsat eşitliği yaratacağız; ders kitaplanm millî öl
çülere göre yazdıracağız» denilmiş.
Bugünkü manzara ise bunun tam tersi bir görünüm
içinde, öğretmenler, «Devrimci» ve «Ülkücü diye 2
kampa itilmekte ve yetiştirdikleri gençliği de bölmeye
zorlanmaktadırlar.
Bu Hükümetin şakşakçılığını yapan bazı zevata,
kalitesiz, ilmî ve millî temellerden yoksun tek tip okul
kitapları bastırılarak Türk gençliğinin temiz dimağla
rında sual işaretleri yaratılmıştır.
Bu kitapların tümünü tetkik edemedik; ama gör
düklerimiz bazı hükümler kin yeterlidir. İçlerinde, ayırıcılık, bölücülükten tutun da, marx'ın Manifestosuna
kadar bulunan bu kitaplarda şeref kavramı kişinin ce
miyetteki yeriyle orantılı olarak gösterilmiş ve «Bir
işçi bir doktordan daha az şereflidir» gibi sapık fikir
lere yer verilmiştir.
13 - 14 yaşındaki genç kızlarımıza ve delikanlıları
mıza yüce dinimizi anlatmak için yazılan Dinbilgisi
kitaplarında ise, pislik nevileri tasnif edilmekte; katı
pislik, sıvı pislik diye pislik cinsleri anlatılmakta; na
maza katı pisliğin mani olan gramajı verilmekte ve
eğer elbiselerin üzerine 3 gramdan fazla pislik bulaş
mışsa namaz kılınamayacağı, az bulaşmışsa kılınabile
ceği anlatılmaktadır.
Aynı kitapta, avret yerlerinin elbiseden belli ol
masının namaza mani teşkil etmeyeceği yazılıdır.
Muhterem arkadaşlar, bu mudur sizin kızlarınıza,
oğullarınıza vereceğiniz İslâmî bilgiler? Bunu da ya
zan, sizin, Diyanet işleri Başkanlığına getirdiğiniz zat
tır.
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Muhterem milletvekilleri, vaktim dolmak üzere
olduğu için fazla teferruata girmeden, satırbaşları ha
linde, bu Hükümetin neler vaat edip, bugün vaatlerini
ne duruma soktuğuna sadece başlıklar şeklinde temas
la yetineceğim^
«Üniversitelere girişi ve öğrenimi kolaylaştıraca
ğız» demişler; «Fırsat eşitliği yaratacağız» demişler.
350 bin lise mezunu imtihana giriyor, 50 bini alınıyor,
300 bini açıkta. «Fırsat eşitliği» meselesi de, eğer ço
cuk Ankara'da, İstanbul'da koleje gitmişse, babasının
parası var, hazırlık yetiştirme kurslarında da iyi bir
yetişme görebiliyorsa, ancak o 50 binin içine girebili
yor; bunun da adı fırsat eşitliği...
Zaten bunları anlatmak abes. Açık üniversite sa
yısı parmakla sayılır hale geldi Türkiye'de. Ankara'da
iyi giden bir Ortadoğu vardı, ona da JMillî Hareket
Partisinin resmî organında makale yazan bir rektör
atadılar, maşallah, onu da felç hale getirdiler Hükümettekiler.
«Vekil imamlar konusunu âdil çözüme bağlayaca
ğız» demişsiniz, bu zavallı insanların meselesi kangren
olmak üzere.
«Yüksek İslâm Enstitülerini akademi haline getire
ceğiz» demişsiniz, hâlâ getirilmedi.
«Enflasyonla etkili mücadele yapacağız» demişsi
niz, geçen yıl % 25, bu yıl % 30'u aşacağız tahmin
ediliyor.
«Spekülatif kazançları önleyeceğiz» demişsiniz, de
ğil bu işi önlemek, bunu meşru bir meslek haline ge
tirmişsiniz.
«Türk parasının iç ve dış değerini koruyacağız»
demişsiniz, sadece Hükümete geldiğinizden beri 8 ke
re «ayarlama» adı altında devalüasyon yapmışsınız.
«Kamu harcamalarında israfı önleyici, tasarruf eği
limi artırıcı tedbirler alacağız» demişsiniz, israfı teş
vik etmişsiniz, tasarrufu ortadan kaldırmışsınız,
«Sermaye piyasasını geliştireceğiz» demişsiniz. Bir
piyasa geliştirdiniz ama; milletvekili ödünç alıp vere
rek geliştirdiğiniz bir piyasa var ama; milletvekilleri
nin eğer sermaye olduğunu kabul ediyorsanız, bunu da
sermaye piyasası olarak biz kabul edelim. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.)
«Vergiyi malî gücü olandan alacağız» demişsiniz,
bizzat Başbakan Yardımcınız tam tersini söylemiş.
«Geçim indirimini yükselteceğiz» demişsiniz, hâlâ
1964 yılındaki seviyede, 300 lirada duruyor.
«İşsizliği önleyeceğiz» demişsiniz, evet, onu kısmen
önlediğiniz doğru. Hükümet partilerine kaydolup, ye-
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min edip, aidat ödeyen partililer için işsizlik önlenmiş- I düşmüştür ve Barajlar Kralı diye takdim ettiğiniz Baş
tir, o doğru.
bakanınız, Türkiye'nin elektrik şebekelerini komünist
«KİT'leri rasyonalize edeceğiz» demişsiniz, bunla- | Rusya'ya ve komünist Bulgaristan'a bağlamıştır.
nn geçen yılki açığını 4,5 milyardan bu yıl maşallah
«Köylere telefon getireceğiz» dediniz, bu vaatle
19 milyar liraya çıkarmışsınız. Bunun adına rasyonelire karşılık, şehirlerimiz bile hâlâ telefonla doğru dü
ze etmek değil, belki de sosyalize etmek denir,
rüst konuşulmaz haldedir. Buna karşılık küçücük 300
«Millî harp sanayiini kuracağız» demişsiniz, «Kayhaneli Yunan adaları bile, dünyanın her tarafına oto
seri'de», hayatında hiç uçak imal etmemiş, 50 kişilik
matik telefon hatları ile bağlanmıştır, teleksi vardır,
bir küçük Alman atelyesine nakliye uçağı yaptıraca
bilmem nesi vardır.
ğız diye propaganda yapıp, konu Spiegel Dergisinde
«Türkiye'de sanayi hamlesi yapacağız» diyorsu
alay konusu olunca meseleden vazgeçmişsiniz.
nuz. Hangi yabancı işadamı gelip de Türkiye'den iş
SELÇUK ÎMAMOĞLU (Kayseri) — Nereden al
yapacak dünya ile? Daha teleks tertibatı kuramamış
dın onu?
sınız Türkiye'ye.
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Spigel Dergisinden
Gümrük kapılarının ıslahını söylüyorsunuz. Hangi
okudum, SpiegePden... Hadi oradan canım sen de...
gümrük kapısı canım? Gümrük kapılarından TIR"
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.
kamyonları girer; arayan soran yoktur. Zavallı işçi,
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Kendiniz gidin,
çocuğuna bir bebek hediye getirir, rüşvetsiz geçire
Millî Savunma Bakanınıza sorun,
mez. Sonra da gümrük kapılarını ıslah edeceklermiş...
SELÇUK ÎMAMOĞLU (Kayseri) — Nereden al
Ziraî alet, traktör imalâtı demişsiniz. Bitmiyor ki,
dın onu?
öyle çok şey vaat etmişsiniz, hepsinin tersini yapmış
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim
sınız; hangisini okuyayım. İki yılda yaptığınız reza
yerinizden.
leti iki saatta anlatmaya imkân var mı? (C. H. P. ve
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Konuşma ora
D. P. sıralarından alkışlar) Vazgeçtim anlatmaktan.
dan köpek herif, hırsız herif.
Hepsi tersine olmuş söylediklerinizin. Hiçbir şey yap
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Millî Savunma
mamışsınız velhâsıl.
Bakanına sor, Millî Savunma Bakanına.
Türküye bugün ekonomik güvenliğimiz, dış güven
M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Hayvan he
liğimiz,
iç güvenliğimiz açısından tehlikeli bir nokta
rif, bağırma yerinden.
I
ya gelmiştir arkadaşlar. Dış güvenliğimiz açısından,
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Maket bile yap
mensubu bulunduğumuz hür demokratik camiaya,
mamış o firma.
pozisyonumuz ve meselelerimiz yeterince anlatılamaBAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim yerimiz
mış. Binlerce yıllık Türk Devletinin Ortadoğu, Avru
den.
pa ve dünya dengesindeki önemi vurgulanamamıştu*.
Sayın Önsal, Önsal, lütfen yerinizden müdahale
Bu Hükümet NATO ve Ortak Pazarla bozulan mü
etmeyin.
nasebetlerimizi komünist blokla flört yaparak denge
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Gocunanlar var
leyebileceği inancına kapılmış; fakat iki tarafa da ma
görüyorsunuz, gocunanlar.
alesef itimat telkin edememiştir. Bir yandan NATO
Millî harp sanayii konusunda, muhterem arkadaş
ortağımız Amerika Birleşik Devletlerine üsteniniz ki
lar ikinci bir eylemi daha var bu Hükümetin, ikinci
ralanmaya kalkılmış, anlaşma Amerikan Parlamento
bir faaliyeti daha var; o da Sayın Erbakan'ın bun
sunca onaylanmamış; öte yandan da Rusya ile dost
dan sonraki Karadeniz gezisine, yerli imalât deriizalluk paktı hazırlıklarına girilmiştir. Ortaklarımızla ve
tılarımızla gideceği. Hükümetin millî harp sanayii
çevremizle olan ilişkilerimiz, Kıbrıs'ta vermeye zor
konusunda iki icraatı var; ikisi de bu.
landığımız toprak tavizine bağımlı hale getirilmiş ve
«Deniz yatağı altındaki tabiî kaynaklar araştırılıp,
işin kötüsü buna Hükümetin bir kanadı ve basının bir
yararlanılacak» denmiş 2 yıl evvelki Hükümet Prog
kısmı da inandırıhnışnr. Hükümetin hedefsiz ve gay
ramında. Evet, bir zamanlar boyanması dahi millî
ri mütecanis dış politikası dünya platformlarında Tür
bir hadîse haline gelen Hora Gemisi şimdi acaba han- I kiye'nin geleneksel güvenilirliliğini kaybetmesine ve
gi limanda? Çok merak ediyoruz.
yalnız adam durumuna düşmesine sebep olmuştur.
Petrol üretimi : Maalesef yerli petrol üretimi, I Demokratik Parti Grupu Türk milletinin istikbali üze
Hükümette bulunduğunuz süre içinde sürekli olarak | rinde ne enternasyonal mason localarının, ne de sos— 51
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yaîist enternasyonallerin söz sahibi olmasına rıza gös
termeyecektir. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Dış güvenliğimizle bağlantılı olarak, iç güvenliği
miz de, müessir olmayan, gayri ciddî bir Hükümetin
elinde, milletin kamplara ayrıldığı, komünizmin ve ül
keyi bölmeydi hedefleyen her türlü yurt dışı akımın ra
hatlıkla eyleme dönüşebildiği bir ortama sokulmuş
tur. Hükümetin ileri gelenleri, kendilerine yönelik yol
suzluk iddialarından annamadıkları için, bir yandan
sol bunu gelişme vesilesi yapmakta, öte yandan bu
emsal hukuk devleti düzeninin sarsılmasına, vatanda
şın devlete ve kanuna olan saygısının kaybolmasına
sebep olmaktadır.
Bu Hükümet sdaece parti çıkarlarım önplanda
tutan, devlet kasasından etraf zengin etmeyi ve seçim
kazanmayı hedefleyen hesapsız ve bilinçsiz ekonomik
politikasıyle ülkeyi tehlikeli ipotekler altına sokmuş
tur. Bu Bütçe Tasarısı da bu politikanın son eseridir.
Bu Bütçe, hazırlanışıyla, bağlamşıyla, müzakeresi
ve oylamasıyla, gayri ciddî, hayalci, yağmacı ve da
yanaksız bir bütçedir.
Bu Bütçe, yeni kaynak yaratmak şöyle dursun,
eski kaynakları da kurutan bir bütçedir.
Bu Bütçe, vergi yükünü artıran ve bunu özellikle
dar gelirli işçi, memur ve ücretlilere, taran kesimine
yükleyen bir bütçedir.
Bu Bütçe, enflasyonu ve hayat pahalılığını artıran
bir bütçedir.
Bu Bütçe, köylüyü ve çiftçiyi ihmal eden bir büt
çedir.
Bu Bütçenin kendi değil, borcu büyük bir bütçe
dir. Bu bütçenin kendi değil, açığı büyük bir bütçedir.
Bu Bütçe, yatırımları durduran, sadece gösterme
lik seçim duvarlarına para ayıran bir bütçedir.
Bu Bütçe, Devlet kuruluşlarının açıklarını artıra
cak bir bütçedir.
Bu Bütçe, iç ve dış borçları en yüksek düzeye çı
karacak bir bütçedir.
Bu Bütçe, dış ticaret açığımızın en fazla olacağı
bir bütçedir.
Bu Bütçe, dış borçların faiz taksitlerinin anaborca
yaklaşık derecede artacağı bir bütçedir ve nihayet kor
kumuz; bu Bütçe, Türk Devletinin dış itibarına gölge
düşürebilecek bir bütçedir.
îşte iki yıldır vaatlerini yerine getirmemiş, ülke
yi dış, iç ve ekonomik güvenlik açısından tehlikeli
bir noktaya getirip, üzerine bu seçimi kurtarma tasa
rısını bütçe diye takdim etmiş bir Hükümet ve üni
versitesi olup, okuması tehlikede; işçisi ve işvereni
— 52

16 . 2 . 1977

0:2

olup, iş barışı tehlikede; Millî Güvenlik Kurulu olup,
millî güvenliği tehlikede bir Türkiye.
BAŞKAN — Sayın Ölçmen, 5 dakikanız var.
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Tamam Sayın
Başkanım.
Biz bu çıkmaza çare bulacak tek ve yegâne kuru
luşun Parlamento olduğuna samimiyetle inanıyoruz.
Bu Yüce Heyetin, bugünkünden, her halükârda daha
iyi bir çözüm yolu çıkarabileceği inancını taşıyoruz.
Bu inanç içinde, anarşinin kendi içinde bile yeşer
mesine mani olmaktan aciz bu Hükümete ve onun
zihniyetinin her yönüyle bir vesikası hüviyetini taşı
yan 1977 yılı Bütçe Tasarısına, Demokratik Parti
olarak ret oyu vermeyi, demokratik sağ görüşün bir
gereği sayıyoruz.
Muhterem milletvekilleri, bu anlayış ve görüş için
de, Demokratik Parti Grupu adına ve beni dinlemek
lütfunda bulunduğunuz için şahsım adına Yüce He
yetinize saygılarımı arz ederken; Anadolu'da, her
Anadolu insanının bir duasını burada tekrarlayarak
sözlerimi bağlayacağım.
Cenabı Hak'tan, milletimizce haysiyetli bir hükü
met, hayırlı evlâtlar ve helâl rızk niyaz ederek sözleri
mi tamamlıyorum.
Saygılar sunarım. (D. P. ve C. H. P. sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Süley
man Arif Emre, buyurun efendim.
M. S. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF
EMRE (istanbul) — Muhterem Başkan, değerli mil
letvekilleri; Millî Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupunun 1977 Malî Yılı Bütçesinin tümü üzerinde gö
rüşlerini arz ve izah etmek için huzurlarınıza gelmiş
bulunuyorum. Bu münasebetle Grupum adına Yüce
Meclisi hürmetle ve muhabbetle selâmlarım.
Aziz kardeşlerimiz, bu bütçe bilindiği gibi dört
yıllık dönemin son bütçesidir. Yine bu bütçe Üçüncü
Beş Yıllık Kalkınma Planının en son yılının bütçe
sidir. Bu bütçeden sonra, inşallah Meclisimiz Dördün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planını yapacaktır; yani bir
nevi ekonomik ve siyasî dönüm noktasında 1977 Ma
lî Yılı Bütçesini Yüce Meclisimiz müzaicere etmeye
başlamış bulunuyor.
Sayın Maliye Bakanımız, bütçeyi takdim ederler
ken giriş konuşmalarında bu bütçenin diğer bütçeler
den değişik karakter arz eden bir bütçe olduğunu
ifade ederek sözlerine girdiler. Biz de bu kanaatte
yiz. Gerçekten bu bütçe, şimdiye kadar gördüğümüz
bütçelerden değişik karakter arz etmektedir.
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Bu bütçenin ortaya koyduğu değişiklikler hangi
istikâmettedir? Bunun anlaşılabilmesi için bütçeye tekaddüm eden yıllarda Türk siyasî hayatında meydana
gelen değişiklikler üzerinde kısaca durmayı faydalı gö
rüyoruz.
Bütçenin hazırlanmasında esas teşkil eden ekono
mik, sosyal, siyasî görüşler içerisinde, elbette ki bir
koalisyon Hükümetinin bütçesi olması hasebiyle koa
lisyonu teşkil eden partilerin ortak görüşleri, ortak ic
raat ilkeleri bütçeye inikas etmiştir ve icraata yön ve
ışık tutmuştur.
Millî Selâmet Partisi Grupunun kanaati odur ki,
Yüce Meclisin değerli üyeleri, Türk siyasî hayatında
1973 senesinden beri değişik bir faktör mevcuttur. Bu
değişik faktör, Millî Selâmet Partisinin 1973 seçim
lerinde 51 parlamenter ile Meclislerimize girmiş ol
ması ve Türk siyasî hayatına, inandığı millî görüşün
ağırlığım koymuş bulunmasıdır.
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na aykırıdır. Kalkınmayı önleyecek ve bereketi kal
dıracak bir çarpıklık içerisindedir.
Yine ülkemizde denenmeye çalışılan liberal ka
pitalist görüş ise, Avrupa'nın batısındaki birtakım ül
kelerde şimdiye kadar tatbikatını bulmuş, yine mater
yalist felsefeye dayanan bir görüş olmuştur. Bir sını
fın, büyük bir kitleyi sömürmesine yol açan, dolayısıyle, komünizm propagandasına zemin hazırlayan
bir görüş mahiyetindedir.
Şimdiye kadar bünyemize tam manasıyle intibak
etmeyen, birtakım uygulamaların ortaya çıkardığı tab
lonun hiç iç açıcı olmadığına işaret etmiştik. Bu tablo
birkaç anahathyle şu şekilde hulâsa edilebilir :

Muhterem milletvekilleri, şimdiye kadar Türkiye'
nin kalkınması, gelişmesi için ülkemizde, Millî Selâmet
Partisinin siyasî hayatına tekaddüm eden yıllarda, bir
çok görüşler denenmiştir. Fakat kanaatimiz odur ki,
milletimizin tarihinden ve millî bünyesinde taşıdığı
hususiyetlerden gelmeyen birtakım ithal malı görüşler
tutmamıştır. Tutmadığı için, ülkemiz bugüne kadar
maalesef yeteri kadar kalkınamaımşhr. Kalkınamadığı için de, karşımızda iç açıcı bir tablo bulunma
maktadır.

Yıldan yıla giderek büyüyen işsizlik problemi kar
şımızda bulunmaktadır. 1 milyondan fazla vatan ev
lâdı, yurt dışarısında, başka ülkelerde iş bulmak için
ayrılmış ve vatan hasreti içerisinde çalışmakta, 2,5
milyona yakın işsizimiz de yurt içerisinde işsizlik ve
pahalılık baskısı altında bulunmaktadır.
Dış ticaret açığımız yıldan yıla büyüyor, 3 mil
yar doları geçmek üzeredir.
Düşük üretim seviyemiz sebebiyle, milletlerarasın
da millî üretim, millî hâsıla bakımından 62 nci sıraya
düşmüş bulunuyoruz.
Bölgelerimiz arasındaki bir dengesizlik, bir türlü
giderilememiş ve giderilme istikametinde ciddî adım
lar anlamamıştır.
Sanayileşmede, tarımda, ormancılıkta, madencilik
te, hayvancılıkta, deniz nakliyatında ve ulaşımında
beklenen, asrın icap ettirdiği adımlar keza atılamamış, zümreler arası dengesizlik mevcut, gelir dağılı
mında dengesizlik mevcut, kitleler geçim sıkıntısı içe
risinde, daha çok krediler dengesiz bir şekilde dağıl
maktadır.
Dış politikada, daha ziyade, birtakım Batılı dev
letlerin paralelinde politikalar yürümektedir.
Maarifimiz giderek materyalizme kaymış, bu yüz
den gençliğin bir kesiminde materyalizmin getirdiği
buhranlar, anarşik şiddet olayları başgöstermiştir.

Şimdiye kadar zaman zaman uygulanan görüşler,
liberal görüş olmuş, solcu görüş olmuştur. Bunlar kül
tür emperyalizmi ile dışarıdan bize arız olan ve bün
yemizin hususiyetleriyle bağdaştırılması mümkün ol
mayan, mümkün olmadığı tatbikatla meydana çıkan
birtakım görüşlerdir. Solcu görüşler, daha ziyade, bir
türlü doğru yolu bulamamış, Avrupa'nın doğusunda
yer alan ülkelerde tatbik edilen görüşlerden mülhem
dir. Temelde materyalist felsefeye dayanmaktadır,
hürriyetleri tahdit esasına dayanmaktadır, insan tab'ı-

Anayasamızın teminatına rağmen, uzun müddet
din ve vicdan hürriyetine baskı yapılmıştır.
Muhterem milletvekilleri, Türkiye'mizin kalkınma
sında büyük hamleler yapılması için, 20 nci asırda,
kalkınma hamlelerinin eşiğine gelebilmemiz için, 4 mü
him devreyi atlatmış bulunuyoruz.
20 nci asrın, 1 nci 25 yıllık devresi, milletimiz
bakımından harplerle; 2 nci 25 yıllık devresi, yara
ların sarihnasıyle geçmiştir; 3 ncü 25 yıllık devresi,
daha ziyade çok partili siyasî hayata atıldığımız ve

Siyasî hayatımızda, iç ve dış politikamızda, eko
nomik politikamızda belirli ölçüde millî görüş istika
metine yönelen bir seyir, bir değişiklik meydana gel
miştir. Millî görüşün ağırlığı ve millî görüşün muh
tevası ve gücü siyasî hayatımızda ilk defa 1973 seçim
lerinden sonra, bu bütçenin hazırlanmasına takad
düm eden yıllarda ve aylarda Türk siyasî hayatında
mühim ölçüde rol oynamaya başlamıştır. Bütçe üze
rinde Millî Selâmet Partisinin görüşlerini izah eder
ken, Millî Selâmet Partisi açısından bütçeye inikas
eden değişiklikler üzerinde durmakta fayda görüyoruz.
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kalkınma için bir çok modelleri, bir çok usulleri de
nediğimiz, demokratik rejimin tutunması için çeşitli
yolları aradığımız bir devirdir.
Yine kanaatimize göre 20 nci asrın son 25 yıllık
devresi Türkiye'nin her sahada kalkınma ve hamle dev
resi olacaktır. Bu devreye esas istikâmetini verme yo
lunda Millî Selâmet Partisi Türk siyasî hayatında ilk
aksiyonlarına girişmiş ve başarıya ulaşmıştır, bu ham
leleri yürütmeye başlamıştır, bu devreye kendi dam
gasını vurmuştur.
Partimizin, millî görüşün ağırlığını Türk siyasî
hayatına koyması, tarihimizden gelen aksiyonumuzu
Türk siyasî hayatına hâkim kılmakta büyük adımlar
atmış bulunması, yine hakikî kalkınmayı, hakikî sana
yileşmeyi, lider ülke olma istikâmetinde ekonomimi
ze yön vermeyi başarmış bulunması, manevî kal
kınmada materyalizme doğru giden maarifi, mane
vî eğitim ve manevî kalkınmaya yönelmiş bulunması,
bölgelerarası dengesizlik konusunda şimdiye kadar
münakaşası yapılıp da az gelişmiş bölgelerimize
devlet yatırımlarım ve kredilerini tevcih edemeyen
idarelere karşı bu istikâmette, bölgelerarası dengesiz
liği tamamen kaldıracak mahiyette adımlar atmış ol
ması, zümrelerarası dengesizlik konusunda da çözüm
yolarım fiilen ortaya koymuş bulunması bakımın
dan bütçemize inikas eden görüşleri inşallah bu büt
çe ile daha da gerçekleşecektir ve bu arz ettiğim hu
suslar, aynı zamanda konuşmamın bölüm başlıkları
dır.
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deki siyasî yapıya benzer bir şekilleşmeyi, yeni ku
ruluşu ortaya koymuştur.
Fikir partileri devrinin açılmış olmasına rağmen
bîr intikâl devresi içerisinde bulunduğumuzdan, kitle
partisi olma ihtiyacında ve İsrarında olan partilerimiz,
görüşlerinin fikrî sınırlarını ilmî esaslara dayalı olarak
tam manası ile belirlemedikleri, kristalize etmedik
leri için, içerisinde bulunduğumuz bu devrede fikir
partileri devri açılmış olmasına rağmen bir mefhum
kargaşalığı, bir slogan kargaşalığı da hüküm sürmek
tedir. Partilerimize bu münasebetle tavsiyemiz; ilmî
tarifler içerisinde sloganlarını, aksiyonlarını yürütme
leridir. Çünkü, slogan ve mefhum kargaşalığından
Devletimizi ve milletimizi bölmeye yönelik birtakım
dış mihrakların idare ettiği tahrikçi hareketler bula
nık suda balık avlama imkânına erişmişlerdir. Bu intikâl
devresinden uzaklaştığımız nispette, ilmî esaslara yak
laştığımız nispette, hem kitle partisi olma, hem fikir
partisi olma iddiasından vazgeçtiğimiz nispette bulut
lar dağılacaktır; bulanık suda balık avlamak isteyen,
milletimizin ve Devletimizin bütünlüğüne yönelik
anarşik hareketler kendilerini gizleme ve büyük par
tileri, kitleleri kendilerinden yana gösterme imkânın
dan mahrum kalacaklardır.

Köylüye daha fazla hizmet götüren bir bütçe tan
zim edilmiş bulunmaktadır. Düşküne, fakire, sakata
ve sosyal hizmetlere dönük daha esaslı imkânlar ge
tiren bir bütçe hazırlanmasına yardımcı olunmuştur
partimiz tarafından.

Tarihimizden gelen bir aksiyonu temsil ederek
siyasî hayatımıza girdiğimizi izah etmiştik. Hiçbir
fikrin, yurt içinde olsun, yurt dışında olsun, hiçbir
partinin reaksiyoneri değiliz, kendi fikirlerimizin ve
davalarımızın aksiyonu üzerinde yürümeye kararlı
yız ve şimdiye kadar bu istikâmette yürümüş bulu
nuyoruz. Bu bakımdan demokratik hayatımızda, şim
diye kadar ağır basan laf devri, söz devri, münakaşa
devrini kapatmak ve iş ve hizmet devrini başlatmak
azmindeyiz.

Yeni vergi getirilmemiş, vatandaşa ağır yükler tah
mil edilmemiştir, tarımda verim artışına medar ola
cak tedbirler ihtiva eden bir bütçe ortaya konulmuş
tur.
özel sektöre yaygın kalkınma imkânlarını, gerek
maddî bakımdan, gerek malî bakımdan açan bir ma
hiyette bütçenin hazırlanmasına MİM Selâmet olarak
katkıda bulunmuştur.
Muhterem milletvekilleri, Millî Selâmet Partisinin
Türk siyasî hayatında yer almış olması ile memleke
timizde kitle partileri devri mazide kalmış, fikir par
tileri devri başlamıştır. Mili görüşü temsil eden par
timizin, bir yanında liberal görüşü temsil eden Ada
let Partisi, diğer yanında solcu görüşü temsil eden
Ha!k Partisi, siyasî yapımızda diğer Batılı ülkeler-

Bütün demokratik ülkelerde siyasî partiler müca
delelerini ve münakaşalarını kendi programları da
hilinde yaparlar; fakat bir hizmetler devresinde, on
ların geçmemeye itina gösterdikleri ceza çizgisi ol
muştur. Bu yüzden dünyanın demokratik diğer ülke
lerinde siyasî parti münakaşalarında dozaj aşılmamakta ve hizmet sahasına tecavüz edilmemekte ol
duğu için, birçok ülkeler, hatta bizden ayrılan, eski
den bizim vilâyetimiz ve eyaletimiz durumunda olan
ülkeler hızla kalkınmakta, bizde ise parti münaka
şaları, kavgaları, rekabeti dozajı son derece aşkın bir
hale geldiği için, kalkınmamız aksamakta, hizmetle
rimiz aksamakta ve bütün kalkınma potansiyellerine
sahip ülkemiz, her bakımdan zengin olan ülkemiz,
maalesef bizden ayrılan birtakım ülkelerden izafî ok-
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rak geri kalmaktadır. Millî Selâmet Partisi olarak si
yasî hayatımızda biz bu ceza çizgisini aşmaya gayret
ettik, bundan sonra da aşmamak kararındayız.
Bilindiği gibi, 1973 seçimlerinden sonra, Millî Se
lâmet Partisi bunun tatbikatını yapmıştır. Seçimlerde
hiçbir parti iktidara gelemeyince, Halk Partisi bir
erken seçim kampanyası açmış - sık sık müracaat et
tiği bir kampanyadır bu Haik Partisinin - Adalet Par
tisi de o zaman tek başına iktidara gelemediğini gözönünde tutarak, hiçbir Hükümette görev almayacağı
kararı ile, iddiasıyle ortaya çıkmıştır. M i l i Selâmet
Partisi ise, bu devreyi hizmet hükümetleri, koalisyon
hükümetleri kurarak değerlendirme kararı almıştır.
Teferruatına girmeyeceğim, gerçekler ortadadır. Şu 4
senelik devre içerisinde Millî Selâmet Partisinin söz
devrini kapayıp, hizmet devrini açma yolunda gös
terdiği cehtîer, gerek Adalet Partisinin hükümetlere
boykot politikasını, gerekse Cumhuriyet Halk Partisi
nin erken seçim politikasını yenilgiye uğratmıştır.
Şimdi seçim sathı mailine girdiğimiz bir sırada, tek
rar erken seçim meselesi birçok çevreler tarafından
Parlamentomuza dışardan empoze edilmeye kapışıl
maktadır ki, partimiz seçimden korkmayan, her an
seçime hazır olan partimiz, memlekette ciddî, müsta
kâr bir demokratik sistemin tatbik edilmesi ve kök
leşmesi için her gerek! veya gereksiz mesele karşısın
da erken seçim kampanyası açılmasına karşı bulun
maktadır.
Esasen bütün şartları bakımından müstakâr olan,
huzur içerisinde kalkınan bir ülkede, ülkenin kaderi
ne müessir siyasî partilerden birinin sözcüsü, sebep
siz yere erken seçim kampanyası açsa, piyasa alt - üst
olur, iktisadî durumda bir duraklama bir gerileme
başgösterir, buhran başgösterir. Halbuki bizim siya
sî partilerimiz hemen hemen her sene böyle bir slo
ganı ortaya atmakta, başka bir partiye meydan oku
ma ihtiyacını hissettiği zaman ortaya atmakta; anar
şiden endişeye, korkuya kapıldığı zaman bırakıp se
çim sathı mailine kaçmak istemekte; Hükümet buh
ranı karşısında sıkıntıya düşüldüğü zaman bu yola,
bu propagandaya başvurulmakta ve tek başına iktida
ra gelme hevesi doğduğu zaman birtakım böyle arizî
sebeplerle bu yola gidilmektedir. Seçimlerin zama
nında yapılması asIoImaMır. Demokrasimizin istik
rar içerisinde gelişmesi hedefi esas hedefimiz ol
malıdır. Seçimler zaten yaklaşmıştır. İnşallah yüce
milletimiz seçimlerde millî ve tarihî kararım hepi
miz hakkında da verecektir. Bunda, bunu erkene ve
ya sonraya almak gibi, herhangi bir istikrarsızlığa
kendimizi kaptırmamamız gerekir.

16 . 2 . 1977

0:2

Muhterem milletvekilleri, siyasî aksiyonumuza
başladığımız zaman, daha seçim
beyannamemizde,
sanayide millî hamleyi başlatma kararında olduğu
muzu ifade etmiştik bu aziz milletimize. Sanayide mil
lî hamleye başlamak için, demin arz ettiğim şekilde,
erken seçim veya Hükümete boykot fikirlerine ilti
fat etmedik ve yapılan üç senelik ciddî çalışmalar so
nunda - Koalisyon Hükümetimizi de bu konuda
tebrik etmek lâzımdır - ahenkli bir şekilde yapılan
çalışmalar sonunda şimdiye kadar tarihimizin en mü
him, en ciddî sanayileşme hamlesini başlatmış bu
lunuyoruz. Böylece ülkemizde montaj devri kapanı
yor, gerçek sanayileşme, hakikî sanayileşme devri
başlamış oluyor ve bu prensipler istikâmetinde de
gerçek sanayileşmeye, büyük sanayileşme hamlesi
ne imkânlar hazırlayan bir bütçe Yüce meclislerimi
ze takdim ediliyor. Bu hamleyi Türk milleti başar
mak mecburiyetindedir, bu hamleye başlamak mec
buriyetindedir. Şartlarımız ne olursa olsun, bu isti
kâmette muhalefet olarak, iktidar olarak miO birlik
ve bütünlük içerisinde, tıpkı İstiklâl Savaşında gös
terilen büyük millî galeyana ve heyecana bağlana
rak, Kıbrıs Zaferinden sonra parti farkı gözetilmek
sizin bütün milletin kalbinde alevlenen, tutuşan Bü
yük Türkiye idealinin, meşalesinin ışığı altında sana
yileşme savaşına girişmek
mecburiyetindeyiz.
Şimdiye kadar dış ülkelerle yaptığımız ticarî mü
nasebetler, gittikçe dış ticaret açığımızın büyümesine
ve altından kalkılamayacak bir hacma erişmesine se
bep olmuştur. Çok pahalı fiyatlarla makine, motor,
silâh ve malzeme ithal etmeye devam edeceksiniz; ülke
nizde bütün yeraltı, yer üstü servetleri insangücü kay
nakları, beyin gücünüz büyük ve ağır sanayii kurmaya
müsait olacak; fakat parti münakaşaları ve kavgaları
dolayısıyle hizmetler son plama atddığı için, hâlâ
Bulgaristan'dan, hâlâ Yunanistan'dan haltta Arnavut
luk'tan sanayileşmenin anaunsurları ve altyapı tesis
leri bakımından geride bulunacaksınız. Bu elbette ki
perişan bir manzaradır. Bu aziz ve büyük millete 20
nci asırda yakışmayan bir manzaradır. Arz ettiğim
gibi milletimiz bu tarihî hamleye kararlıdır, bu ham
leyi desteklemektedir. Milletimizden güç aldığımız için
bu hamleyi başlatmaya muvaffak olmuş bulunuyoruz.
Ekonomik bakımdan Türkiye'ye baskılar yaparak si
yasî maksatlarına ve hedeflerine erişmek
isteyen
müttefiklerimiz ortaya çıkmaktadır aksi halde. Bu
Millet ve bu Memleket, bu Devlet ambargolarla dışa
rıdan yönetilecek bir devlet değildir. Tam ekonomik
bağımsızlığa erişme savaşı işte ağır sanayiden geç55 —
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mektedir. Ekonomik bakımdan lider olma savaşı ağır ( tekraren huzurlarınızda mühim bir uyarı olarak arz
sanayi kalkınmasını başarma merhalesinden geçmek
etmek ihtiyacım hissediyorum. Millet bunu yapmaya
tedir. Yoksa, istediğiniz kadar caddelerde mitinglerde
kararlıdır. Bu hükümetler yapmasa dahi bundan son
raki gelen hükümetlere millet bunu millî hâkimiyetin
«Bağımsız Türkiye» diye bağıralım, bir ambargo ile
ortaya koyduğu büyük baskısı ile büyük denetim gü
iç ve dış politikası geniş ölçüde tereddütlere inkıtacü ile yaptıracaktır; biz buna inanıyoruz.
lara uğrayabilecek bir yapıya sahip olursanız, istedi
ğiniz kadar «Bağımsız Türkiye» edebiyatını yapınız,
«Efendim bu kadar büyük yatırımlara finansmanı
bu gayeye erişemezsiniz.
nereden bulacağız, bütçe karşılığı yok.» sözü, çok
Herhangi bir ciddî ve millî hamlenin ortaya çık
şükür ki tetkikinize sunulan 1977 malî yılı Bütçesi
ması karşısında, elbette bu memleketin kalkınmasını
Kanunu incelendiği zaman ortadan kalkan hayalî bir
istemeyenler olacaktır; elbette şimdiye kadar ekono
iddia haline gelmiştir. Sanayi Bakanlığı Bütçesi, ge
mik bakımdan yine normal ticarî münasebetlerle ül
çen sene, ona bağlı kuruluşlarla beraber 8 milyar kü
kemizi istismar etmekte olan birtakım mihraklar ha
sur iken, bu sene yine ona bağlı kuruluşlarla beraber
rekete geçecektir; bu mihraklar Türkiye'nin kalkına
44 milyar lira ile bağlanmıştır. Yüce Meclis bunu tas
mayacağım, sanayileşemeyeceğini iddia edecektir;
vip buyurduğu takdirde, Sanayi Bakanlığı başlatmış
kalkınacağım iddia edenlerin karşısına istihza ile çı
olduğu sanayileşme hamlesini icra etmekte, yürütmek
kacaktır; kendi paralelindeki yayın organlarıyle millî
te yürütmekte büyük ferahlığa erişecektir.
hamleyi önlemeye kalkışacaktır. Bütün kalkınan sa
Yine, menfi propagandalara, propagandacıların
nayileşen Batı ülkelerinde, basını ile, iktidarı ile mu
inat ve İsrarına rağmen, dışarıdaki ülkeler ve devlet
halefeti ile, millî birlik ve beraberlik halinde sanayi
ler,
Türkiye'nin mutlaka sanayileşeceğine inandığı
leşme istikametinde adımlar atıldığı için kısa zaman
için,
bizi kendisine müttefik yaparcasına bu pozisyon
da bu savaş başarılmıştır. Ama bizde yine manzara iç
da
bizimle
kredili teçhizat ve işbirliği anlaşması im
açısı olmamıştır; fakat sanayileşmeye kararlı olan
zalamıştır.
İtalya
ile Hükümetimizin imzalamış oldu
aziz ve büyük milletimizin ezici desteği karşısında,
ğu bu anlaşma deminki maruzatımın tarihî ve kesin
şimdiye kadar, bilhassa sanayileşme aksiyonunda ilk
bir
delilidir. Dış finasman kaynakları bulma yolunda
defa bu fikri ortaya atan ve milletimize intikal ettir
Türkiye'nin
sanayileşeceğine inanan ülkeler, bize fi
mek isteyen Millî Selâmetin karşısına «Hayalî yatı
nansman
kaynağı
temin yolunda âdeta bir yarışmaya
rım» iddiasıyle çıkan mihraklar hüsrana uğramış bu
girişmişlerdir.
Çünkü,
Türkiye'de yapılacak yatıran
lunmaktadır.
lar kârlı yatırımlardır, verimli yatırımlardır.
«Efendim, Millî Selâmet her il'e bir fabrika, diyor.
Muhterem arkadaşlar, her sene dışarıya traktör
Olacak şey mi» denmiştir. Bir süre sonra «Efendim
için 350 milyon dolar ödüyoruz. Bu para ile Türkiyehani lafı ediliyor ama, bir tekinin dahi temeli atılma
mizde traktör fabrikası kurmak mümkün olduğu için,
dı» denmeye başlanmıştır. Bir süre sonra «Efendim
kârlı yatırım iddiasında bulunuyoruz. Biz demek ki
bu temeller atılıyor ama, bunlar hayalîdir, bütçede
şimdiye kadar her sene 40 sene 50 sene, ecnebiye bir
karşılığı yoktur, plandan programdan, Bakanlar Ku
traktör fabrikasını cabadan hediye etmişiz; niçin?
rulu kararından geçmemiştir» denilmiştir.
Fabrikayı kurmayıp da bunu dışarıdan getirdiğimiz
için.
SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — Ya
Yol makineleri içinde bu böyle. Köylerimiz yol
lan mı yani?
suzluktan, çamurdan şikâyetçidir. Yol makineleri
SÜLEYMAN ARlF EMRE (Devamla) — Dış
için dışarıya ödediğimiz dövizlerle onun Türkiye'de
mihrakların tezgâhladığı Türkiye'nin sanayileşmesini
hatta bir senede ödediğimiz dövizlerle Türkiye'de
önlemek ve yıllarca olduğu gibi Türkiye'yi istismara
onun fabrikasını kurmak imkânına sahipken, kurma
devam edebilmek için çalışan birtakım mihrakların
mışız. İşte, bu milletin gerçek dertleri üzerinde cid
tezgâhladığı bu propagandalara ne gariptir ki ve ne
diyetle duran parlamenterlerimizin, basınımızın; ni
hazindir ki, bazı partiler ve bazı parti propagandacı
çin şimdiye kadar kurulmadığının hesabım sorması
ları düşmüşlerdir. Fakat yine şükranla kaydetmek
lâzımdır. Bunu eleştirmesi lâzım gelirken, geri vite
mecburiyetindeyiz ki, aziz milletimiz herhangi bir
sine takanak tenkitlerini ve propagandalarını; niçin
menfî propagandaya katılmamıştır, kapılmamıştır, bu
hareketi bütünüyle mevcudiyetiyle desteklemektedir. bunlar yapılıyor, niçin ediliyor, şimdiye kadar nasıl
bu konuda bu meseleleri uyuttu isek öyle uyutahm
Bilhassa bu hareketin karşısına çıkılmanıası hususunu
56 —
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pozisyonunda milletin karşısına çıkılıyor. Bu, gayet
geçerciz ve tutarsız bir politikadır.
Şimdiye kadar Planlamamızın, Bakanlar Kurulu
muzun tasdikinden geçen, proje safhasından geçen
200'ü aşkın büyük sanayi tesisinin başlatılması; ge
rek hazırlıklarının başlatılması, bir kısmının kurulu
şunun başlatlması mümkün olmuştur. 100'e yakm
sanayi tesisinin yurt sathında muhtelif illerde temel
leri atılmıştır. Bunların büyük bir kısmı inşaat ha
lindedir. Bir kısmı, yer alımı yapılması münasebetiyle
hak sahiplerine paraları ödenme şafhasndadır. Bir
kısmı ihale safhasındadır. Bu kadar büyük çapta bir
yatırım hamlesinin, takdir buyururusunuz ki, hepsi
ni aynı derecede, aynı seviyede yürütmek imkânı mev
cut değildir. Bu itibarla, başlatılmış olan sanayi ham
lelerinin yürümemesi diye herhangi bir endişe ve te
reddüt bahis konusu değldir.
Bölgelerarsı dengesizliğin nasıl giderileceği husussunda, bundan önceki bütçeler müzakere edilirken bu
rada tartışmalar, temenniler olmuştur, Doğunun, Gü
neydoğunun ıstırapları dile getirilmiştir. Beş yıllık
planlar tartışılırken bu mesele enine boyuna konuşul
muştur, hükümet programları münakaşa edilirken ko
nuşulmuştur; fakat ilk defa, bütçemizin bünyesinde de
yer aldığı şekilde, 200'ü aşkın milyarlık yatırımın, yurt
sathında dağılımında bölgelerarası denge ve adaleti
sağlayan, tarihî ve ciddî bir adım artabilmiştir.
Bu dağdım, her şeyden önce ekonomik, siyasî,
sosyal, hatta stratejik faktörler uzmanlar tarafından
gözönünde tutulmak suretiyle, puan hesabiyle de
ğerlendirilmiş ve bir kalkınma haritası ortaya çıkmış
tır. Çok şayanı şükrandır ki, bu harita bütün bölge
lerimize ve illerimize kalkınmadan adaletli şekilde
pay dağıtan bir harita şeklinde tecelli etmiştir.
200 miîyarldi yatırımın bazı üniteleri, yakın il
lere ve ilçelere serpiştirilmesi gereken üniteler oldu
ğu için 261'e yakın tesisin yurt sathındaki bölgeler ba
kımından dağılışı şöyledir: Bu yatırımlardan 54 adeti
Doğu Anadolu'ya isabet etmiştir, 36 adeti Güney
doğu Anadolu'ya, 29 adeti Doğu Karadeniz bölgesi
ne, Orta Anadolu'ya 55 adedi, Ege ve Marmara böl
gemize 38 adedi, Batı Karadeniz bölgemize 17 adedi,
Güneybatı Anadolu'ya ve Trakya'ya da 10'ar ade
di isabet etmiş bulunmaktadır.
Bu tesislerimizin faaliyete geçmesi halinde, bu te
sislerin yanında teşekkül edecek yan hizmetler, yan ku
ruluşlar, yan sanayiler de nazarı itibare alındığı tak
dirde, bölgeler arasındaki dengesizlik duvarları ta
mamen yıkılmış olacak, memleketimizde, yurdumu
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zun muhtelif bölgelerinde mevcut olan kalkınma
potansiyeli son imkânına kadar hem halkımızın, hem
Devletimizin birlikte yürütecekleri hamlelerle değer
lendirilmiş olacaktır, kuvveden fiile çıkarılmış olacak
tır. Bu sanayileşme hamlesi inşallah başarıldığı tak
dirde, konuşmanın başında izah ettiğim, şimdiye ka
dar kördüğümler halinde üstüste birikerek gelen me
selelerimizin gerçek ve kesin çözümü ortaya çıkmış
olacak.
İşsizlikten kurtulmanın en büyük hamlesi böylece
yapılmış oluyor. Bu tesislerde 1 milyon evlâdımız ça
lışacak, yan hizmetler ve açacağı ticarî sahalarla çalı
şacaklar da nazarı itibare alındığında bu miktar 2 ve
ya 3 milyonu aşacaktır; 2 veya 3 milyon hatta 4 mil
yon vatan evlâdı yurt sathında, yurt içerisinde iş bul
ma imkânına kavuşacaktır. Dış ticaret açığımızı ka
patmanın en sağlıklı, en sıhhatli yolu böylece bulun
muş olacaktır Türkiye, ağır sanayie sahip, güçlü, eko
nomik bakımdan da lider ülke seviyesine erişecektir.
Darlıktan, yokluktan, karaborsadan ve her türlü sıkın
tıdan kurtulmanın da yine gerçek yolu budur. Türki
ye, fabrikalarım kendisi kuracak bir ülke haline ge
lecektir. Bu planlanmış olan ikiyüz küsur yatırınım
çoğu fabrikaları yapan fabrika mahiyetinde planlan
mıştır.
Fert başına düşen millî hasılamızda artış olacak
tır. Bu sanayileşme hamlemizde Türkiyemiz bir uça
ğın yerden kalkış anı gibi, take - off'unu yapmakta
dır. Bu yeni tesisler faaliyete geçtiği takdirde, bir se
nede ekonomimize katkısı 170 milyar lira olacaktır
ki, şimdiye kadar yapılmış olan tesislerin bir senede
katkısı 120 milyar dolar civarındadır.
Devletimizin planladığı bu kalkınma hareketine
paralel olarak özel sektörümüzün de kalkınabilmesi
için bu bütçeye de intikal eden yeni tedbirler ortaya
konmuştur. Özel sektörümüzün kalkınmasına ayak
bağı olan mevzuat ayıklanacak, yeni bir Sanayi Teş
vik Kanunu getirilecektir. Bu konu üzerinde yapılan
çalışmalar son safhaya erişmiştir. 62 ile organize sa
nayi bölgesi kurulması kararlaştırılmış,, birçok iller
de de faaliyet başlamıştır. Organize sanayi bölgeleri
illerimize yayıldığı takdirde, müteşebbisimiz, herhan
gi bir yatırım yapmaya kalkıştığı takdirde, bütün alt
yapı tesisleri hazır olan organize sanayi bölgesinde
yerini alacaktır. Özel sektörü destekleme istikametin
de girişilmiş olan bu sanayileşme hareketi memleketi- mizde yalnız kamu sektöründe değil, özel sektör ka
nadında da şimdiye kadar özlediğimiz büyük hamle
yi getirmiş olacaktır.
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Küçük sanayi siteleri de illerde ve ilçelerde yine I mek zorundayız, ki milletimiz maneviyatçı bir milletbunun yanında devreye girecektir. Bu dahi planlan I tir, fıtri yapısı bakımından böyledir.
Tarihin hiç bir safhasında milletimiz bazı diğer
mıştır ve bütçede karşılığı mevcuttur.
milletler
gibi maddî değerleri manevî değerlerden üs
Özel sektörün sanayileşme hamlelerini finanse ede
tün tutmamıştır. Milletimiz her zaman manevî değer
cek Devlet Sanayi ve işçi Yatırım Bankası faaliyetine
leri üstün tutmuştur. Savaş halinde bile en insanî en
başlamıştır. Kredi dağılımında en adaletli yolu seçen
ve ilk defa tatbik eden böyle bir banka, aynı zaman I âdil ölçüler içerisinde hareket etmeye muvaffak ol
muştur. Tarih onun parlak misalleriyle doludur. İda
da gerek yurt içindeki gerek yurt dışındaki işçileri
resi altında asırlarca tuttuğu ülkelere, milletlere müs
mizin el emeği, alın teri ile biriktirdikleri paralan,
temleke nazarıyla bakmamıştır. Din ve vicdan konu
sermayeleri değerlendirecek emin bir müessese halin
sunda onlara baskı getirmemiştir. Şimdi bile kendi
de hizmete konulmuş bulunmaktadır.
lerini en ileri demokratik ve en ileri insan hakları tat
Böyle ce 5 bin yıldan beri tarım ve hayvancılığa
bikatına sahip ülkeler sayan ülkelerden milletimiz,
bağlı olan Anadolu ekonomisi, ağır sanayie bağlı bir
Ortaçağdan ileride bir vicdan hürriyeti, insan hak
ekonomi haline gelecektir.
lan sistemini tatbik etmiştir. Bugüne kadar bu şeref
Montaj devri kesin olarak kapanmış olacaktır.
li tatbikatta devam etmiştir.
Taklitçilik devri ekonomide veya diğer sosyal saha
Ana karakteri böyle olan bir milletin evlâdına ellarda kapanmış, şahsiyetli millî görüş devri başlamış
I bette maarifinin de tarihî ruh ve karakterine uygun
olacaktır.
olarak maneviyatçılığı ağır basan bir eğitim politika
Ayrıca, bürokratik engeller tamamen aşılmış ve
sı uygulaması gerekirken, giderek maarifimiz maale
bürokratik engellerle kalkmamayan Türkiye yerine,
sef materyalist felsefelerin istikametine kaymıştır.
hızlı kalkınan bir Türkiye meydana gelmiş bulunmak
Bu politikaya, Türk siyasî hayatında ilk defa cid
tadır.
dî
olarak
«dur» diyen ve manevî eğitim konusunda
Yapılan tetkiklerde, meselâ bir et kombinasının
önemli
adımlar
atılmasına hizmet eden ve bunda mü
hazırlanması ve temelinin atılması için 4 sene geçti
him ölçüde muvaffak olan Millî Selâmet Partisi ak
ğini müşahade ve tespit etmiş bulunuyoruz. Birinci
siyonu olmuştur.
sene, etüt proje devri; ikinci sene, fizibilite raporu
Bu, sadece milletimizin fıtratından gelen tarihî
nun hazırlanması; üçüncü sene, yer seçimi, plana ve
bütçeye tahsisat koyma faslı; dördüncü sene, ancak ! şahsiyet ve hüviyetimizden gelen gerekçelerle, sebep
lerle yürürlüğe koymak mecburiyetinde olduğumuz
inşaatına başlanacak 8 senede bitecek. Şimdi bu ha
bir politika değildir.
zırlık devresi son derece kısaltılmıştır; Hükümetimi
Bugün bütün dünyada, bilhassa gençlik kesiminde
zin, Sanayi Bakanlığımızın, ilgili kuruluşlarımızın cid
bir manevî ve ahlâkî buhran hüküm sürmektedir.
dî ve hummalı çalışmasıyle 2 aya, 1 aya, 3 aya indi
rilmiş bulunmaktadır. Bu yapılmasaydı, zaten şimdi
Batı demokrasilerinde gençlik uyuşturucu madde
ye kadar hızlı kalkınma imkânına erişemezdik.
iptilâsına, içkiye, kumara veyahut da hiç bir sistem,
rejim ve gerçek tanımayan hippilik gibi birtakım gay
Gazetelerde okuduk; daha henüz Meclis binası
ri
ciddî cereyanlara kendisini kaptırmış bulunmakta
nın iskân ruhsatı alınmadığı için Ankara Belediyesi
dır.
Meclis binasının çalışmasına itiraz ediyor.
Batı demokrasilerinde aşırı sol anarşik cereyanlaEğer bu formalite, bu bürokrasi engellerine sana I
yileşmemizi takacak, engelleyecek olursak, bu yolla I rın yanında bu türlü cereyanlar da ciddî devlet adam
larını ve sosyologlarını kara kara düşündürmektedir.
kalkmamayız. Türkiye hızla sanayileşmek mecburiye
Meselâ, Amerika'nın, ülkeleri aşarak bizden af
tindedir. Türkiye tarihte milletimize lâyık olan eko
yon ekilmemesini talep etmesi, gençliğini uyuşturucu
nomik yere, lider Türkiye mevkiine yerleşmek mec
I madde iptilâsından kurtaramamış olmasıdır.
buriyetindedir.
Bu bakımdan biz, manevî kalkınma derken, yal
Muhterem milletvekilleri, yine bütçemize intikal I
nız kendi fıtratımızı ve milletimizin arzu ettiği istieden Millî Selâmet Partisi aksiyonlarının en mühim
lerinden, en başlıcalarından birisi manevî kalkınma I kameti gözönünde tutarak demiyoruz, bütün dünyahamlesidir. Manevî kalkınma konusunda, gerek ba I da mevcut manevî ve ahlâkî buhrana karşı zaten bizsınımızda gerek siyasî çevrelerimizde birtakım tartış [ de mevcut olan şifaî panzehiri, bilkuvve milletimizin
malar mevcut. Bir defa şunu peşin olarak tespit et- I fıtratında mevcut olan üstün ahlâk ve maneviyat has58 —
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letlerini eğitim yoluyle kuvveden fiile çıkartmayı, bu
dünyanın menfî şartları içerisinde kuvveden fiile çı
kartmayı millî ve tarihî bir hizmet telâkki ettiğimiz
için, manevî kalkınma üzerinde bu derece ehemmi
yetle ve ciddiyetle duruyoruz.
Tarihte daha ziyade devletlerin çöküşü, cemiyet
lerin çöküşü, medeniyetlerin çöküşü, o medeniyetin
manevî unsurlarıyle maddî unsurları arasında meyda
na gelen dengesizlik ve uçurumlar yüzünden olmuş
bulunmaktadır.
Dünyada mevcut manzara bu bakımdan pek iç
açıcı değildir.
Şuna inanıyoruz ki, bugün asrımızda 20 nci asır
da, medeniyetin manevî unsurlarıyle maddî un
surları dengesiz değildir. Maddî unsurlar atom,
hidrojen,
feza çağını açacak şekilde yıldırım
hızıyle gelişirken, bu büyük kıymetleri ve kuv
vetleri insanlığın hayrına, hizmetine
kullandıracak
güçte bir manevî gelişme olmamaktadır. Bilâkis bu
nun tersine manevî yıkılışlar, ahlâkî buhranlar hü
küm sürmektedir.
Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada anarşik
hareketler, şiddet olayları ve gençlik kesimindeki ma
nevî buhranlar gözler önündedir. Bu bakımdan biz,
basit bir Batı taklitçiliği ile batılıların peşinden gide
ceğiz diye bir büyük hataya kendimizi kaptırırsak,
batmak üzere olan Batı medeniyetinin arkasından biz
de batarız; fakat aziz milletimiz, tarihte sayısız me
deniyetler, devletler kurmuş, yaşatmış olan aziz mil
letimiz, maddî kalkınma kadar, sanayileşme kadar,
manevî kalkınma yolunda da ciddî adımlar atmaya,
hamleler yapmaya kararlıdır. Milletimizin emrinde
bu davayı sonuna kadar savunduk ve savunacağız.
Bu cümleden olarak, tam manasıyle dünya ve yurt
şartlarının istediği bir manevî kalkınma programı uy
gulanması bugünkü imkânlar içerisinde mümkün ol
mamışsa da, bir dereceye kadar bu istikamette mesa
fe katedilmiş bulunmaktadır.
Bilindiği gibi, bütün mekteplerimize millî ahlâkı
mızı öğretecek ahlâk dersleri konulmuştur. Orta kı
sımları kapatılan imam - hatip okullarından Birinci
Koalisyon devresinde 101 adedi açılmış, şimdi bu
adet 270'e yükseltilmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Vakıflar Teşkilâtı yeni
kadrolarla ve yeni bütçe imkânlarıyle takviye edil
miştir ve bu bütçe ile de takviye edilecektir.
Muhterem milletvekilleri; ders kitapları üzerinde
basınımızda ve siyasî ortamımızda bazı tartışmalar
vardır. Yalnız bu manzaraya bakarak, bu geçici hadi
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selere bakarak manevî kalkınma istikametinde ümit
sizliğe düşmemek gerektiği kanaatindeyim.
Çünkü,
bu şekilde ortaya çıkan, eksik veya yanlış istikamette
ortaya çıkan bu tedrisatın, tenkitler değerlendirilerek,
seneden seneye daha da tekemmül edeceğine ve bü
tün milletimizi tatmin edecek bir seviyeye erişeceği
ne inanmak zorundayız. Bu bakımdan, yapılan ten
kitler, bu meseleyi daha da verimli bir hale getirecek
mahiyettedir. Biz bu konuyu bu şekilde karşılıyo
ruz.
Şimdiye kadar arz ettiğim hususlar arasında, bir
çok sebeplerden dolayı, gerek ülkemizde partiler ara
sında mevcut mefhum ve slogan kargaşalığı sebebiy
le, gerek bütün dünyada hüküm süren, bilhassa genç
lik kesimini tesiri altına alan ahlâkî ve manevî buh
ranların bir ölçüde ülkemize de intikal etmiş olması
sebebiyle ve gerekse Maarifimizin şimdiye kadar
gençlerimize millî manevî, dinî bilgiler verme husu
sunda gösterdiği büyük ihmal ve materyalist felsefe
lere -. Darvin nazariyelerine varıncaya kadar - dayalı
bir eğitim tatbik etmiş olması dolayısıyle, bugün maa
lesef, birçok dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemiz
de de anarşik hareketler sürüp gitmektedir. Bunun,
yukarıda izah ettiğimiz gibi uzun vadeli sebepleri
vardır, kısa vadeli sebepleri vardır. Böyle olduğu gi
bi, buna karşı alınması lâzım gelen tedbirler arasın
da da uzun vadeli olanları vardır, kısa vadeli olanları
vardır.
insanlar yaradılıştan bir gerçek sisteme, bir hak
sisteme inanmak mecburiyetindedir. İnsan fıtratı böy
ledir. Siz gençliğinize, Anayasanız ve kanunlarınız
müsait olduğu ve emrettiği halde, millî ve manevî
eğitimi, dinî eğitimi yaptırmazsanız, kültür emperya
listleri gelerek, sizin gençliğinizin kuvvetli manevî sa
hasına, alanına kendi fikir tohumlarım saçmakta ve
onları sizin ülkenizde yeşertmekte kolaylık görür.
Bugünün emperyalistleri ve istilacıları, artık ülke
leri, eskisi gibi, eskiden olduğu gibi topla, tüfekle is
tila etmek hevesinden vazgeçmişlerdir. Mevcut yayın
organlarının büyük tesir gücünden istifade ederek bu
günün emperyalistleri, kültür istilasına, manevî isti
laya karar vermişlerdir. Herhangi bir yabancı ülke
deki bir kişiyi kendisine asker yapacak kadar tesiri
altına alabiliyorsa bir emperyalist mihrak, o ülkeyi
artık topla, tüfekle istila etmek zahmetine katlanma
yı zait, fuzulî addetmektedir.
Bu itibarla, gençliğimizin manevî fikrî sahasına
sahip çıkmalıyız. Gençliğimize manevî ve millî eği
timi tam olarak yaptırmalıyız. Ülkemizdeki gençlik
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kesiminde bütün gençliğin hepsini kasdetmiyorum,
bir ufak kesimini kasdediyorum, çünkü, gençliğimi
zin büyük kısmı hamdolsun bu hadiselerin karşısındadır - bir kesiminde ortaya çıkan ve bir türlü şim
diye kadar nihayet bulmamış olan anarşik hareket
lerin, şiddet olaylarının, çatışmalarının temelinde,
kökünde işte, gençliğin millî ve manevî eğitiminde
gösterilen büyük boşluk, büyük gaflet yatmaktadır.
Hadiseye ve meseleye teşhislerimizi doğru koymak
ve doğrudan hareketle tedbirler almak mecburiyetin
deyiz.
Mademki eğitimdeki aksaklıklar münasebetiyle
biz bu noktaya gelmiş bulunuyoruz, yine hastalığın
kesin ve gerçek tedavisi de eğitim yolundan geçmek
gerekir. Millî maarifimizi kurmak için maarifte de
büyük bir hamle yapmak zorundayız, büyük bir ıs
lahat yapmak zorundayız. Bu yapılmadığı takdirde,
sadece sathî tedbirlerle iktifa edilmesinden hiç bir
uzun vadeli faydalı netice çıkmaz. Bunu burada arz
ediyoruz.
Mevcut maarif müesseselerimizde hepimiz de ye
tiştik ve bu Yüce Meclisin sıralarına kadar geldik.
Geriye bakarak meseleyi uzun vadeli planda incele
diğimiz takdirde, 15 - 20 sene önce bu şiddette, bu
genişlikte ve bu ağırlıkta memleketin huzurunu ka
çıran, taciz eden gençlik olayları olmadığını görürüz.
Niçin şimdiye kadar artarak geldi? Bu sualin ceva
bım vermek mecburiyetindeyiz. Yoksa, yakın siyasî
tarihimizde husule gelen birtakım meseleleri ele ala
rak, gençliğimizde hüküm sürmekte olan bu nahoş
hadiselere, sadece kısa vadeli partizan hedefleri gö
zeterek yaklaşmakta fayda görmüyoruz.
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bi, siyasî partileri, gayri siyasî teşekkülleri tedhiş ha
reketleriyle birbirlerine düşürmeyi planlıyorlar. Bu
bakımdan, suçlama hareketlerine girişmek suretiyle
- suçlayalım, yine tenkit edelim - sadece konuya bu
şekilde yaklaştığımız takdirde, bu tahrikçilerin ekme
ğine yağ sürmüş oluruz, onların tuzağına düşmüş olu
ruz.
Yapılacak iş, devlet kuvvetleriyle, güvenlik kuv
vetleriyle tahrikçileri ve anarşistleri başbaşa bırak
maktır. Herhangi bir şekilde tahrikçilerin tahrikle
rine ve nifak mekanizmalarına kapılmamak gerekir.
Devlet kuvvetleri ortada mevcutken, herhangi bir si
yasî veya gayri siyasî teşekkülün veya grupun, sanki
devlet kuvvetleri yokmuşçasına hareket ederek ken
disinin anarşiyi önlemeye kalkışması da yine anar
şiyi artıran, sınırlarını genişleten ve dış mihrakların
tuzağına bizi düşüren yanlış bir harekettir ve her
şeyden evvel kendi devletinin gücünü inkâr hare
ketidir. Devletimizin bütün kuvvetiyle, Hükümetimi
zin bütün gücüyle bu türlü hareketlerin de üzerine
gitmesi gerekmektedir; fakat bizde gerek siyasî te
şekküller ve gerekse gayri siyasî teşekküller bu anar
şik hareketler karşısında kümeleşmekte, gruplaşmak
ta, herkes, millet çapında, yurt çapında bir karşı
karşıya gelme hali mevcutmuş gibi, endişeye, evha
ma kapılmaktadır. Şimdiye kadar partilerimizin tat
bik ettikleri bu yanlış politikalara bu kadar işaret
etmekle iktifa ediyorum.
Anarşik hareketlerin, demin arz ettiğimiz gibi,
fikrî ve manevî kökünün kurutulabilmesi için millî
maarifimizin kurulması yolundaki adımların geliş
tirilmesi ve bu işi uzun vadeli planda gelecek nesil
lerimizi bu tesirlerden kurtaracak ağırlıkta, ehemmi
yetle, ciddiyetle yürütmemize bağlıdır.

Adalet Partisinin bir kısım sözcülerine göre, 1974
senesinde af kanunuyle birtakım anarşist kimseler
ortaya salınmamış olsaydı, bu mesele tamamen hal
ledilmiş durumdaydı.
Cumhuriyet Halk Partili birtakım sözcülerin ifa
desine ve iddiasına göre, Demirci Hükümeti ortaya
çıkmamış olsaydı, bu mesele bu hale gelmeyecekti.
Muhterem arkadaşlarım, bunları uzun vadeli, ciddî
etütler olarak görmemekte haklıyız müsaadenizle.

Muhterem milletvekilleri, Millî Selâmet Partisi
olarak bütçeye intikal etmiş olan görüşlerimiz ara
sında elbette ki müessir olanlar mevcuttur ve bütçe
ye intikal etmek bakımından, nispet bakımından ay
nı başarılı noktada bulunmayanlar mevcuttur. Biz
şahsen ekonomik politikamızda herkese refah pren
sibini gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Meseleye sadece partilerin birbirini suçlaması
açısından yaklaşırsak, yapacağımız bu hareket, ma
sum gençlerimizi birbirine karşı kışkırtan, dış mih
rakların emrinde çalışan kışkırtmacıların ekmeğine
yağ sürmekten ileriye geçemez. Bu kışkırtmacılar,
tahrikçiler ne istiyor? Aramızda nifak çıkartmak is
tiyor. Nifak çıkartmak için neyi planlıyorlar? Bütün
dünya ülkelerinde, demokratik ülkelerde olduğu gi

Temel görüşlerimiz arasında vergi politikası hu
susunda, faiz politikası hususunda, mevcut siyasî
partilerimizden farklı görüşlerimiz vardır.
Yergi politikasında kanaatimiz odur ki; bugün
vergilerin büyük bir kısmı orta halliden, fakirden,
köylüden, işçiden, memurdan alınmaktadır. Bura
da geniş bir ıslahat yapmak mecburiyetindeyiz. Yer
giler öyle planlanmıştır ki, vasıtalı olsa da, vasıta-
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sız olsa da inikas kaideleri içerisinde süratle fiyatla
ra, maliyetlere girmektedir. Yapılan ciddî hesap
lar, bugün piyasada satılan herhangi bir zaruri ihti
yaç maddesinin 1/3'ünün vergi sebebiyle fiyatının
bu derece artmış olduğunu ispatlamıştır.
Yine biraz sonra daha geniş olarak temas ede
ceğimiz gibi, Türkiye'mizde uygulanmakta olan eko
nomik politikanın mühim bir unsurunu teşkil eden
faiz politikası da iç açıcı değildir. Ülkemizde piya
sada satılmakta olan herhangi bir malın, gene yapı
lan ince hesaplara göre, 1/3'ünü faiz teşkil etmekte
dir ve maliyet bu sebepten artmış olmaktadır. Bu is
tikamette gerek Cumhuriyet Halk Partisini, gerekse
Adalet Partisini köklü, ciddî, meseleleri temelden
halledecek tedbirler getiren siyasî teşekküller ola
rak görmüyoruz.
Yergi politikamızın ıslâhı için servete, büyük ge
lirlere dayalı bir vergi sistemine geçebilmek için ön
ce bir intikal devresi olmak üzere katma değer ver
gisi sistemini getirip bu yamalı bohça şeklini almış
40'a, 50'ye yakm vergi kanununu ortadan kaldır
mak, katma değer esasına erişmek lâzım gelmekte
dir. Ondan sonra, Anayasamızın mahsus maddesin
de ifadesini bulan, herkese ödeme gücü nispetinde
adaletli vergi getiren sistemi, millî görüş sistemini
yerleştirmek mümkün olacaktır.
Tatbik edilmekte olan bu politika neyi ortaya çı
karmaktadır? Fiyatların hızla artmasına sebep olmatadır, para değerinin de düşmesine sebep olmak
tadır. Gelirlerini, kazançlarım piyasaya bağlı ola
rak, piyasaya göre ayarlamağa muvaffak olan tica
ret sahasındaki vatandaşlarımız serbest meslek erbabı,
bu tesirlerden doğrudan doğruya derhal zarar gör
memektedir; fakat dar gelirli, sabit gelirli memurları
mız, işçilerimiz, esnafımız ve emsali diğer vatandaş
larımız, bu çok hızlı fiyat artışlarından son derece
zarar görmektedir, haksızlığa uğramaktadır.
Bu bakımdan, gerek para ve faiz politikasında,
gerek vergi politikasında köklü ıslâhat getirme mer
halesine erişinceye kadar bazı tedbirler getirmek
mecburiyetindeyiz; fakat bu tedbirler bir nevi pan
suman kanunları mahiyetinde olacaktır, tesiri geçici
olacaktır; ama bunlar üzerinde Meclislerimizin, par
lamenterlerimizin çalıştıklarım da memnuniyetle mü
talaa ediyoruz, müşahede ediyoruz.
Millî Selâmet Partisi olarak, Millet Meclisi gün
deminin başında bulunan bir en az geçim indirimi
teklifimiz mevcuttur. Bu teklifte biz, en az geçim
indirimi seviyesini asgari ücret seviyesine çıkartmayı
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hedef almış bulunuyoruz. Bir işçi veya memur kar
deşimizin gelirinden 1 800 lirası vergiden muaf ol
sun diyoruz. Eğer evli ise bunun yarısı ilâve edilsin,
2 700 liraya çıksın, şayet çocuk sahibi ise, her ço
cuk için asgarî ücretin onda biri kadar, 180 lira, en
az geçim indirimi haddine, muaflığına ilâve olunsun
istiyoruz, ki, iki çocuklu bir aile için bu miktar 3 060
lira tutmaktadır,
Katsayı artışından az gelirli memur ve işçilere
daha büyük ferahlık sağlayacak, adaletli tatbikatı
getirecek sistem, bizim görüşümüze göre bu sistem
dir. Şimdiye kadar bu kanunu ele alamadık, bütçe
miz çıktıktan sonra yapabileceğimiz en büyük hiz
metlerden birisi bu olacaktır.
Bu sistemde, görüldüğü gibi eşel mobil tabiriyle
ifade edebileceğimiz, kendi kendine yürüyen bir öl
çüde getirilmiş bulunmaktadır. Çünkü, en az geçim
indirimi haddi, Hükümetimizin asgarî ücret seviye
sini artırması halinde kendiliğinden artacaktır, yürü
yen bir adaletli ölçü teşkil edecektir.
Yine diyoruz ki, mademki devlet olarak, Hükü
met olarak, sabit gelirli kesime, maaşlarının artması
için artan fiyatlarla beraber aynı anda artış sağlayamıyoruz, katsayı artışım iki sene, üç sene geçiyor,
fiyat endekslerinin gösterdiği nispete, seviyeye eriştiremiyoruz, birçok Batı demokrasilerinde başarı ile
tatbik edilen eşel mobil sisteminin memurlarımıza,
hatta işçilerimize uygulanması gerekir görüşündeyiz.
Yıllık fiyat endekslerinin ortaya koyduğu pahalı
lık artış nispetini, Meclislerimiz her sene kendiliğin
den ilmî esaslarla tespit ettirerek, bütçe kanunların
da, eşel mobil sistemini, seneden seneye uygulamaya
muvaffak olabilir. Bu istikamette bir kanun teklifi
ni Yüce Meclise takdim etmiş bulunuyoruz. Bu isti
kamette çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Yine bu tedbirler cümlesinden olarak, kira des
tek kanunununu hazırlayarak Meclise vermiş bulu
nuyoruz.
1970 öncesi emeklilerinin durumunu düzeltecek
ve 1970 sonrası emeklilerinin içerisinde bulundukla
rı haksız uygulamaları keza düzeltecek tekliflerimiz
verilmiş bulunmaktadır.
Katsayı konusunda da, katsayının artırılmamış
olduğu iki sene, 1977'yi de katarsak üç sene içeri
sinde fiyat endekslerinde, bizim hesabımıza göre,
ortalama % 40 bir artış olmuştur. Bu bakımdan
«9» esasını şayet o sene için adaletli bir ölçü olarak
kabul ettiğimiz takdirde, katsayının, % 40 nispeti na
zara alınması halinde, en az «12» olması görüşün61 —

M. Meclisi

B : 46

16 . 2 . 1977

O :2

Esnaflarımızın defter tutma
mükellefiyetinden
deyiz. Bu istikametteki çalışmalarımıza bütçe mü i
kurtulmasına dair kanunun Meclislerimiz tatile girzakeresi sırasında da devam edeceğiz.
I meden önce çıkması için gayret sarf edeceğiz. Çı
Köylümüze refah sağlamak maksadıyla yaptığı
raklık ve Kalfalık Kanunu, Esnaf Sicil Kanunu gibi
mız çalışmaların bir kısmı gerçekleşmiş, bir kısmı da
I çeşitli mevzularda hizmetlerimiz olmuştur ve olacak
gerçekleşme yolundadır. Bu mey anda, küçük çiftçi
tır.
ve balıkçıların vergi muafiyeti sınırlarının yükseltil
I
Herkese refah politikamızın konuları arasında,
mesi, tabiî afetlerden zarar gören çiftçilere yardım
I millî hizmetlerin az gelişmiş bölgelere dengeli şekilfonu kurulması, banka borçlarının taksitlendirilmesi,
I de dağılmasını sağlayacak bir kanun teklifimiz bu
faizlerinin affı, köy katılım paylarının kaldırılması,
lunmaktadır. Yüce Meclisin kararıyla gündeme alınmuhtarlara maaş konusu, afyon ekicilerinin affı gi
I mıştır. Böylece, az gelişmiş bölgelere açılmış olan
bi mevzularda başarılı çalışmalarımız olmuştur ve
hastanelerin doktor ihtiyacı karşılanmış olacaktır,
olmaya devam edecektir.
I açılmış olan okulların öğretmen ihtiyacı karşılanAyrıca, sanayileşme hamlemizin getireceği fe I mış bulunacaktır. Bu kanunu da Yüce Meclisin tarahlıklar mevcuttur. Şayet kurulacak tesisler faaliye I tilden önce değerlendirmesini istirham etmekteyiz.
te geçecek olursa, traktör ihtiyacı bakımından, güb
I
Bilhassa, gene Meclisimizin gündeminde bulure ihtiyacı bakımından, her türlü ziraat âletleri ihti
I nan ve sosyal bakımdan âcil mahiyet arz eden, vekil
yacı bakımından, köylümüz daha ucuz imkânlara
I imamların asalete geçirilmesi mevzuu mevcuttun Vekavuşacaktır. Yem ve süt sanayii ve et kombinaI kil imamlar meselesi Meclislerimizden iki defa geçnaları sahasında yapılacak yeni tesisler, gene çiftçi
I tiği halde, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ikinve hayvancılarımıza, köylülerimize yeni imkânlar
I ci defa olarak Meclisimize Diyanet Teşkilât Kanugetirecektir.
I nu iade edildiğinden, henüz kesin bir neticeye var
Partimizin işçi haklarını temin için yaptığı çalış
mamıştır. 15 bine yakın vekil imamımız herhangi bir
malar yine sürmektedir. Üzerinde çalıştığımız, ne I sosyal hakka sahip değildir. Ne izin bakımından, ne
ticelenen veya neticelenmek üzere olan mevzular
emeklilik bakımından, ne sigorta bakımından istik
mevcuttur. Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası,
balleri müemmen değildir, teminat altına alınmış de
yurt dışındaki ve yurt içerisindeki işçi kardeşleri
ğildir. Sosyal devlet prensiplerinin titizlikle yürütülmizin alın teri ve el emeğiyle kazandıkları paraları I meye çalışıldığı böyle bir dönemde bu meselenin ele
değerlendirecek sağlam bir devlet kuruluşudur. İşçi
alınmasını diğer partilerimizden de istirham etmeklerimizi kârlı yatırımlara ortak edecek yeni usuller I teyiz.
uygulamaktadır. Kredi dağılımında, benzeri müesse
Muhterem Milletvekilleri, mevcut faiz politikası
selerin içerisinde ilk defa âdilâne bir uygulama sergi
nın karşısında olduğumuzu arz ve izah etmiştik. Bu
lenmiştir.
I istikamette yapmış olduğumuz birçok
çalışmalar
Yine neticelenen teşebbüslerimizden; kadın işçi I da gene Yüce Meclisin takdirine kısmen iktiran et
miş, kanunlaşmış, yürürlüğe girmiştir; kısmen Mec
lerimizin 20 yılda emekli olmaları, işçi emeklileri
lislerimizin gündeminde
beklemektedir.
Yapılan
nin eş ve çocuklarının sigorta kapsamına alınması,
kıdem tazminatının otuz güne çıkartılması, yurt dı I faizsiz kredi tatbikatı arasında, besicilik ve sütçü
lük alanında 2 milyar liralık kredinin köylümüze,
şında çalışan işçilerin askerliklerinin tecil edilmesi,
halkımıza faizsiz olarak dağıtılması konusu gerçek
işçi emeklilerinin maaşlarına zam yapılması, geçmiş
leşmiştir. Kâr ortaklığı ile çalışan, birçok Batı ülke
hizmetlerin borçlanma yolu ile
değerlendirilmesi,
lerinde emsaline daha fazla, daha sık rastladığımız
işçiler için gümrük muafiyeti gibi bazı mühim konu
kâr ortaklığı ile çalışan kredi müesseselerinin ku
lar mevcuttur.
rulmasına imkân sağlayan bir Bakanlar Kurulu ka
Ayrıca, ev hizmetlerinde çalışan işçi hanımla
rarı Halk Partisi ile kurduğumuz koalisyon döne
rın, tarım ve orman işçilerinin sigorta kapsamına alın
minde çıkartılmış bulunmaktadır.
maları, yurt dışındaki işçilerin yurt içi ve yurt dışı
Ayrıca, Ziraat Bankasına borçlu olan köylü ve
hizmetlerini birleştirerek değerlendirecek teşebbüs
çiftçilerimizin faizlerinin affına dair çıkan kanun,
ler, işçi çocuklarının yurt dışındaki diplomalarımn
bu istikamette gerçekleşen teşebbüslerimiz arasındaTürkiye'de geçerliliği ve daha buna benzer konular
üzerinde titizlikle çalışmalarımız devam etmektedir. 1 dır.
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Yine Meclislerimizin gündeminde olan, sosyal
kapsamlı kredilerden faiz alınmamasını hedef alan
bir kanun teklifimiz mevcuttur. Bu teklifte; küçük
çiftçilerimize, memurlarımızsa, işçilerimize, esnaf ve
talebelere ve buna benzer sosyal amaçlı kesimlere
verilecek kredilerden faizin kaldırılmasını istemiş bu
lunmaktayız. Çünkü, bunların gelirleri piyasa ile
bağımlı değildir, elastiki değildir. Bu kesimleri hem
sabit gelirli durumda tutacağız, hem"de sanki gelirle
ri, kazançları artıyormuş gibi, onlara faizli kredi ve
receğiz. Bu, yanlış bir harekettir.
Maliyetlerin düşürülmesi için, reklam ve faizin
masrafa yazılmaması için ayrıca bir kanun teklif et
miş bulunuyoruz.
Görüşümüz odur ki, bilhassa Türkiye'mizde uy
gulanan ve piyasada cari nispeti % 22 ilâ % 35 ara
sında değişen aşırı faiz politikası mevcut iken, fiyat
ları durdurmak mümkün olmayacaktır. Ucuzlukla,
bu derece yüksek nispetli faizin yanyana yürüyemeyeceği kanaatındayız.
Para değerine tesir eden muhtelif faktörler mev
cuttur. Bu faktörler içerisinde hükümetler tarafın
dan kontrolü kolay olanlar vardır, olmayanları var
dır; fakat bilhassa ülkemizdeki tatbikatı bakımın
dan, faiz üzerinde durmamızın sebebi; faiz nispetle
rinin bizde diğer dünya ülkelerine nazaran çok faz
la olmasıdır. Bu konuda ilmî etütler yeryüzünde
gelişmektedir. Makaleler yazılmaktadır. İlmî etütle
rin vardığı nihaî netice şudur aziz milletvekilleri:
Bir ülkede faiz nisbeti ne kadar yüksek ise, o sene
o ülkede pahalılık aynı nisbette artmaktadır. Yapı
lan istatistikler, etütler bunu göstermiştir; para de
ğeri de aynı nisbette düşmektedir. Faiz nisbeti, enf
lasyon hızım gösteren bir gösterge mahiyeti arz et
mektedir.
Şimdi, muhtelif ülkelerden aldığımız bazı istatis
tik! rakamlarla bu fikrimizi biraz daha izah etmek
istiyoruz. 1966 ile 1973 yıllan arasında, aşağıda isim
lerini arz edeceğim ülkelerde bu yedi sene içerisinde
ortalama fiyat artışlarıyle, toptan eşya fiyat artışlanyle, gene bu yedi sene içerisinde bu ülkelerde orta
lama faiz nispeti nedir? Bunları karşılaştıran küçük
bir mukayese yapmak istiyorum.
Amerika Birleşik Devletlerinde, 1966 ilâ, 1973
yıllan arasında toptan eşya fiyatlarında artış nispeti
% 4,9,; ortalama piyasa da cari olan fiilî faiz nispeti
ise % 5. Aşağı yokarı birbirine eşit durumda.
Yine bu dönemde Hollanda'da toptan eşya fiyat
larında artış % 3,5; ortalama faiz haddi % 4,
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Federal Almanya'da fiyat artışı % 3,1 ortalama
faiz nispeti % 3,5;
Fransa'da % 6, faiz nispeti % 7,2;
İngiltere'de % 7,5; ortalama faiz nispeti % 10'
dur.
Mukayese yaptığımız ülkeler arasında faiz nis
peti hemen hemen en yüksek olam İngiltere'dir. Tür
kiye'de ise toptan eşya fiyatlarında artış daha geniş
bir perspektif içerisinde, 15 sene geriden başlayarak
yaptığımız bir incelemede, ortalama olarak senede
% 22, piyasada fiilî cari faiz nispeti % 22'den
% 30'a kadar değişiyor bazı hallerde.
Bu rakamlar, tıpkı bir röntgen filmi gibi, pahalı
lığı meydana getiren hastalığın seyrini göstermekte
dir; herkesin cebindeki paranın değerini, sahibinin
haberi ve izni olmadan düşüren gerçek sebebi tespit
etmektedir. Bu konuda ciddî etütler yapılmaktadır.
Ülkemizde, görüldüğü gibi, faiz nispetleri; «Kapatalist ülkedir, liberalist ülkedir» diye Cumhuriyet
Halk Partisinin ekonomilerini ve yapılarını beyenmediği bazı ülkelerden 4-5 misli daha fazladır. Pi
yasadaki fiilî ve cari faiz nispeti °/0 22'den başla
maktadır. Bu itibarla, bu politikanın üzerine muha
lefet olarak, iktidar olarak eğilmek ve bilhassa fa
kir kesimi, orta halli kesimi son derece baskı altına
alan bu başıboş uygulamaya hiç olmazsa imkânla
rımız nispetinde bir yön vermeye, nizam vermeye,
asgarî hadde indirmeye mecburuz.
Bu bakımdan, ülkemizdeki fiyat artışları grafik
leri çok sarp bir yokuşa yönelmiştir. Bu sarp yokuşu
diğer ülkelerin grafikleriyle karşılaştırdığımız zaman,
onlarınkinin oldukça ufkî seyrettiğini, dünyada mev
cut petrol krizi gibi, diğer krizler gibi krizlerin baş
ka ülkelerde bu dalgalanmayı tahammül edilemeye
cek bir nispete çıkartmadığını görüyoruz.
Ekonomimizi böylece bir sarp yokuşa süren siya
sî partilerimiz, bu yokuşu fakir ve sabit gelirli va
tandaşlarımızın aşamayacağını, takatlerinin kesilece
ğini ve bunun sonunda ekonomik, sosyal ve siyasî
buhranların, hatta patlamaların geleceğini hesap et
mek zorundadırlar.
İşçi ve işveren münasebetlerinin sık sık bozulma
sının, grevlerle, lokavtlarla karşılaşmamızın sebebi
budur. Kabahat, bizim görüşümüze göre ne işçilerimizdedir, ne de işverenlerimizdedir; Kabahat, bu
dengesiz politikayı yürütmekte ısrar eden zihniyet
lerdedir. Bu sıkıntılı durum, komünizm propagan
dasına son derece müsait bir zemin hazırlamakta ve
siyasî buhranları bunun arkasından davet etmekte
dir.
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Bu bakımdan diyoruz ki, istikrar sadece parla
mento aritmetiğine bağlı bir husus değildir; gerek
Cumhuriyet Halk Partisi, gerekse Adalet Partisi söz
cüleri sık sık siyasî istikrarın sağlanmasından bah
setmekte, bunun için kendilerinin tek başına iktida
ra gelerek, Parlamento aritmetiğinin değişmesini ge
rekli görmektedirler. Bu bakımdan, reylerinin bö
lünmemesini arzu etmektedirler. İstikrarın temeli,
ekonomik politika dahil olmak üzere, politikalarda
âdil esaslara dayanmaktır. Adaletin sağlanması ise,
Meclisteki aritmetiğe ve sandalye sayısına bağh de
ğildir. Adaletin sağlanması, Hakka yönelmiş, doğru
yola girmiş bir sosyal, ekonomik ve manevî kalkın
ma politikasına bağlıdır. Yukarıdaki
rakamlarda
görüldüğü gibi, hem dünyanın en kapitalist ülkelerin
den bile 4-5 misli fazla fahiş bir para ve faiz poli
tikası yürütmeye devam edeceksiniz, büyük kitleleri
bunun getireceği ağır pahalılık yükü altında ezme
ye kararlı olacaksınız, hem de bu gidişe istikrar adı
nı vereceksiniz, bu mümkün değildir. Hem ekonomi
mizi istatistiklerin gösterdiği sarp, uçurumlu yamaç
lara sürüklemekten başka bir hedefi olmayan bu
politika yürütülecek, hem de tarih boyunca bütün
milletleri badirelere sürükleyen bu yola «Doğru yol»
diyeceksiniz; bu mümkün değildir.
Huzurla istikrarın kaynağı sadece bu sayılar de
ğildir; «Adalet mülkün temelidir» prensibini bütün
politikalarda uygulamaktır. Milletimiz anaraşi değil
huzur istemektedir; milletimiz sömürü değil refah
istemektedir; milletimiz sanayide millî hamle iste
mektedir ve yine milletimiz, uydu değil lider Türki
ye istemektedir ve bütün bunları yeniden büyük Türkkiye'nin kurulması için şart saymaktadır. Bu sebep
ten, Millî Selâmette aradığını bulduğu için aksiyo
numuzu desteklemektedir.
Millî Selâmet Partisi olarak, dış politikamızda
lider ülke Türkiyemiz için şahsiyetli dış politika
prensipleri istikametinde ciddî adımlar attığımız kanaatındayız. Artık emrivakilere tefk edilmiş bir dış
politika Türkiye'de mevcut değildir.
1973 seçim beyannamemizde; milletimize, tari
hî karakterimize ve milletin topyekûn maksat ve ira
desine uygun uzun vadeli millî, müstakil, şahsiyetli
ve müstakar bir dış politika takip edeceğimizi vaat
etmiştik; bu vaadimizi tutmuş bulunuyoruz. Dış po
litikamız, görev aldığımız her iki Hükümetin devre
sinde de çok şükür bu temel görüş istikametinde
gelişmiştir. Bu tatbikat cümlesinden olarak, Kıbrıs
zaferi kazanılmıştır.
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13 seneden fazla Rum mezalimine ve katliamına
terk edilen kardeşlerimiz kurtarılmıştır; 13 sene müd
detle kanayan bir yara halinde emrivakilere terk edi
len Kıbrıs davasında politikayı hangi yeni faktör de
ğiştirmiştir? İstikbalin tarihçisi bu suali kendisine so
racak ve 13 sene içerisinde değişen yegâne faktörün
Millî Selâmet Partisinin doğuşu ve dış politikaya
yeni bir yön verişi olduğunu tespit edecektir. 1974
senesine kadar zaman zaman Cumhuriyet Halk Par
tisinin ve Adalet Partisinin bu imtihanlardan geçtik
lerini ve tek başlarına ciddî bir netice alamadıkları
nı yazacaktır.
Silâh ambargosuna
mukabil üslere el konul
muş olması, dış politikaya getirilmiş olan ikinci mü
him değişikliktir.
Yedinci İslâm Konferansının 10 Mayıs 1976 ta
rihinde İstanbul'da toplanması, şahsiyetli dış politi
ka prensiplerimizin başka bir tecellisi olmuştur.
Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, bizden önce
tatbik edilen tek yönlü ve adeta dünyanın yarısını ih
mal eden dış politika devri kapanmış, millî menfaat
lerimize daha uygun olan çok yönlü ve çok dengeli
bir dış politika devri başlamıştır. Bu meyanda, şim
diye kadar ihmal edilmiş olan, İslâm ülkeleri ile mü
nasebetlerimiz ele alınmış, bu münesabetlerin geliş
mesinde ciddî adımlar atılmıştır. Ayrıca, Müslüman
ülkelerle ekonomik ve sınaî işbirliği çalışmaları baş
latılmıştır, devam etmektedir. İslâm Konferansına
tam üye olarak katılmamız sağlanmıştır.
İslâm Bankasına girmiş olmamız da bu hususa
eklemek mümkündür.
Ege'deki haklarımızın korunması, FIR hattının
tespiti konusunda da Hükümet Programında ifadesi
ni bulan temel prensipler istikametinde teşebbüse ge
çilmesini desteklemiş bulunuyoruz. Hariciyemizin bu
konuda temel prensipler istikametinde netice alma
ya çalışmasını ve bunda ısrar etmesini talep ve te
menni ediyoruz. Bunun dışında mütalaa edilebilecek
bir çözüm şeklini Millî Selâmet Partisi Grupunun
asla kabul etmesi mümkün olmadığını kaydediyo
ruz.
Millî Selâmet Partisi, Ortak Pazar'la ülkemizin
arasındaki münasebetlerimize de yeni bir istikamet
getirmiştir. Bu istikamet, millî
menfaatlerimizin
gösterdiği istikamettir.
Millî Selâmet Partisi olarak Ortak Pazar'la her
türlü ekonomik münasebetlerin kurulmasına, aynı
zamanda bu münasebetlerde kalkınmamızın hassasi
yetle gözetilmesine taraftarız. Taraftar olmadığımız
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husus, Ortak Pazar statüsünün siyasî birleşmeyi istih
daf eden hükümleridir.
Türkiye hiç bir zaman bir «Birleşik Avrupa Devleti»nin vilâyeti ve eyaleti olamaz. Biz uydu değil,
lider Türkiye ideali yolundayız Şanlı tarihimizin bi
ze miras bıraktığı millî ve manevî değerlerimizin,
üstün hasletlerimizin, bir kelime ile millî şahsiyet ve
hüviyetimizin Ortak Pazar potasmda zamanla eriyip
gitmesine müsaade edemeyiz.
Böyle bir ihtimale mani olmak için bütün gü
cümüzle çalışmaya kararlıyız; fakat bunun yanında,
yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, AET ile mevcut
ekonomik münasebetlerimizin gelişmesini de istiyo
ruz.
Bu münasebetlerin sanayileşmemizi engellemeye
cek esaslara bağlanmasını, hatta daha verimli hale
getirilmesini arzu ediyoruz.
Ortak Pazarla münasebetlerde temel hedefimiz,
Türkiye'nin dünya pazarlarında Batı ülkeleriyle re
kabet edebilecek, Türkiye'nin sıhhatli sanayileşmesi
ni sağlayacak bir yoldur. Bundan dolayı, sanayileş
memizin^ özel muhafazalar içerisinde yetiştirilmiş
rekabet gücü olmayan bir sanayileşme haline gelme
mesi açısından, belli bir takvim içerisinde gümrükle
rin sıfıra indirilmesi ve zamanla tam liberasyona eri
şilmesini, bu neticelerin hedef ahnmasmı millî bir
gaye sayıyoruz.
Bugün yürürlükte olan anlaşmalar yapılırken, sa
dece ülkemizin 1967 senesindeki ithalâtı esas alın
mıştır, Türkiye'nin kendi ağır sanayiini kuracağı he
saba katılmamıştır. Bugün yeryüzünde ekonomik ya
pı itibariyle lider ülke karakterinde olan ülkder var
dır, olmayan ülkeler vardır. Ortak Pazar ile müna
sebetlerimiz kurulurken ülkemizin büyük hamleler
yapacağı, lider ülke olacağı nazara alınarak gerekli
tedbirler düşünülmemiştir. Bize, lider ülke karakte
rinde oîan Ortak Pazar ülkelerine tarım ürünleri,
hammadde ve insangücü sağlayacak ve devamüı ola
rak bu durumda kalacak ülke nazariyle bakılmıştır.
Buna razı olmamız mümkün değildir. Nitekim, ge
rek girdiğimiz birinci hükümetin programına, gerek
se bugünkü hükümetimizin programına, Ortak Pa
zar'la mevcut münasebetlerimizin, kalkman Türkiye'
nin değişen şartlarına uyacak şekilde ıslah edilmesini
hedef alan hükümler koymuş bulunuyoruz.
Bu hükümlerin yerine getirilmesine çalışıyoruz.
Ortak Pazarın, sanayileşmemize engel çıkartmak ye
rine, yardımcı olmasını, bumm temin edilmesini is
tiyoruz. Bugünkü tatbikat sanayileşmemizi engel
leyecek mahiyettedir.
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Biz Ortak Pazara ne kadar pazar açıyorsak, Or
tak Pazarın da bize o kadar pazar açmasını istiyo
ruz. Biz Ortak Pazara karşı vecibelerimizi günü gü
nüne, bir takvime bağlı olarak yerine getirdiğimiz
gibi, Ortak Pazar bize karşı vecibelerini yerine ge
tirmek istemiyor. Meselâ işçilerimizin serbest dolaş
masına karşı çıkıyor ve yine, iki yılda bir tarım ürün
lerindeki tavizlerin yeniden görüşülerek genişîeülrnesini taahhüt ektikleri halde, bu vecibelerini yeri
ne getirmemişlerdir. Bilâkis, üçüncü ülkelere çok
daha büyük tavizler verilmesine devam edilmektedir.
Dört yıldan beri kredi taahhütlerini de Ortak
Pazar yerine getirmemiştir. Katma protokolde te
melden bizim aleyhimize beş haksızlık mevcuttur.
Yukarda da işaret ettiğimiz gibi, liberasyon ve
gümrük birliğine gidişte baz olarak Türkiye'nin sa
nayileşmesine mani olacak şekilde, 67 ithalât listesi
alınmıştır. Türkiye'nin Ortak Pazara her yıl daha
fazla pazar olma taahhüdüne mukabil, Ortak Pa
zarın kendi pazarlarında Türkiye'ye yer verme hu
susunda hiç bir taahhütte bulunulmamıştır.
Üçüncü olarak; Türkiye'nin bütün ağır vecibe
lerinin kesimlikle tespit olunması ve her yönden sıkı
sıkıya takvimlere bağlanmış olmasına mukabil, Or
tak Pazarın vecibelerinin muallâkta bırakılması hu
susu vardır. Türkiye kendisini ekonomik bakımdan
korumak için tedbir almaya karar vereceği sırada
Ortak Pazardan müsaade almaya mecbur tutulmuş;
fakat Ortak Pazarın, Türkiye'ye sormadan herhangi
bir tedbiri, bizim aleyhimize de olsa almasına cevaz
verilmiştir.
Türkiye'nin üçüncü ülkelerle avantajlı anlaşmalar
yapabilmek için Ortak Pazardan müsaade almaya
mecbur oluşu da bu haksızlıklardan birisidir. Ortak
Pazarın üçüncü ülkelerle anlaşmalar yapmakta ser
best oluşu, bizim bağlı bulunuşumuz, izin almaya
mecbur tutuluşumuz, bu haksızlıkların sonuncusudur.
Bu durum karşısında biz, elbette, kuracağımız
ağır sanayi dallarında Ortak Pazar ülkeleriyle rekaıbet edecek duruma gelinceye kadar, sanayimizi AET'
nin yıkıcı tesirlerinden korumak mecburiyetindeyiz.
Gümrükleri, sanayimiz gelişmeden vakitsiz indirerek
kapılan ardına kadar açarsak, henüz yeni filizlenmiş
oîan kalkınmamız başarıya ulaşamaz; ilelebet az
gelişmiş bir ülke olmaktan kurtulamayız, başlattığı
mız sanayileşme hamlesi kötürüm bir duruma düşer,
tam ve kâmil manada ekonomik bağımsızlığımıza
erişemeyiz.
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Üçüncü Beş Yulık Kalkınma Planı hazırlanırken,
mevcut Ortak Pazar anlaşmaları muvacehesinde m'llî bir plan yapılmasına imkân görülemediği
için,
AET ile yapılan anlaşmalar yok farz edilerek faazjrlanmışür. Ondam sonraki tatbikatta da AET'ye
karşı olan vecibeler yerine getimenıediği halde, ye
rine getirilmiş gibi gösterilmeye çalışılmıştır;
mer
ci emrindeki liberasyon listeleri gibi.
İşte biz, fiilen rayından çıkmış, birbiriyle çeliş
kiye düşmüş kalkınma politikamızla Ortak
Pazar
politikamızı bu çelişkiden kurtarmaya ve birleştir
meye çalışıyoruz. Bunun için, Ortak Pazarla görüşe
rek, 1975 senesindeki sınaî üretim tablosunun baz
olarak alınmasını istiyoruz. Libere edebileceğimiz
tekstil, gıda ve inşaat malzemeleri gibi kalemleri ayı
ralım ve sanayimizin gelişmesi' nispetinde libere
eden bir sisteme gidelim diyoruz. Hedefimiz 1995 yı
lma, ekonomide uydu değil, lider Türkiye olarak gir
mektir. Mîllî Selâmet Partisi olarak Hükümetimizin
bu istikamette yaptığı çalışmaların destekçlsiyiz. Bu
nun zıddına bir yol takip edilmesine karşıyız ve böy
le bir gidişi önlemeye kararlıyız.
Cumhuriyet Halk- Partisi, dış politikada mevcut'
meselelerimizin bir kısmının askıda bulunmasından
şikâyetçidir. Kıbrıs,, FÎR halli, Ortak Pazar konula
rının bir an önce halledilmesini aslında biz de arzu
etmekteyiz; fakat bu meselelerin kesin olarak halle
dilmesi, millî menfaatlerimizi korumak hususunda
gösterilen bir ihtiyatın neticesi ise, bundan da şikâ
yetçi olmamak gerekir.
Vaktiyle Kıbrıs'ta kanlı mezalim ve katliam de
vam ederken, 13 sene müddetle gösterilen sabırla
şimdi gösterilen sabır mukayese edildiği takdirde,
gecikme iddialarının bu mukayese neticesinde yerin
de olmadığı anlaşılır. Biz, bundan önce görev aldı
ğımız Hükümette toprak tavizi verilmesine nasıl razı
oümadıyssık, bu Hükümette de razı olmayacağız.
Dış politikamızda Hariciyemizin ciddiyetle takip
etmesini arzu ettiğimiz diğer mühim konular: 12 Ada
lardaki beynelmilel anlaşmalara aykırı olarak yapıl
mış olan üslerin ve tahkimatın söktürülmesi, Batı
Trakya'da Müslüman Türk kardeşlerimize
yapılan
her türlü insan haklarına aykırı baskı ve zulümlere
son verilmesi ve diğer bütün dış ülkelerde mevcut
kardeşlerimize yapılmakta olan baskıların, beynel
milel 'anlaşmaların getirdiği haklar çerçevesinde kaldı
rılması, kendilerine her türlü insan haklarının ta
nınması.
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Muhterem Başkan, muhterem millet vekilleri;, böy
lece maruzatımızın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz.
Millî Selâmet Partisi olarak, görüşlerimiz istikametin
de yapmak istediğimiz aksiyonların bir kısmına im
kânlar ve ölçüler nispetinde yer vermiş olduğu için,
1977 Malî Yılı Bütçe Kanunumu desteklemekteyiz.
Koalisyon Hükümetinin hazırlamış olduğu bütçe
ve politikası karşısında tenkitler ortaya
atılmıştır.
Koalisyon hükümetleri, icraat programında hangi
hususlarda anlaşmışlar ise, o hususlarda müşterek
aksiyona devam eden hükümetlerdir. Koalisyon hü
kümetlerim teşkil eden partilerin hükümet icraatı dı
şında kalan ve hükümet programlarına intikal ettire
medikleri farklı görüşlerinin mevcut olması da tab-îdıir-ı Yine, koalisyon hükümetlerinin millete farklı
görüşlerini izah etmekte, tanıtmakta herhangi bir
knnunî engel bulunmadığı da, keza bir gerçek ola
rak oltadadır. Bu bakımdan, müşterek icraatla il
gili program yürütülürken, hele hükümet dönemi
sırasında yapılan seçimlerde, her partinin kendi müs
takil görüşü istikametinde, fikirlerini millete izah
etmeye çalışmasına bakarak, «Bu tablo, iç açıcı bir
tnbüo degiM'ir» şeklinde, karamsar fikirlerle eleştir
mekte isabet olmadığı kanaatindeyiz.
Tek parti hükümetlerinde bile, gerek fikir bakı
mından, gerekse icraat bakımından Bakanlar Kurulu
.üyeleri arasında ihtilâflar olması tabiîdir. KoaSisyon
hükümetlerinde bu ihtilâflar bir ölçüde daha fazla
olacaktır, bünyesinden doğan sebepler münasebe
tiyle. Bu itibarla, koalisyon 'hükümetlerinin bu tarz
işüeyişi muvacehesinde, memleketin, milletin karşı
sın?, mevcut hâdiseleri tam gerçekçi olarak değer
lendirmeyerek, kapkara bir tablo çizerek çıkmayı da
isabetli bulmuyoruz.
Vaktiyle, ülkemizde ekseriyet usulü seçim sistemi
eriri iken, o zaman partilerimiz, koalisyon hükümet
leri kurulması halinde, memleket hizmetlerinin daha
fazla yapılacağına dair münakaşalar yapıyorlardı id
dialar ileriye sürüyorlardı. İki hükümet modeli ara
sında münakaşa yapmak, faydalarını veya mahzur
larını veyahut da birinin faydalı olduğu yönleri, di
ğerinin faydalı olduğu yönleri ortaya koymak müm
kündür ve bu tahliller gereğe dayanabilir, fakat şunu
da hesap etmek lâzımdır ki, «koalisyon hükümetleri
tek parti hükümetlerinden daha az güçlüdür» denile
mez.
Miîîî Selâmet açısından, demin mühim siyasî hâ
diseleri, Millî Selâmetin miîîî görüşünü, T&k siya
sî hayatına ağırlığını koyduğu günden beri cereyan
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Her halde Hükümet, kamuoyunun da, muhalefe
eden mühim hâdiseleri hulâsa ettik; ama 1973 sene- j
tin de bu bütçeyi ciddîye almasını beklemiyordun
sinden beri iki mühim tarihî hâdise cereyan etti:
Çünkü, Hükümetin kendisi bu bütçeyi ciddîye alma
Birisi, Büyük Kıbrıs Zaferinin kazanılması, ke
maktadır. Hükümette 204,5 milyar lira olarak bağ
sin olarak halledilmiş olması;
lanan 1977 Bütçesi bir gece içinde 220 milyor lira
Diğeri, büyük tarihî sanayileşme hamlesini baş
ya çdtıvermiştir. Birden bire unutulmuş bir kaynak
latmış bulunmamız.
mı Sayın Maliye Bakanının aklına gelmiştir, yoksa
Bunun her ikisi de koalisyon hükümetlerinin ese
ağır bir vergi mi çıkarılması kararlaştırılmıştır; o neridir. Bu itibarla, hükümetleri veya yapısını tenkit
denle
mi bütçe bir gecede bu kadar boy atmıştır?
ederken, bir ölçünün ilerisine geçmemekte fayda
Hiç biri değil. Sadece, Hükümet çözülüp dağılma
olduğu kanaatindeyiz.
sın diye, bağlanmış olan bütçe çözülmüştür; kolu
Netice olarak, Millî Selâmet Partisi, sanayileş
kanadı uzatılmıştır, 15,5 milyar liralık ödenek da
meye 44 milyar lira ayırmış olan bu Bütçenin yanın
ha eklenivermiştir. Zaten şişirme olan gelir beklen
dadır.
,
I
tileri biraz daha şişirilmiştir; yasaların gereği olan
Mi2î Selâmet, bu Bütçe bölgeler arasındaki den
birtakım ödenekler de kısılmıştır.
gesizliği gidermek için çok ciddî adım atmaya imkân
Hükümet kanatları bütçenin dış görüntüsünü cid
hazırladığı için yanındadır.
dîye almadığı gibi, iç dengesini de ciddîye alma
Millî Selâmet Partisi, bu Bütçenin neticede zümreüer arasındaki dengesizliği giderme hususunda fay- I maktadır. Bu da, Koalisyon kanatlarının katsayı
konusundaki ilginç tartışmalarından ve çekişmelerin
dalı olacağım düşünmektedir.
den bellidir.
MM Selâmet Partisi, bu Bütçenin başlattığı sa
Hazırlayıcısının büe ciddîye almadığı bu bütçe
nayi hamlesinin işsiziğe gerçek manada çare bula
üzerinde uzun uzadrya durmak gereksizdir. Ben ko
cağı kanaatindedir. Dış ticaret açığımızın kapatılma
nuşmamın bütçeyle ilgili bölümünde, bütçenin yalnız
sı için en doğru reçeteyi getirdiği kanaatindedir; ma
ca birkaç belirgin çelişkisi ve çarpıklığı üzerinde du
nevî kalkınmaya, imkânlar nispetinde yer verdiği I
racağım.
için, kolaylık sağladığı için bu bütçenûn yanındadır.
Zaten kendini Koalisyon Protokolü ile de, HüküSosyal muhteva bakımından az gelirli, dar ve sa
meıî Programıyla da, Beş Yılhk Planla da veya yıllık
bit gelirli vatandaşlarımıza; fakir, muhtaç ve sakat- I programlıarla da, hatta yasalarla ve Anayasayla da
laranıza yönelen imkânlar, fonlar ihtiva ettiği için I bağlı saymayan bir hükümet karşısındayız. Çözülüp
Bütçenin yanındadır.
I dağılması beklenen, çözülüp dağılması, bu Hüküme
Milî Selâmet Partisi Grupu namına, beni dinle
tin kuruluşuna en büyük katkılarda bulunmuş çevre
lerce bile aıihk istenen bir Hükümet karşısındayız.
diğiniz için teşekkürlerimi arz eder, hürmetlerimi su
narım muhterem kardeşlerim. (M. S. P. sıralarından I
Böyle bir Hükümetin bütçesi aslında kimseyi pek
alkışlar)
I
ilgilendirmiyor; ancak, bazı kimselerde, «memleket
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre.
bütçesiz kalmasın» kaygısıyîe bu bütçenin de geçiCumhuriyet Halk Partisi Grupu adma Sayın Bü- I vermesi isteniyor. Gerçekte böyle bir kaygının da yeri
lent Ecevit
'
I yoktur. Memleket hiç bir zaman bütçesiz kalmaz. Ni
Buyurun Sayın Ecevit. (C. H. P. sıralarından «Brotekim, ilk Demirci Hükümeti, Bütçe görüşmeleri ya
vo» sesleri, sürekli alkışlar)
nsında kesilerek kuruîmuşiur. GüveniMrliğiimi de, öz
C. H..P. GRUPU ADINA BÜLENT ECEVİT
güvenini de yitirmiş böyle bir Hükümetim, üstelik na
(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
sıl oîsa ya birkaç hafta, ya da birkaç ay sonra yok
Her bütçe hükümetin aynasıdır. Hazırlayıcısı olan
Cephe Hükümetinin çözülüp d ağılma dönemindeki
çarpıklıklarım, dengesizliklerini, kopukluklarım da
1977 Bütçesi bir ayna gibi yansıtmaktadır. Yansıttı
ğı Hükümet iç dengesini yitirmiş, iç uyumunu yitirmiş bir hüküetme olduğu için de, bu ayna - teşbihte
hata olmaz- biraz lunapark ayna!arım andırmaktadm (C. H. P. sıraîarmdan «Bravo» sesleri, alkışlar)

j olup gidecek bu Hükümetin, iler - tutar yanı olmayan
I son bütçesini geçirmekle ülke kurtulacak değildir.
Daha tutarlı bir hükümete ve daha geçerli bir büt
çeye olanak hazırlamak, elbette daha iyi olurdu; ama
I bu, Yüce Meclisin bileceği iştir.
Değerli arkadaşlarım, bütçe en az % 20 enflâs
I yon öngörmektedir. Bütçenin gerçeklik kazanabilme
| si, en az bu oranda enflâsyon olmasına bağlıdır. Büt-
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çe ile bağîantîîı olarak hazırlandığı varsayılan Yıllık
Programsa gerçeklik kazanabilmek için, marjinal
özel tasarruf oranımda büyük artış öngörmektedir.
1976'd'a Türkiye'de marjinal özel tasarruf %
12,95'ti, Bu yıl birdenbire bu oranın, bu tasarruf ora
nının % 10 - 12,95'ten % 42,6'ya çıkması bekleniyor,
ç&acağı varsayılıyor. Bu ölçüde bir marjinal özel ta
sarruf artışı, dünyanın en otoriter ülkelerimde, en oto
riter rejimleriyle bite sağlanabilmiş değildir. ÜsteMk,
henkesin bildiği bir gerçektir ka, enflâsyon tasarruf
eğilimini büsbütün kısar. Nitekim, bir enflâsyon yılı
o3an 1976'da, halkın tasarruf eğilimi büsbütün kısıl
dığı içişidir ki, bankalardaki mevduat artış oranı hızı
büyük ölçüde düşmüştür. Bir hükümetin aynı yıl hem
% 20'nin üstünde enflâsyon, hem de üç katın üstündi2 gönüllü marjinal özel tasarruf artışı beklemesi
aklın a'acağı şey değildir. Bu Hükümet, eğer Bütçesi
bir ölçüde oîsun ciddiye alnısın işitiyor ise, neye daya
narak bu yıl % 42'nin üstünde marjinal özel tasarruf
varsaymaktadır? Bunu bu büiçe görüşmeleri vesile
siyle açıklamak zorundadır.
Bütçedeki ve bütçe ile program arasındaki bir
biîşka temel tutarsızlık : 1977 Programı hem özel ke
sini, hem de kasnu kesimi için toplam olarak, toplam
proje ve program kredisi olarak 857 milyon dolarlık
dış borçlanma öngörüyor. 1977 Bütçesi ve kamu ik
tisadî kuruluşları programı ise, yalnız kamu kesimi
için 2 020 000 000 dolarlık dış kredi öngörüyor, dış
yardım öngörüyor. Oyga geçen yıl, birkaç yüz mil
yon doların ötesinde proje kredisi sağlanamamıştı. Bu
yi! nasıl olup da 2 020 000 000 dolarlık dış yardım
sağlanacaktır? Programla bütçe arasındaki çelişkinin
an'amı nedir? Bunu da anlama olanağını bulamadık.
Bütçeyi ve programı böyle hayalî dış yardımlara
dayandırınca, öngörülen yatırımları da ciddiye alma
olanağı eîbatteki kalmıyor; fakat Hükümetin bu komıda bir kaygısı olmasa gerektir. Çünkü, seçime kadar
b»î bol temel atmak, tören yapmak, söylev vermek
için elbette kaynak, döviz, kredi gerekli değildir.
Say m Başbakan, dün düzenlenen ve «Sanayi Bri
fingi» adı verilen bir propaganda toplantısında, bu
günkü gazetelerde okuduğumuza göre şöyle demiş :
«Türkiye'nin Üçüncü Beş Yıllık Pîan dönemlinde, 290
milyar lira* civarında yatırım yaptığım biliyoruz; fa
kat biz, ya'nız 1977'de 210 milyar lira yatırım yapa
cağız,»
Sayın Başbakan, bu rakam oyunîarıyle halkı al
databileceğim sanıyorsa, çok yanılıyor. Çünkü Üçün
cü Beş Yıllık Planla ilgili olarak verilen 290 milyar

16 . 2 . 1977

O:2

liralık miktar, 1971 sabit fiyatlarına göredir. Bunu,
bugünün cari fiyatları açısından değerlendirdiğimiz
vakit, kendilerinin seçimlik 210 milyar lirası yarıya
iner. Kaldı ki, bütçede Bayındırlık Bakanlığının mü
teahhit firmalar tarafından Devlete karşı girişilmiş
yükümlülüklerle ilgili olarak şimdiden % 40 artış
öngördüğü bildirilmektedir. Onu da bu miktardan dü
şecek olursanız, yatıranların gerçek boyutları ortaya
çıkmış olur.
Değerli arkadaşlarım, 1977 programı, sanayi ürün
leri ihracatının % 38,5 artışla bu yıl 900 milyon do
lara çıkacağını öngörüyor. Buna göre, bütçede ihra
cat vergi iadesi için 4 milyar liralık ödenek bulun
ması gerekirdi. Fakat bunun için bütçeye konulan
para 170 milyon liradan ibarettir.
Sayın Maliye Bakanı, bütçeyi komisyona
sunuş konuşmasında : «Yaşlılık aylığı için bu
yıl 7 200 000 000 lira ödenmesi gerekeceğini» söyle
mişti. Bütçeye konulan ödenek ise, 3 259 000 000
lira.
işçi dövizlerine dolar başına - bildiğiniz gibi - 1
lira fark ödenir. 1977 programına göre bu yıl işçi
dövizi geliri 1 150 000 000 dolar olarak beklenmek
tedir. Demek ki, bütçeye bu amaçla 1 150 000 000 li
ralık ödenek konması gereklidir; fakat sadece 100
milyon lira ödenek konmuştur.
Hükümet; petrol fiyatlarını yükseltmeyeceğini
söylüyor. O nedenle, 1977'de en az 6 milyar h'railk
açük vereceği belli olan petrol fonu için
bütçeye 6 milyar liralık ödenek konması gerekli idi;
fakat sadece 50 milyon lira ödenek konmuştur.
Maliye Bakanlığı Bütçesinin gelir bölümünde
verilen rakama göre, deprem fonuna bu yıl
1 644 000 000 lira ödenek konması gerekli idi; fa
kat 100 milyon lira konmuştur.
Kamu İktisadî Kuruluşlarına bu yıl ödenmesi
gereken görev zararları karşılığı ile tarımsal destek
leme görev zararlarının 15 milyar lirayı bulacağı 1976
gerçekleşmelerinden anlaşılmaktadır. Bu 15 milyar li
ranın da bütçeye konulması zorunlu idi; fakat an
cak bunun 1/3'ü kadar, yani 5 milyar lira ödenek
konulmuştur.
Bunlar, herhalde gereSıîrse Maliye Bakam aktar
ma yapar, gerekçesiyle açıküanamayacak tutarsızlık
lardır. Çünkü, söz konusu rakamlar, gerektiği şimdi
den belli olan rakamlardır. Bile bile bunlar, akıl al
mayacak derecede düşük oranlarda bütçeye konul
muştur. Bunlar da, bu bütçenin ciddiye alınacak ya
nı olmadığım gösteren birkaç açık örnektir.
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Bu tür aldatmacalarla, denk gibi gösterilip gerçe
ğe göre değil, isteğe göre şişirilen bu bütçe, aslında
değil 1977 yılını, seçimlilik ve göstermelik bir bütçe
olmasına karşın, seçimlere kadar geçecek süreyi bile
çıkarabilmeği zor bir bütçedir.
Bütçede ve programda yapılacağı söz verilen ya
tırımlar, bütçenin içine daha başlangıçta yerleştirilen
yüksek enflasyon ve kaynak yetersizliği ile şimdiden
küçülmüş olmaktadır.
Aynca, bu bütçe toplumsal adalete de aykırıdır.
Çünkü, şişirilmiş gelir kaynaklarını bir ölçüde olsun
gerçekleştirme çabası ile halka bir şey vermeden, ge
lir dağılımı adaletsizliğini düzeltmeden, tersine büs
bütün bozarak, halkın eline geçirilen paranın değeri
ni büyük ölçüde azaltacağı da şimdiden bellidir.
Bunun belirgin bir örneği, gelir dağılımında ada
let sağlamanın başlıca araçlarından biri olan toprak
reformunun, zaten baltalanmış olan toprak reformu
nun, bu bütçe ile büsbütün baltalanmak istenmesidir.
Nitekim, geçen yılkinden % 3,2 oranında eksik öde
nek konulmuştur toprak reformuna.
Şimdiye kadar Urfa'da toprak reformunun çok
tan bitirilmiş, daha birkaç ilde de bitirilme safhasına
ulaşmış olması gerekirdi. Belli ki, "Hükümet toprak
reformu konusunda halka verdiği sözü tutmayacak
tır. Bundan birkaç yıl önce, Adalet Partisinin kendi
oylan ile çıkartmış olduğu Toprak Reformu Yasası
da bîr aldatmacadır.
Geri kalmış bölgelere yardım fonu da, 1976'da
850 müyon lira iken, - ki, zaten çok yetersizdi - bu
yıl 500 milyona indirilmiştir.
Belediyeler, bu yü 12'ye çıkacağım umduğumuz
katsayıda sağlanacak artışla yeni büyük yükümlülük
ler üstleneceklerdir. Ona rağmen, belediyeler için de,
yasalar gereği bütçeye konulması gereken ödenek 700
milyon lira eksiği ile konmuştur.
Demek ki bu bütçe, kentler halkım da, topraksız
köylüyü de, geri kalmış bölgeleri de cezalandıran bir
bütçedir. Ciddiye alınacak yam kalmamış bir Hükü
metin, ciddî yam olmayan bütçesi ile ilgili sözlerimi
dalıa fazla uzatmaya gerek görmüyorum. Konuşmam
da daha çok, bu Hükümetle ekonomimiz nereye geldi
ve ekonomimizin geleceği nasd görünüyor, şimdi
onun üzerinde duracağım.
Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisince kurulmuş
hükümetlerin en büyük aldatmacası, yatırımlar ve
kalkınma alanındaki iddialanyle ilgilidir.
Adalet Partisinin Saym Genel Başkanı ve yöne
ticileri, yıllardan beri, partileriyle iîgiii olarak, yatı
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rımcılık, atıhmcıhk görüntüsü yaratmaya uğraştılar.
Bunun için yaygın propaganda yaptılar; fakat gerçe
ğe dayanmayan propagandanın mumu yatsı geldiğinda söner. Şimdi de Adalet Partisi iktidarlarının yata
dönemindeyiz. Yıllar geçip de sonuçsar, daha doğru
su sonuçsuzluklar gözler önüne serildikçe, bu konu
daki iddiaların, propagandaların asılsızkğı ortaya çıksyor.
1976 bütçesi üzerindeki konuşmamda, resmî bel
gelerdeki rakamlara dayanarak, temelleri atılıp yüzüs
tü bırakılan yatırımları anlatmıştım. O yüzden, bun
ların yapım maliyetlerinin ve ekonomiye maliyeîkrinin ne kadar arttığını açıklamıştım. Hükümet bunlar
dan hiç birini reddedememişti.
Geçen yıl, bu yatırımlarla ilgili durumun genel
bir tablosunu çizmiştim. Bu yıisa, Adalet Partisinin
yatırımcılık, atıhmcıhk iddialarının
asılsızhğsnı, bu
partinin ve Genel Başkanının pek iddialı olmak iste
diği bir alanda irdeleyeceğim: Barajlar, enerji ve sa
lama tesisleri alanında. Ba konuda o kadar iddialı
görünmek isterler ki, partisinin propagandacıları, bil
diğiniz gibi Saym Başbakana «Barajlar Krala» unva
nını lâyık görmüşlerdir. (A. P. sıralarından «bravo»
sesleri, alkışlar)
Cumhuriyetin durumunu biliyoruz. Onu, bir koa
lisyon ortağı da geçenlerde açıkladı. «Krallığın» du
rumu nedir, biraz da ona bakalım, (C. II. P. sırala
rından gülüşmeler)
Enerji, sulama, barajlar kesimi sadece Adalet
Partisinin propaganda mekanizması bakımından çok
önemli değil; aynı zamanda bizatihi ekonominin çok
önemli bir kesimi. Çünkü, enerjisiz sanayide gelişme
sağlanamaz, sulamasız da tarımda gelişme sağlana
maz.
Bu konudaki darboğazları da kimse inkâr ede
miyor. Hatta, Devlet Planlama Teşkilâtının enerji ko
nusu ile ilgili raporları, bu Hükümet zamanında ge
çen yıl hazırlanmış raporları okunursa, orada bile
yalnız bu Hükümet döneminde değil, Adalet Partisi
nin daha önceki hükümetleri dönemlerinde de, bu çok
iddialı görünmek istedikleri bu alandaki
başarısız
lıkları açıkça ve rakamlarla kanatlanmaktadır.
Bu konudaki darboğazları ve memleketin içine
dUşürüldüğü durumu inkâr etmeye olanak da yok
tur. Çünkü, sık sık duran fabrikalar, karanlıkta ka
lan kentler, yıllardır verilen sözlere karşın elektriğe
kavuşmayan köyler, üretimde enerjisizlikten uğranslan büyük kayıplar, herkesin kendi günlük yaşamla
rında bildiği, duyduğu olaylardır.
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Sayın milletvekilleri, sağlıklı bir yatırım ve geliş
me planlaması, enerji planlaması ile başlar. Enerjisi
karşılanmayan yatırımlar temelsiz yatırımlardır. Te
melleri törenlerle, söylevlerle atılmış olsa da, bunlar
temelsiz yatırımlardır. Enerjisi
olmayan fabrikalar
yapmak, susuz çeşme yapmaya benzer.
Türkiye'nin enerji açığı ise, Adalet Partisi hükü
metlerince yıllardan beri izlenen politika nedeni ile
yıldan yıla, azalacak yerde büyümektedir. Enerji ge
reksinmesi karşılanmadan atılan her temel, bu kritik
alandaki açığı büsbütün büyütmektedir. Bu konuda
bütün sorumluluk, son 12 yılın yaklaşık 10 yılında
doğrudan doğruya iktidar olan Adalet Partisindedir.
Sağlandığı kadarı ile de enerji büyük ölçüde dışa ba
ğımlıdır ve yüksek maliyetlidir.
Bu gibi gerçekleri belgelere, rakamlara dayanarak
kanıtladığımız, vakit, Sayın Demirci'm
başvurduğu
bir taktik vardır; «nereden kalktık, nereye geldik»
diye anlatır, rakamlar sıralar, hangi alanda üretimi
kaç kat katladık, onları söyler.
Koalisyon ortaklarından
Başbakan
Yardımcısı
Sayın Erbakan, 22 Ocak 1977 günü Adana'da yaptı
ğı konuşmada, Sayın Başbakanın bu taktiğine değine
rek şöyle diyordu :
«Türkiye'yi üçe katladık, beşe katladık...» Aslın
da üçe katlanan, beşe katlanan, işsiz sayısı ve dış ti
caret açığıdır. (C. II. P. sıralarından, «Bravo» sesle
ri, alkışlar) Sayın arkadaşlarım, bunun da başta ge
len nedenlerinden biri, enerji açsğıdır.
Yine Sayın Demirei'den muhtemelen nereden kal
kıp nereye geldiğimizi dinlemeye hazırlanırken şunu
hatırlatalım ki, çağımızda hiç bir ülke, dünyadan ve
içinde yaşadığı çağdan soyutlanamaz. İçinden geç
mekte olduğumuz çağ, bir atılımlar çağıdır; teknolo
jideki, işletmecilikteki, uluslararası ekonomik ilişki
lerdeki gelişmeler nedeni ile pek çok ülkede üreti
min yıldan yıla katlandığı bir çağdır. Onun için, ken
di durumumuzu en azından bize benzer ülkelerin du
rumlarından soyutlayanlayız. O çerçeve içinde duru
mumuza bakalım :
1976 yılında Türkiye'de kişi başına üretilen elek
trik 395 kilovatsaattu Çok gelişmiş ülkelerde bu mik
tar 4 000 kilovatsaata varır; fakat biz onları bıraka
lım, birisi kapitalist, öbürü komünist rejimle yöne
tilen ve hareket noktalan bizimkinden her halde
farklı olmayan, üstelik İkinci Dünya Harbinin sıkın
tılarını çekmiş olan iki komşu ülkeye bakalım. 1976
yılında Türkiye'de adam başına üretilen elektrik 395
kilovatsaattir. Yunanistan'da 1619 kilovatsaat, Bul
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garistan'da 2 887 kilovatsaat,
elektrik üretilmiştir.
Belli ki, bu komşu ülkeler enerji üretimi için başlat
tıkları yatırımları ciddiye almışlardır, yıllar yılı bekletmemişlerdir.
Adalet Partisi hükümetlerinin veya Adalet Partisi
önderliğindeki hükümetlerin bu alanda izledikleri tu
tum ise şöyledir : Evvelâ, enerji üretimi kuruluşları
na son derecede yetersiz kaynak ayırırlar; çünkü
amaçları temel atmak, gösteriş yapmaktır. O kaynak
ları da pek çok projeye dağıtırlar. Ayrılan para an
cak temel atmaya ve göstermelik inşaata yarar. On
dan sonra onları bırakırlar başka temel atmaîara gi
derler. Bu nedenlerle, kuruluşlara ayrılan ödenekler
son derecede yetersiz kalır.
Ayrıca, enerji üretimi için kendi su kaynağımızı
ve kömür kaynağımızı yeterince değerlendirecek yerde
dışa bağımlı ve pahalı santrallara dayanmak, yine
Adalet Partisi hükümetlerinin bilinen tutumunun un
surlarından bîridir.
Öte yandan, enerji tesisleri çok ağır - aksak da
olsa yapılır; fakat bu kez dağıtım ve iletim tesialeri
savsaklanır. Hele belediyelerde, büyük kent belediye
lerinde, çoğunda Cumhuriyet Kalk Partisi. kazandı
ğından ber'i belediyelere hu konudaki yardam da ala
bildiğine kısılmıştır;' o nedenlerle kentsel ajanlarda
sanayi bölgelerinde iletim ve dağıtım büyük ölçüde
aksamaktadır.
Enerji üretenime elverişli doğal kaynaklarımızdan
büyük bir bölümü Doğu Anadolu'dadır, Güneydoğu
Anadolu'dadır; fakat oradaki kaynaklardan üretilen
enerjiden sınaJkşme yolunda en az yararlandırılan
bölge de, yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
dir. (C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Oysa, bugünün hızla değişen dünyasında, komşu
Ortadoğu ülkelerinin sağladığı olanaklarla, Türkiye
ekonomide artık sadece Batı'ya açılma dönemini bıi'akıp (tamamen 'bırakarak değil elbette) ama bir öl
çüde Ortadoğu'ya açılma gerçekçiliğin1! gösterseydi,
Batı ülkelerinin bu konudaki gerçekçiliğini göstersey
di, Doğu'daki kaynaklardan üretilen enerji ile Doğu'
rcun Güneydoğu'nun kısa sürede büyük zengin bir
sanayi bölgesi durumuna gelmesi ve kendisine yakın
geniş dış pazarlardan yararlanabilmesi olanağı sağ
lanmış olurdu.
Yine Adalet Partili hükümetlerin enea-ji konusun
daki tutumunun bir özelliği, nerji üretiminde özel gi
rişime büyük yer ayırmasıdır. Oysa, kapitalizmin ön
cülüğünü yapan ülkelerden bile pek çoğunda, elekt
rik enerjisi üretimi tipik bir kamu hizmetidir ve sa-
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dcce devletçe yerine getrilir. Oysa bu, kîit alanda,
'bu stratejik üretim dalında, Türk ekonomisinin anah
tarı özel girişimin eîiııe verilmektedir. Adalet Partisi
hükümetlerince. Buna Adalet Partisi Hükümeti dö
neminde, Türkiye Elektrik Kurumu bile dayanama
mış, itiraz etmiştir, Daıuştayda dava açma yoluna git
miştir; fakat Hükümet bu davayı engellemeye çalış
maktadır.

örneğin, bitiriliş tarihi 1979 iken, gecikmeler ne
deniyle şimdilik 1984'e ertelenen Karakaya'mn mali
yeti, 2,5 milyar liradan, şimdilik 6 600 000 000 liraya
yükselmiştir. Bu gidişle Karakaya 1984'e de yetişemeyecektir. Çünkü, 1984'e yetiştirebilmek için, bu yıl
Karakaya'ya 1 200 0ÖÖ 009 lira harcanması gerekiyor
du; oysa bütçeye bunun için konulan ödenek 749 mil
yon liradan ibarettir.

Enerji üretiminde değerlendirilmesi gereken lin
yit kaynakları, yine Adalet Partili hükümetlerce ih
mal edilmektedir. Bu kaynaklar, bunları son derecede
savurganca ve sorumsuzca kullanan birkaç özel ma
denciye bırakılmaktadır. O yüzden birçok santralîar
komürsüzlükten üretime geçememe tehlikesi ile karşı
karşılanır. Denilebilir ki «Adalet Partisi özel gitfişimci bir partidir. Elbette o bu koauda özel girişimi
kayıracak.» Oysa gerçekte öze9 girişimi de kayırmış
olmuyor. Bir avuç özeî sektörün madencisini kayı
rırken yine özel sektörün binlerce sanayicisini gerek
li elektrik enerjisinden bu nedenle yoksun bırakmış
oluyor. O nedenle, gerçekte, Türkiyenin kalkınmasına
asd katkıda bulunan özel girişimcileri değil, Türkiye'
nin kaynaklarım sömüren bir avuç sözde özel girişim
ciyi kayırmış oluyor.

Bitiriliş tarihi 1981'e ertelenen Afşin - Elbistan
projesi için geçen yıl bütçeye konulan 2 milyara yakın
ödeneğin yaklaşık ancak 1/5'i harcanabilnıiştiır. O
yüzden, şimdiden yeni bir büyük gecikme ortaya çık
mış olmaktadır. Oysa 1974'te Cumhuriyet Haük Parti
si hükümetteyken, bu önemli projenin dış kredisi sağ
lanmıştı ve ihalelerinin büyük bir böiüraü (Bizini
adetimizdir) sessiz sedasız yapılmıştı. Bu Hükünictse, 1974'te sağlanan krediyi bile 1976 ortalarına ka
dar kullanmayı başaramamışlar.
Öteki termik santraların da yapımı en az 4'er j7d
ertelenmiş görünüyoır. Üstelik, 1976 yılında bunlar
için hemen hiç harcama yapılmamıştır. Çayırhan, So
ma - Termik, Yatağan, Kangal ve Çataüağzı santraîları için geçen yıl ayrılan toplam 860 milyon lira öde
nekten ancak 9 milyonu, yani yaklaşık % l'i kullanılâhilmiştir, bu sözde yatırımcı Hükümet tarafın
dan.

Şimdi değerli arkadaşlarım, enerji üretimi ile il
gili -yatırımlardaki büyük aksamalara birEiaç örnek
vermek isterim, hepsini vermeye vaktim yok.
Afşin - Elbistan: Programa göre bu yıl devreye
girmesi bekleniyordu, oysa birinci ve ikinci üniteler
de, fizikî gerçekleşme % 23'lür, ünitelerin tümünde
nakdî gerçekleşme ise, ancak °/ö 9,3 oranındadır;
programa göre 1976'da devreye girmesi gereken Af
şin - Elbistan projesinin durumu bu...
Tundbilek. - 1 ve 2 santralleri sürekli gecikmekte
dir. Geçen yıl devreye girmesi gereken Hasan Uğurlu
Barajı ancak °f0 Sİ gelişme düzeyindedir.
Güneydoğu Anadolu ve Aşağı Fırat projelerinin
belkemiği olan Keban, Karakaya, Karababa, Gölköy
barajlar dizisinde olağanüstü gecikmeler vardır. Ke
ban'ın, ikinci ünite türbinleri ve Karabaya'nm yapı
mı büyük gecikmelerle ihale edilmiştir. Karakaya
henüz °/0 9 gerçekleşme düzeymdedir.
Sulama ile ilgili önemli bir yapıt; Urfa - Harran
sulama tünelleridir. İhalelerinin yapılacağı ilân edilmiş
ti, geçen yıl. Fakat 1977 ödeneği yatırım bedelinin
% 2'sini bile bulmamaktadır.
Bu yatırımların yürütülmesindeki gecikmeler, el
bette maliyetlerini de sürekli yükseltmektedir.

Bu yıl Devlet Su İşlerine enerji kuruluşları için
ayrılan ödenek, proje bedellerinin sadece % 2'sldir.
Söylevler, temel atmalar, bütün bunların sonucu ola
rak 2 yıllık Cephe Hükümeti döneminde sadece küçük
bir santral devreye sokulaibilmiştir.
Geçen yılld elektrik enerjisi
üretimimizin 30,0,
milyon kilovatsaati Bulgaristan'dan
sağlanmıştır.
1981 yılma kadar da Rusya'dan 1 milyar kilovatsaatlik enerji alınacağı, bu Hükümetçe buna karar ve*
riidiği anlaşılmıştır. Bunları ilke olarak yadırgamıyo
ruz. Çağımızda birçok ülkeler birbirlerinden
enerji
alışverişi yapmaktadırlar. Ancak bu alışverişin tek
yanlı olması, sadece alıştan ibaret kalması son dere
ce sakıncalıdır. Bildiğimiz kadar, Bulgaristan'la ya
pılan anlaşma «sıfır» esasına dayalıydı, yani yılın
bazı mevsiminde Bulgarlar bize enerji verecekti, bazı
mevsiminde biz Bulgarlara enerji verecektik; banlar
birbirini denkleyeeekü. Öyle olmamıştır, biz vere
memişizdir,
sadtece Bulgaristan
Türkiye'ye enerji
vermiştir. Görünüşe göre komşumuz Sovyetler Bir
liği ile de durum aynı olacaktır. 1 milyar kiîovatsaat| lik enerji karşılıksız olarak ahnacaktır.
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Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi,
bütün komşu ülkelerle yakın işbirliğine dayanan
dostluk ilişkilerini destekler; fakat tek yanlı enerji
alımına dayanan veya aynı ölçüde hayatî bir karşı
lıkla dengelenmeyen ilişki, sağlıklı işbirliği sayıla
maz; bir ülkenin bağunhlaşnıası ile sonuçlanabilir.
Elimizde bu ülkelere değişik mevsimlerde aynı mik
tarda enerji verme olanağı bulunmayabilir; fakat
karşılık olarak enerji kadar değerli başka bir şey
veremiyorsak, biz ekonominin can alıcı noktasında
bu ülkelere bağımlı duruma gelmiş oluruz. Bunu da
«Milliyetçi» Hükümete hatırlatırım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar)
Ayrıca, enerji üretimimizin °/Q 30'dan çoğu da
dışardan alınan akaryakıta dayalıdır. Gerçi dışardan
aldığı akaryakıtla enerjisinin büyük bir bölümünü
üreten birçok ileri, gelişmiş ülkeler de vardır; ama
onların elinde, petrol üreten ülkeler karşısında, en
az petrol kadar değerli başka güçler, başka olanaklar
da vardır. Kiminin elinde büyük silâh sanayii vardır,
kiminin elinde başka yerden sağlanamayacak tek
nolojiler vardır. Onun için onlar, enerjilerinin kay
nağını dışardan almakla bağsmls duruma gelmezler;
fakat bizim, karşılığında verebildiğimiz aynı dere
cede değerli hayatî başka bir şey olmadığına göre,
biz kolaylıkla bu yüzden bağımlı duruma gelebiliriz.
Değerli arkadaşlarım, bugün Doğu Blokunda Po
lonya, Batı Blokunda Amierika Birleşik Devletleri
petrol fiyatlarındaki büyük artış doîayısıyle enerji
üretiminülerini giderek artan ölçüde kömüre dayan
dırma yoluna giderken, Cephe Hükümeti bu yönde
hüç bir adını alamamaktadır, atmamaktadır; bir
avuç özel girişimci maden işletmecisini kayırmak
uğruna, termik santralleri ve kömürümüzün elektrik
enerjisi üretiminde değerlendirilmesini baltalamaya
devam etmektedir.
«Devletin resmî belgeleri de bu gerçekleri doğ
ruluyor» demiştim. Nitekim, Devlet Planlama Teş
kilâtının 1976 Haziranında yayınlanan, Elektrik Ener
jisi Sektör Raporunda belirtildiğine göre, başlangıç
tan beri darboğaz olan kuruluş safhaları, büyüyen
enerji kısıntılarına neden olmaktadır.
Oysa değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin enerji
üretimi bakımından kendi topraklarında geniş ola
nakları, kaynakları vardır. Yıllar sonra bu kaynaklar
Türkiye'nin gereksinmesine yetmeyebilir; ama bu
gün için ve önümüzdeki uzunca bir dönem için ye
terlidir.
Türkiye'nin sudan yılda 75 milyar kiîovatsaat
elektrik enerjisi üretim olanağı vardır. Oysa TEK'in
— 72

16 . 2 . 1977

0 :2

istatistik bültenine göre,-bugün bîî olanak ancak
% 1153 oranında değerlendirilmektedir.
İspanya'nın, sudan enerji üretme potansiyeli
% 62,8'dıY, 1975'te bunu değerlendirmede % 50
düzeyine ulaşmıştır İspanya.
Yine 1975'te Yugoslavya'nın sudan ürettiği enerji
bizimkinin 5 katıdır.
Biz Irak'tan petrol alıp paıhab enerji üretiriz;
Irak, ki su kaynakları bakımından bize oranla çok
daha yoksuldur; geçenlerde öğrendiğime göre, şimdi
enerjisini daha çok sudan üretmek üzere girişimlerde
buüunma kararını aîmıştsr.
Linyit kakmaklarımızdan üretebileceğimiz enerji
olanağı yılda 54 milyar kilovatsaaıîtır; fakat Türkiye
bugün, yine TEK istatistik bültenine göre, bunun an
cak 3 milyarını, 54 milyarlık olanağın 3 milyarım
kullanmaktadır.
Büyük sulama ve enerji projelerinin ne kadar al
datıcı ve soruiîtsuzca ele alındığını, bu alandaki temel
atmaların içyüzünü, ayrılan ödeneklere bakarak da
anlama olanağı vardır. 1976 yılında Devlet Su İşîeri; 38'i sulamaya, 5'i enerjiye, bîri de hizmete yöne
lik olmak üzere 44 yeni projeyi programa aldığım
açıklamıştır. Bunların toplam maliyeti 37 834 000 000
liradır. Konulan ödenekse 170 milyon; yani mali
yetin binde 5'i.. Ama temel atmalara yetiyor tabiî.
Yine Devlet Su İşleri 1977 için 31'i sulamaya 28'i
enerjiye l'i hizmete dönük olmak üzere toplam yem
60 proje açıklamıştır. Bunların toplanı maliyeti
73 382 000 000 liradır; konulan ödenek ise, 257 mil
yon liradan ibarettir Yani maliyetin binde 3'ü.
Geçen yıl maîiyetin binde 5'i kadar ödenek konul
muş, bu yıl binde 3'ü kadar konuluyor; demek ki,
ciddiyetsizlik yıldan yıla artıyor.
Ayrıca, 1976'da programa alınanlardan bazıları
na da, belli! - temel atma töreni giderleri hariç - hiç
bir harcama yapılmamıştır. 1977'de programa alı
nanlardan birçoğunun ise kesin projeleri yoktur, ba
zılarının yeri bile saptanmış değildir.
Sayın Başbakan ve Adalet Partisinin ilgili bakan
ları, yıllardan beri bir yılda en az 2 500 köye elek
trik götürüleceğini ilân ederler. Bazan coşarlar,
2 500'fe yetinmezler, bunu 5 bine kadar çıkarırlar.
Oysa 1975'te elektrik götürebildikleri köy sayısı, yak
laşık olarak 1974 düzeyinde kalmıştır. 1976 takvim
yıh içinde de ancak yaklsşdt 1 600 kadar köye elek
trik götürebildikleri anlaşılmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, işte Adalet Partisinin ve
Sayın Genel Başkanının en iddialı görünmek iste-
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dikleri alandaki; barajlar, enerji, sulama alanındaki
sözde başarılarının bilançosu budur.
Enerji tesislerindeki büyük gecikmelerin ve bu
yüzden büyüyen enerji açığının, artan inşaat mali
yetleri dışında, tümü ile ekonomiye maliyeti nedir
acaba? Bunu da Sayın Demirci'den öğreniyoruz. Bir
ara Sayın Demirci'm yaptığı bir açıklamaya göre, sa
nayie 1 kilovat elektrik sağlammamasınm maliyeti 10
liradır, sanayie 1 kilovat eksik elektrik sağlanması
nın maiyeti 10 liradır; fakat 1 kilovat elektrik ener
jisi üretimi ise ortalama 30 kuruşa mal olmaktadır.
Buna göre, üretimi 30 kuruş olan elektriğin sanayie
yararı bunun 33 katıdır veya sağlanamadığı zaman
zararı bunun 33 katidir. Demek ki, enerji üretim
tesislerinin gecikmesi sonucu sanayimize, Sayın De
mirei'in yapmış okluğu bir hesaba göre, bu ölçüde
zarar verilmiş olmaktadır. Bunun da baş sorumlusu,
temel atar görünmeyi iş yapmaya tercih eden Adalet
Partisi hükümetleridir ve şu anda onun başında bu
lunduğu Cephe Hükümetidir.
Geçmişte Adalet Partisi hükümetlerinin ve bugün
Adalet Partisince kurulmuş olan Hükümetin tutumu
yatıranlarla ilgili her alanda böyledir.
Programa alınan, temeli atılan projelerden, kuru
luşlardan kiminin projesi vardır parası, kredisi yok
tur; kiminin projesi de, parası da, kredisi de vardır
sana ortada yatırım ve yapım yoktur. Kiminin pa
rası da, projesi de, kredisi de yoktur, kimi progra
ma bile alınmamıştır ama temeli atılmaktadır. Na
sıl oluyor bu akıl almaz işler? Bizim aklımızla ve
mantığımızla bunu izah etmek kolay değil. Böylesi
ne garip bir iş, ancrJt Sayın Dcmıirel'm kendine öz
gü mantığı ile açıklanabilir. Bunu da Sayın De
mirei'in ağzından dinleyelim.
Geçen yıl ortalarında bir büyük gazetenin başya
zarı ile yaptığı konuşmadan aynen aktarıyorum:
«Başyazar, Programda olmayan yatırımlarla ilgili iddiayı naklediyor Saym Demireî'e; bu konuda
ne söyleyebileceğini programda olmayan yatırımlarla,
ama temeli atılan yatırımlarla ilgili olarak soruyor
ve işte Sayın Demirei'in, tipik Demirci'ce cevabı:
«Programda olmayan yatırımı programa alırsı
nız, programda oîan yatırım olur.» (C. H. P. sıraların
dan gülüşmeler, alkışlar) Tabiî, Programın iç denge
si ve saire, bunlar kendilerini ilgilendirmiyor...
Yine Başyazar, Sayın Demireî'e, projesi olmayan
kuruluşlar için de temeller atıldığı yolundaki iddia
yı naklediyor; «Bu konuda ne dersiniz?» diyor, tş— 73
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te Sayım Demirefin cevab; temeli atılmış ama projesi
olmayan kuruluşlar için:
«Projesini yapmak zor bir şey değil.» (C, H. P. sıralarmdan gülüşmeler.)
Sayın Başyazar, Saym Demireî'e, temeli atılan
yatırımlardan bazılarının finansmanı bulunmadığı,
parası veya kredisi bulunmadığı iddialarım nakledi
yor. Sayın Demirei'in cevabı:
«Finansman»m da bulursunuz.»
Gazeteci bulacak.. (C. H. P. sıralarından güKişmeler)
Bu mülakatın yapıldığı günlerde 10 milyar lira
lık bir büyük barajın temeli atılacaktır. Projesi var
dır bu barajın; biz Hükümette iken yaptırmışız, ora
dan biliyoruz. Saym Yazar Saym Başbakan'a soru
yor bu 10 milyarlık proje için:
«Bunun kaynağı bulunmuş mu, bu para karşılan
mış durumda mı?»
Demire! : «Hayır değil, kredi imkânı arayacağım.»
Yazar : «Bulamadınız henüz?..»
Demirci : «Hayır, bulamadım.»
Ve bu konuşmanın ardından barajın temeM bü
yük törenle atılıyor. (C. H. P. sıralarından gülüşme
ler)
Geçenlerde attığı temelfcr alay konusu yapılan
bir Sayın Başbakan Yardımcısından, bir konuşma
mızda söz ederken dedik k i :
«Saym Başbakanın attığı temeller, o Başbakan
Yardımcısının attığı temellerden daha ciddî değil.»
Bu sözümüze inanmayanlar oldu; fakat işte ger
çekleri, Devletin resmî belgelerine dayanarak ortaya
koymuş bulunuyoruz. Biri, hiç değilse kaynak arar
görünüyor, Sayın Başbakan'sa kaynak bile düşünme
den sallıyor kazmayı. (C. H. P. sıralarından gülüş
meler, alkışlar).
Biz aslında Saym Başbakanla Yardımcısı arasın
daki bu karşılaştırmayı, İkisini birr'birine düşürmek
için yapmış değildik. Bizim bu konuda özel bir çaba
göstermemize gerek yok. Hükümet tarafsızlıktan ne
kadar uzak olursa olsun, biz Hükümetin kendi ka
natlan karşısında tarafsız kalmaya çalışıyoruz. Sade
ce Hükümetin kanatları arasında ciddiyetsizlikten ya*
na bir ayrım yapılamayacağını belirtmek istemiştik.
Kaldı ki, bir Hükümetin her kanadının gayri ciddî
işlerinden, en başta o Hükümetin başı sorumludur.
Şimdi, yine tarafsız davranmak için, izin verirse
niz, yatırımlarla ilgili ciddiyetsizlikte hiç bir kanadın
öbüründen geri kalmadığını birkaç örnekle göstermek
isterim.
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4 ncü Demir Çelik Tesislerinin temeli atıldı, fakat
ne arsası alındı, ne projesi yapıldı, ne de hangi ürün
leri üreteceği saptandı. 1976'da yatırım programına
konan 85 milyon lira da, bildiğimiz kadar harcanma
dı.
İskenderun Demir Çelik Tesisleri açılalı 15 ay geç
ti, daha ancak bir fırın, o da % 50 kapasiteyle çalı
şabiliyor. Çelikhane de, haddehane de tamamlanama
dığı için pikler işe yaramadan yığılıp duruyor. Oysa,
eğer bu fabrika, koalisyon kanatlarından ikisinin çe
kişmeleri içinde boğulup gitmemiş olsaydı, program
lanmış yatırım hedeflerine bugüne kadar çoktan ula
şabilirdi.
Biraz da et kombinalarından, teknolojisi çok ba
sit, bitirilmesi çok kolay, maliyeti düşük et kombina
larından bazılarının durumuna bakalım :
Sivas Et Kombinası 1976'da bitirilecekti; gerçek
leşme henüz °/0 37.
Sümerbankîn Erzurum, Sarıkamış, Van ayakkabı
tesisleri için 1976'da ayrılan ödeneklerin, sırasıyle an
cak, % 18,8'i, % 9,7'si % 8,4'ü harcanabilmiş.
Tarsus Mensucat Boya Fabrikasının genişletilme
si ve Kırşehir Hazır Giyim Tesisi için ayrılan öde
neklerden yapılan harcamalar sıfır.
Adıyaman Trikotaj ve İççamaşır Üretim Tesisi
için yapılan harcama, konulan ödeneğin binde 6'sı.
İğdır Entegre Pamuklu Tesisi için yapılan harca
ma, ödeneğin % 1,2'si.
Nazilli ve Nevşehir fabrikaları yenileştirme yatı
rımları için geçen yıl 10 milyon lira ayrılmış, yapılan
harcama sıfır.
Zamanımız sınırlı olduğu için bu ilginç listeyi uza
tamıyorum; ama yağmur dolan temel çukurlarında,
komşu ilçeden itiraz gelince iki ilçede birden aynı te
sis için atılan temellerin öyküsünü de zaten biliyorsu
nuz.
Geçen gün Adalet Partisi Sözcüsü Senatoda, Hü
kümetin Millî Selâmet Partisi kanadı için demiş k i :
«Bol bol konuşmaktan ve ilerlemeyen temeller at
maktan başka bir şey yapmadılar».
Doğrudur; fakat aynı söz Adalet Partisi için de
en az o kadar doğrudur.
Kimsenin hatırı kalmasın diye bir de koalisyonun
üçüncü kanadına bakalım. Acaba o ne yapmış yatırımcdıkta :
Ege Sigara Fabrikasının geçen yıl bitirilmiş olma
sı gerekiyordu, yıl biteli 1,5 ay oluyor; gerçekleşme
oranı sıfır.
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Erzurum Sigara Fabrikasının önümüzdeki yıl bi
tirilmesi gerekiyor; gerçekleşme oram sıfır.
Sonuç : Türkiye'de sigara üretiminin düşmesi ve
sigara karaborsasının, kaçakçılığının alabildiğine art
ması...
Üç ortağından bahsettim koalisyonun. Koalisyo
nun 4 ncü kanadı ise...
A. DOĞAN ÖZTÜNÇ (İstanbul) — Değmez.
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Koalisyonun
4 ncü kanadı ise, bildiğiniz gibi bu işlerle ilgili değil.
O, toprak reformunu uyutmakla ve gençleri vurdurt
makla meşgul. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar).
ALEV COŞKUN (İzmir) — O, kan dökmekle
meşgul.
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bu somut örnekler dışında, genel olarak
imalât sanayii, 1976 yılında, özel kesimde olsun, ka
mu kesiminde olsun, bir duralama dönemine girmiş
tir.
Demir cevheri projelerinde büyük aksamalar, ge
cikmeler ve maliyet yükselişleri olmaktadır. O yüz
den, Demir -. Çelik Endüstrimizin geleceği de bir dar
boğaza sürüklenmektedir.
Bu Hükümet döneminde üstelik daha ilginç bir
şey olmuştur. Üretimde, hem de smaileşmemiz, geliş
memiz açısından, hatta tarımsınız açısından büyük
önem taşıyan bazı üretim dallarında büyük üretim dü
şüşleri olmuştur. Örneğin : Ereğli Kömür Havzasın
da üretim geçen yıl, bir yıl Öncesine göre 700 bin ton
gerilemiştir. O yüzden, demir - çelik sanayiılnân kok
gereksinmesi de büyük ölçüde dışarıdan sağlanma
zorundadır.
Tüp gazı, krom, taşkömürü, kâğıt ve karton, sac,
sigara, hampetrol, pencere camı, tarım ilâçları, mar
garin üretiminde geçen yıl üretimde % 2,8'den %
59'8'e kadar varan üretim düşüşleri olmuştur.
Madencilikte genel bir duraklama dönemine giril
miştir. 1975 döneminde tümüyle madenciliğin üretim
değeri, % 13,4'lük plan hedefine karşın ancak %
3,7 artabilmiştir.
Madencilik kesimindeki
birincil
enerji kaynaklarında, yani kömürde ve petrolde ise
üretim bakımından % 1,2 düşüş vardır.
1976'da önemli bazı alanlarda ürerim yalnız 1975'e
göre değil, bütün dünyada bir bunahm yılı olan 1974'e
oranla bile düşmüştür. Birkaç örnek vereyim :
1974'e göre 1976'da meydana gelen üretim düşüş
leri, hamdemirde % 2,6, taşkömüründe % 2,9, siga74 —
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rada % 3,4, hadde mamullerinde % 13,2, gazete kâ
ğıdında % 18,7, hampelrolde % 22,4, sae'da % 31,1.
Ülkemin başına her türlü sorunu açan Cephe Hü
kümeti, görülüyor ki, ekonomide de kesin başarısız
lığa uğramıştır. Yatırımlarda büyük fiyat artışları
vardır. Yatırım mallan fiyatlarındaki artış, tüketim
malları fiyafilarsndaki artışı da aşmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, zaman zaman bizıim enflâs
yonu dışarıdan ithal ettiğimiz söylenir. Zaman za
man da bu doğrudur. Nitekim, 1974 yılında hammad
delerde, başta petrol olmak üzere bir çok önemli sa
nayi girdilerinde ve bir çok sanayi mamullerinde, ara
«nallarda, yatırım mallarında, Türkiye'ye ve enflâs
yon dışarıdan alınmıştır, ithal edilmiştir. Oysa, bu
Hükümet dönemi için böyle bir şey söylenemez. Tam
tersine, 1976 Ekim'i sonunda 1974 sonuna göre, dış
tan alınan malların fiyatları dolar olarak % 15,3 azal
mıştır, yani ithalât maliyeti düşmüştür (Kaynak : Ti
caret Bakanlığının 1976'nın üçüncü üç ay sonu itha
lât ve ihracat fiyat endeksi).
Değerli arkadaşlarım, 1974 yılı, dediğim gibi, bü
tün dünyada eşi pek görülmemiş bir bunalım yıh idi.
Ekonomik durumları en sağlam ülkelerde bile enflâsyoîi uzun süredir ilk kez çift haneli rakamlara ulaş
mıştı. En önemli girdilerin fiyatlarında, başla petrol
oümak üzere, büyük artışlar oluyordu. Bu osıamda
Türkiye'de güç koşullar altında bir karma hükümet
kuruldu. Bu Hükümet üstelik, eskiden yapılması ge
reken; fakat ertelenmiş olan kamu kesiminin ürettiği
bazı maddelerle ilgili fiyat zamlarını da gerçekleştir
di.
Şimdi size bugüne kadar pek üzerinde durulma
yan, sadece Cumhuriyet Senatosunda grup sözcüsü
arkadaşımızın açıkladığı, ama Devktiin resmî belge
lerine dayanarak açıkladığı bir gerçeği söyleyeceğim.
Dünya bunalımına rağmen, 1974 yılında, Cumhuriyet
Halk Partisinin fiilen hükümette bulunduğu 9 aylık
yıl kesiminde fiyatlar sadece % 10 artmıştır. Üstelik,
başta köylüler ve işçiler olmak üzere, 1974 yılımda,
dar ve orta gelirli halkın gelininde, fiyat artışlarını
çok aşan yükselmeler sağlanmıştır. Halita köylüler ve
işçiler, o zamana kadar hiç görmedikleri bir saitınaînva düzeyine erişmişlerdir. O nedenle, köylüler yeni
den şevkle ve umutla topraklarına sarılmışlardır.
Kentlere göç etmişken, köylere, topraklarına yeniden
dönen köylüler görülmüştür.
1975 - 1976 yıllarında ise, dünyadaki ekonomik
bunalım büyük ölçüde hafiflemrştir. Dünyada enflâs
yon hızı kesilmiştir; fakat özellikle 1976'da Türkiye'
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de enflâsyon hızı olağanüstü boyutlara erişmişıir. Sa
yın Başbakan da, 1976 yılı sonunda yaptığı basın topîantısıinda bunu itiraf etmiştir, «Enflâsyonla mücade
lede başarılı olamadık» demiştir. Sanki kendi körük
ledikleri anarşi ile mücadelede, şiddet eylemleriyle
mücadelede başarılı olmuşlar gibi...
Değerli arkadaşlarım, biraz önce resmî endekslere
dayanarak verdiğim bilgi de gösteriyor ki, Türkiye'
de 1976 enflâsyonu ithal edilmiş enflâsyon değildir.;
Ba Hükümeilin göz göre göre imal ettiği yerli enflâs
yondur.
Değerli arkadaşlarım, aslında vatandaşın geçim
zorluğunu belirleyen en gerçekçi resmî belge, Devlet
İstatistik Enstitüsünün örnekleme olarak dokuz ili ele
alarak verdiği ayhk rakamlarla ilgili belgelerdir, ra
porlardır.
Şimdi buradan bazı rakamlar okuyacağım :
1975 - 1976 Eltim aylan arasında bir yılda bazı
temel gereksinme maddelerindeki fiyat artışlarının
oranları: Ekmek % 32, makarna <% 13, patates % 77,
kuru soğan % 85, koyun eti % 64, zeytin % 24,
kahve °/0 102 (son zamdan önce), çay % 40, odun
% 50, basma % 32, kaput bezi % 21, gazyağı % 17
artmış.
Bildiğiniz gibi, son haftalarda da bunlara yeni
büyük zamlar eklendi. Öte yandan son bir yılda ki
ralar Türkiye'de görülmemiş ölçüde arttı.
Kısacası, hep Cumhuriyet Halk Partisine karşı
dillerine doladıkları bir sözü, şimdi Devletin resmî
belgelerine dayanarak bu Hükümetin ve Adalet Par
tisinin yüzüne karşı, söylüyoruz, kısa hükümet dö
nemlerinde gaza zam, beze zam, tuza zam; hepsi ve
çok daha fazlası gereksiz yere gelmiştir. (C. H. P.
sıralarından alkışlar)
Bu Hükümet döneminde hayat pahalılanmayacaktı, enflasyon olmayacaktı; bu Hükümet döneminde
yokluk olmayacaktı, kuyruklar olmayacaktı. Oysa,
aylardan beri Türkiye'de, kış ortasında kömür kuy
rukları var, mazot, benzin kuyrukları var, et kuyruk
ları var, sigara kuyrukları var.
Değerli arkadaşlarını, Kıbrıs'ta savaş olurken bile
Türkiye akaryakıt sıkıntısı çekmemişti, kamyonlar
mazotsuz, benzinsiz kalmamıştı. Sayın Başbakanın
deyimiyle, sadece bilimsel araştırma yapmak üzere
Hora'nın Ege'ye çıktığı günlerde ise Türkiye'de kam
yonlar, otobüsler, araçlar, mazot, benzin bulamıyor
lardı. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Biraz önce verdiğim temel gereksinme maddele
rindeki artış oranlanyle ilgili olarak ilginç olan bir
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. şey daha var: Patatesin tüketici açısından fiyatı
°/o 77 artmış. Ne zaman? Patates üreticisinin en çok
sıkıntı çektiği yılda.
Yine üretici fiyatı olarak zeytinin değeri % 24
artmış; zeytin üreticisinin büyük sıkıntı çektiği bir
yılda.
Demek ki, fiyat artışları hem hızlı, hem adalet
siz.
Biz, bunun tam tersi bir uygulamayı getirmiştik.
Örneğin, 1974 yılında buğdayın aîım fiyatına yakla
şık % 75, halta daha çok zam getirmiştik; ama ek
meğin fiyatına zam getirtmemiştik, Sayın Demireî'in
Adalet Partisinin «Ekmeği nasıl pataklandırmazsı
nız, pahalılandırnıaya mecbursunuz» diye haykırma»
lanııa rağmen, buğdayın alım fiyatım % 75 yükselt
miş, ekmeğe zam geîirmenaiştik.
Değerli arkadaşlarsın, bildiğiniz gibi, 1974 yılı
dünyada petrol, her türlü akaryakıt fiyatlarının bir
kaç kat yükseldiği bir yıldı. İster istemez biz de zam
yaptık o yıl. Taşıtlarda kullanılan, sanayide kullanı
lan, mazota, benzine, akaryakıta, öteki akaryakıt
türlerine zam gelirdik, ama dar gelirli vatandaşın,
köylünün evinde aşım pişirmek üzere kullandığı tüp
gazına zam getirmedik.
Bir de Cephe Hükümetine bakalım, o ne yaptı?
O, taşıtların, otomobillerin, otobüslerin, fabrikala
rın kullandığı akaryakıta zam getirmedi, sadece fa
kir köylünün aşını pişirmek üzere kullandığı tüp ga
zının fiyatına zam getirdi. (C. H. P. sıralarından alksşîar)
Değerli arkadaşlarım; bu Hükümet, sanayide gir
di olarak kullanılan, kamu kesiminin ürettiği malla
rı, kamu kaynaklarından, yani halkın cebinden des
tekleyerek sözde düşük tutuyor; fakat bunlar kulla
nılarak üretilen sanayi ürünlerinin fiyatlarında sü
rekli artışlar oluyor; traktörden, buzdolabından,
kamyondan, otomobile kadar hepsinde.
Adalet Partisi Hükümette bulunduğu dönemlerde
halk daima ezilmiştir; özellikle köylü daima ezilmiş
tir. Başta aracılar, spekülatörler olmak üzere, belli iş
adamları çevresi kazanmıştır. 1974'te, bir dünya eko
nomik bunalımı yılında, biz Hükümette iken tersini
yaptık; aracıyı değil, vurguncuyu değil; köylüyü, iş
çiyi refah yoluna çıkarttık. (C. H. P. sıraarından al
kışlar)
1974 yılında bir çiftçi 38 ton buğday karşılığında
traktörünü alabiliyordu; şimdi aracı payı dahil, an
cak 60 ton buğday karşılığında bir traktör alabilmek
tedir. 1974 yılında destekleme alımı yolu ile üretici
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ye yapılan ödemeler^ bir yıl önceye göre % 114,7
artmıştı. Bu artış 1975'te % 40,8'e, 1976'da ise
% 22,3'e düşmüştür.
Biz köylünün ürününe o görülmemiş ölçüde yük
sek fiyatları verdiğimiz zaman, yıl, bir seçim yılı de
ğildi; seçimlere daha üç yıl vardı. Demek ki, seçimi
düşünerek değil, halkın geçimini düşünerek bu yük
sek fiyatları vermiştik. Şimdi bu yıl seçim yıh; köy
lünün hatırım saymazlar ama, hiç değilse seçim ha
tırına, köylüye bu yd ürünleri için biraz daha adalet
li fiyatlar vermelerini bekliyoruz; fakat pancar üreti
cisinin aylarca hakkı olan parayı alamaması karşı
sında, verilen sözlere rağmen anason üreticilerin
den birçoğunun, borç alacaklarım halâ alamamış ol
maları gerçeği karşısında, tütün ekici piyasasının
olağanüstü geciktirilmesi ve ayçiçeği üreticisinin dü
şürüldüğü feci durum karşısında, nihayet son olarak
Ortak Pazar ile çıkan pamuk ipliği meselesi karşısın
da, maalesef bu seçim yılında bile, bu konuda fazla
umutlu olma olanağım göremiyorum.
Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisinin başında
bulunduğu Hükümet, iki yıldır köylüyü ezdiği gibi,
kamu görevlilerine de iki yıîm hayat pahalılığını kar
şılayacak kadar bile aylık zammını çok görmektedir.
Sanki bütçenin iç dengesi çok mükemmelmiş gibi (oy
sa ne kadar dengeden yoksun olduğunu, ne kadar şi
şirme, gerçek dışı bir bütçe olduğunu somut örnek
leriyle konuşmamın başında açıkladım) iç dengesi çok
mükemmel bir bütçe imiş de dokunulmaya kıyılamıyormuş gibi, Adalet Partisinin bu konuda, «katsayı
yı 12'ye yükseltmem» diye bir inat göstermesini an
layamıyorum. Bu inat karşısında Parlamentonun
hakça bir sonuç sağlayacağını umuyoruz.
Bu Hükümet döneminde ancak işçilerden bir ke
simi, o da Cumhuriyet Halk Partisinin daha önce
sağ»amış olduğu ileri toplu sözleşme ve grev hak
larından yararlanarak, bir ölçüde kendini kurtarabil
mektedir; fakat şimdi bu Hükümet döneminde iş
çilere karşı da oyun oynanıyor, bir yandan büyük
sermaye iş çevreleri, kendileriyle ilişiği olmadığı hal
de, Ziraat Odaları Birliğini, Esnaf ve Sanatkâr Kon
federasyonlarını da peşlerine takarak güçlerini birîeşiiımsye çalışırken, bir yandan bu Hükümetin, bu
Hükümet kanatlarının da öncülük ettiği birtakım ter
tiplerle, kışkırtmalarla işçi hareketi bölündükçe bö
lünmektedir; bölündükçe, elbette işçi hareketi güçsüzicşccektir.
Sonuç olarak; işçilerin topîıı sözleşme ve grev
hakkından bile, eğer bu Hükümet ve ziiıniyeii daha
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birkaç yıl iş başında kalırsa, gereği gibi yararlanma
olanakları ortadan kalkmış olacaktır.
BAŞKAN — Sayın Ecevlt, bir dakikanızı rica
edeceğim.
Değerli arkadaşlarını, Yüce Heyetinizin karanyle tespit ettiğiniz, bu oturumdaki konuşma süresi
1 - 2 dakika sonra bitmek üzeredir. Yine aynı ka^
rai da, siyasî partiler grupları adma konuşma için
sayın hatibe verdiğiniz süre bitmemektedir. Ancak,
saat 21.0$'den sonra tekrar gece oturunıana başlamak
duruma var. Sayın hatibin de henüz konuşmak için,
sizin verdiğiniz karara göre süresi var. Yalmz bu
mevzuda, sayın hatibin konuşmasının biimesine de
ğin, kesilmeden görüşmelere devanı edilmesi, yemek
arasının ondan sonra verilmesine dair bir önerge var.

çimde sanayicinin aleyhine gelişmiştir. 1976'da sa
nayi ve inşaat, yurt içi gelirin % 53'ünü sağlarken,
toplam kredilerin ancak % 31'ini alabilmiştir.

Daha evvelki yapılan uygulamaya göre, Yüce He
yetinizin kararını almak suretiyle ancak sayın hati
bin konuşmasını devam ettirme imkânına sahibimi.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Danışına Kurulu
nun karan var.
BAŞKAN — Efendim, daha evvel bu hususta
geçmiş bütçelerde çok çeşitli, sayısız uygulamalar
var. Bu uygulamaya istinaden, önergeyi oylarınıza
arz edeceğim.
Sayın hatibin konuşmasının sonuna değin süre
nin uzattlmasmı oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Ecevit.
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın Meclise
ve saym üyelere şükranlarımı sunarım.
Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet döneminde
köylünün nasıl ezildiğine bir ömek de tarım kredi
leri oranının toplam krediler. içinde düşüşüdür. 1976
sonunda banka kred ileri içinde payı en çok azalan
kredüer, tanım kredileridir. Tanm kredileri 1974'te
toplam kredilerin % 26'smı bulurken, 1976'da % 21'e
düşmüştür. Bunun içinde de, küçük üreticinin, köy
lünün aldığı pay büsbütün küçülmüştür.

Türkiye'ye bu Hükümet döneminde bol yağ it
hal edilmiştir. Türkiye'ye bol yağ ithal edilirken, bu
nun sonucu olarak Türkiye'deki margarin üretimi
°/o 59,8 oranında düşmüştür. Yağın ithalât ve iç pi
yasa fiyatları arasında büyük fark vardır. Bu fark
ların bir fonda biriktirilerek üreticiye aktanîması
gerekliydi; fakat Adalet Partisi, Hükümetin büyük
kanadı olarak bu fonu da kaldırmıştır ve kânn tü
münü ithalâtçıya bağışlamıştır. Şimdiye kadar it
halâtçının Devlet Hazinesinden, işçi dövizinden, üre
ticinin cebinden, sanayicinin kasasından sağladığı
bu haksız kâr, bu vurgun kazancı 1 milyar lirayı aş
mış olmalıdır. O yüzden, ayçiçeği üreticileri perişan
bir duruma düşmüştür, yerli yağ üretimi % 59,8 ora
nında düşmüştür. Oysa bir avuç ithalâtçıya sağlanan
aşırı kazançla ve dövizle, Türkiye yağ fabrikalanyle
donatılabilirdi ve yağ ithal eden ülke durumundan
çıkıp, yağ ihraç eden ülke durumuna gelebilirdi.

Ayrıca, «vatandaşîann konut ihtiyacım karşıla
yacağız, yılda ldö' bin konut yaptıracağız» gibi id
dialara karşın, hem lö/ft bin ile kıyas edilemeyecek
kadar az sayıda, ancak birkaç bin konut gerçekleş
tirilebilmiştir, hem de konut yapımına yönelen ipo
tekli kredilerin toplam banka kredileri içindeki payı
% 4,5'dan 3'e düşmüştür.
Bu Hükümet elinde kredi dağılımı, yalnız köy
lünün, yalnız konut yaptırmak isteyen yurttaşın aley
hine değil, esnaf ve sanaikann ve özellikle sanayi
cinin aleyhine de gelişmiştir ve çek adaletsiz bir bi

Aynı yıl yurt içi gelirin ancak % 13,5'unu sağ
layan ticaret sektörüne ise banka kredilerinin % 69'u
yöneltilmiştir. Üstelik, özellikle bu dönemde ticarî
krediler üretimi destekleyecek yönde değil, istifçir
ligi ve spekülatif kazancı kamçılayacak ve üretimi
düşürecek yönde kullanılmıştır.
Değerli arkadaşlarım, bu dönemde tüccarlardan
büyük bir bölümüne sağlanan krediler, halta döviz
ler nasıl ülke aleyhine, üretici aleyhine ve yerli sa
nayi aleyhine değerlendiriliyor; bunun çok acı ve
ilginç örneği yağ ithali konusunda görülebilir.

Aylardır Hükümetten bu korkunç soygunun he
sabını sormak istiyoruz Mecliste; fakat bir türlü sara
geimiyor. Değerli arkadaşlanm, demokraside Par
lamentonun tek görevi yasa çıkartmak, bütçe onay
latmak değildir. Parlamentonun temel görevlerinden
biri de denetimdir, fakat Adalet Partisi denetimden
sürekli kaçmaktadır. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Nitekim, bu yağ soygunuyla, vurgunuyîa ilgili olarak verdiğimiz önergeye de, Mecli
sin çahşma düzeni içinde bir türlü sıra geîememektedir.
Değerli arkadaşlanm, örneklerim verdiğim gibi;
hayalî kaynaklarla, hayal dış kredilerle, hayalî ta
sarruf artışîanyla ve hayalî temel atmalarla gerçek
fabrikalar, barajlar değil, ancak hayalî şatolar ku
rulur.
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Adalet Partisi ve Başbakan, ekonominin foyası
iyice meydana çıkmadan seçim sandığına kapağı at
mak isteyecek noktaya gelmişlerdir. (A. P. sırala
rından «A, aa...» sesleri, gülüşmeler) Tam seçime 8
ay kala... Seçimden kaçtığımız için söylemiyorum;
seçimden, en gerekli olduğu zamanda kaçan ve Tür
kiye'yi bugünkü duruma sürükleyen, Adalet Partisi
dir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Biz, dün kaçmadık, bugün kaçmıyoruz. 2 ay son
rası için de, siz varsanız, biz de varız. (A. P. sırala
rından gülüşmeler)
Yalnız, Adalet Partisi, asıl memleketin ihtiyaç
duyduğu sırada seçimden kaçtı da, seçim işlemlerinin
başlamak üzere olduğu, norma! seçime 8 ay kalan
b'r dönemde, neden birden bire «erken seçim» diye
cek haîe gelmeye başladı, bunun da nedenlerinden,
teki değil, fakat biri işte budur.
1 yıldır sunî teneffüsle yaşatılan ekonominin ar
tık nefesi tükenmektedir; 1977 Ekimine kadar bile
yetişemeyeceğini her halde Sayın Başbakan hepimiz
den daha iyi bilmektediir. Seçimlik temel atmalarla
ekonomik çöküntüyü gözden saklamaya artık olanak
kalmamıştır^ Seçimin bir asa önce yapılmasını biz
de isteriz; ama çocukların, gençlerin bir an önce
imtiyazlı eşkiya elinden kurtulması için isteriz.
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Reji
min tehlikeden kurtulması için isteriz, önemi ulus
lararası sorunlarımızın ve uMıssî güvenlik sorunumu
zun biran önce çözülmesi için isteriz. Oysa bütün
bunlar, Hükümet Başkanının umurunda bile değil
dir; Tersine, bütün bunlar, O'nun, Hükümette ka
labilme uğruna gözünü kırpmadan millete ödettiği
ağır bedellerdir.
Adc'et Partisi Genel Başkam, böyle bir Hükü
metle karşılaşacağı sıkıntıları ve ülkenin uğrayacağı
zararları kuşkusuz, daha bu Hükümeti kurmaya kal
kışırken biliyordu. Bile bîîe bu Hükümeti kurdu,
foüe bile bugüne kadar sürdürdü. Sürdürebilmiş ol
mayı da; gençlerin öîümü pahasına, çocukların ölü
mü pahasına, eğitimin durması pahasına, ulusal gü
venliğimizin askıda kalması pahasına bu Hükümeti
sürdürebilmiş olmayı da büyük bir siyasa! basan gibi
gösteriyor.
Boşa temel atarak, temel atıp bir yana bıraka
rak ekonomik gelişme sağlanamayacağım her halde
nihayet Sayın Demire! de anlamaya başlamış olmalı
ki, son zamanlarda, gelişmenin bazı temel unsurların
dan da söz etmeye başladı. O arada, örneğin, elek
trik enerjisinin, demir - çeltiğin, altyapının önemin
den söz etmeye başladı.
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Adalet Partisinin kurduğu hükümetler elinde, bu
temel unsurlarla ilgiM yatırımların nasıl ihmal edildi
ğini yıllardır hatırlatıyoruz. Sayın Demirel'i ve hü
kümetlerini bu konuda uyarmaya çalışıyoruz. Alt
yapıların geri bırakılmasından ve yetersiz kalmasın
dan doğacak sakıncaları geçen yıîki bütçe konuşmam
da uzun uzadıya anlatmıştım. Sayın Demire!, daha
ancak şimdi şimdi bunların sözünü etmeye başladı.
Ama, vermiş olduğum rakamlardan görüMüğü gibi,
ba yönde atılan herhangi bir adım henüz yok.
Kendi yarattığı altyapı boşluğunu, enerji açığını
kapatmaya kalkışacak yerde, sanki dün iktidarda de
ğilmiş gibi, bugün iktidarda değinmiş gibi, bu te
me! yatırım alanlarıyla, altyapılarla ilgili olarak Sayın Başbskan 1980'lere, 1990'lara, 2000 yıllarına iliş
kin hayallerini bizlere ve kamuoyuna naklediyor. Oyss, o yıllar için ortaya attığı hedeflerle ilgili rakam
lar bile kısır bir muhayyilenin büyüyen gereksinme
lere yetmeyecek kadar yetersiz hedefleridir. Türk
toplumu, her anlamda tutucu iktidarlar döneminden
kurtulduğunda, o hedeflerin çok ötesine doğru atı
lımlar yapabilecek kadar dinamik bir toplumdur. Bi
zim yeni bir düzenle, halkın yapıcı, yaratıcı gücünü
harekete geçirerek gerçekleştireceğimiz sağlıklı geliş
me ortamında, o kısır muhayyilenin yetersiz hedefleri
kısa sürede aşılacaktır.
Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet, kırılıp dökülen
ekonominin, kendi kırıp döktüğü ekonominin dayanab'ilhliğini seçime kadar uzatabilmek için, ekonominin
bütün olanaklarını tüketti ve bir süreden beri gele
ceğinden de yemeye başladı. Bunun en belirgin ka
nıtı, döviz durumuna ve dış borçlar durumuna bakıl
dığında görülür.
Bugünkü Hükümet kurulduğunda, Türkiye'nin brüt
döviz rezervi 1 321 000 000 doîar, net döviz rezervi
de 68 000 000 dolardı. 1976 sonunda ise brüt rezerv
1 321 000 000'dan 88 000 000 dolara inmiştir. Net
döviz rezervi ise eksi 2 878 000 000 dolardır. 3 mil
yar dolara yaklaşan bu döviz açığına, son haftada
1 milyar doları balan bekleyen transferleri de ekle
mek gerekir. Üstelik, bu dönemde Türkiye, tarihinin
en ağır kısa vadeli dış borç yükü altına sokulmuştur.Bu Hükümet sağlıklı yollardan dîş kredi bulamaz
dunsma geldiği için, karanlık yollardan dövize çev
rilebilir mevduatlar ve banker kredileri aramaya başlamaşîır. Bunları sağlayabilmek için her ödünü ver
miştir. Uluslararası malî çevrelerin görüşlerini yansı
tan ynym organlarında, artık, «Türkiye armağanlar
dağıtıyor» ifadesi kullanılmaktadır.
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Değerli arkadaşlarım, bu DÇM'leri aslında kredi
saymak da yanlıştır; bunlar başkasının parasıdır, bun
lar emanet paradır. Şimdi, verilen tüm ödünlere, da
ğıtılan armağanlara karşılık o emanet parayı bulma
olanağı bile son derecede daralmıştır. Üstelik, bu dö
vize çevrilebilir mevduata yüksek faiz Verildiği gibi,
bununla yetinilmeyip kur garantileri de verilmek sure-'
tiyle yine ülke ekonomisinin geleceğinden yenilmiş olmaktadır*
Döviz rezervlerimizin sorumsuzca tüketildiği bu
dönem, işçi dövizlerinin de hızla azalmaya başladığı
bir döneme rastlamıştır. Eğer dövizlerimizin tüketil
mesi ve ülkemizin çok ağır kısa vadeli dış borç yükü
altına sokulmuş olması karşılığında yatırımlar hızlan
mış olsaydı, üretim artmış olsaydı, işsizlik azalmış, ulu
sal sanayimiz güçlenmiş, ulusal güvenMğlmiz daha
sağlam temellere, yerli sanayilere dayandırılmış ol
saydı, bunlarla avunabilirdik; «zararı yok, dövizimiz
tükendi ama, döviz yaratacak bir ekonomiye, döviz
yaratacak. tesislere kavuştuk» diye avunabilirdik. Oy
sa bunun tam tersi olmuştur. Verdiğim örneklerde
açıkça gösterdiğim gibi bunca dövizin eritilip bitiril
mesine rağmen yatırımlar bir duralama dönemine, üre
tim ise düşüş dÖ5iemine girmiştir.
Yine bu dönemde, ekonomimizin yapısal bozuk
luğu büsbütün artmıştır ve ekonomimizin kendi iç
dengesi bozulmuş, gelir dağılımı büsbütün adaletsfzleşmiştir*
Dövizlerimiz böylesine tüketilirken ve işçi dövizled azalırken, bir umut, dış satım gelirlerimizin art
ması olabilirdi. Sayın Başbakanın bu konuda büyük
hayalleri vardı. Yıl ortalarında diyordu ki: «Yıl sonu
na kadar ihracat gelirimiz 2.5 milyar dolar olacaktır.»
Sonra bu yetmedi, bir kaç hafta geçtikten sonra, «Ha
yır, 3 milyar dolar olacak ihracatımız» dedi. Biz ise,
uzmanlara danışarak yaptığımız gerçekçi hesaplara
dayandık ve dedik ki, «Hayır, yıl sonunda ihracat
geliri 2 milyar doları bulmayacaktır.» Şimdi Hüküme
te soruyorum: Bizim dediğimiz mi çıktı, sizin dediği
niz mi çıktı? (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar.)
Nitekim, ihracatta umulan başaranın sağlanamadı
ğını, yıl sonundaki basın toplantısında- Sayın Başba
kan da itiraf etmiştir.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan, sanırım
yine dünkü konuşmasında, ihracatın daha çok sana
yiden güçlenmesi, sanayi ürünlerine dayanması gerek
tiğini söylüyor. Oysa bildiğimiz kadarıyîe sanayi
ürünlerinin tüm ihracatımızdaki oranında da bir dü
şüş yine bu Hükümet döneminde yer almıştır.
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Sayın milletvekilleri, artık bu Hükümetin, borç
para veya ödünç döviz bulabilmek için, dışarıya eko
nomik ve malî ödünler ve armağanlar dağıtma aşa
masını da geride bırakıp, siyasal ödünler ve arma
ğanlar dağıtma aşamasına ulaştığından kaygı duyul
maktadır.
Nitekim, Aralık ayında bu Hükümet, Avrupa
Ekonomik Topluluğunun daha önce reddettiği öneri
lerini, «görüşülmeye bile değmez» diyerek reddetti
ği önerilerini ve isteklerini kabul etmiştir. Bu kabul
edilen öneriler, aslında Türkiye'ye bir şey getirmediği
gibi, Avrupa Ekonomik Topluluğuyla, Ortak Pazar
la, aramızdaki temel ve hayatî sorunları da bir yana
atmaktadır. Koalisyonun bu konuda, bildiğiniz gibi,
çok hassas ve milliyetçi görünen bir kanadı vardır.
Belki kelimelerdeki bazı nüanslar önem taşır; diye
belirteyim milliyetçi veya millici bir kanadı vardır.
Bu kanat, Ortak Pazarla ilişkilerimiz üzerinde büyük
bir ısrarla, duyarlılıkla dururdu; fakat ithalât rejimin
de Adalet Partisinden istediği ödünleri koparınca, Or
tak Pazara verilen ödünleri görmezlikten gelmeye baş
lanıştır. (C. H. P. sıralarından alkışlar) Aslında, ko
alisyon ortakları arasında, bu konuda var gösterilmek
istendiği kadar, derin görüş ayrılıkları bulunduğunu
da sarumyorum. İki parti arasında öteden beri, yıllar
dan beri, iş âlemini ve piyasayı ele geçirme mücade
lesi vardır. Kimi zaman bu mücadele Odalar Birliği
minderinde sürdürülür, kimi zaman sunî bir İstan
bul - Anadolu maçı sahasında sürdürülür. Bu çekiş
me, hiç değilse şimdilik, Adalet Partisinin hem Ortak
Pazara, hem de Hükümet ortağına verdiği büyük
ödünlerle ortağının lehine sonuçlanmıştır.
Türkiye'nin yalnız sınaileşmesini değil, tarımsal
gelişmesini bile tehdit eden Ortak Pazarla ilişkiler
sorunu ise, öteki hayatî ulusal sorunlarımızla birlik
te askıya alınmıştır.
Değerli arkadaşlarım, Hükümet, Ortak Pazar ko
nusunda bir politika bile saptamayacak durumdadır.
Çünkü, yalnız bizlerin değil, bütün dünyanın bildiği
gibi, bu Hükümet Türkiye'nin bazı temel meselelerini
kendi içinde görüşemeyecek durumdadır; görüşse bi
le üzerinde anlaşamayacak durumdadır. Bunu bile bi
le, yalnız kendisi bile bile bile değil, dünya âlem bile
bile, bu Hükümetin işbaşında kalmaya devam etmesi
nin milliyetçilikle nasıl izah edilebildiğini anlayabil
mek çok zordur. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.)
Değerli arkadaşlarım, biz Hükümetten kaçmadık
1974'te. «Seçime gidelim» diyen insanlar Hükümet79 —
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ten kaçmış sayılamazlar. Hükümetten kimin kaçtığı
nı 1971 yılında gördük; kaçış diye ona derler. (C.
H. P. sıralarından «Bravo» sesleriı alkışlar.)
Eğer biz de Türkiye'nin hayatî uluslararası so
runlarını çözemeyeceğimizi bile bile Hükümette kal
mayı içimize sindirebiilseydîk Hükümette kalırdık.
Ama kalmadık. Çünkü, bizim partimiz sorumluluk
bilinci olan partidir. Çünkü, bizim partimiz gerçek
ten milliyetçi olan partidir. (C. H. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.)
Siz ise, Türkiye'nin bugünkü ekonomisini, gele
cekteki ekonomisini tehdit edecek noktaya gelmiş bir
Ortak Pazar sorununu iki yıldır ele alamayan bir Hü
kümeti, sırf Hükümette olabilmek uğruna ayakta tu
tuyorsunuz ve bunu da ele güne karşı bir başarı, bü
yük siyasal başarı, taktik basan gibi gösteriyorsunuz.
M Ü F İ T BAYRAKTAR (Bolu) — Niye kaçtınız?
BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Kaçma hikâye
sini anlatmayın, 1971'i tekrarlarım burada, (C. H. P.
sıralarından alkışlar, A. P. sıralarına doğru ayağa
kalkmalar.)
BAŞKAN — Yerinize oturun efendim.
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bir daha ne
zaman kaçmaktan söz ederseniz, o tarihî gerçeği ha
tırlatacağım. Siz seçimden kaçtınız Türkiye'nin seçi
me en çok gerek duyduğu dönemde ve o yüzden ço
cukların ölümüne göz yumdunuz; o yüzden Türkiye'
nin tehlikeler içîne sürüklenmesine göz yumdunuz.
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.)
Değerli arkadaşlarım, aslında Ortak Pazarın Tür
kiye ile alıp veremediği bir şey yok; bizim Ortak Pa
zarla alıp veremediklerimiz var. Bizim, Ortak Pazara
birtakım istekler, koşullar, öneriler ileri sürmemiz ge
rekiyordu. Nitekim, Hükümette bulunduğumuz kısa
dönemde ilk kez bu konuda geleneksel olarak çelişik
düşünceler besleyen, değişik tutumlar izleyen ilgili
Devlet kuruluşlarım, bakanlıkları uzmanlarla birlik
te bîr araya getirdik; bir Hükümet görüşü oluştur
duk ve yurt dışında Ortak Pazarla ilgili birtakım gi
rişimlerin hazırlıklarını yaptık, isteklerimizi öne sü
rebilmek için gerekli zemini hazırladık; fakat o nok
tada Hükümeti bırakma zorunda kaldık. Türkiye'nin
Ortak Pazardan istekleri vardı, Türkiye'nin Ortak
Pazara birtakım koşullar ileri sürmesi gerekiyordu.
Bu Hükümet ise ne yaptı? Dedi ki, «ben senden da
vacıyım, onun için sen bana isteklerini söyle.... Dün
yada böyle şey görülmüş değildir. Bunun Avrup'da
ne kadar hayretle karşılandığını Ortak Pazar yetki
lilerinden kendi kulaklarımla duymuşumdur. Ama
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ben hayretle karşılamadım, neden
Hükümetin
Dışîşîeri Bakanlığının böyle yaptığını biliyordum.
Çünkü, kendi içinde toplanarak bu konuyu görüşüp
Dokuzlara sunacağım istekleri hazırlayabilecek, kâ
ğıt üstüne dökebilecek durumda değildi bu Hükümet.
«Omın için bu Hükümet, Ortak Pazara benim siz
den ne listemcm gerekiyor, siz onları hazırlayın, ta
lepler halinde bana getirin» dedi. Getirdiler; «görüş
meye bile değmez» dendi. Aradan birkaç ay geçti;
bu kez aynı talepler, istekler sessiz, sedasız kabul
edildi.
Değerli arkadaşlarım, Ortak Pazarla ilişkilerimiz
sorunu aslında Ortak Pazarla aramızda çözülme aşa
masına ulaşmadan önce kendi içimizde, kendi yurdu
muzda çözülmesi gereken bir sorundur. Bu sorunun
temelinde ekonomimizin ve sanayimizin bugünkü ya
pısal aksaklıkları, çarpıklıkları, bozukluklar vardır.
öyle bir düzen vyle bir ekonomik yapı var ki Tür
kiye'de, bir avuç yağ ithalâtçısının Devleti ve halkı
soyarak, ulusal sanayimizi batırarak, ayçiçeği üretici
lerini süründürerek, hiç zahmetsiz milyonlarına on
milyonlar katablldiiklerini görüyoruz. Bir traktör ara
cısı, bu düzende, bir traktörden, traktör fiyatının en
az yansı kadar, zahmetsiz, vergisiz, sigorta primslz
kâr Sağlayabiliyor. Sahte mobilya ihracatçılarına mlilyonîar, milyonlar veriliyor bu düzende. Böyle bir ül
kede, böyle bir rejimde, düzende elbette sanayiciler,
hiç bir gerçek sanayi ülkesinde hayal edilemeyecek
kadar yüksek kârlar sağlayabilmek isterler; en azından
bir yağ vurguncusu kadar, bir demir •• çelik istif çişi
kadar kâr sağlayabilmek isterler. Bu kadar yüksek
kâr sağlama isteğine yöneltâlmiş olan sanayicilerle
de dünyaya açıhmlamaz, Ortak Pazar üyesi oluna
maz. DÜKüyaya açılabilmek için, halkın cebinden ver
diği destekleme ahmîarı da, pamuk ipliği konusunda
olduğu gibi, gün gelir Hükümetin, memleketin başına
kakılır.
Böyle bir düzende, böyle bir ekonomik yapı ile,
Mzlm Ortak Pazar sorunumuzu çözme olanağımız
yoktur.
Sorun Ortak Pazardan çıkma sorunu da değildir.
Türkiye'de düzen değiş'p, Türkiye kurtarıldığı vakit,
Türkiye'de gerçek ve sağlıklı sınaîleşme başladığı
vakit, Türkiye'de köylü ile omuz omuza tarımda ger
çek geîişme sağlandığı vakit, Ortak Pazar sorunu ken
diliğinden çözülebilecek düzeye erişir. Yeter ki, o za
mana kadar böyle sorumsuz Hükümetler elinde iş iş
ten geçmiş olmasın, Fakat ekonominin yapısal bo
zukluklarını ve gelir böiaşümünü düzeltecek yerde
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büsbütün bozan bir Hükümetin, sanayi yapımızdaki
çarpıklığı giderecek yerde büsbütün çarpıtan bir Hü
kümetin, tarımda yaygın kooperatifleşmeyi ve ger
çek gelişmeyi engelleyen bir Hükümetin, hele bir de
tüm dövizleri tüketmiş, emanet döviz bile bulamaz
duruma gelmiş bir Hükümetin, Ortak Pazar karşısın
da yapabileceği tek bir şey vardır; ödün vermek. Bu
Hükümet de işte onu yapmıştır. Ödünler verme, ar
mağanlar dağıtma zorunluğu arttıkça, gizli diploma
si yöntemleri de büsbütün işlerlik kazanmaktadır.
Önemli uluslararası sorunlarımızla ilgili hiç bir
konuda ne olup bittiğine, Hükümetin ne yaptığına,
ne düşündüğüne dair ulusumuzun hiç bir bilgisi yok
tur, Parlamentomuzun hiç bir bilgisi yoktur. Son
günlerde Kıbrıs'ta neîer olup bittiğini bile yabancı
başından, radyolardan öğrenmeye çalışıyoruz. (C. H.
P. şuralarından alkışlar.)
Ege Kıta Sahanlığı sorununu Yunan Dışişleri Ba
kam Bitsios'Ia görüştükten sonra, «Ne görüştüğümüzü
açıklamakta yarar görmüyorum» diyor Türk Dışişle
ri Bakam. Yunanistan Dışişleri Bakanının bileceğini
Türkiye Büyük Millet Meclisi bilmeyecek. Bu ne
biçim sırdır arkadaşlarım? (C. H. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar.)
Ne oluyor Ege Kıta Sahanlığında? Bilmiyoruz!
FIR Hattında ne oluyor bilmiyoruz; Kıbrıs'ta Hü
kümet bir şey düşünüyor mu, olanlar bitenler Hükü
mete rağmen mi oluyor; ne oluyor, ne olmuyor, bil
miyoruz. Bilmemize de imkân yok. Çünkü bu Hükü
met, bunları sanmayınız ki yalnız sizden sakhyor,
Parlamentodan saklıyor, milletten saklıyor; bu Hü
kümet bunları kendi kendinden de saklıyor. (C. H.
P. sıralarından alkışlar.) Kıbrıs'ta neler olup bittiğini,
Hükümetin yetkili ağızlarından gereken aymıtıianyle,
Hükümetin öteki kanatlan acaba öğrenebilmiş mi
dir? Bundan büyük kuşkumuz var, bütün dünyamn
bundan büyük kuşkusu var.
Değerli arkadaşlarım, şimdi ödün verme zorunluğu, hele ekonomide düştüğümüz darboğaz nede
niyle ortaya çıkan ödün verme zorunlusu dünya ta
rihinin bir asır gerişlinde kalmış olan gizli diplomasi
yöntemlerine şimdi Türkiye'de birdenbire yeniden
büyük ölçüde geçerlilik kazandırmıştır. Fakat 20 nci
yüzyılın son çeyreğinde gizli diplomasiyle gidilebile
cek yolun bir sının vardır. Hükümet, daha doğrusu
Hükümetin bir kanadı, görünüşe göre öteki kanatlar
dan da habersiz olarak dış politikayı yürüten kanadı,
şimdi o sınıra varmış veya yaklaşmışa görünmektedir.
Özelikle, uluslararası sorunlarımızı çözebilmek için

16 . 2 . 1977

O :2

erken seçimin zorunlu olduğu bir dönemde kişi veya
*>arti ihtirastan uğrunda seçimden kaçıp, şimdi nor
mal seçime ancak 8 ay kala, erken seçimden söz et
meye başlamasının bir nedeni de bu olsa gerektir.
Değerli arkadaşlarım, bir şeyi açıklığa kavuştura
yım : Bunlan erken seçime gitmeme gerekçeleri ola
rak söylemiyoruz. Biz, ne dün kaçtık seçimden, ne
bugün kaçarız, ne yarın kaçarız. Yalnızca, bütün
dünyada Türkiye ile ilgilenen herkesin sezdiği birta
kım gerçekleri Meclisin kürsüsünde de saptamak üze
re bunlan söylüyorum.
Ortak Pazar konusuyla ilgili bir çift süzütn da
ha var.
Hükümetin, sorunu çözüm yoluna soktuğu izle
nimini vermeye uğraştığı şu günlerde, bir pamuk ap
liği sorunu çıktı Ortak Pazarla aramızda. Dış tica
reti, Ortak Pazar ülkeleri lehine her yıl daha büyük
ölçüde açık veren Türkiye'nin, sanayi ürünü olarak
belli başlı bir tek pamuk ipliği vardı o ülkelere sata
cak. Şimdi o pamuk ipliği de pamuk üreticimizin
boğazına dolanmak isteniyor. Eğer öyle olursa ve
Hükümet bu konudaki ödünü pamuk üreticisi köy
lünün hakkında, onun kazancından kısarak vermeye
kalkışırsa, ildi elimiz bu Hükümetin yakasında ola
caktır.
Değerli arkadaşlarım, ne gariptir ki, kendine «mil
liyetçi» diyen Cephe Hükümeti, en önemli millî so
runumuzda, güvenlik sorunumuzda da Türkiye'yi bü
yük güçlüklere sürüklemiştir. Bir yandan Türkiye'nin
tutarlı bir dış politika izîiyememesi, bir yandan da,
üükemizin büyük dış ödeme güçlükleriyle karşı karşıya
gelirmiş olması, ulusal güvenliğimizi de olunssuz bi
çimde etkilemektedir. Hiç bir ulusal sorunda dış poli
tika saptayamayacak kadar kendi içinde tutarız olan
bu Hükümet, tüm dış sorunlarımızı iki yıldır askıda
tutuyor. Bunun kaçınılmaz bir sonucu, ulusal gü
venlik risklerimizin, güçlüklerimizin ve savunma
giderlerimizin büyük ölçüde artmasıdır.
Ulusal güvenlik kavramı: Türkiye'nin kendine
özgü bir ulusal güvenine kavramı geliştirmesi gere
ğini biz yıllardır söylüyorduk; «Ne demek istiyorsu
nuz» diyorlardı bize. Nihayet Senatodaki konuşma
sından anladığımıza göre, sayın Dışişleri Bakanı da,
bir ulusal güvenlik kavramı oluşturma gereğini, lâf
la da oba anlamış gibi görünüyor. Fakat henüz bildi
ğimiz kadanyla o yönde atılmış herhangi bir adım
belirtisi yoktur.
Sayın milletvekilleri, bu Hükümet, .ülkemizin en
hayatî ulusal sorununu, güvenlik sorununu, iki yıldır,
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denizler aşırı bir ülkenin kongresinde alınacak veya
belki de alınmayacak bir karara bağlı tutmaktadır.
«Türkiye'deki Ortak Savunma Tesisleri» denilen
tesisler ne açıktır, ne kapalıdır. Amerikan ambargosu
ne kalkmıştır, ne kalkmamıştır. Türkiye ile ilgili her
şey gibi, bu Hükümet dönemindeki her şey gibî onlar
da belirsizdir, onlar da askıdadır.
Bu arada Hükümet, Amerika ile aramızdaki İkili
Savunma İşbirliği Anlaşmasının Amerikan Kongresin
de onanacağı varsayımına dayanarak, savunma ile il
gili birçok siparişler vermiş ve yükümlülükler altına
girmiştir. Eğer anlaşma onanmaz ise, hükümetten
hükümete, silâh veya ordu için başka araç gereç alı
mı olanağı da, kredili alım olanağı da kalkacaktır.
Türkiye, yapmış olduğu Siparişler için, peşin ödenecek
dövizle (ki, Merkez Bankasının durumunu anlattım)
- büyük ödemeler yapmak zorunda kalacaktır, ulusal
güvenliği için.
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Sayın milletvekilleri, biz, ulusal güvenliğimiz söz
konusu olduğunda, Hükümetin içline düştüğü durumu
İstismar etmeyi aklımızdan geçirmeyiz. Bu sıkışık duruma Hükümetin kendi kusurları ve sorumsuzluğu
veya yeteneksizliği nedeni ile düşülmüş olsa da bunu
istismar etmeyiz.
Secimse, seçim; daha demokratik ve tutarlı bir
hükümetse öyle bir çözüm; ya da sorunlara ulusal sorumluluk anlayışı içinde ortak çözüm arayışı... Bunların hepsine varız. (CHP sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, zaman zaman bir ulus, ço
ğulcu ve özgürlükçü demokrasinin gereği olan bütün
görüş ayrılıklarını, bütün çekişmelerini unutmasını,
bîr yana bırakmasını gerektirecek hayatî durumlarla,
hayatî sorunlarla karşı karşıya gelebilir. Bugün ulusal
güvenlik konusunda öyle bir durumla karşı karşıyayız.
Ulusal güvenliğimiz uğrunda üzerimize düşenleri yap
maya hazırız. Gerçek milliyetçiliğin de gereği zaten
budur.
Sayın milletvekilleri, bu Hükümet döneminde,
hatta bu Hükümetin kuruluş hazırlıkları ile birlikte
ülkemizde iç güvenlik de en az dış güvenlik kadar
önemli bir sorun olmuştur. Cephe hareketinin başladı
ğı 27 aydır Türkiye bir siyasal cinayetler ortamında
yaşamaktadır. Artık günlük olaylar haline gelen siyasal nedenlerle, adam öldürmelerin sayısını bile akılda
tutma olanağı kalmamıştır; fakat iki yılda bu sayının
150tyi bulduğu bilinmektedir.

Sayın milletvekilleri, bugün bekleyen, bekletilen
transferler arasında en büyüğü Ordumuzun beklediği
transferlerdir. Aylarca, zarurî, ivedi savunma gerek
sinmeleri ile ilgili ithalât için gereken dövizi bu Hü I
kümetten alamamaktadır Türk Silâhlı Kuvvetleri. I
Çünkü, Hükümet bulup da verememektedir.
I
Bugün ulusal savunmamız âdeta iki ambargonun
I
kıskacı arasında kalmıştır. Bir yandan Amerika'nın
I
silâh ambargosu, öbür yandan Hükümetin çaresizlik
ten uyguladığı döviz ambargosu. Silâhlı Kuvvetleri
Eylemler ve saldırılar, üniversitelerle, okullarla
miz, temel silâh gereksinmesinin yaklaşık % 80'irii I
dışardan döviztle sağlamak zorundadır; Silâhlı Kuv I sınırlı kalmıyor; önceden planlanan biçimde halkın
içine sokuluyor. Bunlara «Gençlik olayları» demek,
vetlerimiz bu durumda elbette son derecede güç du
I gençliğe karşı büyük haksızlık olur. Gençlik bu olay
rumda kalmış olmaktadır.
ların sorumlusu değildir; gençlik bu olayların sadece
O kadar sözü edilen ulusal savunma sanayini kur
ma yolunda ikü yıldır hangi somut gerçek adım atıl I başlıca kurbanıdır. Başkentte herkesin bilgisi içinde,
I öyle özerk üniversitelerde de değil; liseîerde, orta
mıştır; bunu da öğrenmek isteriz.
I okullarda eylemler oluyor. Liselere, ortaokullara
Değerli arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin
kışkırtıcılar, silahlı eşkiya sokuluyor.
alımlarında, dövizsizlik nedeni ile Hükümetin döviz I
Millet Meclisi sabahtan beri burada bütçe müzaaıribargosu nedeni ile meydana gelen her gecikme I kerelerini görüşürken, Ankara'da, başkentin* ortasında
fiyatları büsbütün artırmaktadır.
adı «50 nci Yû Okulu» olan bir liseye, bu Hükümetin
I
teşvik ettiği, koruduğu Sahte komandolar saldırdılar.
Biz bu hayatî konuda bugüne kadar tartışma aç
I
Okul
öğrencisi bir küçük kız, pencereden gördüğü
maktan kaçındık; ama önümüzde çığ gibi büyüyen
duruma
yüreği dayanamadı, öldü. Fakat bu Hükü
bu sorun karşısında Hükümetin sessizliği, hareketsiz
metin yüreği dayanıyor, bu Hükümeti ayakta tutanla
liği, bugün, sınırlı ölçüde de olsa, bizi bu soruna eğil
rın
yüreği bu cinayetlere dayanıyor. (CHP sıralarınmek zorunda bırakıyor.
I
dan,
«Katiller orada» sesleri)
Sayın Başbakanın ve Adalet Partisinin, son za
Adalet, mahkemeler katilleri arıyor; katilleri pomanlarda, Ekim'i bekleyemeden seçim ister görün I
melerinde, hjç kuşkusuz, bu sorunun altından kalka- I üs yakalayamıyor, polisin yakalayamadığı katiller
1 Başbakanın makam odasında onunla görüşüyor
mayısın da önemli bir etkisi vardır.
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.ETEM EKEN (Çorum) — Yakalananlar kendi
lerinden ise, bırakıyor.
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Polisler katilleri
yakalayamıyor, saldırganları, suçluları yakalayamıyor;
fakat o yakalanamayan suçlular, katiller herkesin gö
zü önünde şiddet eylemlerine komutanlık ediyorlar.
Büyük gazetelerde açık oturumlara katılıyorlar. Niha
yet İstanbul'da bir mahkeme mecbur kaldı bu ihmalde
bulunan polis hakkında kovuşturma açtı. Oysa asıl
soruşturulması, kovuşturulması gereken, bu Hükümet
tir. Çünkü, eğer istanbul'daki polis o suçluları yakalayamadıysa bu Hükümet yüzünden, bu Hükümetin
korkusundan yakalayamamıştır. (CHP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
E T E M EKEN (Çorum) — Yakalananlar kendilerindense bırakılıyorlar.
BAŞKAN — Sayın Eken...
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın arkadaş
larım, birçok okullarda öğretmenler, bir yandan sü
rülme tehdidi altında, bir yandan ölüm tehdidi altın
da görev yapma zorunda bırakılıyorlar.
Birçok üniversitelerde öğretim yapılamıyor. Bazı
üniversitelerde, fakültelerde profesörler, doçentler
derse giriyorlar, 200 kişilik sınıfta 50 kişi... Bu Hü
kümetçe korunan, astığı astık, kestiği kestik imtiyazlı
50 kişi... Silâh kullanmayan 150 öğrenci ise dışarıda,
can korkusundan gelemiyor okula.
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Orta Doğu?..
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Orta
Doğu
Teknik Üniversitesinin de hesabını göreceksiniz. Orta
Doğu'daki barışı hazmedemediniz. (A. P. sıralarından
gürültüler)
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim.
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Orta Doğu'da da
simidi olaylar çıkartmak üzere marifetlerinizi izliyo
ruz.
Aylar önce söyledim «Orta Doğu'da eylem ol
muyor, Hükümet bundan huzursuz olabilir; inşallah
tedbirini almazlar» diye. Tedbirini aldınız, şimdi belli
ki Orta Doğu'da da eylemlerin çıkmasının bekleyişi
içindesiniz. (A. P. sıralarından gürültüler)
Wk0HWUi\immw
»
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BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz.
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, aslında yalnız gençtik değil, polis de bu
olayların kuribanıdır. En büyük huzursuzluğu gerçek
polisler çekmektedir. Polis dernekleri; yöneticilerinin
sürülmesini, cezalandırılmasını göze alarak, büyük bir
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medeni ve demokratik cesaretle gerçekleri açıklamak
ta, Hükümeti uyarmaktadır.
Sanırım tarihte ilk kez bir devletin polisi o Dev
letin hükümetini uyarıyor, «Beni eşkiyayı koruma
mecburiyetine sürükleme» diye Hükümetine uyarılar
da bulunuyor; fakat sıkılmıyor bile Hükümet bu uya
rıları dinlemekten. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, Hükümetin iki kanadı, Ada
let Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi, olayların doğ
rudan doğruya içindedir ve arkasındadır. Adalet Par
tisi silâhlı siyaset eşkıyasını bir süre kullandı; şimdi
hem onları kullanır, hem de onlar tarafından kullanı
lır durumdadır.
Türkiye'nin büyük partilerinden birinin bu duru
ma düşmüş olması yalnız kendi açısından değil, Türk
demokrasisi açısından da son derecede acıdır.
Mezhep düşmanlığı, ırk ayrımı da alabildiğine kış
kırtılıyor.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de Müslüman hal
kımız arasında değişik mezheplerden yurttaşlarımız
vardır. Ne hikmetse, Cumhuriyet Halk Partisi hükü
mette olduğu zaman Sünnî, Alevî yurttaşlarımız, ara
larında bir ayrılık gözetilmeksizin yan yana, kardeş
çe yaşarlar; ama ne zaman Adalet Partisi iktidara gel
se, Türkiye'de mezhep kavgaları çıkmaya başlar.
Türkiye'de bu Hükümetle birlikte ırk ayrımı da
alabildiğine kışkırtılmaya başlandı. «Halklar» sloga
nıyla mücadele eden biziz. «Halklar» sloganına karşı
mücadele eden biziz ve bizim dışımızdaki bazı ile
rici kuruluşlardır. Toplantılarımızın bu tür slogan...
(A. P. sıralarından gülüşmeler)
ALİ TOPUZ (İstanbul) — Ne gülüyorsunuz?
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Toplantılanmızın bu tür sloganları haykıranlar tarafından engellen
mesi karşısında, Sayın Başbakan büyük mutluluk
duyduğunu belli etmektedir.
Bu engelleyiciler, ancak biz yakalarından
tutup
attığımız vakit toplantılarımızın dışında buluyorlar
kendilerini. Memleketi bölmek isteyen sloganları haykırıyorlar, Hükümet bir şey yapmıyor, ancak işe ya
ramaz duruma Hükümete yük olur duruma geldik
leri vakit, göstermelik olarak, içlerinden bir - ikisi
hakkında işlem yapılıyor.
Bu engelleyiciler de belli ki, bazı hükümet kanat
larının özel himayesi altındadırlar. Yasa sınırları için
de çalışan sol veya ilerici kuruluşlar, kendi toplantı
larına sokulan kışkırtıcılar bahane edilerek, itham al
tında tutuluyorlar. Uygulanmak istenen taktik budur.
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Sayın arkadaşlarım, cephe hareketinin amacını
şöyle tanımlayabiliriz : Ulusumuzu düşman cephelere
bölmek. Yurttaşlardan bir bölümünü, başkalarına kar
şı kuşku ve düşmanlık duvarları ile çevrili bir kale
içine hapsetmek ve kale içinde kalanların oylarım
Adalet Partisinde perçinlemek; fakat şimdi bu cephe
kalesinin duvarları da çatladı, kavga duvarların için
de de başladı.
Böyle yapay ve zorlama yöntemlerle insanlığın ge
lişme çizgisini, tarihin akışım kimse geriye çeviremez.
Eğer Adalet Partisi, hızla değişen dünyamızda ve
Türkiye'mizde varlığını ve gücünü koruyabilmek isti
yorsa, felsefesiyle ve tutumuyla çağdaş bir parti du
rumuna gelmeye uğraşmalıdır. İlle sola kaysın demiyo
ruz; çok partili demokraside sol partilere de, sağ
partilere de, merkez partilerine de yer vardır. Adalet
Partisinin demokrasiyi içine sind ire bilmesi yeterli ola
caktır; fakat Sayın Demire! yönetiminde bu parti, de
mokrasiyi, demokrasinin kurallarını içine sindirebilmiş
değildir. Devletin anayasal kurallarıyla ve Anayasa
kuruluşlarıyla da çelişki ve çekişme içindedir.
Cumhuriyet Halk Partisini zayıflatmak için, Cum
huriyet Halk Partisinin artık gözle görünür duruma
gelen iktidarını engelleyebilmek için, bu Hükümet her
şeyi mubah görmektedir. Elbette bizi zayıflatmaya
çalışmak hakkıdır, ama bizi zayıflatmaya çalışırken,
demokrasiyi yıkmayı, Cumhuriyeti sarsmayı, silâhlı
siyaset eşkiyasıyla işbirliği yapmayı göze alırsa, ne
kendine ne ülkeye hayrı dokunur.
Son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisine karşı
tezgâhlanan oyun, bu partiyi bir kıskacın içine alma
oyunudur. Cumhuriyet Halk Partisine ve Cumhuri
yet Halk Partililere karşı Türkiye'nin birçok yerinde
sürekli saldırılar düzenleniyor. Böylece, Cumhuriyet
Halk Partilileri fiilî savunma zorunluluğuna sürükle
mek ve şiddet eylemlerinin içine çekmek isteniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi bu oyuna gelmezse, o za
man da bazılarının Cumhuriyet Halk Partisinden
umut keseceği hesaplanıyor. Taktik ve kıskaç bu. He
saba göre, bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisinden
umut kesenler, Anayasa dışı davranışlarda bulunan,
şiddet eylemlerine kalkışan gruplara sığınacaklar, iş
çığırından çıkacak, şiddete karşı şiddet önlemleri al
manın gerekçesi sağlanmış olacak, gerekirse o arada
ordu da bu sürecin içine çekilecek.
Saym milletvekilleri, biz Cumhuriyet Halk Parti
si, bu kıskacın, bu tuzağın içinden çıkarız. Hakka gü
venimizle, halka güvenimizle çıkarız. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar).
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Bizim ne kadar silâhlarla üstümüze saldırıhrsa
saldırılsın, bizim topumuz tüfeğimiz yoktur ve olma
yacaktır. Bizim saldırı ekiplerimiz yoktur ve olmaya
caktır. Biz, kendimizi savunmak için bağımsız yargı
organlarından başka bir güce, iktidar olmak için de
halkın oylarından başka bir araca başvurmayız. Si
lâhların karşısına silâhla değil, korkusuzluğumuzla
ve insan sevgimizle çıkarız. (C. H. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar). Başka türlü davranırsak,
demokrasiyi yıkmak isteyenlerin oyununa gelmiş olu
ruz.
Adalet Partisi öteden beri komünizmi ve anarşiyi
bir umacı gibi kullanmaya çalışır. Böyle bir umacı
nın varlığına halkı ve bazı güçleri inandıramazsa,
umacıyı zorla yaratmaya uğraşır.
Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi 27 yıldan be
ri iktidar olmamıştır. Geçmişte 27 yıllık Cumhuriyet
Halk Partisi iktidarı çok konu yapılmıştı. Şimdi o 27
yıllık dönemin üstünden bir başka 27 yıl daha geçti.
Bu ikinci 27 yıllık dönemin sorumluları kimler? Bu
dönemde komünizm ve anarşi Türkiye'de gerçekten
tehlike haline gelım'şse, bunun için gerekli ortamı, el
verişli ortamı sağlayanlar kimler?.. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar).
Bizim gençlikten şikâyetimiz yok; ama eğer Ada
let Partililer, gençlikten sizin şikâyetiniz varsa, bu
gençliğin içinde yetiştiği ortamın sorumluları Mm?..
Bu 27 yıllık dönemde biz, Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak demokrasiyi kurduk ve gereğinde canları
mızı ortaya koyarak demokrasiyi koruduk. En ileri
işçi haklarıyla Türkiye'ye çalışma demokrasisini ve
çalışma barışını getirdik. Kıbrıs Türklerine barış ve
özgürlük sağladık. 9 aylık bir hükümet dönemimizde
ülkeye iç barış getirdik. Bunlardan mı şikâyetiniz?..
Buna karşılık ,ne zaman Adalet Partisi hükümete
gelse, Türkiye'de kargaşalık çıkmıştır, Türkiye'de de
mokrasi tehlikeye düşmüştür, Türkiye'de komünizm
bir tehlike gibi görünür duruma gelmiştir. Bu, elbette
bir raslantı olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi hükü
mette iken, o 7 aylık, 9 aylık dönemde Adalet Parti
liler bile komünizm tehlikesinden söz etine olanağını
bulamıyorlardı. Ne zaman iktidara kendileri gelse
ler, o zaman komünizm, ne hikmetse, bir tehlike ha
line gelir.
Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizde us dışı, akıl
dışı çözümlerin aranmaya, hiç değilse bazı kesimler
de aranmaya başladığı bir dönemdeyiz. Çünkü, top
lumun bazı kesimleri sürekli saldırılarla, kışkırtmalar
la bir isyan ve protesto ortamına sürüklenmektedir.

M. Meclisi

B : 46

Us dışı akımların da, demokrasiyle bağdaşmayan
akımların da, faşizmin de, komünizmin de, kargaşa
lığın da hep Adalet Partisi hükümette iken ortaya
çıkması, elbette bir raşlantı değildir. Kendi dönemle
rinde ortaya çıkan akımlardan, eylemlerden şikâyet
ederken, aslında kendi kendilerinden şikâyet etmiş
oluyorlar, kendi kendilerini suçlamış oluyorlar.
Adalet Partisinin demokrasiden tedirgin olmasın
da, yolsuzluk iddialarını demokratik denetimden ka
çırma hevesi de önemli bir etkendir. Yasal gününe
8 ay kala, erken seçimden söz etmeye başlamasının
bir nedeni de, Parlamento denetiminden bir an önce
kurtulma isteğidir.
Birtakım önemli yolsuzluk iddialanyle ilgili araş
tırmaları soruşturmaları rafa kaldırıp seçime gitmek,
belki bazı kimseleri şimdilik kurtarır, ama demokra
side ve Parlamentonun saygınlığında büyük yaralar
açar. Fakat istenirse bunları sonuçlandırarak da er
ken seçime gidilebilir.
Bu bunalımdan çıkmanın temel koşulu; siyasal
partilerin, o arada özellikle iki büyük partinin, el
bette toplumsal ve ekonomik görüşlerinde değil fakat
demokrasi anlayışlarında, demokrasi kurallarında an
laşmalarıdır. Biz, bunun için yıllardır, Adalet Partisi
dahil, herkese, her partiye elimizi uzatıyoruz; fakat
elimiz boşlukta kalıyor. Bizim istediğimiz nedir?.. Biz,
rejim bakımından örnek aldığımız ülkelerdeki gibi ve
o ölçüde bir demokrasi Türkiye'de de olsun istiyoruz.
Örnek aldığımız Batı demokrasilerinde ne kadar öz
gürlük varsa, Türkiye'de de o kadar özgürlük olsun
istiyoruz. Bunu reddetmek... (A. P. sıralarından bir
müdahale). Batı demokrasilerinden söz ediyorum. Bu
nu reddetmek, Türk Ulusunun demokrasiye lâyık ol
duğunu reddetmek anlamına gelir.
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi
erken seçim istediği zaman seçim yapılmış olsaydı,
Türkiye bugünkü bunalıma sürüklenmemiş olacaktı;
bunca insan, bunca genç, bunca çocuk öldürülmemiş
olacaktı; ulusal güvenliğimiz de, başhea ulusal sorun
larımız da iki yıldır askıda kalmamış olacaktı. Türki
ye, bugünkü gibi bir hayat pahalılığı, işsizlik, yokluk
ülkesi durumuna, yatırımların duraklamaya, üretimin
düşmeye başladığı bir ülke durumuna gelmemiş ola
caktı.
Sayın milletvekilleri, her şeye rağmen, bugünkü
bunalımın bütün ağırlığına rağmen, Türkiye'nin gele
ceğine güvenle bakıyoruz.
Gelişme süreci içindeki ülkelerde, çeyrek yüzyıl
dan uzun bir süredir demokrasiyi yaşatabilen tek ül— 85
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ke olarak dünyada Türkiye kalmıştır. Bu Hükümete
karşın da Türkiye'de demokrasi yaşayacaktır. Bütün
oyunlara, engellemelere karşın, Cumhuriyet Halk Par
tisi halkm oylarıyla iktidara gelecektir. Komünizm
de, faşizm de Türkiye'de o zaman, Cumhuriyet Halk
Partisi iktidara geldiği zaman, kendine uygun ortamı
bulamaz duruma gelmiş olacaktır. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). Cumhuriyet Halk
Partisi iktidara gelecektir ve 1974'te olduğu gibi, Tür
kiye'de yeniden iç barış kurulacaktır.
Biliyorum, Sayın Demirel çıkacak, «Senin affın
dan yararlananlar bu suçları işliyor» diyecek.
O aftan yararlananlar arasında cinayet işleyenler,
sizin, kongrelerine çiçek gönderdiğiniz siyaset eşkı
yaları. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). Onları da siz kışkırtmasaydınız, akıllanmış olur
lardı; belki yeniden katil olmaz, yeniden suçlu olmaz
lardı.
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi ik
tidar olacaktır ve 1974'teki gibi ulusal birlik, millî
birlik, ülkemizde yeniden kurulacaktır.
Türkiye, dünyada ağırlığım yeniden duyurmaya
ve birikmiş ulusal sorunlarını birer birer çözmeye
başlayacaktır.
Boş bırakılan temelleri, Cumhuriyet Halk Partisi
iktidarı, gerçek sanayi kuruluşlarıyla dolduracaktır.
Yıllardır bitirilmeyen barajları, enerji ve sulama
tesislerini ve daha çoğunu, Cumhuriyet Halk Partisi
gerçekleştirecektir.
Gerçek ve hızlı gelişme, sağlıklı gelişme, dünya
da saygmlık, barış içinde özgürlük, özgürlük içinde
birlik. Tüm bunları sağlayabileceğimizi, 1974'ün en
elverişsiz koşullan altında yarım iktidarımız zama
nında bile gösterdik.
2 yıl önce seçim yapılmış olsaydı, Türkiye, geli
şen, mutlu bir ülke, barışlı bir ülke olacaktı şimdi.
Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olmasını önlemek
isteyenler aslında bunu önlemiş, daha doğrusu erte
lenişlerdir; ama daha çok önleyemeyeceklerdir.
2 yıl önce «seçim» dedik, kaçtınız; bugün «2 ay
sonra seçim» deyin, biz kaçmayacağız. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
Ömrünü çoktan doldurmuş, kendi içinde dağıl
mış bir hükümetin derme çatma bütçesini görüşüyo
ruz şimdi.
İçindekiler dahil, artık bu Hükümete kimsenin gü
veni kalmamıştır. Bu Hükümetin Türk ulusuna yapa-
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Değerli arkadaşlarım, 1977 Bütçe kanun tasarısı
nın tümü üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden
devam etmek üzere saat 21,55'te tekrar toplanılmak
üzere birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati : 20.58

bileceği bîr tek iyilik vardır : Ulusu, kendisinden kur
tarmak.
Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit.

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 21.55
BAŞKAN : Başkanveklli Mehmet Altınsoy
DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Knstamonu), Hüseyin Deniz (Malatya)
•

BAŞKAN — Millet Meclisinin 46 ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.
VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
/. — 7977 yılı "Bütçe Kanunu t asrisi ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S Sayısı : 614) (De
vam)
BAŞKAN — 1977 yılı Bütçe Kanun Tasarısının
tümü üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Adalet Partisi Grupu adına sayın Oğuz Aygün; bu
yurun sayın Aygün. (A.P. sıralarında alkışlar)
A.P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (Ankara)
— Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri;
1977 malî yılı Bütçe Kanun Tasarısının Yüce Mec
lisimizde müzakeresi münasebetiyle, Adalet Partisi
Millet Meclisi Grupu adına yüksek huzurlarınızda
bulunuyorum. Bu münasebetle, Yüce Heyetinizi Grupum ve şahsım adına en derin hürmet ve muhabbetle
rimle selâmlıyorum. (A.P. sıralarından alkışlar)
J977 Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Millet Mec
lisi Grupu olarak görüşlerimizi muhterem heyetinize
arz ve ifade ederken, güzel memleketimizi ve aziz
milletimizin problemlerini, içinde bulunduğumuz siyasî
oltamın karakterini ve memleketçe karşılaştığımız me
seleleri kendi zaviyemizden gözlerinizin önüne se
recek, bunlar hakkında neler düşündüğümüzü, gönlü-

müzdeki mesut ve müreffeh Türkiye için neler yap
mamız gerektiğini, kendi felsefemize uygun olarak
dile getirmeye çalışacağım.
Bu görevi ifa ederken, Türk Parlamentosuna ve
Türk parlamenterine yakışır bir vakar ve haysiyet
içinde olmaya, beni dinlemek lütfunda bulunacak
olan Yüce Heyetinizi bu ölçüler içinde görmeye gay
ret edeceğimi peşinen arz ve ifade ederim.
Yüce huzurlarınızda Büyük Türk Milletine hi
tap ettiğimi ve zabıtlar vasslasıyle büyük Türk tari
hine de intikal etmekte olduğumuzun idrak ve has
sasiyeti içinde bulunuyorum. Ümit ediyor ve inan
mak istiyorum ki, Yüce Heyetinizin her üyesi değerli
parlamenter arkadaşlarım, sizler de aynı duygu ve dü
şüncelerle meşbu bulunmaktasınız.
Kullandığım bir cümle, onu takip eden cümle ve
ifadelerle değer kazanır ve mana taşır. Mücerret ola
rak ele aldığımız bir cümle veya bir beyan yanlış an
lamalara sebebiyet vererek, değerli arkadaşlarım,
sizlerin üzüntü ve reaksiyonunu tevlit edebilir. Bun
dan dolayı, müzakerelerin nahoş kesintilere uğrama
sı mümkün olabilir. Bunu önlemek için peşinen Yüce
Heyetinizden arz ve ricada bulunuyor ve diyorum ki,
beni bir bütün olarak kabul ediniz, sözlerimi başın
dan sonuna kadar lütfedip takip buyurunuz. Ancak
o zaman göreceksiniz ki, son derece samîmi ve son
derece memleket sever, iyi niyetli bir görüş ile sizlere
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hitap ederek, müşterek meselelerimizi, milli davamı
zı, cümlemizin arzu ettiği istikamete ulaştırmanın,
millî varlığımızı yüceltmenin gayreti içinde bulunaca
ğım. Bazı gerçekleri gözlerinizin önüne sermezsem,
görevimi yapmamış olurum. Bu konuşmanın biraz da
didaktik Oluşunu, cüretime değil, lütfedip samimi
yetime ve iyi niyeiime bağışlamanızı bilhassa rica
edeceğim.
İddia ve ithamlarımız olacak Olursa, bunları da,
Türk siyasî hayatının değerli mümessilleri, Türk Par
lamentosuna yakışır şeküde hoşgörü ile karşılayınız.
Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri, 1977
Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde Bütçe Karma Ko
misyonu ve Cumhuriyet Senatosunda yapılan müzake
reler sona ermiş, tasarı Meclisimize intikal etmiş bu
lunmaktadır.
Bilindiği üzere, 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı,
Hükümetçe 220 milyar lira olarak Yüce Meclislere
sunulmuş; Bütçe Karma Komisyonunda 40 güne va
ran müzakerelerden sonra bu ödemeler miktarı
225 811 000 000 liraya ulaşmış bulunmaktadır, öde
neklerin 92 milyar 975 milyon küsur Türk lirası cari
hizmet harcamalarına, 66 milyar 542 milyon küsur
Türk lirası yatırım harcamalarına ve 66 milyar 293
milyon küsur Türk lirası transfer harcamalarına tah
sis olunmuştur.
Bu haKyle 1977 yılı bütçesi, bir önceki ydın (ki,
bir önceki yıl 154 241 000 000 idi) bütçesine oranla
% 45,1 artış ifade etmektedir. Bu artış, cari hizmet
ödeneklerindeki yükselmelerden meydana gelmemek
tedir. Biraz sonra 1977 yılı bütçesinin özellik ve bü
yüklüklerinden söz ederken de görüleceği üzere, bu
bütçe yatırımlara ve toplumun çeşitli kesimlerine ge
tirilen imkânlara önceki yıllara oranla çok daha faz
la ağırlık vermesi nedeniyle, sadece rakam olarak de
ğil, muhteva ve sosyal devlet anlayışının gereklerini
bünyesinde taşıması sebebiyle de büyük bir bütçedir.
1977 yılı Bütçesinin 1976 yılı Bütçesine oranla
% 45,1'lik bir artış kaydettiğini biraz önce arz et
miştim. Bu oranı, 1973'te % 28,6; 1974'te % 52,9
1975'te % 38,7 ve 1976'da ise % 50,2'dir. Bütçenin
kendi içindeki ekonomik bölümünü ele aldığımızda,
cari harcamaların % 41,2; yatıran harcamalarının
% 29,4; transfer harcamalarının da % 29,4'lük bir
paya sahip olduğu görülmektedir.
Sayın milletvekilleri, bütçe için çeşitli tenkitler
yapılmıştır, sayısız iddialarda bulunulmuştur : «Büt
çe açıktır» denilmiştir; «enflâsyonisttir» denilmiştir.
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«Bütçe israfçıdır, tüm giderlerin karşılığım ihtiva et
miyor» gibi eleştirilerde bulunulmuştur.
1977 yılı bütçesine, bir ydda yapılması düşünülen
bütün harcamaların karşılıkları tam ve eksiksiz kon
muştur. Ödeneği yer almayan bir harcama gösterile
mez. Bunu ileri sürenler, hangi kuruluşta hangi har
camaların karşılığı olmadığını göstermek durumunda
dırlar. Aksi takdirde, bu iddialar açıkta kalmaya mah
kûmdur. Ciddiyetten yoksun bir duruma düşer.
Bütçenin cnflâsyonist bir karakter taşıdığı, fiyat
artışlarım körükleyici vasfı bulunduğu iddiası da, ge
çerliliği ve ağırlığı olan bir iddia değildir. Çünkü, bu
bütçede cari giderlerin son derece kısıtlı tutulmasına
azami gayret ve itina gösterilmiştir. 1977 bütçesinde
cari giderlerin tüm bütçe içindeki payı % 41,2'dir. Bu
oran 1973'te % 50,7'ye, 1974^te % 48,6'ya, 1975'te
% 46,9'a, 1976'da % 50,1 olmuştur.
Görülüyor ki, Üçüncü Beş Yıllık Plato döneminde
cari giderleri en düşük bulunan yıl bütçesi, 1977 büt
çesidir. Yatırımların bütçedeki payı ise, % 29,4 ile
yine aynı dönemin en büyük nispetini teşkil etmekte
dir. 1977'de yatırım ödemelerinin miktarı 66 milyar
542 milyon küsur Türk lirasıdır. Bu miktar, bir ön
ceki yıla oranla % 60 fazladır. 1974'te % 52,9;
1975'te % 38,7 ve 1976'da % 25,1 idi.
Şimdi, gerileme olduğunu iddia eden Demokratik
Parti sözcüsü arkadaşımın şu rakamlar karşısında ne
söyleyeceğini merak etmekteyim.
Ne kadar görülmezlikten gelinirse gelinsin, bu
bütçe, Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminin yatırımlara
en büyük pay ayıran bütçesidir. Bu bütçe, tekniği ge
reği, yatırımlara yönelik olmakla beraber, transfer
harcamaları içinde yer alan bazı ödenekleri de dik
kate aldığımızda, yatıranları miktar ve nispet olarak
çok daha fazla okluğu görülecektir.
Bütçe, sağlam gelir kaynaklarına dayandırılmış ve
açık finansmana iltifat edilmemiştir. Yatırımlara en
büyük payın ayrıklığı, cari harcamaların son derece
sınırlı tutukluğu ve açık finansmana yer vermeyen
bir bütçeyi, eınflâsyonist ve fiyat artışlarını teşvik
edici bir bütçe olarak sınırlandırmak mümkün değil
dir.
Hangi yatırımlar bütçeye alınmamıştır? Bunu açık
lamak mecburiyetindedirler. % 60'lık nispetin neden
düşük olduğunu izah etmelidirler.
Esasen, Cumhuriyet Halk Partisinin iddiaları, or
taya attıktan sloganlarına çok benzer : Anlam çıkar
mak son derece güçtür. Açık değildir, anlaşılması
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zordur. Çoğunu, kendileri dahi bilmeden ifade eder | köy hizmetlerine ayrılan ödenek miktarı 1974'te
ler.
6 358 ÜÜÖ, 000ı; 1975'te 8 C03 Om 000; 1976'da 12,057
Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda bulunduğu
milyon; 1977 bütçesi de 19 016 000 000 Türk lirası
1974 yılında, yatırım harcamaları 24 milyar 119 mil
dır.
yon küsur Türk lirası idi. Hem de, fiyat artışlarının
Görüleceği üzere, Türk köylüsüne bütçeden ay
% 29,9'u bulduğu bir yıhn yatırım rakamı idi bu. Biz,
rılan kaynak iki yıl içinde tam üç katına çıkarılmış
tır. 1974 yılında 1 142 köye elektrik götürülürken,
1974'ün yatırım miktarını iki yılda, üç defa katlamış
yeniden ışığa kavuşan köy sayısı 1975'te 1 650; 1976'
bulunan bir hükümetin bütçesi ile karşı karşıyayız.
da 1 875; 1977'de 2 500, köy olarak programlanmıştır.
Sizin döneminizin noksan yatırımlarını tamamlamak,
Bu rakamlar, köy politikasının, edebiyata değil,
yine, ba beğenmediğiniz Hükümete nasip olmuştur. I
I ona daha fazla imkân getirmeye dayandığının açık
Hükümetimiz, 1975 Nisanında işbaşına geldiğinde,
ve seçik delilidir.
aııahedefinin istikrar içinde kalkınma olduğunu be
linim; şiir. 1975 yılı bütçe uygulaması son derece ba
Bu bütçe ile, Türk sosyal hayatında ilk defa, Türk
şarılı olmuş, bütçe, fazla ile kapanmıştır. Kalkınma
olan herkesin gururla başını kaldıracak kadar sosyal
hızı plan hedefine ulaşmıştır. Fiyatlar % 10 civarın
bir kanun getirilmiş; altında, Adalet Partisi Genel
da tutulmuştur. 1976 yılı bütçesi de kapanmak üze
Başkanının ve Başbakanın imzasını taşıyan bu ka
redir. Ya denk, ya da pek az bir açıkla sonuçlana
nun, bu Yüce Meclisin itibariyle çıkarılmış ve 65
yaşını doldurmuş bulunan yaşlı, sakat, malul, çalıcaktır.
Fiyat artışları % 16,6'dır. Sayın Cumhuriyet Halk I şamaz, geçimini temin edemez olan aziz vatandaşı
mıza, Türk olduğunun delili olarak maaş bağlanma
Partili arkadaşlarımın, «Bütçe, fiyat artışlarını kam
sı esas ve karara bağlanmıştır. (A. P. sıralarından
çılayıcı niteliği taşıyor» derken duydukları endişeye
«Bravo» sesleri, alkışlar)
gerçekten, hiç, ama hiç mahal yoktur. Fiyat artışları
kontrol altına alınmıştır. Hiç kuşkunuz olmasın, sizin,
Türk Devletinin güçlü eli, bu vatandaşlarımıza,
Cumhuriyet Halk Partililer, sizin 1974'teki rekorunu
gene bizim dönemimizde ve bizim partimizin drijörzu elinizden almak mümkün değildir. Esasen, istesek
lüğünde uzatılmış bulunmaktadır. 1 Mart 1977 tari
de almamız mümkün değildir, öyle görünüyor ki,
hinde uygulanmaya başlanacak olan, 65 yaşını dol
Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de bu rekoru elin
durmuş muhtaç yaşlılara, sakat ve malullere aylık
de tutmakta devam edecektir. Ancak kendisi bir daha
bağlanmasına ilişkin Kanunla, toplumumuzun bir
kırabilir.
I kesimi çaresizlikten ve başkasına boyun eğmekten
Î977 yılı bütçesi ile toplumun çeşitli kesimlerine
mutlak surette kurtarılmış olacaktır. Toplumumuzda
ve bütün bölgelerine adaletli hizmet götürülmesine ça
yaşlılar, muhtaçlar 1974 yılında da vardı; ama o yıl
lışılmıştır :
iktidar olan Cumhuriyet Halk Partisi ya bunun far
Eğitim hizmetlerine 32 milyar Ura ödenek ayrıl
mıştır. Bu, bir önceki yıla nazaran % 21 oranında
bir fazlalığı ifade etmektedir. Eğitim hizmetlerine
1974 yılında 15 493 OjOO 000, lira ayrılmıştı, 1974'te
17 milyar küsur, 1976'da 26 milyar küsur lira tah
min olunmuştu.

kında değildi yahut ta bunları kurtarmaya gaye edi
necek kadar sosyal eğilimin ve yapının içinde değil
di. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) An
cak, bunu bugünkü Hükümetin gerçekleştirdiğini gö
rünce, hemen birtakım basın toplanılan ile, birta
kım sloganlarla bu kanuna sahip çıkmaya kalkıştı
lar.
Muhterem arkadaşlarım, aziz milletvekilleri, biz
sosyal devletin ve sosyal adaletin, birtakım slogan
larla, kendi inanmadıkları birtakım teorik beyanlar
la değil, icraatla çözüleceğine inanıyoruz.

Eğitim hizmetlerine ayrılan kaynak 1974 yılına
oranla tam bir misli katlanmış bulunmaktadır. Hani,
«Eğitime Adalet Partisi gerektiği kadar önem ver
miyor» diyen arkadaşlarımın bu rakamları dikkatle
tespit etmelerinde fayda vardır.
Muhterem arkadaşlarını, katsayı 9'dan 11'e çı
1974 yılında 8 olan üniversite sayısı, 1977 yılı I
karılmıştır. Katsayının bir yılda iki derece artış gös
başında 16'ya çıkmıştır. Niye 1974'ü alıyorum? Çün
termesi ilk defa bu yıl vuku bulmuştur. Fiyat artış
kü, 1974 yılı Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar dö
larının % 29,9 olduğu 1974 yılı bütçesinde dahi kat
nemi de, ondan. 1976 yılında yeni 6 akademinin
sayı, o günün hükümetince sadece bir derece artırılfaaliyete geçmesi sağlanmıştır. Köye dönük hizmet
lere büyük önem verilmiştir. Konsolide bütçe ile I mış idi.
88 —
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Tüm kamu personeline yan ödeme verilmesi,
1976 yılında bizim Hükümetimizce gerçekleştirilmiş
tir. Düşük ücret seviyesinde olan ve sayılan 250 bin
civarındaki memur grupu ilk defa 1976 yılında yan
ödemelerden yararlaııdırılmıştır. 1974 yılında me
murlara ödenen yan ödeme, 1 750 000 0Ö&, 1975'te
3 426 000; 000 iken, 1976'da 7 778 000 0$Ö, Türk Li
rası imkân sağlanmıştır. Bu rakamları tespit eder
seniz, burada gelip konuştuğunuz zaman birtakım
hatalara düşmezsiniz. Orman muhafaza memurlarına
ödenen fazla mesai ücretleri 300, ilâ 600, liradan,
500 -- 1 000 Türk Lirasına çıkarılmıştır. 1974 yılında
bu zümreye bütçe ile hiç bir imkân tanınmamış idi.
Tütün eksperlerine ödenen fazla mesai ücreti gene
bu yıl, 50 TL.'den 1Ö<0 TL.'e çıkarılmıştır.
Bütçe görüşmelerinin başladığından bu yana çe
şitli iddialar ortaya atılmış bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım^ sayın muhalefet sözcü
lerinin, 1976 yılı bütçe müzakerelerinde yapmış bu
lundukları eleştirilerin ne kadar hayalî ve teorik ol
duğunu, 1976 bütçe uygulamaları ortaya çıkarmış
bulunmaktadır. Geçen yıldan tamamen farksız olan
bu seferki eleştirilerin, tenkitlerin de, gene, 1977 yılı
programı uygulamasından sonra, aynen 1976 yılı
nın uygulamasından sonra olduğu gibi, boş ve mual
lakta olduğu meydana çıkacaktır.
Biz, geçmişin kötü ve başarısız sonuçlarını emsal
alan ve onları ölçü alarak icraatlarınızı değerlendiren
bir zihniyete sahip değiliz. Ancak, bizi eleştirme
gayret ve çabası içinde olanların eğer bir icraat dö
nemi olmuş ise, o dönemin ürünlerini de hatırlamak
mecburiyetini hissederiz; hatırlamazlarsa, hatırlat
mak mecburiyetini hissederiz. Hele heife, o dönemde
bazı büyük rekorlar kırılmış ise, bu rekorları kıran
ların başarılarım bir kere daha tescil etmeden geç
meyi bir vefasızlık örneği sayarız.
1974 yılında fiyatlar, toptan eşya endeksi % 29,9
oranında yükselmiştir. Bu nispet, Türk ekonomisin
de rekor bir rakamdır. Kırılması, hatta egale edilmesi
son derece güçtür. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Şayet, o dönemde yatırımlar plan hedeflerine uygun
olarak gerçekleşmiş olsa idi, fiyatlarda bu artış ora
nı çok daha fazla yüksek olacaktı. Onun için, buna
şükretsinler.
Üçüncü Beş Yıllık Kalkmma Planında kalkınma
hızı % 7,9 olarak hedef alınmıştır. 1974 yılında tabia
tın büyük bir lütfü sonucu tarım sektöründeki çok bü
yük gelişmeye rağmen, kalkınma hızı, plan hedefleri
nin altında, % 7,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl,
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genel ve katma bütçe yatınmlan % 85, kamu iktisadî
teşebbüsleri yatınmlan ise % 75 civannda tahakkuk
etmiştir. Diğer yıllara oranla, o yıl kaydedilen fev
kalâde büyük fiyat artışları dikkate alındığında, yatırımlann gerçekleşme oranının daha da düşük seviyede
gerçekleştiği açıklıkla görülecektir. Yatırımlardaki ger
çekleşme, 1975 yılında, konsolide bütçede % 85, ka
mu iktisadî teşebbüslerinde % 105; 1976 yılında kon
solide bütçede % 90, kamu iktisadî teşebbüslerinde
% 95 - tahminî olarak - olmuştun
Bilindiği üzere, 1974 yılının en önemli, en belirgin
özelliği, yokluk, kuyruk ve karne dönemi olmasıdır.
Vatandaş, o yılın yüksek fiyatlarına rağmen mal bu
lamamıştır, un bulamamıştır, şeker bulamamıştır, Ra
mazanda yağ bulamamıştır. Nedense, yokluk ve karne,
Cumhuriyet Halk Partisinin, siyasî tarihimizde alâme
ti farikası haline gelmiştir. (A. P. saralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar.)
Değerli milletvekilleri, çok partili demokratik dü
zenin esası, hizmet yarışmasına dayanır. Değişik fi
kirlerini devlet hayatına etkili kılmak isteyen düşün
ce sahipleri, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan
siyasî partilerde bu hizmet yansında görev ifa etmek
üzere kadrolaşırlar. Siyasî partiler ve kadrolar, bu hiz
met yarışmasında kaynak yaratma ve kaynak dağıtı
mında nasıl bir politika izleyeceklerini, hizmetlere ta
lip oldukları millete belirtmek mevkiindedirler. Birta
kım sloganlar, birtakım mahiyeti ve muhtevası belir
siz beyanlarla millete umut vermek belki kolay bir
yoldur; ama sorumluluk mevkiine gelince, o slogan
ların, o belirsiz beyanların yerini - mümkün olmadığı
nın görülmesi - asgarî anlamda önce hayal kırıklığı
yaratır, daha sonra asap bozar ve daha sonra hırçınlık
lara yol açar. 1973 yılına kadar Cumhuriyet Halk Par
tisi kadrosunda imal edilen, «Ortanın So!u»undan aşı
rı sol'a kadar her türlü, modası geçmiş sloganları ih
tiva eden ve yapıcılıktan ziyade yıkıcılığı tercih eden
politika, bunun açık misalini teşkil eder. On aylık
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı sırasında Türk mil
leti, gerek kaynak yaratmada, gerekse kaynak dağıtı
mında, söylediklerinin tamamen tersine bir politika iz
lendiğini görmüştür. Umut, umutsuzluğa dönmüş; slo
ganlar tersine işlemiş; neyi ve nasıl yapacağını bilme
yen insanların, ülkenin idaresine geçtiklerinde, varlık
yerine yokluk, ak günler yerine kara günlerin geldi
ğini, şartlanmış kafalann ötesinde, bütün bir millet
görmüştür. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 1975 seçimleri bunun açık delilidir.
Millet önünde açık ve seçik, kaynak yaratmada
nasıl bir yol izleneceği ve kaynak dağıtımında nasıl
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bir adalet uygulanacağı, Cumhuriyet Halk Partisi ta
rafından açüdanmalıdır. Sesi çıkan kitlenin nümayiş,
miting, tezahürat gibi göstermelik sesine kulak verip,
hep o yolda politikayı düzenlemek, belki Cumhuriyet
Halk Partisinin geliştirdiği bir metot olabilir; ama
açıklanmış ekonomik görüşlerimiz içinde asıl unsur,
büyük ölçekte sesi çıkmayan kitlenin haklarının ko
runması ve onların ekonomik yönde himayesidir. «Laf
yerine iş» diye, bunun için bütün gücümüzle bağırıyo
ruz. Türk siyasî tarihi ileride Cumhuriyet Halk Parti
sini «laf partisi», Adalet Partisini de «iş partisi* hiz
met partisi» diye, işte, bunun için anacaktır. Bunun
ispatı olarak, iki yıllık çalışmalarımız sırasında sosyal
kapsamlı kanunlar, millet nezdinde müşahhas deliller
şeklinde sergilenmiştir. 10 aylık Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidarı sırasında tek icraat ise. Devleti yok et
mek isteyen anarşistlere çıkarılan aftır.
Cumhuriyet Halk Partisinin ne yaptığını ve ne ya
pacağım anlamak mümkün değildir. «Anlayamıyor
sunuz, anlayamazsınız» diyenler olabilir.
Bazı faktörleri kabul! edersek, anlaımak kolaydır.
Yani, Cumhuriyet Halk Partisinin vatana ihanetini dü
şünemeyiz; ama biz bunu, yani bir vatana ihaneti ka
bul etmediğimiz için anlamamaktayız. Bu, bizim an
layış ve değerlendirme kabiliyetimizin zaafiyetinden
değil, aziz vatanımızda her siyasî partiyi millî parti
hüviyet ve yapısında kabul etme hassasiyetimizden
Meri gedmektedir. Her şeyi iyiye yorumlama meyli
mizden ve iyi niyetimizden hiç kimsenin şüphesi ol
mamalıdır. Ancak, bazı hareketler vardır ki, mız
rağın çuvala sığmaması gibi, bütün iyi niyetimize rağ
men, kendi vicdanımızda ve millet vicdanında beraat
ettirmek mümkün değildir. İşte Cumhuriyet Halk Par
tisinin Sosyalist Enternasyonale girme teşebbüsü böy
le bir harekettir. (A. P. sıralarından «Bravo», sesleri,
alkışlar)
Cumhuriyet Halk Partisinin yanlış hareketleri, par
ti zaviyesinden bakışla, bize müspet puan kazandı
rır; ama biz böyle basit düşünemeyiz, geniş düşünme
ye ve geniş karar vermeye mecburuz. Bu aziz vatan
da, hele bir siyasî parti içinde yeşeren ve inkişaf
eden, gitgide tehlike arz eden aşırı sol ve komünist
sempatizanı hareketlerin bulunmasına tahammül
gösteremeyiz ve göstermemeliyiz.
Hiçbir siyasî partiye yafeştrınıadığımız hare»
ketSeri, beyanları ve çalışmaları, saygılı ve dostça
dîÜe getirmekteyiz. Kızarak, öfke ile söylediklerimiz
de, sitemlerimiz de, yumuşak ricalarımız da, hepsi
— 90
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de samîmidir ve sadece ve sadece bu vatan ve bu mil
let içindir.
Kavga etmek çok kolaydır sayın Halk Partililer.
Bu basit bir harekettir ve herkes bu fülin fail ola
bilir. Mühim olan, bunu önlemek ve tekerrürüne ma
ni oMıaktır. Bunu yapabilir misiniz, yapabilir miyiz?
Bunu yapabilme meziyetimizi inkişaf ettirmeli, te
kâmül ettirmeliyiz.
Milliyetçilik, mefhumu üzerinde çok lâf söyle
diniz. Aslında, şunu, Sayın Ecevit'in de milliyetçilik
mevzuundaki beyanlarına arzı cevap ederek ifade
etmek istiyorum: Milliyetçilik duygusunu ve ilhanımı,
ancak ve ancak o kabiliyette olanlar duyabilir, ala
bilir ve taşıyabilir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) Bir başka tabirle, bu duygu ancak muay
yen vasıfta, yapıda olanlara hitap edebilir. Milli
yetçilik duygusu o derece yüksek ve ulvî bir duygu
dur ki, bunun yerine başka bir duygunun ikâme edil
mesi normal yapıda hiçbir insan için mümkün de
ğildir. İkâme edebiliyor ise, bu mutlak bir mîllî deje
nerasyona delâlet eder; Alllah Yüce Milletimizi bun
dan korusun. Çünkü, bu, felâketlerin en kötüsüdür;
çünkü, millet bu ahvalde, millet olma hüviyetini ve
vasfını kaybeder.
Bu Hükümetin neden ve nasıl kurulduğunu, hem
kurulmasına katkıda bulunanlar, hem de o gün başka
bir hükümet kuramayanlar, yani siz ve Hükümet buh
ranının arefesinde Hükümeti bırakarak, terk ederek,
âdeta kaçarak buhrana sebebiyet verenler düşün
melidirler ve ondan sonra bu Hükümet hakkında
burada geîip beyanda bulunmalıdırlar. Bugün, «M. C.
Hükümeti») diye, akıllarınca, tezyife yeltendikleri bu
Hükümete oy vermeyen; fakat başka alternatif bu
lamadıkları için de bu Hükümetin kurulmasına bir
başka manada sebep olanların da, neden ve nasıl
kurulduğunu hatırlamaları lâzımdır.
Başka çare bulamayanlar, başka çare göstereme
yenler, ortada tespit edilmiş çareye itibar edecek
lerdir, etmeye mecburdurlar. Eğer, mevcut çarenin
yerine başka bir alternatif gösteremiyor, sadece mev
cudu reddediyorsanız, sîzin tabirinizle söyleyeyim,
tutarlı değilsiniz.
Bu Hükümet, başka Hükümet kurulamadığı için
kurulmuş olup, buna'ıma tek çare olarak bulunmuştur. Bunun yerine ikâme edeceğiniz başka çare o gün
yoktu; ama «Bugün var» diyorsanız, gelirsiniz, onu
da müzakere ederiz.
Açıklıkla, gönü! huzuru ile ifade ediyorum: Bi
zim de tasvip etmediğimiz çalışmalar, faaliyetler ve
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kişiler olabilir ve de vardır; ama yenisini vereme
yenin, daha iyisini günün şartları muvacehesinde
ortaya koyamayanîann, isyan, hatta tenkit ve tehdit
hakairı yoktur. Geliniz, şartlan düzeltelim, «Düzeni
değiştirelim», değil, «Düzeni yıkalım» değil; bir ma
nada, düzeni kuralım, ihya edelim. Mevcut nizamın
sivri yerlerini torpilleyelim, gediklerini tıkayalım ve
bu nizamı bozanın karşısına bir ve beraber çıkalım.
Ama, bunun için, evvelâ hep beraber olalım. Bu,
«Hep beraberlik», asgarî müştereği nedir? Milliyetçi
olalım, daha doğrusu, bütün milliyetçiler birleşelim.
İşte size, Adalet Partisinin akıllı, samimî ve millî slo
ganı.
Bu dava, ne Adalet Partisinin, ne Sayın Demire!'
in değil; hepsinden evvel ve hepsinden önce ve hep
sinden fazla, aziz vatanın ve tüm Türk milletinin da
vasıdır. Küçük ve dar değil, lütfen büyük ve geniş
düşünmeye alışınız.
Haset ile meselelere istikâmet veremeyiz. İyiyi, doğ
ruyu ve güzeli kim söylüyor ve kini yol gösteriyor
sa, söyleyen ve gösterenden çok, ortaya konan ve
gösterilen, sizi iîgilendimreîi; hareketlerinize ve ka
rarlarınıza bu tesir ermelidir. Elbette, söyleyen ve yol
gösterenin samimiyeti ve kişiliği de değer taşır; ama
esas, mühimdir; esastan ayrılmamak ve esası" yitir
memek lâzımdır.
Biz, bu duygu ve düşüncelerle, «Milliyetçiler, bir
leşelim» diye bütün gücümüzle ve inancımızla haykı
rıyor ve milliyetçileri çağırıyoruz. Bu davet ne kadar
değer taşırsa, buna icabet etmek de en az o kadar de
ğer taşır.
Bu kürsüde her şeyi dik getiriniz. Her fiilinizi mü
dafaa sadedinde her eşyi söyleyiniz. Ancak, rotayı, ta
kibe mecbur okluğumuz miM rotamızı kaybetme
mek için, tarihî örf ve âdetlerimizi unutmayınız. Göz
den ve gönülden ırak edemeyeceğiniz tek husus, bizi
biz yapan Türk milleti mefhumunu, varağını meyda
na getiren, onu yaşatan, ona kan, ona can ve ona ruh
veren millî örf, âdet ve yüce tarihimizdir. Bundan
vazgeçmeyiniz; bundan taviz verdiğimiz an, çorap
söküğü gibi zincirleme giden bir kayba uğranz.
Bîr de bakanz ki, başka bir topluluk olmuşuz, Al
lah korusun, kendimizi tanıyanlayız; millet değil,
«Toptum» oluruz. İşte, o zaman, sizin tabir ettiğiniz,
«Haklar», oluruz; ama millet olamayız.
Cenabı Hak, yaptığımız mücadelede bize güç ver
sin, kuvvet versin; muarızlarımıza da doğru yolu, mil
let yolunu, hak yolunu göstersin, insaf versin, vatan
aşkı versin, millet sevgisi versin. Aksi halde, birbiri
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ni yiyen, tüketen, kan kanseri gibi, bulunduğu vü
cudu her gün biraz daha ölüme sürükleyen unsur
lar çoğalır ve bizi felâkete götürür.
Aziz arkadaşlarım, geliniz, bu unsurları içimiz
de yaşatmayalım, bu kötü unsurların varlığına mü
saade etmeyelim. Bunun için, ilk ve kesin şart, tek te
davi, bizi biz yapan vasıflarımızı ortaya koyarak,
onları inkişaf ettirmek, yalatmak, bariz hale getir
mek ve birbirimize kenetlenme ile olur.
Bugün şeklen 4 ayrı parti, biribirinden ayn yapı
lara sahip 4 parti iktidardadır; fakat, fiilen milliyet
çilik ve maneviyatçıhk iktidardadır. ADalıa şükür ki,
bu, iktidardadır. Siz, vasıtaya değil, esasa bakınız.
Her gün Türkiye'de yeis, endişe, tereddüt, şüphe
yaratmak - basit - particilik düşüncelerini bir tarafa
itersek - neye, kime ve ne şekilde fayda getirecektir?
Bırakınız bunlan. Ne kendinize, ne memlekete enin
de sonunda fayda getirmeyeceği bütün aklı başında
kişilerce anlaşılacak ve kabul edilecek davranışlar
içinde bulunmayınız.
Sayın milletvekilleri, buraya dikkat buyurunuz:
Kamuoyundan korkan ve hareketlerini kamuoyu dalgalanınalanna göre ayarlayan ve her gün yöntem de
ğiştiren tutumlan kınıyoruz. Nedir kamuoyu? Bir
takım meslek teşekkülleri, çeşitli dernekler ve teşki
lâtlar değildir. Kamuoyu, milletin bütün fertlerinin
bir ve bütün olarak teşkil etmiş olduğu topluluktur.
Seçimlerde teceli eden sonuca göre, Parlamentoya
gelen milletvekilleri, kamuoyunun temsilcileri olup,
onun iradesini taşıyan kişilerdir. Bu kişilerin dışın
dakiler yasama görevine kanşamazlar. Çünkü, bu
görevi, temsilcilerine, vekillerine, yani sizlere dev
retmişlerdir. Her dört senede bir, milletvekilleri için
görevi yeniden verip vermeme, dört yılın muhase
besine göre, oyîarîa yeniden tecelli eder. Kamuoyu
ise, çeşitli kuruluşîanyîe zaman zaman kanaatlerini
yumuşak ve saygılı ifadelerle duyurmaya çalışabi
lir; ama, hiçbir zaman, Parlamento üzerine bir bas
kı, bir tehdit niteliği taşıyan deklarasyon ve beyanat!ar veremezler. Bu, Parlamentonun temel felse
fesine ve esprisine aykırıdır, miM bütünlüğümüzü de
zedeleyebilir. Kamuoyunu tahrik ederek Parlamento
aleyhine vasat hazırlamak fevkalade yanlış ve hata
lıdır. Ne yapacaktır kamuoyu? Şikâyet ettiğiniz Par
lamentoyu nasıl cezalandıracaktır? Tahrikleriniz so
nucu her gün çeşitli kesimler, âdeta Parlamentoyu
tekdir yarışındadır. Bunun müsebbibi sizsiniz. Bunlar
ne fayda sağlayacaktır? Kamuoyu, sadece seçim za
manında cezasını infaz edebilecektir. Pek tabiî, hük
mü de ancak seçim zamanında verecektir.
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Ohalde, seçimden ayrı zamanlarda kamuoyunu
reaksiyoner kılarak herkesi husursuz etmeye hakkı
nız var mıdır?
Bir iş yaparken bunun neye yarayacağını iyi he
sap etmek lâzımdır. Hesapsız hareket yalnız hareke
tin sahibine değil, içinde bulunduğu cemiyete, temsil
ettiği siyasî teşekküle ve dalga dalga bütün bir mil
lete zarar verecektir.
Değerüi arkadaşlarım, çok yakın tarihimizin bir
kaç dönüm noktasını yüksek huzurlarınızda dile ge
tirmek ve yine bir dönüm noktası olacak olan 1977
seçimlerine huzurlarınızda işaret etmek istiyorum.
Yalcın tarihimizin demokrasi ve çok partili ha
yatı için fevkalâde önemli olan birinci dönüm nok
tası, 1946'da başlayan hareketin 1950'de ulaşmış ol
duğu netice ile siyasî tarihimizdeki yerini tayin eder.
1950, 14 Mayıs Genel Seçimleri: Türk Milletinin,
tek parti, tek şef sistemine katiyetle yaptığı reaksi
yonu gösterir. Bu reaksiyon, milletimizin ne denli gü
ce saiıip olduğunu ve tek parti tahakkümüne karşı
çıktığını ve 1946 seçim sandıklarındaki Cumhuriyet
Halk Partisinin o günkü iktidarının yapmış oMuğu
rey hırsızlığına müsaade etmeyecek kadar kararlı ol
duğunu göstermesi bakımından, siyasî tarihimizin
parlak bir hadisesidir. (A. P. sıraüarından «Bravo» ses
leri)
195ö'de kahir ekseriyetle işbaşına getirdiği De
mokrat Parti İktidarı, 1954 ve 1957'de millet itiba
rını muhafaza edebifasiş, ancak bir askerî darbe ile
on yıllık başarılı bir kaükımna devri kapanmıştır.
27 Mayıs 1960 İhtilâli, tarihî, milletimizin kade
rinde büyük roü oynamış. Ne getirmiş, ne götürmüş?
Bunun muhasebesine girmek istemiyorum; ama bir
gerçeği tescil etmekte fayda mülâhaza etmekte
yim.
„
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Türkeş'i getirmiş...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Devlet otoritesi bü
yük derecede zedelenmiş ve zaafiyete uğramıştır. O
derece zarar görmüştür ki...
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Alparslan Tür
keş'i getirmiş.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Onun altında siz
varsınız, o söylediklerinizin gelmesinin altında siz de
varsınız.
... Üzerinden geçen 17 sene zarfındaki, milletçe
ve Devletçe gösterilen bütün gayretlere rağmen, hâ
lâ Türk Devletine yakışır otoriteyi tesis etmek müm
kün olamamıştır.
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Yakın siyasî hayatımızın iktner dönüm noktası,
1961 Ekim Genel seçimleridir. Aziz milletimiz, tek
taraflı yapılan propagandalara, her türlü hürriyetierin kısıtlanarak mî™etçc bunalıma sokulduğu bir or
tamda ancak bakışarak anlaşabileceği zeminlerde
yüce İradesini gösterebilmiş ve aziz milMimizin'as
ken bir idare I!e ve de tayin edilen bir Kurucu Mec
lis, bir Paıîamento ile idare edilemeyeceğini, ancak
• ve ancak kendi iradesiyle görevli kılacağı temsil
cileriyle kendisinin idare edilmesine müsaade edi
lebileceği gerçeğini aziz tarihinize bir kere daha tesçi3 ederek, medenî nıiletHer içerisindeki münılaz
mevkiini almaya lâyık olduğunu ispat etmiş bulun
maktadır.
Adalet Partisi, bu siyasî gelişmenin eseridir. Türk
mîlletinin, hak ve hürriyetlerini elde etme ve kendi
kaderine hâkim olma irade ve arzusunu dile getirme
ve gerçekleştirmek İçin, çetin ve çileli bir kavgaya gi
rişen ve zafere ulaştıktan 10 yıH sonra, 27 Mayıs ile
durdurulan bir haük hareketini, bir millet şahFanışını
yeniden canlandırmak ve devam ettirmek aziım ve
kararından doğmuştur ve milletimizin ta kendisim
temsil etmektedir. «Nereden çıktı bu Adalet Partisi?»,
diye düşünenler, bu noktayı ve bu hatırayı canlanâırırüarsa, AdaFet Partisinin nereden çaktığını gayet
iyi anlarlar.
Siyasî tarihimizin meşru platformunda kendisi
ni gösteren ilk halk hareketi; tek partinin azmhk ik
tidarına karşı çıkan ve siyasî hak ve hürriyetlerini el
de etmek İçin müeadeîeye girişen gerçek ve güçlü
h a l i hareketi, önce Demokrat Partiye, daha sonra
Adalet Partisine gönül ve kuvvet vererek başarı sağ
lamış olan ve bu siyasî partiye vücut veren vatan
daşlarımızın hareketidir.
14 Mayıs 1950, vatandaşın sandık başına giderek,
serbestçe oy vermek suretiyle iktidarı değiştirebile
ceğini ortaya koymuş, böylece, «MiKî Hâkimiyet»
prensibinin, Atatürk tefekkürü istikâmetinde gerçek
leştiği görülmüştür. O tarihten bu yana, hiçbir ikti
dar, millet tarafından millet oyuyla iktidardan dü
şürülmüş değildir ve sayın Cumhuriyet Halk PartiliSer, siz de, sizin iktidardan düşürüldüğünüz 1950 se
nesinden bu yana, her seçimi kazanacağınızı ifade
etmenize, iiâıı etmenize rağmen, şu ana kadar - ikti
dar oiduğunuz aniar da dahil - millet oyuyla iktidar
oÜmak size nasip olmamıştır. (A. P. sıralarından «Bra
vo»! sesleri)
HÜDAİ ORAL (Denizli) —• Şimdi siz olamaya
caksınız,
92 —

M. Meclisi

B : 46

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bunun içindir ki,
195Ö, siyasî bayatlınızın mühim bir hadisesidir. Bu
halik hareketiyle iktidara gelenler Devleti kendi ka
falarına ve yabancılardan kopyc edilmiş formüllere
göre değil - buraya dikkat ediniz - büyük kitlelerin
isteklerini yerine getirmek ve onların gerçek ihtiyaç
larına eğilmek suretiyle idare etme yolunu tutmuş
lardır. Adalet Parti felsefesini ve sizin niye iktidar
olamadığınız gerçeğini burada göreceksiniz, biraz
dikkatli dinleyin. Bu şekilde, yabancı taklitçiliğinden
ve ithaî inalı düşünce ve görüş sistemlerinden değil,
doğrudan doğruya milletin iç yapısında meydaaa
gelen gelişmelerin ve memleket gerçeklerinin yarat
tığı zaruretlerden ve ihtiyaçlardan kuvvet ve ilham
alan, yeni ve tamamiyle millî bir siyaset ve deflet
felsefesi meydana gelmiştir.
Kssa zamanda milletin büyük
çoğunluğundan,
samimî bir inanç haline gelen bu felsefe, belli züm
reler ve güçlere değü, - dikkat buyurun, belli zümre
lere ve güçlere değil - toptan, milletin iradesine da
yanmakta ve onun ihtiyaç ve özlemlerine cevap ver
meyi yegâne görev saymış bulunmaktadır. Memleke
timizi toptan kalkındırmayı, mlüetimizi yoksulluk
tan, çaresizlikten, bilgisizlikten kurtarmayı mukad
des bir gaye, gönülleri tutuşturan bir dava haline
getiren bu felsefeye Adalet Partisi ne katmıştır? Ada
let Partisi, millî, tarihî ve manevî değerlerimize say
gılı yapısıyla, bunlara sahip çıkmayı, karakterinin te
mel unsurlarından biri olarak ortaya koyarak ve
fabrika bacalarından barajlara kadar vatan sathını
eserierEe donatma, tabiî kaynaklarımızı milletimizin
emrine sokma aşk ve heyecanıyîe dopdolu iiıh siste
miyle, milliyetçi, maneviyatçı, memleketçi ve hamle
ci bîr karakter kazandırmıştır. Bu siyasî felsefenin
tabana ve millete maî olmuş olmasının en bariz de
lili, hürriyet ve demokrasi mücadelesi bayrağını açan
Demokrat Partinin bir darbe ile tarihe maîedilimesinden ve yöneticilerinin en ağır ve en zorba şiddet ve
tedhiş metotları
kullanılarak tasfiye
edilmesinden
sonra başsız ve teşkilâtsız kalmış; fakat her türlü kalı
ra rağmen mukaddes davaya inançlarını kaybetme
miş olan vatandaşlarımızın, en elim şartlar içinde,
kendi içlerinden yeni yöneticiler, yeni liderler kad
rosu yaratarak 1961 11 Subatmda Adalet Parlisini
meydana getirmiş olması ve bu partinin gittikçe in
kişaf ederek ve devamlı surette kendisini yenileye
rek, 1965'te tek basma iktidara getirilmiş olmasında
aramak lâzımdır.
MiSîet bünyesinde itibar gören bu felsefe, Adalet
Partisinin kişiliğinde, ümitsizliği, bezginliği ve çekin— 93

16 . 2 . 1977

O : 3

genliği ortadan kaldırmış; ekonomik istikrarı teinin
ederek, büyük kalkınma hamlelerine girmiş; eserlere
Demokrat Parti devrine nazaran çok daha yüksek
seviyede, çok hızlı bir tempo ile eserler katarak ruh
lara yeni bir şevk ve cesaret aşılamış; böylece, mem
leketimizde demokrasinin ve millî iradenin yeniden
jş?erl;k kazanmasına yol açmıştır.
Milletimizin büyük ekseriyetle teveccüh göster
diği bir siyasî iktidarın ve serbest oylarıyla seçtiği
Parlamentosunun 1960'ta nasıl bir akıbetle karşı
laştığını görmesinden sonra ve çeşitîli iftiralarla her
türlü baskıya ve zulme uğrayarak, «Kuyruklar» di
ye talîkir edilmesinden sonra, Adalet Partisi, Dev
letin en yüksek makamlarını işgal edenlerden, gözü
dönmüş sokak partizanlarına varıncaya kadar çeşitli
çevrelerin, şantaja, hakarete, fiilî tecavüze varan türMi saldırısına karşı durarak mücadelesini sürdürıı:üş, yok edilmek istenen millî iradeyi yeniden ayağa
kaldırıp hâkim kılmış, ıstıraplarla, acılarla, fedakâr
lıklar, medenî ve siyasî kahramanlıklarla dolu bir
mücadeüc vermiş, zafere böylece ulaşmıştır.
Bunları dinleyin ki, kiminle mücadele ettiğinizi,
hangi ruh haîetiyîc karşı karşıya
bulunduğunuzu,
bilhassa genç arkadaşlarım, bizim yakın siyasî haya
tımızı iyi bilemeyen arkadaşlarım iyi değerlendirmek
imkânını bulsunlar.
Adalet Partisi, bugün de hâlâ, millî iradeyi hâ
kim kısmanın, memleketi demokratik hürriyet için
de topyekûn kalkındırmanın, millî vahdet ve bü
tünlüğü korumanın kavgasını yapmaktadır. Bunu dü
ne nazaran daha bü yük bir azimle, daha sağlam bir
imanla ve sarsılmaz bir cesaretle yürütmek mecbu
riyetindedir. Çünkü, bugün memleketimiz içindeki
millî hâkimiyetin muayyen zümrelere mi, yoksa top
yekûn millete mi ait olduğu mücadelesini de aşan,
kökten rejimi değiştirmeye yeltenen unsurların da,
cereyanların da memleketimizde var oMuğunu ve
maalesef tehlike arz ettiğini görmek ve kabul etmek
lâzımdır.
Adalet Partisinin millî hâkimiyet davasına ver
diği en büyük hizmetlerden biri, 12 Mart hâdisesin
den sonra, millet tarafından seçilmiş Parlamentoya
dayanan hürriyetçi demokrasiyi ikinci defa kurtar
mış olmasıdır. Adaüet Partisi, 12 Mart'ta ve onu ta
kip eden dönemde sükûnet ve metanetini muhafa
za etmesini bilerek ve büyük fedakârlıklara çekinme
den katlanarak ve hatta memleket ve millet için hiç
bir katkısı ve kusuru olmadığı halde birçok sıkıntı
ların faturasını bizzat ödeyerek yürüttüğü akıllı ve ba-
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siretli politikasıyle, büyük siyasi bunalımın, mevcut
hudutları aşarak rejimi tahrip edecek bir seviyeye gel
mesini önüemiş, Parlamentoyu ayakta tutarak, mem
leketi 1973 seçimlerine götürmeyi başarmıştır.

kapılar, sayenizde, aşırı akımlara çeşitli anarşik ha
reketlere, bölücü kışkırtmalara ve maalesef sınıf çe
kişmelerine kadar devam eden spekülâsyonlara mem
leketi sürüklemeye başlamıştır.

1973 seçimlerinin yapılabilmiş olması ve - neticesi
ne otursa olsun - mili! iradenin bir kere daha tecelli
etmiş bulunması, Türk demokrasisinin yaşaması ba
kımından son derece önemli ve tarihî bir başarıdır.
Bu başarının şerefi, herkesten evvel Adalet Partisine
aittir.

Türk milletinin yüzyıllardır mahrum bırakıldığı
hale ve hürriyetlerini elde etmek için çok partili ha
yata duyduğu saygı ve sevgiyi ve bunun önderi olan
kişilere ve siyasî teşekküllere bağlılığını, fukaralık
tan, çaresizlikten ve medeniyetsizlikten kurtulma ih
tiras ve iradesini iyi değerlendirmek lâzımdır.

Demokrak Partinin kuruluş sebep ve nedenleriyle
onu vücuda getiren kitlenin kendi içinden yeni baş
tan çıkardığı Adalet Partisinin varlık nedenleri ve bu
nedenîerin oluşturduğu geniş halk kitlelerinin sevgi ve
sempatisinin, her türlü hâdiseye rağmen hayatiye
tini devanı ettirmesi ve Adalet Partisine artan bir
güç kazandırması, sadece imtiyazlı azınlıklara da
yanan siyasî rakiplerinin de dikkatini çekmiş (yani
sizin de dikkatinizi çekmiş) ve temelinde sosyal adalet,
sosyal kalkınma, millî dayanışma olan Adalet Par
tisi sloganlarına, alâka duyulmuştur. Böylece, rakip
partilerde de politikalarını değiştirme fikri hâkim
olmaya başlamıştır.

Bunların, kapitalizm, sosyalizm, sağcılık, solcu
luk gibi, bizim' dışımızdaki âleme ait siyasî akım
ve kavramlarla ifgisi yoktur. Bu, Türk milletine mah
sus ve milletimizin tarihî oluşumundan, karakterin
den, iç yapısından ve memleketimiz gerçeklerinden
doğmuş bir gelişimdir.

Son 10-yılda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından
ileri sürülmeye başlanan iddia ve sloganların içinde,
görünüşte geçerli ve tutarlı ne varsa, bunlar Adalet Par
tisinin teme! felsefesini teşkil eden ve devamlı olarak
mücadelesini yaptığı fikir ve kanaatlerin silik bir kop
yasından başka bir şey değildir.
Cumhuriyet Halk Partisinin drijör kadrosu, bü
tün tasfiyelere ve baskılara rağmen, en namüsait şart
lar altında dahi temel felsefemizi teşkil eden unsur
ların, milletimizin büyük çoğunluğunda desteklenme
ye devam ettiğini gördükten sonra, bunları taklit ve
kopya etmekten başka çareleri kalmadığını anlaya
rak, «Halktan yana»!, «Köylüden yana», «İşçiden ya
na» ve bilhassa milîî iradeye karşı yapılan her hareke
te zemin hazırlayanların ve bunları daima destekle
yenlerin kendi içlerindeki insanlar olduğunu unu
tup veya milletin, farkına varmadığını zannedip,
«Demokrasiden yana»/ olduklarını söylemeye başla
mışlardır. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisindeki bu
değişiklik, Cumhuriyet Halk Partisinin karakterindeki unsurlardan biri o!an taklitçilikten ve mutlaka
dışarda model arama tutkusunun tesirinden kendi
sini kurtaramamıştır. Bu tesir altında, solculuk slo
gan ve kampamyasıyle büyük kitleleri peşinde sürük
leyebileceklerini zannetmişlerdir ve fakat, memleke
timizin karakteristik şartlarına uygun olmadığı için,

Bu değerlendirmeyi yanlış yaptığı içindir ki ve
millî gerçeklerimizi hesaba katmadığı içindir ki, Cum
huriyet Halk Partisi solcuüuk hastalığına tutulmuş
tur.
Solculuk, b;zim millî yapımıza ters düşen bir tak
litçilikten ibarettir.
Bu sebepledir ki, toplumumuzu anarşiye, mezhep
ve ırk ayrımına, ihtilâflara ve hatta sınıf çekiştirme
lerine sürüklemiştir.
Adalet Partisi, millet gerçeklerinin vücuda getir
diği, millet ıstıraplarının, millet ihtiyaçlarının kan ve
can verdiği ve taklitçilikten değil, memleket gerçek
lerinden kuvvet ve ilham aldığı içindir ki, ona, bizim
dışımızdaki memleketlerde geçerli olan etiketlerden
hiçbirisi yapıştırılamaz.
Adalet Partisi, Batıdaki anlamiyle, liberal ve ka
pitalist bir parti olmadığı gibi, sosyalist veya sosyal
demokrat bir parti de değildir.
Bizim, ilhanımı memleket ve millet ihtiyaçların
dan alan sosyal görüş ve icraatlarımız vardır. Sosyal
adaleti tam ve geniş anlamıyla sağlamak, bütün fert
lerimizi ve millî müesseselerimizi sosyal güvenliğe
kavuşturmak, köyü ve köylümüzü medeniyetin bü
tün nimetlerinden faydalandırmak, bizim kuruluş fel
sefemize uygun nMİSlî hedefimizdir. Bunun için, ne
sosyalist, ne kapitalist olmaya lüzum yoktur.
Biz, tarihî geleneklerimize, örf ve âdetlerimize,
yüce manevî değerlerimize, asil milletimizin necip
ruhuna uygun, milletimizin çalışkanlığı, azmi seviye
sinde hamleci ve muassır milletlerden geri kalmayan
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medeniyet seviyesini muhafaza eden bir hedefe, bü- [ sağlamak için elinden gelen her şeyi yapması, komü
yük Türkiye'ye, mesut ve müreffeh insanlar objesi
nist militanların kurdukları sendikaları desteklemek
ne en kısa zamanda ulaşmanın gayreti içinde olan bir
suretiyle milliyetçi Türk işçisini böümeye çalışması,
siyasî teşekkülüz.
üniversite gençliğine, ilkokullara kadar eğitim mües
seselerine, meskk kuruluşlarına, hatta anayasal ku
Adalet Partisinin en önemli özelliklerinden biri,
ruluşlara partizanlığı sokma çabasına girişmesi, bu
Cumhuriyet Halk Partisi gibi, körü körüne yabancı
politikanın sistemli bir biçimde uygulandığını açık
modeller seçerek, Türk milletini başka milletlerin
ça gösteren davranışlardır.
kendileri için çizdikleri yollara sürüklemeye çalışmak,
bizim dışımızdaki siyasî cereyanların kapıldığı bü
yük hata ve gaflete düşmeyip, tek siyasî hareketin,
vatan ve milleti mutlu günlere götürecek bir siyasî ha
reketin en güçlü temsilcisi oluşumladır.
Adalet Partisi, sağdan ve soldan model aramak
ihtiyacını hiçbir zaman duymamıştır. Bizim modeli
miz, memleketimiz ve milletimizin
başkalarından
tamamiyüe farklı olan şartlarından ve ihtiyaçların
dan doğmuş saf Türk modelidir. Tek kelimeyle, biz
Türküz, Türk milliyetçisiyiz.

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi, tehditlerle, çeşitîi tahriklerle idarî mekanizmayı işlemez, güvenlk
kuvvetlerini görev yapamaz hale getirmeye çalışmak
tadır. Bütün bunlardan daha vahim ohnak üzere,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmasına ve ka
nun yapmasına imkân bırakmamış, Meclis içinde bü
tün .kaideleri ve Parüâmeto teamüllerini hiçe sayan
davranışlar içinde bulunmakta; Meclis dışında, so
rumsuz tahrikçileri, milletin huzurunu, emniyetini
tehlikeye düşüren, memleket ekonomisini tahrip eden
eylemleri, meslek kuruluşları paravan yapan parti
zanları, anarşistleri mazur ve masum görerek ve gös
tererek millet iradesinin tek teceiligâhı olan millî mües
sesemiz Türk Parlamentosunu baskı altına almaya
çalışmaktadırlar.

1946'dan beri
milletimiz, kendi içinden çıkmış
bir azınlık idaresinin tahakkümüne karşı kendi kade
rine kendi hâkim olmanın mücadelesini yapabilmiş,
birtakım merhaleler katedebilmiş; fakat
demokrasi
yolundaki süratli inkişafına rağmen bugün hem içe
riden, hem dışarıdan, doğrudan doğruya varlığına ve
Cumhuriyet Haîk Partisinin hürriyet
anlayışına
bütünlüğüne yöneltilen, başta komünizm olmak üze- I gelince: Sayın Ecevit aynen şöyle diyor: «Ben hem
komünizme karşıyım, hem de Türkiye'de komünist
re, çirkin siyasî cereyanların tehdidi aütmda bu son
olsun, faşist olsun, herkesin düşüncesini serbestçe
Türk Devletinin varlığını korumak
mecburiyetinde
savunabileceği bir rejim istiyorum».
kalmış bulunmaktadır.
Çağın icap ve ihtiyaçlarına uygun; fakat kendi
Halbuki, Cumhuriyet Halk Partili idarecilerin bil
mize has bir model ite Devleti ve milleti idare etmiş
mesi icabeden bir gerçek vardır: Komünizm, memle
olmanın tecrübesini geçtirmiş bulunuyoruz.
I
ketimizin özel durumu ve özel şartları bakımından bi
Kimseyi taklit etmeksizin en büyük ve en iyi teşki- I zim için herhangi bir düşünce akımı, bir iktisadî
ve siyasî sistem değildir. Her şeyden evveî ve doğru
lâtiaramş ve bütün dünyada gücünü, satvetini ve aza
dan doğruya milletimizi bölmeyi, Devletimizi yıkma
metini ispat etmiş olan bir devleti kurup, 600 yıl ya
şatmışız.
I yı, kısaca, bizi biz olmaktan çıkararak yok etmeyi
amaçlayan korkunç bir felâkettir. Komünistlerin Tür
Yeni Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmaktadır?
kiye'de, başka talihsiz memleketlerde olduğu, gibi,
Yeni Cumhuriyet Ha'k Partisi, bütün iddialarına ve
kendisini başka türlü gösterme çabalarına rağmen ge- I sadece iktidarı ele almakla kalmayıp, onu din ayrı
mına, ırk ayrımına, mezhep ayrımına - buraya dik
rek iç, gerek dış taklitçi! iğiyle, ola ola bürokratların
ve saJon sosyalistlerinin partisi olabilmiştir. Dayan- I kat ediniz, çünkü, farkında olmadan aynı günâhı siz
de işlemektesiniz - hatta bölgesel farklılıklara daya
dığı bu zümrelerin küçük bir azınlık olduğunu bildiği
için de, bir yandan bütün yıkıcı unsurları şemsiyesi I narak parçalara bölmek suretiyle bir bütün olarak
ortadan kaldırmak
istedikleri, yalnız Cumhuriyet
altına alarak, onların desteğini sağlamak, diğer taraf
taşıdddarı ve bazen
tan, karşısındaki büyük çoğunluğu bölerek azınlık I Ha!k Partisinin mitinglerinde
Türkçe'den
gayri
bir
dille
yazılmış
pankartlar, afiş
parçaları haline getirme politikasına tevessül etmiş- I
tir.
j ler, haykırdıkları sloganlar, yayınladıkları dergiler
Cumhuriyet Halk Partisi, milliyetçi güçlerin çeşit- I ve bildirilerle değil, mahkeme huzurunda açdt ifade
ve itiraûanyle ve daha pek çok belgelerle sabit ol
H Siyasî partilere dağılarak yekpare bir kuvvet olmak
tan çıkmalarını, bu güçlerin birbirlerine düşmelerini j muş bir gerçektir.
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Dinleyin, dinleyin, zahmet olmazsa dinleyin.
Bu durumda, Türkiye'de komünizmi, Anayasamı» |
HÜDAt ORAL (Denizli) — Siz doğuya mı gi
zın 20 ve 29 ÎÎCU maddelerindeki düşünceleri yayma
deceksiniz?
ve örgütlenme hürriyetleri çerçevesinde mütalaa et
BAŞKAN — Sayın Oral, sayın Evliyagil, lütfen.
mek, kastdlı bir hıyanet değişe, ağır ve aîfedifeaez
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sosyalist idare
bk gaflettir.
lerde Kari Marks'a göre, «Herkes arzu ettiği ve ka
Komünizm, memleketimizdeki hüviyetiyle, Ana
biliyeti kadar çalışır ve istihsal ettiği malların niteli
yasamızın 11 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki
ği ve niceliği ölçüsünde nemalanır.»
kesin yasaklanmanın şümulüne girecektir.
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Mal meyBir siyasî partinin genel başkam, ya da sayın
I danda.
Ecevit'in, hem milletinin ve memleketinin hür ve
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sovyet Anaya
bağımsız yaşamasını istemesine ve özgürlükçü de
sasının..
mokrasiden yana olmasına, hem de komünizmi Tür
Şimdi, malı göreceksin.
kiye için tehlike saymamasına akıl erdirmek müm
Sovyet Anayasasının 12 nci maddesi 2 nci fık
kün değildir.
rası aynen şöyledir; «Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
Sayın Ecevit, Devlete karşı suç işleme hürriyetini
ler Birliğinde tatbik edilen prensip, sosyalizmdir.
savunmakta ve partisiyle Parlamentoda bu suçu iş
Herkes kabiliyeti kadar çalışır...»
leyenlere af çıkartmakta, hürriyetlerin böyle istis
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Demek ki,
marının bizzat hürriyetleri ortadan kaldıracağına ve
I
oraya
gideceksiniz.
memleketimizi felâkete sürükleyeceği apaçık ortaya
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bitirdiğim zaçıkmış olduğu halde, bunu sırf parti çıkarları uğ
runa teşvik ve tahrik etmekten geri durmamaktadır. I man, kimin nereye gideceğini anlarsınız.
BAŞKAN — Sayın Evliyagil, lütfen müdahale
Adalet Partisi, komünizmin vahametinin idraki I etmeyin, dinleyin efendim.
içinde bulunduğu içindir ki, komünizm ile bütün
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — «Çalışmanın nigücüyle mücadeleyi ihmal edilmez ve vazgeçilmez I teliği ve niceliği ölçüsünde nemalanır...»
bir görev kabul etmiştir. Bu mücadeleye katılmanın
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Fransa Anayasa
da yalnız bizim için değil, hangi siyasî düşünceye
sını okuyunuz.
sahip olursa olsun, vatanına ve milletine aşk ile bağ
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Kari Marks,
lı bütün Türk evlatları için kaçınılmaz bir görev ol
«Komünist idarelerde herkes topluma yeterince ve
duğu kanaatindedir. Adalet Partisi, böyle bir katıl
I gücünün yeterince katkıda bulunmalı, herkesin gemayı temin etmek için her türlü anlayışı ve fedekârI reksinmeleri karşılanmalıdır» der.
lığı azamî seviyede yapmıştır ve de yapmaya devam
Şimdi, gelelim sevgili Cumhuriyet Halk Partin"
edecektir.
I
arkadaşlarımın
Programlarının 27 nci sayfasında ne
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Fransa'da, İtalya'da
I
yazıyor:
«Herkes
topluma yeterince ve gücünün ye
da böyle. Batı demokrasilerinde de böyle.
terince katkıda bulunmalı, toplumda herkesin ge
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Batı demokrasi
reksinmeleri hakça karşılanmalıdır» denmektedir.
lerine girsem, kaçacak yer ararsınız.
I
Ne farkı, ne farkı var? (A. P. sıralarından «BraHÜDAİ ORAL, (Denizli) — Haydi canım sende. I vo» sesleri, alkışlar)
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Dinle öyleyse,
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Bravo be,
dinleyin öyleyse.
I Demirel gibi konuşuyorsun.
BAŞKAN — Sayın Oral..
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ne farkı var?
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Oğuz, yapma.
I kari Marks'ın ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi, yapıp I Anayasasındaki maddeden sizin beyanınızın ne farkı
yapmadığımı göreceksiniz.
var?
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sen anla
NECDET EVLİYAGİL
(Ankara) — Yapma
Oğuz, yapma,
mazsın, anlamaz..
BAŞKAN — Sayın Evliyagil..
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Cumhuriyet
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sosyalist idare I Halk Partisinin zaman zaman atılımları ve sloganlalerde.. (C. H. P. sıralarından gürültüler)
I rıyla, kendisini tutan kitleleri hayrete düşürdüğü ve
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şaşırttığı görülmektedir. «Ortanın solu, hikmetinden
başlayan bu sürprizlerin sonuncusu, Sosyalist Enter
nasyonali girmek keyfiyetidir. Pek tabiî, bunlar,
Cumhuriyet Halk Partisini millî istikamette müspet
parti gören ve görmek isteyenler için sürprizdir; siz
ler için değil.
NECDET EVLtYAGtL (Ankara) — Onu anla
mazsın sen.
HÜDAt ORAL (Denizli) — Onu anlamak için
yüksük seviyeli insan olmak lâzım.
BAŞKAN — Sayın Evliyagil, Sayın Oral, lütfen.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sosyalist enternasyonel.. (C. H. P. sıralarından gürültüler)
Hayatınız boyunca afakî beyanlarla vakit geçir
diniz; derinine inmediniz; ne düşmamnızı tanıyor
sunuz, ne dostunuzu tanıyorsunuz; ne, ne yaptığı
nızın farkındasınız. (A. P. sıralarından alkışlar)
Sosyalist Enternasyonel, 1951 Frankfurt Dekla
rasyonunun 1 nci bölüm, 3 ncü madde (F) fıkrası..
(C. H. P. sıralarından gürültüler) Kaydet yavrum,
kaydet
BAŞKAN — Saym Yalçın, Sayın Avşargil, lüt
fen..
OĞUZ AYGÜN
(Devamla) — ..«Özellikleri
olan gruplara kültürel özerklik hakkı tanınacaktır»
diyor; yani sizin girdiğiniz enternasyonalin emri.

O:3

nuyordu? Ortanın solunu izah ediyor ve diyordu
ki..
HÜDAt ORAL (Denizli) — Siz, ona da, «Ko
münist» diyordunuz.
BAŞKAN — Saym Orak sayın Oral.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Dinle, dinle; Sa
yın Oral, sen eski bir adamsın, dinle de, hatırla bun
ları.
HÜDAt ORAL (Denizli) — Önünüze gelene,
«Komünist, dersiniz. Bu çağ dışı görüşlerinizden vazgeçireceğiz, eğiteceğiz sizleri.
»
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Cumhuriyet Halk
Partisinin sosyalist partilerle mukayesesini yapmış;
bu arada, «Biz, vazgeçilmez bir şekilde milliyetçiyiz
-tsmet Paşanın lafı - Sosyalist partiler, prensip ola
rak beynelnülelcidir ve milliyetçiliklerini örterek, onu
başka perdeler arkasında yaparlar» demişti. O gün
rahmetli İnönü'nün etrafında fır dönüp kendisine
hulûs çakanların gizli fikirlerini tespit edemediği de,
maalesef, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi tablo
su ile bir tarihî gerçek olarak ortaya çıkmış bulun
maktadır. (A. P. sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, Marks tarafından 1864 yı
lında kurulan 1 nci Enternasyonaldan beri kurulup
dağılan her türlü enternasyonal uluslararasıdır, bey
nelmilelcidir. Nitekim, Sosyalist
Enternasyonalin
1951 Frankfurt, Kuruluş Beyannamesinin 4 ncü bö
lümünde bu husus açıkça ve defaetle beyan edil
miştir. Buna mukabil, 1961 Anayasamız, Devletimi
zi tarif ederken, «Millî, demokratik, lâyik, sosyal
hukuk devleti» olarak nitelendirmiştir.

Şimdi, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, soru
yorum size: Bu tanınacak olursa, sayei devletiniz
de, olmaz ya, gücünüz yetmez ya, millet buna mü
saade etmez ya, ama olursa, hani faraziye, olursa,
göle Hocanın maya çaldığı gibi, olursa, kaç çeşit
okul, kütüphane, alfabe, kitap vesaire olabilir? Mil
lî kültür kaç parçaya bölünür; Misakı Millî hudut
ları ne olur ve kaça bölünür? Millî Eğitim kalır mı,
millî bütünlükten bahsedilebilir mi? Anayasamızın
başlangıç kısmında ifade edilen, «Bütün fertlerini
kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir
bütün halinde millî şuur ve ülküler etrafında topla
yan ve milletimizi dünya milletleri ailesinin eşit hak
lara sahip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ruhu
içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk milliyet
çiliğinden hız ve ilham alarak» diye devam eden
Türk milliyetçiliği ne hale gelir?

tstikbalde, Devletin en mühim unsurlarından bi
ri olan millî hükümeti tek başına kurmayı amaçla
yan her partinin her şeyden önce enternasyonalci
değil, millî olması iktiza eder. Aksi takdirde, parti
ve hükümet millilik vasfım kaybedeceğinden, Ana
yasaya ters düşmüş olursunuz. Anayasamızda,
«Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur» diye tarif
edilmişken bizim Anayasamızda, Sosyalist Enternas
yonel, yani sizin girdiğiniz Sosyalist Enternasyonal,
«Mutlak ulusal egemenlik aşılamahdır» demekle,
«Ulusal egemenlik, enternasyonal egemenliğe yerini
bırakmalıdır» demek istemektedir.

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayenizde!
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi, bakın,
rahmetli tsmet tnönü 1967 yılının 28-29 Nisanının
4 ncü Olağanüstü Kurultay'ını açış konuşmasında,
bugün size taban tabana zıt düşen ne beyanda bulu-

Siz şimdi nereye girdiğinizin farkında mısınız?
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler) siz, aynanın kar
şısına geçin, böyle gülün. Bir daha okuyayım, bir
daha gülün.
BAŞKAN — Lütfen efendim..
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bunlar, Sosyalist
Enternasyonalin Kuruluş Tüzüğünde yazılıdır. Siz
bu tüzüğü okudunuz mu? Ama, Genel Başkanınız
öyle dedi, öyle münasip geldi. Tamamen, parlamen
terliğin, yegân yegân kişilere kazandırmış olduğu
bir vasıf vardır; o vasfı terk etmişsiniz. Yugoslavya'
ya giden, orada özyönetimi tetkik eden ve ona isti
naden beyanat veren, ondan sonra Türkiye'ye gelen,
«Sosyalist Enternasyonala gireceğiz» diyen sayın li
derinizin emrine körükörüne girmişsiniz. Allah ıs
lâh etsin sizi. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri,
C. H. P. sıralarından gülüşmeler)
Demokratik nizam için yapılmış etüt ve kriterler
göstermiştir ki, demokrasilerde murakabe, en çok,
istikrarlı bulunduğu bir nizamda bir netice verir.
(C. H. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Evliyagil, sayın Avşargil, lüt
fen efendim, gürültü etmeyin efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu sebeple, mem
leketimizde bütün iyi niyetlere rağmen, olumlu, uyum
lu ve kararlı bir neticeye ulaşılamamaktadır. Büyük
Türk Milletinin gönül verdiği demokrasi rejiminde
kuşku uyandıran, itimatsızlık uyandıran ve salim yo
la bizi götürmede engel olan hususlar budur. (C. H. P.
sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Uysal, Sayın arkadaşlarım,
lütfen gürültü etmeyin; gürültüden, ne söylediğinizi
anlayamıyorum. Dinleme imkânı verin.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Demokrasinin
yaşayabilmesinin teminatı olarak, her türlü tehlike
li uçların söz sahibi olmasını önleyebilmek için, si
yasî istikrarda, Anayasa doğrultusunda mutlaka
birleşmemizde fayda ve zaruret vardır; sizi uyandır
mak için söylüyorum.
Kaldı ki, en bilimsel ve en iyi niyetlerle hazırlan
mış olan program ve bütçelerin başarısı ve muraka
besi de istikrara bağlıdır. Bu, herkesin, diline pele
senk etmiş olduğu, «Asgarî müşterekelerde birlesi
niz» sözünün esasını ve mayasını teşkil eder. Tarih
göstermiştir ki, küçük meselelerde anlaşmış görün
me ve kamuoyuna tekliflerle çıkma, hiç bir zaman
büyük meselelere çözüm getirmemektedir.
Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, gün gelir,
çok uluslu şirketlere itiraz ile, memleket ekonomisi
ni bu yönden itham ve tenkit edersiniz. Diğer taraf
tan, çok uluslu enternasyonala iltihak eder ve on
dan sonra, ona inanmadan da müdafaa edersiniz.
Bazen yabancı şirket düşmanlığı, sözüm ona «Mil
lîlik,» bazen yabancı hayranlığı, yabancı teşekkülle— 98
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re iltihak ve onlardan medet umma.. İşte, sizin istik
rarsız politikanız budur.
Muhalefet partilerinin, memleket mukadderatım
elinde tutan iktidarı kötülemeyi ve onu her türlü gü
ven, itimat ve itibar mesnetlerinden mahrum bırak
mayı hedef olarak ele almış olmasını hayırlı bir
hareket olarak kabul etmek mümkün değildir. Böy
le bir hareketin muvaffak olduğunu bir an için dü
şünecek olsak, aziz memleketimizin içeride ve dışa
rıda ciddî şartlar ve tehlikeler içinde bulunduğu bu
nazik devrede, böyle taktiklerin vahim
neticeler
doğuracağı gerçeği ortadadır. Bu itibarla, muhale
fetin başında bulunanların daha ciddî, daha dürüst,
memleketin âlî menfaatlerine daha uygun hareket
etmelerini, demokrasi rejimimizin her türlü tecavüz
ve tehlike içinde bulunduğu bu sırada, güçlerinin yet
tiği nispette muhalefetin de, Devletin bekası, mille
tin huzur, saadet ve refahı için iktidara yardım et
melerini beklemek hakkımızdır. Bu memleketin ço
cuğu olarak, bu Parlamentonun üyesi olarak ve siya
sî parti grupu olarak, mesuliyet duyan bir siyasî
parti grupu olarak, beklemek hakkımızdır.
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Yani, suiisti
mallere göz mü yumalım?
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, hangi suiistimal?
İktidar oldunuz 1974'te. Bir Başbakan çıktı hu
zurunuza, «Yakam elinzde» dedi, «Ne istiyorsanız
yapınız» dedi.
Soruyorum size: Görevinizi mi yapmadınız; yok
sa, yapacak herhangi bir şey mi bulamadınız?
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Soruşturma komis
yonunda..
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Soruşturma ko
misyonlarınızın ne şekilde olduğunu, lütfen..
BAŞKAN — Sayın Aygün, lütfen sataşmalara
cevap vermeyiniz efendim.
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Niye gir
miyor; niye kaçıyor pır pır?
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Türkiye'nin ne
seviyede..
BAŞKAN — Sayın Evliyagil..
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi söyleye
ceğim şeylerin altından kalkamazsınız, beni fazla
tahrik etmeyin.
BAŞKAN — Sayın Evliyagil, lütfen.
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Cidden
inamyor musun bu söylediklerine?
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, konuşmamı bitireyim de, zamanım dola
na kadar karşılıklı sohbet ederiz, müsaade buyurun.
Türkiye'nin.. Ben söyleyeceklerimi söyleyeyim,
ondan sonra zamanım dolana kadar, merak etme
yin, bir dakikamı boş geçirmek niyetinde değilim;
sonuna kadar karşılıklı konuşuruz.
Türkiye'nin ne seviyede sosyal güvenliğe sahip
olduğunu göstermesi bakımından şayanı dikkat bir
kaç hususu arz edeceğim.
Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, bazı gerçek
leri öğrenin, onları beraber müdafaa edelim.
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — İhtiyacı
mız yok ki,
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi, bakınız,
Türkiye'de her gün birtakım kötü tablolar çizmenin
faydası yoktur. Demokratik rejimi benimsemiş ba
tı memleketlerinde işçi emekli yaşı genel olarak 60
ilâ 65 yaş esas alınmıştır. Adalet Partisi iktidarları
devrinde çıkarılmış bulunan 506 ve 1186 sayılı Ka
nunlarla, Türkiye'mizde işçi emekli yaşı 50 ile 55 yaş
esas alınmıştır. Görüyor musunuz, batı memleketle
rine nazaran ne kadar emekli bahtiyarlığı içinde
olan bir memleketiz. Ondan sonra, aksini iddia et
menin kendinize bir yarar sağlamayacağını anlama
nız lâzımdır. Batıda hâlâ işçi sendikaları halen emek
lilik yaş haddinin indirilmesi için mücadele vermek
tedirler.
Değerli arkadaşlarım, kısaca, teferruatlara inme
den, millî eğitimimizde uygulamakta olduğumuz po
litikayla ilgili, Adalet Partisi Grupunun görüşlerini
de arz etmek istiyorum.
Millî eğitimde uygulamış olduğumuz millî, ah
lakî ve ilmî hükümet politikasiyle, eğitim felsefe
miz yörüngesine oturmaktadır.
«Oturmuştur» diyeceğim de, daima, bir ihtimal
bırakayım, biraz gönlünüze göre olsun diye, «Otur
maktadır» diyorum.
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Sayın Aygün, cidden iyi insansın.
BAŞKAN — Lütfen efendim. Efendim, neden
müdahale ediyorsunuz?
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ben, tabiî, iyi in
sanım. Zatıâliniz benim çok iyi insan olduğumu da
bilir, çok cesur olduğumu da bilirsin.
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Cidden iyi
insansın.
BAŞKAN — Sayın Evliyagil, lütfen efendim..
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sizin fikrinize
de hürmet ederim, teveccühünüze de teşekkür ede
rim.
İktidarlarımız zamanında, gelecek nesillerin de
ve .dolayısıyle Türk Devletinin teminatının mesuli
yetini omuzlarında taşıyan öğretmenlerimize, bütçe
lerle ve çıkardığımız kanunlarla sağladığımız im
kânları konuşmamın dakikalarla mukayyet oluşu se
bebiyle burada arza imkân bulamamaktayım. İlgili
bakanlığın bütçesi görüşülürken, görevli değerli ar
kadaşım Adalet Partisi Grupu adına bunları dile
getirecektir.
Bizleri yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize ne
kadar çok hizmet götürsek, bunun, onların kıymetli
emekleri karşısında az kalacağı inancındayız. Mil
let Meclisi Grupumuz, vatanperver...
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Öldürün onları.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Millet Meclisi
Grupumuz, vatanperver öğretmenlerimizin bundan
sonra da, lafta ve sözde değil, fiiliyatta en içten duy
gularla yanında ve hizmetinde olmaya devam ede
cektir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Hüküme
timizce, Mart 1977'de çıkarılacak olan yan ödeme
kararnamesinde, öğretmenlerimizin de, sağlık per
soneli gibi ayrı bir statü içerisinde mütalaa edilme
sini dilemekteyiz.
Değerli arkadaşlarım, millî eğitim için yaptığı
nız birtakım söz sataşmalarına cevaben şunu arz
edeyim: Millî eğitimde hiç bir şey yapılmamış olsa,
millî eğitimin aşırı solun ve komünizmin kucağına
atdması önlenmiştir. Bu, başlı başına bir başarıdır.
Ondan sonraki hizmetleri görmeseniz bile, kendiniz
içinde bulunduğunuz için bunu bize söylemeseniz bi
le, vicdanınızda yapacağınız muhasebe ile takdir ede
ceğinize inanıyorum.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de birtakım ifade
ler var. Dünyanın her yerinde olduğu gibi, komü
nizm ve komünizme giden yolda bulunanlar, solcu
lar ve aşın solcular, daima rakiplerini, karşısındakilerini faşistlikle suçlarlar. Pek tabiî, bu yolun yol
cusu olmanın üzüntüsünü çektiğimiz
Cumhuriyet
Halk Partisinin saym yönetim kadrosu da, karşısmdakilerini faşistlikle suçlamakta devam etmektedir.
Değerli arkadaşlarım, ben diyorum ki, Adalet
Partisi Millet Meclisi Grupu olarak, daha önceki
muhtelif konuşmalarımızda, ben ve değerli arkadaş
larım, gerek bu Millet Meclisi kürsüsünde yüce ta
rihin önünde, gerekse miting meydanlarında, sa
lon toplantılarında defalarca ifade ettik, söyledik;
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kimse anlamıyor, anlamak istemiyor, tabiî sizin ce
nahınızda kimse anlamak istemiyor; bir kere daha
söylüyorum: Biz bütün aşırı cereyanlara karşıyız.
Bütün aşırı cereyanlarla mücadele etmenin kararlı
lığı içindeyiz. Bu aşırı cereyanlar içerisinde elbette
faşizm de vardır, komünizm de vardır. Ancak, fa
şizm, Türkiye'de sizin yaratmaya çalıştığınız bir
tehlikedir. Aslında, biz, Türkiye'de faşizm'in
bir
güç olarak var olduğuna inanmıyoruz, çünkü, faşizm
çağın, sizin tabirinizle, çok gerisinde kalmış olan bir
ideolojidir.
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Laf değil, ic
raat istiyoruz.
HASAN VAMIK TEKlN (Giresun) — Bak,
Türkcş geliyor, kızar sana.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ve bana misal
mi soruyorsunuz? Hemen söyleyeyim: Türkiye'de,
beynelmilel hiç bir faşistin, dünyada meşhur faşis
tin resmi hiç bir yerde asılı değildir. Türkiye'de fa
şistlik damgasını yiyen hiç bir sembolün resmî bir
yerde asılı değildir, hiç bir faşizmi ifade eden slogan
Türkiye'nin hiç bir yerinde kimse tarafından sergilenmemektedir.
Buna mukabil.. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri)
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Git de köy
* okullarını gör, duvarları doldu. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler)
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Mao'nun, Lenin'
in sözleri, Troçki'nin sözleri, sizin himaye ettiğiniz
anarşistler tarafından Türkiye'nin her yerinde ser
gilenmiştir, resimleri asılmıştır, kitapları basılmıştır,
yayılmaktadır, dağıtılmaktadır ve siz bunları hima
yeniz altına alarak, maalesef, maalesef inkişaflarına
imkân ve fırsat vermişsinizdir. (A. P. sıralarından al
kışlar.)
Soruyorum size, şimdi Türkiye'de faşizm mi var,
komünizm mi var; haydi, söyleyiniz bana.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Efendim, slogana
lüzum yok, Türkeş var, canlı slogan.. Siz Lenin'den
değil, Türkeş'den bahsedin.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Siz komünizmi..
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Canlısı yasımızda
oturuyor.
BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Oral..
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Beyler, soruyorum, efendiler soruyorum size..
BAŞKAN—Sayın Oral..
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Lenin'den bahsedinceye kadar Türkeş'den bahşet, o ne?
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ah sevgili arka
daşım, ah sevgili arkadaşım, ne söylediğini kulağı
duymayan arkadaşım; sana bir sual sordum: Faşiz
min dünyada belirli liderlerinden hangisinin resmî,
hangisinin sloganı Türkiye'de vardır, dedim. Siz..
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Canlısı orada.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Orada oturuyor.
BAŞKAN — Sayın Aykul..
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Siz karşınızdaki
herkesi faşist zannediyorsunuz. İşte, bu bir hastalık
tır. komünizmin hastalığıdır,
BAŞKAN — Sayın Oğuz..
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Emredin sayın
Başkan.
BAŞKAN — Lütfen milletvekillerine sual sorup
sataşmaya meydan vermeyin, siz kendi konuşmanı
za devam edin, lütfedin.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — O ne? O, faşistin ta
kendisi.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, şimdi gelelim Sayın Ecevit'in seçim meselesi
ne.
Sayın Ecevit burada geldi..
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Demirelce
konuşuyor.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Kaç gündür ka
çak güreşiyorsunuz, onu da söyleyeyim size; idare
cileriniz belki sizden gizliyorlar, ben söyleyeyim: İki
defa kamuoyu önünde Türkiye Radyo ve Televiz
yonları açık oturum yaptı. Grup idarecileriniz de,
parti idarecileriniz de bu iki seferde, birisi yarın ya
pılacaktı, ikisinden de kaçtılar. Niye korkuyorsu
nuz? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Haydi, gelin, kamuoyu önünde gelin bunun mü
nazarasını, münakaşasını yapalım. (C. H. P. sırala
rından gürültüler)
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Alın Karatataş'ı gelelim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Arkadaşlarım,
cesur olunuz. Genel Başkanınız burada, geldi, bu
kürsüye çıktı, birtakım lâflar yaptı.
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Genel Baş
kanımı ağzına alma, liderdir o. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler)
BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Evliyagil..
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi ben söy
leyeceğim, dinleyiniz. Dinleyiniz ve öğreniniz.
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Başka oturumlara çıktınız. Karataş'ın başında
bulunduğu TRT'nin başka oturumlarına çıktınız; ama
bu oturumdan kaçıyorsunuz.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Karataşı nasıl tuttu
ğunuzun hesabını bir gün vereceksiniz. (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Oral, sayın Oral, karşılıklı
görüşmeye meydan vermeyin lütfen.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ondan sonra, Sa
yın Ecevit burada, «Geliniz» diyor, «Bana kaç
maktan bahsetmeyin; sizi fena yaparım» diyor.
Nasıl fena yapacağını görmek isterdik.
HÜDAİ ORAL (Denizli) — TRT Genel Mü
dürünü nasıl tuttuğunuzun hesabını vereceksiniz.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Dinle dinle, öğ
renirsin.
BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Oğuz...
HÜDAt ORAL (Denizli) — Anayasa Mahke
mesi, hesabını soracak.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Yaşın büyük,
tecrüben çok; ama hâlâ öğrenememişsin; öğrenir
sin.
Gerek, güzel yurdumuzun içinde bulunduğu şart
lar, gerekse Parlamentodaki şu tablo, siyasî istikrarın
sağlanabilmesi için süratle yüce milletimizin hakem
liğine zaruret hâsıl olduğunu göstermektedir. Pek
tabiî biz, Cumhuriyet Halk Partisi gibi, seçimi bir
fantazi olarak istemiyoruz. Gerçekten bunun lüzu
muna inanıyoruz. Bu mevzuda Cumhuriyet Halk
Partisi gibi kaçak beyan ve hareketlerde de bulunmu
yoruz. Vaktiyle, koalisyonu yürütemeyince, Kıbrıs'
taki, Ordumuzun siingüsüyle kazanmış olduğu zafe
rini oya tahvil etme hevesine kapılan Cumhuriyet
Halk Partisi, «Erken seçim», hatta derhal seçim ismisti; ama, bakın, bundaki ciddiyetinizi göstermesi
bakımından bir hususu arz edeceğim. Bunun için
yaptıkları teklife kendi siyasî parti gruplarında, ya
ni sizden 24 sayın üyenin iştirak etmemesiyle, kamu
oyundaki samimiyetsizliğiniz ayan beyan, açık ve
seçik ortaya çıktı. Şimdi, o tarihlerde Cumhuriyet
Halk Partisinin bu görüntüsünü hicveden amatör bir
bir halk şairimizin bir kısa şiirini, tamamen sizi ak
settirdiği için ve zabıtlarda da bulunmasında fayda
mülahaza ettiğim için okuyacağım. Sayın Değer de
burada; ondan da bahsediyor çünkü şiir:
«Derhal seçim, erken seçim,
İşte Meclis gündeminde,
İktidar tam kadro hazır,
Sizden yirmi dördü nerede?
Dağlar taşlar hep bu yazı,
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İnananlar oldu bazı,
Neden aldattınız bizi?
Sizden yirmidördü nerede?
Dağların en üstünü,
Bütün yurdu sarmış ünü,
Seçim görüşülen günü,
Sayın Üstündağ nerede?
Yeni transferiniz Değer,
O gün gelmemiş meğer,
Başınız eğikse eğer,
Samimiyetiniz nerede?».
Bu şiiri ben yazmadım. Bir aydın, sizin gibi ay
dın, akıllı, değerli, içinden gelerek yazan bir hak şai
rimizin söyleyişi bu.
ALİ KÖKBUDAK (Konya) — Kaç paraya yaz
dırdın onu?
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sizin hayatınız
hep rakamla. Siz daima parayla mı satın alırsınız bir
takım şeyleri? Ne kadar çok alıştırmışlar sizi? De
ğerli arkadaşım, bu memlekette parayla alınamaya
cak birtakım vasıfların olduğunu öğreniniz. Ne hay
siyet parayla alınır, ne ahlâk parayla alınır, ne fa
zilet parayla alınır. Sen onları öğren. Şiir parayla
alınmaz, şiir gönülden gelir.
ALİ KÖKBUDAK (Konya) — Neleri parayla satınaldığınızı çok iyi biliriz.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Haydi oradan,
haydi oradan. «Kişiyi nasıl bilirsin? Kendin gibi».
1973 Genel Seçimlerinde hiç bir parti tek başına
Hükümet kuramadığı için, yüz gün civarında Hükü
met bunalımı geçirdik. Hatırlayın bakalım... Neticede
C. H. P. - M. S. P. Koalisyonu kuruldu. Saym Ece
vit, 5 . 2 . 1974 tarihinde burada, bu kürsüde, uzun
müddet iktidarda kalacağını ve memleketin bütün
meselelerini halledeceğini, hatta Adalet Partisine mu
halefet yapma imkâmmn da kalmayacağım burada
bu kürsüde ifade etti.
Şimdi, bu suretle Sayın Ecevit, demokratik düze
ne bağlılığım sık sık tekrarlayan Sayın Ecevit, bu
sözüyle, bu tutumuyla, hem de Başbakan sıfatıyle,
muhalefet partisine lüzum olmadığını ifade ederek,
demokratik nizama, insan hak ve hürriyetlerine ters
düşünce de olduğunu açığa çıkardı.
Millî Selâmet Partisinden şikâyet ederek de, isti
fa etti.
Yalnız Türk tarihinde değil, dünyanın hiç bir ye
rinde, hiç bir aklı başında bir teşekkülün yapamaya
cağı bir şeyi aziz memleketimizde Sayın Ecevit yap
tı : Yeni Hükümet kurutması gecikince, «Duramıyo-
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rum. Bırakacağım Hükümeti, eve gidip oturacağım»
dedi...
NECDET EVLlYAGÎL (Ankara) — Kıbrıs'ı kur
tardı.
BAŞKAN — Sayın Evliyagil...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... ve bunu da ka
muoyuna ilan etmekten çekinmedi.
Kıbrıs'ı o kurtarmadı. Kıbrıs'ı süngüsünün ucuyla
asker kurtardı.
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Kıbrıs'ı Sa
yın Ecevit kurtardı. Sayın Demire! Kıbrıs'tan kaçü.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Kimsenin sırtın
dan kendinize fors sağlamaya çalışmayınız. (C. H. P.
sıralarından gürültüler) Hayatında Ecevit ne zaman
başına miğfer giydi? (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Evliyagıl, Sayın Aygün...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Miğferi çekerek,
en ufak bir hicap duymadan, otobüslerin arkasına
dizen siz değil misiniz?
NECDET EVLtYAGİL (Ankara) — Kıbrıs'tan
kaçtı Demirel, Kıbrıs'ı istemedi.
BAŞKAN — Sayın Evliyagil...
Sayın Aygün, sizden de rica ediyorum, Sayın Ay
gün, lütfen sataşmalara cevap verip, yeni sataşmalar
davet etmeyin.
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Zabıtlar
açıklansın.
BAŞKAN — Sayın Evliyagil, lütfen susun Sayın
Evliyagil.
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Kaçtı Kıb
rıs'tan.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Söz hakkınız yok,
söz hakkı hatibin; lütfen...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Cumhuriyet Halk
Partisi, 7,5 aylık, hatta bir bakıma 10 aylık iktidarı
zamanında tek icraat olarak af kanunu çıkarttı. (A. P.
ve C. H. P. sıralarından karşılıklı konuşmalar)
BAŞKAN — Tosyahoğlu... Sayın Tosyalıoğlu,
siz de susun.
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Aygün,
25 Martta Bulvar Palasta...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım...
Duymuyorum ki, cevap vereyimv
BAŞKAN — Sayın Değer, Sayın Değer...
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — 25 Martta Bul
var Palastaki...
BAŞKAN — Sayın Değer, şimdi de siz başlama
yın çok rica edeceğim.
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — 10 ayhk iktida
rında tek icraat olarak af kanunu çıkarttı. Bu kanun
la, Atatürk'ün Türk gençliğine emanet ettiği, Cumhu
riyeti yıkmak, onun yerine komünist rejimi getirmek
için adam kaçırdıklarını, cinayet işlediklerini, banka
soyduklarını açıkça söyleyen, bu suçlarından ötürü
nedamet duymadıklarım, aynı yolda yürüyeceklerini
Türk hâkimi önünde tekrarlayan rejim düşmanları,
devlet yıkıcıları affedilmiştir. Bu affı siz, Parlamen
todaki gücünüzle yaptınız. Mahkeme kararıyle par
tileri kapatılanlar da gene bu kanunla partilerini ye
niden kurmak imkânına sahip olmuşlardır.
Cumhuriyet Halk Partisi bununla da kalmamış,
ceza evlerinden çıkan bu anarşistleri devlet daireleri
ne yerleştirmişlerdir. İşte, bugünkü bunalımın, bu
günkü sıkıntının, bugünkü istikrarsızlığın temeli bu
dur. (C. H. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, kendi görüşlerini söylü
yorlar. Kabul etmek mecburiyetinde değilsiniz; ama
kabul etmiyorsanız, lütfen ifade etmeyin, kendinize
kalsın.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi, Türk hâ
kimi, bu cezayı alan anarşist eylemcilerin...
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan,
yanlış konuşuyor, doğru konuşmuyor.
BAŞKAN — Doğru, yanlış; kendi görüşünü
söylüyor Sayın Değer.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Aldıklarını ka
bul etmiyorsunuz. O takdirde, yüce Türk hâkiminin
verdiği, vardığı yargıyı reddediyorsunuz. Onu kabul
ediyorsunuz; ama, «biz affettik...». Bu cezaya müsta
hak olmuş olan insanı affetmek suretiyle, Türk Mil
letinin başına, Devletin başına belâ olanı affetmek
suretiyle neyi temin etmek istiyorsunuz? Bunların si
ze kazandıracağı oy, muayyen zaman içindir ve ni
tekim öyle oldu. Şimdi, sizin içinizde de Maocuların, Lenincilerin çarpışarak zarar verdiğini görme
nin üzüntüsünü siz hâlâ hissedemiyorsunuz; ama biz
namı hesabınıza çekiyoruz bunları^
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Onları siz ye
tiştirdiniz.
BAŞKAN — Sayın Değer...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sizin, Tandoğan
Meydanındaki son mitinginizde gelip hadise çıkaran
Maocular ve Leninistierin, karşılıklı birbirine giren
lerin günahım kime yükleyeceksiniz?
Sevgili arkadaşlarım, bugün gerek okullarda, ge
rek teşekküllerde, açık ve seçik, herkesin bilmesi lâ
zım olan bir gerçek vardır: Maocular ve Leninciler
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zaman zaman çarpışırlar; birinin adamım öbürü
öldürür, sonra cenazeyi, birleşir beraber kaldırırlar,
o cenazeyi beraber kaldırırlar.
tşte, Cumhuriyet Halk Partisinin yanılgıya düştü
ğü husus, eğer samimî iseniz, budur; ama bilerek
hareket ediyorsanız, aym oyunun içinde bulunuyor
sunuz demektir.
Muhterem arkadaşlarım, size saymak istemiyo
rum; yani, burada liste ile söylemek mümkündür si
ze, cezaevlerinden çıkan anarşistlerin, tarafmızdan
hangi devlet dairelerine yerleştirildiğini, nerelerde
görev verdiğinizi ve bunlarla Devleti ve memleketi
tahrip etmeye nasıl devam ettiğinizi. Bunları bura
da söyleyerek zamanınızı almak istemiyorum. Lis
teleri var, isterseniz tek tek size okurum; ama bunları
tetkik eder görürsünüz ki, sizi bazı idarecileriniz al
datmaktadır. Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisinin
sayın parlamenterlerinin hepsinin bu yanılgının için
de olduğunu zannetmiyorum. İçlerinde fevkalâde iyi
niyetli, fevkalâde vatanperver, fevkalâde milliyet
duygusunu gönüllerinde duyan arkadaşlarımız vardır.
Bu arkadaşlarım beni affetsinler, ikaz babında, dostça
icaz etmek için konuşuyorum.
Muhterem arkadaşlarım, her şeyden çok ve her
kesten daha fazla huzura ve sükûna ihtiyacı olan
güzel memleketimizin ve aziz milletimizin içinde bu
lunduğu duruma bir bakınız: Bugün Türkiye'de ih
tilâl kışkırtıcılığı peşinde olanlar var; kamuoyunu
yanıltmak isteyenler var; ara rejim heveslileri var;
demokratik rejimi askıya almaya alışmış olanlar var;
hedeflerine varmak için kamuoyunu aldatıp, zemin
hazırlayarak, Şanlı Ordumuzu siyasete kendi amaç
ları için çekmeye cüret edenler var; gayelerine eriş
mek için iftira silâhım devamlı olarak bulananlar
var*
Bir Anayasa müessesesi olan ve bir millî mabet
olarak vakar ile, şeref ile, gurur ile, huşu ile görev
yapılması icap eden Meclisleri tezyif ve tahkir silâhlarıyle tahrip etmeye, kaidelerinden oynatmaya,
usu] ve nizamlarını bozmaya, hükümeti yıkmaya ıs
rarla tevessül edenler var.
tşte, bu kişiler ve bu ekiplerdir ki, 27 Mayıslara,
12 Martlara sebep olmuşlardır ve demokratik rejime,
ihtiraslarına mağlup olarak kıymışlardır.
Muhalefet, 12 Mart öncesinde, «Demire! gider
se anarji biter» demişti, böyle demiştiniz. Bu insaf
sız ve ölçüsüz iddialar, o gün sadece gerçekleri tah
rife, kamuoyunu yanıltmaya ve 12 Marta sebep ol
du.
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12 Martı müteakip kurulan ara rejim hükümeti
zamanında ise anarşi daha çok artmış, değişikliğine
Mizum olmadığı, karşımızdakiler tarafından, bizi
itham edenler tarafından, yani, sizin tarafınızdan id
dia edilen Anayasa değişikliğine, o ara rejim içinde
hükümet edenler zaruret duymuşlardır.
Bu tarihî olay, her yurtsever vatandaş için unutul
maması gereken bir ibret levhasıdır. Bu ibret lev
hasına bakan herkes, Demirel ve Adalet Partisi mu
haliflerinin bir bühtan içinde, bir yanılgı içinde oldu
ğunu daima görecek ve hatırlayacaklardır. Tarih,
bir yanda milliyetçilik ve manevıyatçılığm vahdetini
meydana getirmeye çalışan, diğer taraftan kalkınmaya ve büyümeye îâyik memleketimizin temel eserle- |
rini birbiri peşi sıra yaparak hizmete sokan Demirel'i
ve devri icraatını ve ona gönül veren Adalet Partisi
ve başka siyasî parti gruplarını şerefle, muarızları
mızı ise insafsızlıkla, esefle, hatta ve hatta, rejim bakınımdan, nefretle kaydedecektir.
Muhterem arkadaşlarım, «Büyük Türkiye»ye takı
lanlar ve Türkiye'nin niye büyük olduğunu bir türlü
anlayamayanlar vardır.
Sevgili arkadaşlarım, birkaç rakamla size misal
vereyim. Sizin hayallerinizin dahi ulaşamayacağı yer
lere Adalet Partisi iktidarının gücü gitmiştir. Tek ba
şına iktidarda olduğu zamanda da gitmiştir, koalisyon
da olduğu zamanda da gitmiştir.
Şimdi, bakınız, 1975'te 16,8 milyar lira, tabiî kay
naklar kalkınması için yatırını yapılmıştır. 1976'da
25 milyar lira yatırım yapılmıştır. 1977 bütçesi
44 600 000 000 yatırımı programlamıştır. Böylece, üst j
üste iki büyük yıl idrak edilmiştir.
Şimdi, bu rakamlar, devlet istatistiklerinden alı
nan rakamlar; bunların yanlış olduğunu iddia etmek
mümkün mü? Bunları reddetmek mümkün mü? O
halde, Türkiye'nin büyüdüğünü de reddetmek müm
kün değildir.
REMZt ÖZEN (İzmir) — Büyüyor Türkiye, bü
yüyor; Demirel de büyüyor.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Onun için, «Bü
yük Türkiye» filan diye dalga geçmeye gerek yok.
Muhterem arkadaşlarım, baraj fikri Adalet Par
tisi iktidarının ve Demokrat Partinin iktidarı zama
nındaki espirinin Adalet Partisinde devamı ile ancak
tarafınızdan öğrenilebilmiş; fakat bir türlü idrakine
varılamamış olan bir husustur. Adalet Partisinin için
de bulunduğu koalisyon döneminde, ülke ihtiyacı için,
cesaretle, 50 adet baraj planlanmıştır ve bunlardan
48'i gerçekleştirilmiştir, tahakkuk etmiştir.
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BAŞKAN — Sayın Aygün, yarım saatiniz var
efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Teşekkür ederim
sayın Başkan.
Karakaya barajı bunların içinde en mühimlerin
den birisidir ve azgın güçlü bir nehir olan Fırat'a
Adalet Partisinin içinde bulunduğu iktidar tarafından
ikinci defa gem vurulmuştur. Böylece tabiî kaynak
larımız.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Fren, fren.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Allahtan kork,
hangi fren?
Tabiî kaynaklarımız, Türk milletinin hizmetine il
min gücüyle, fennin gücüyle sokulmuş bulunmakta
dır
Tabiî, bunları sizin idrak' etmeniz güçtür. Çünkü,
10 aylık iktidarınız zamanında barajın «B» sini dahi
gerçekleştirme imkânına sahip olamadınız..
HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Doğru doğru,
biz sunta ihraç etmedik.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Talihsizlik orada
dır, sizin talihsizliğiniz. Açıklıkla söyleyeyim, sizin
talihsizliğiniz, o 10 aylık iktidarınızdadır ve ben sayın
Ecevit için de, saygı duyduğum sayın Ecevit için de,
onu talihsizlik olarak görürüm. O 10 aylık iktidarınız
olmasa idi, belki bugün, söylediklerinizin hepsi geçer
li olurdu; ama o günün şartlan içinde talihsizlik ol
muştur.
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Yağcı.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Kime yağcı? Sa
yın Evliyagil...
BAŞKAN — Lütfen sayın Aygün, cevap verme
yiniz efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sayın Evliyagil,
ben yağcı olsa idim, ikidebir siyasî fikir ve kanaatle
rimi değiştirirdim. (A.P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Evliyagil, lütfen efendim...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bizim politikamız,
politikaya girdiğimizden bu yana, doğduğumuz gün
den bugüne kadar dosdoğru gidiyor, dosdoğru.
ETEM EKEN (Çorum) — Gayri meşru kazanç
sağlayanları savunduğun için yağcısın.
BAŞKAN — Saym Eken, sayın Eken..?
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sizin idrak ede
meyeceğiniz tarzda dosdoğru gidiyor.
ETEM EKEN (Çorum) — Doğru doğru.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Aklıma gelen her
türlü hadiseyi anlatayım; onu mu söylemek istiyor
sun?
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BAŞKAN — Saym Eken, sayın Eken... Sayın Ay
gün, sayın Aygün; siz de cevap vermeyin lütfen sa
taşmalara; yeni sataşmalara vesile oluyorsunuz.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sataşmalara ce
vap vermiyorum, bir gerçeği ortaya koyuyorum. Ba
şımıza gelen her türlü şeye rağmen inhiraf gösterme
dik. Felsefemizden, mefkuremizden bir santim sap
madık. Bunu mu istiyorsun sayın Evliyagil? Beni söy
letmeyin.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Kardeşlerin
avukatısın. Ne kadar yatırım yaptılar? Onu da söy
lesene. .
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ben, bana laf
edenler hakkında her şeyi söylerim; ama benim hak
kımda kötü bir şey söyleyemezsiniz; söyleyemezsiniz.
HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Yatırımları ne
kadar? Söyle söyle.
^
BAŞKAN — Saym Erçelik... Saym Aygün, siz
konuşmanıza devam edin.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, Cumhuriyet Halk Partisinin ıbir karakterini
daha ortaya koymakta fayda var: Cumhuriyet Halk
Partisi, her şeyi maddî delillere istinat ettiriyor; ma
neviyattan, manevî değerler den hiç ama hiç nasibini
almamış; ne programında var, ne hareketlerinde var,
ne yapısında var, ne de konuştuğunuz sözlerde var.
Onun için yadırganıyorsunuz. Bu lafları söylediğiniz
zaman muallakta kalıyor söylediğiniz laflar.
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Her
gün cinayetler işliyorsunuz, sonra da maneviyattan
bahsediyorsunuz.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, eğer bir şeyi söylerken içten gelen duygularla
söylerseniz, o söylediğiniz sözler salonda uçuşu uçuşuverir. Aksi takdirde, söylediğiniz laflar ayaklarınızın
dibine düşer. Sizin söylediklerinizin hiç birisi bana ka
dar gelmiyor; ayaklarınızın dibine düşüyor. Kendiniz
topluyorsunuz, kendiniz. (A.P. sıralarından alkışlar)
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Bravo kar
deşlerin avukatı.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Başka bir şey söyleyemiyorsun zaten.
BAŞKAN — Sayın Erçelik, lütfen...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, elektrik üretimi 1975 yılma nazaran 1976 yılın
da % 18,5 artış kaydetmiştir. Bu, 20 yılın rekorudur.
Eğer bu rekor aşılacaksa, bu rekoru yine, başında
Adalet Partisinin bulunduğu hükümetler aşacaktır.
Çünkü, sizin döneminizde elektrikle ilgili hiç bir esp
riniz, icraatınıza katılmamıştır^
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Muhterem arkadaşlarım, «elektrik» deyince, zabıt
lara geçmesinde ye değerli arkadaşlarım sizlerin içi
nizde bilmeyenlerin, bilhassa lâf atanların bilmesinde
fayda gördüğüm ufak bir mukayeseyi arz edeceğim:
1950'de yılda 790 milyon kilowat saat elektrik istih
sal ediliyordu Türkiye'de; büyüyen Türkiye'de, 1960'
da 2 815 000 000 kilowat saat oldu; 10 sene içerisinde
2 milyar artış....
1975,15 572 000 000 kilowat saat oldu. Biliyor mu
sun bunları?
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Herkesin
aya gittiği bir dönemde utanır insan bunları söyleme
ye. (A. P. sıralarından gürültüler.)
BAŞKAN — Efendim...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Yani, değerli ar
kadaşlarım...
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Daha 36
bin köyde elektrik yok. (A. P. sıralarından gürültüler.)
BAŞKAN — Beyler lütfen... Sayın Kahraman..*
OĞUZ
AYGÜN (Devamla) — 1976 yılında
18 600 000 000... (C. H. P. sıralarından gürültüler.)
BAŞKAN — Sayın Eken..,
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu % 44'ü hidro
lik, yani suya dayalı, Uk defa memleketimizde suya
dayalı istihsaldir,
Şimdi, sevgili arkadaşlarım, arkadaşlarım diyorlar
ki, «Ne bunlar canım? Millet aya gidiyor.»
Yahu, siz doğru yola gidemiyorsunuz, hangi aydan
bahsediyorsunuz? (A. P. sıralarından alkışlar.)
NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — «Yahu» diye
mez Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Evliyagil, lütfen efendim..^
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Geldiniz gördük,
boyunuzu boşunuzu gördük.
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Siz doğru yola sunta
ile gidiyorsunuz.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Sunta meselesi
açılır, konuşursam, incinirsiniz,
BAŞKAN — Sayın Aygün... (C. H. P. sıralarından
gürültüler.) Efendim, oturun yerinize.
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Evet, ben söyledim Sa
yın Aygün, konuşmanızın başından beri tahrik ediyor
sunuz.
BAŞKAN — Efendim, lütfen yerinize oturun...
Yerinize oturun efendim, size hitap ediyorum, yerini
ze oturun.
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Aygün, ben söy
ledim.
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BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen ayağa kal
kın. Kendi kendinize oraya sual de soramazsınız.
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sual sormuyorum za
ten Sayın Başkan,
BAŞKAN — Bir defa ikaz ediyorum sizi, uyarı
yorum sizi, aksi halde başka türlü ceza veririm. Lüt
fen yerinize oturun. Kendi kendinize ayağa kalkıp ne
sualler soruyorsunuz? Oturun lütfen... Oturun lütfen
efendim.
Sayın Aygün, sizden de rica ediyorum, karşılıklı
konuşmaya vesile olmayın, sataşmalara siz cevap ver
meyin; ben elimden geldiği kadar sataşmamalarını te
min etmeye çalışıyorum; ama siz de vesile oluyorsunuz.
Lütfen kendi konuşmanıza devam edin,
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem Başka
nım, aslında, bendeniz, ikazınıza çok teşekkür ede
rim. Tabiî, sataşmalara cevap vermek yerine, arkadaş
larım, Allah razı olsun, bazı meselelere temas etmemi
hatırlatıyorlar bana; o bakımdan, aklıma gelenleri söy
lüyorum; sataşmaya cevap vermiş olmak için değil.
Muhterem arkadaşlarım sunta meselesi, sizin de
ğerli Genel Başkanınızın hükümette bulunduğu ve si
zin, Cumhuriyet Halk Partisi damgasını taşıyan Sayın
Maliye Bakanınızın, Maliye Bakanlığının başında bu
lunduğu dönemde oldu.
ETEM EKEN (Çorum) — Mühim olan, hırsızlık
tır. Sunta komisyonunu niye çalıştırmıyorsunuz?
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Suçlu kim olursa
olsun, o suçluyu yakalayıp takibat yaptıracaktınız.
Onu ihmal ettiniz, yapmadınız, bu kusurunuz, bir. Eğer
o zat suçlu ise, onun suç işlemesine imkân verecek şe
kilde gevşek bir yönetim gösterdiniz, bu iki.. Üçün
cüsü, şimdi bundan dolayı bir eziklik duyup susacağı
nıza, mütemadiyen bu meseleyi ortaya...
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Özür de dileye
lim öyleyse?
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Özür dileyiniz; evet,
özür dileyiniz.
BAŞKAN — Sayın Erçelik..,
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Kaldı ki, biz, ki
şiliklerimizin dışında kimsenin hesabım verme duru
munda değiliz. (C. H. P. sıralarından gürültüler.)
BAŞKAN — Sayın Avşargil...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Türkiye Cumhuri
yetinde serbest hak aramanın yolları açıktır. Türkiye
Cumhuriyetinde suçluyu takip yolları açıktır. Yargı
vardır, adliye vardır ve ben size açıklıkla bir şey söy
leyeyim mi: Görevini yapmayan insanların, birtakım
acayip heyecanları içerisinde suçu adeta başkasına yük»
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lemenin telaşı içerisinde bulunarak, kamuoyu önünde
itibarınızı yitirmenin çirkin durumuna düşmeyiniz.
Çünkü, kamuoyu; bu meseleyi o kadar gevelediniz, bu
meseleyi o kadar dejenere ettiniz ki, artık bundan do
layı herhangi bir şekilde duyarlılığını kaybetti; tıpkı
bir zamanlar bazı mahkemelerde «köpek» ve «bebek»
davalarının görüldüğü gibi. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.)
ÜNAT DEMlR (Muğla) — Onlar bir rezaletti,
mahkeme değildi.
BAŞKAN — Sayın Demir, Sayın Demir...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, kalkınmanın şartı sıhhatli bir ekonomidir ve
de siyasî istikrardır. Sıhhatli bir ekonomiyi ve istik
rarı temin etmedikçe, kalkınmayı tam manasıyle yap
mak mümkün değildir. Bunun içindir ki, bu millî bir
problem, millî bir davadır. Muhterem muhalefetin de
iktidara bu yolda yardımcı olması, milletin kendisine
vermiş olduğu görev bakımından en tabiî hareketidir.
Huzurun şartı da, sosyal yaşantıyı muayyen seviyesine
yükseltmektir. İşte, bu çıkardığımız sosyal kanunlarla,
temini yolunda adımlar atılmaktadır. Sosyal, siyasî gü
venlik ve teminat yine yüce Meclisin gayreti ile çıka
rılmaktadır. Bu bakımdan, Türkiye'nin bugün huzu
run tesisi ve kalkınmasının süratle yapılabilmesi için,
herkesin birtakım siyasî cereyanlann oyuncağı olmak
tan kurtularak, birtakım yabancı memleketleri takdir
etme hevesinden sıymlarak, gelip bir noktada birleş
mesi lâzımdır, tşte, Adalet Partisi Grupu olarak bi
zim yaptığımız budur.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi sözlerimi bitirme
den önce, Saym Ecevit, değerli Genel Başkanınızın
gelmiş olmasından bilistifade, bir iki hususu arz etmek
istiyorum: Hani, «Halk Partisi Marksist midir, Leninist midir, aşırı solcu mudur, normal solcu mudur,
sosyal demokrat mıdır?» diye soranlara, Sayın Alev
Coşkun, değerli üyeniz, Milliyet gazetesinde yazdığı
bir makalede şöyle söylüyordu: «özyönetim, sosyaliz
me giden yeni bir yoldur. Marksist kuramada üretim
araçlarının mülkiyetinin toplumsallaştırması öngö
rülmüştür. Emek sömürüsünün önlenmesi bu kurama
göre tüm üretim araçlarının mülkiyetinin toplumsal
laştırması ile mümkündür. Ancak o zaman emekçi
nin ürettiği artık değer, işçi sınıfı için kullanılabilir.»
. Muhterem arkadaşlarım, Marksist kuramın ilk uy
gulaması 1917 Sovyet deneyidir. Bu deneyde tüm üre
tim araçları devletleştirilmiştir. Ancak, burada çok in
ce bir noktayı gözden uzak tutmamak lâzımdır: Sos
yalist kuramdaki toplumsallaştırma kavramı ile dev
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letleştirme kavramı özdeş değildir. Bu uygulama o ta
rihten bu yana eleştirilmiş ve artık değerin kullanıl
masında işçilerin değil, onlarda bürokratların karar ve
riyor olmaları en önemli eleştiri konusu olarak devam
edegelmiştir. Aslında, 1950'Ierde Stalin'le Tito arasın
da başlayan anlaşmazlığın kökeninde de bu kuram
sal tartışma yatmaktadır. Yugoslavya, üretim araç
larında devlet mülkiyetini değil, toplumun sahipliğim
benimsemiştir. Yugoslav kuramcılarına göre, yönetim
araçlarından elde edilen artık değeri bürokratlar değil,
onu yaratan emekçiler kontrol etmektedir. Stalin'le Ti
to arasında ortaya çıkan anlaşmazlık, Yugoslavya'nın,
Marksizmin ekonomik anlayışını giderek yeniden yo
rumlaması ve yeniden uygulaması gerçekleşmiştir. Git
tikçe güçlenen devlet yerine, üretim araçlarının toplumsallaştırılması önerilmiştir. İnsanın insanı yönetme
si yerine, bütün toplumun üretim araçlarını yönetme
si yavaş yavaş ortadan kalkarak, devletin yönetimi
yerine toplum yönetimi amaçlanmıştır. Bu gelişmeler
le Yugoslavya özyönetim sistemini kurdu. Üretim araç
larında en küçük birimden başlayarak, işletmelerin en
üst kademelerine kadar artık değeri yaratan emekçilerin
kararlarda etkin olmaları olanaklarını yarattılar den
mektedir.,
Şimdi, Yugoslavya Anayasasının 10 ncu maddesi
aynen şöyledir: «Yugoslavya'daki kendi kendini yönet
me ilkesine göre üretici bütün hakların sahibidir. İşçi,
yalnız çalışma şartlarının değil, aynı zamanda gelirlerin
ve kârların dağılmasında mümkün olduğu kadar doğ
rudan doğruya karar verir.» Cumhuriyet Halk Partisi
programı ise, «Emeğin yarattığı değer, emeği verenler
de birikmelidir.»
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Yanlış mı.. Doğ
ru...;
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ...«Bu birikimin top
lum yararına nasıl kullanılacağını emeği verenler sap
tamalı ve yaşamalarını emekleri ile kazananlar, çalış
ma koşullarım düzenlemekte de yetkili olmalıdırlar»
demek suretiyle, Yugoslav Anayasasını bir manada
kopya etmiştir. Tabiî bu, Sayın Ecevit'in, biraz ön
ce, özyönetimi Yugoslavya'da tetkik etmiş olmasının
sonucu, altında kaldığı tesirle kaleme aldığı anlaşıl
maktadır.
Fransız Komünist Partisi Merkez İdare Kurulu
üyesi Rogers Rodin, «Sosyalizmin Büyük Döneme
ci» adlı kitabında, Yugoslavya komünizme büyük
yer vererek, «Marksizmin en iyi tefsiri ve tatbikatı
Yugoslavya'da yapılmaktadır»
demektedir. Tito,
«Komünizm etabına en yakın sosyalist uygulama,
özyönetim sayesinde oluşturulmaktadır» demektedir.
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Değerli arkadaşlarım, bütün bunların sizin için
bir mana ifade etmediğini söyleyemezsiniz.
Şimdi, size bir başka şey okuyacağım.
Lenin,
1918 Ocak ayında, Üçüncü Sovyetler Kongresinde
aynen şöyle söylemiştir: «Emekçi kontrolü, teşebbü
sün bütün işçileri ve memurları tarafından, teşebbüs
yeteri kadar küçükse, doğrudan doğruya, değilse ge
nel kurullarınca derhal seçilmiş temsilciler aracılığı
ile uygulanır.»
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BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün, ne bi
çim söz söylüyorsunuz? Sayın Aygün, Sayın Aygün...
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Biraz terbi
yeli konuşmasını ikaz eder misiniz?
OĞUZ A Y G Ü N (Devamla) — Ben kimseyi karış
tırmamaya itina ediyorum. Milletin tümü...
BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün, lütfen bir
dakika beni dinleyin.
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Kürsüye lâyık
ol.

Şimdi, bakınız,. Cumhuriyet Halk Partisinin son
programının 29 ncu sayfasında bir tabir kullanılıyor:
«Emeğin yarattığı değer, emeği verenlerde birikmelidir. Bu birikimin toplum yararına nasıl kullanılaca
ğım emeği verenler saptamalı ve yaşamalarım emek
leriyle kazananlar, çalışma koşulları düzenlemekte de
yetkili olmalıdırlar.» Yine, programın 127 nci sayfa
sında: «Devlet kesimindeki kamu hizmeti işleri ön
celik taşımayan işletmelerde yönetim yetkisi ve so
rumluluğu, o işletmelerde çalışanlara bırakılacaktır.
Kamu hizmeti işleri öncelik taşıyanlarda, çalışanların
yönetime katılabilme olanakları sağlanacaktır.»
Bu ne kadar benzerlik Yani, tesadüf mü bu?... İn
şallah tesadüftür.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Çalışan eme
ğini alacak, soydurmayacağız Türkiye'yi.
BAŞKAN — Sayın Erçelik..*
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Ben Marksist, Leninist ve komünist olduğu belli olan ülkelerin anayasalarıyle bu kadar tıpa tıp, onların beyanlarıyle ve
bildirileriyle bu kadar tıpa tıp beyanlarda nasıl bulun
duğunuzu çözmeye çalışıyorum. Siz, «Yanlış mı?» di
ye soruyorsunuz. Doğruysa, tasdik ediyorsunuz, tasvip
ediyorsunuz, kabulleniyorsunuz. Bu Türkiye bu hale
geldi mi?..«
E T E M EKEN (Çorum) — Anlasan öyle konuş
mazsın, ilke ayrı. Anlamıyorsun, bari biraz daha oku.
BAŞKAN — Sayın Eken...
OĞUZ A Y G Ü N (Devamla) — Atatürk'ün yüce
partisi bu noktaya geldi mi?... Allah taksiratınızı af
fetsin*
Muhterem arkadaşlarım, şimdi bakınız... (C. H. P.
sıralarından «Kürtajcı» sesleri.)
Seni de yaptım mı arkadaşım?... Yaptın mı seni
de?... Kim söyledi onu?... Kim söyledi onu?... Kim
söyledi onu, kalksın bakayım Bana bak, ben senin
ananın, bacının mesleğini karıştırmıyorum, sen edep
sizce benim mesleğimi kanştırma, terbiyesiz adam.

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — O parti üyesi...
BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün...
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Terbiyeni boz
ma, yeter. Sağa, sola hakaret etme.
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaade edin,
müsaade edin...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Benim mesleğimi
karıştırana, anasının da, bacısının da mesleğini sora
nın. Anladın mı?...
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Başkan,
biraz ikaz eder misiniz, biraz terbiyeli konuşsun, ikaz
eder misiniz Sayın Başkan?
BAŞKAN — Sayın Çakmur, lütfen yerinize otu
run.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Benim mesleğimi
karıştırana anasının da, bacısının da mesleğini sora
rım Sayın Çakmur, kendine geL
BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün..*
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Ayıp oluyor ar
tık, terbiyeni bozma.
BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün beni din
ler misiniz?...
E T E M EKEN (Çorum) — Gayri meşruluk yapan...
BAŞKAN — Sayın Eken, oturun yerinize*
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Senin de ananı,
kızını sorarlar senden...
BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim Sayın Baş
kanım?
BAŞKAN — Rica edeyim, kürsüden söylediğiniz
söze cevaplan aldınız mı?... Zapta geçirdiğiniz sözle
ri beğendiniz mi?...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Siz, onların bana
söylediği sözleri duydunuz mu?...
BAŞKAN — Siz söylediniz, onlar da size muha
tap oldular. Size deminden beri ikaz ediyorum. (C. H. P .
sıralarından gürültüler.) Müsaade edin efendim. N e
sizin söylediğiniz sözü, ne de size verilen cevabı tas
vip etmiyorum. Lütfen, rica ediyorum bu tür sözle
rin zapta geçmesine vesile olmayın.
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Muhterem Baş
kan, değerli Başkan, sevgili Başkan, ben burada ko
nuşurken, oradan kendini bilmeyen bir arkadaşımız
- maalesef, «arkadaşım» diyorum, bu çatı altında bu
lunan arkadaşımız - benim mesleğimi karıştıran, çir
kin bir ithamda bulundu. Ben de kendisine, «Ben se
nin ananın ve bacının mesleğini karıştırmıyorum, be
nim mesleğimi karıştırma» dedim. Bu suçsa, suçtur
Sayın Başkanım.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Yüzüne kez
zap suyu dökmüşler, senin yüzüne kezzap suyu dök
müşler, neden?...
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Onu da sorarım
sana*
BAŞKAN — Sayın Erçelik, lütfen efendim.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Kari Marks'a gö
re «Milletin tümü kooperatif üyesi olmalı. Koope
ratif ise, vatan sathına teşmil edilmelidir.» (Gürültü
ler.)
BAŞKAN — Meclis zabıtları sizin zabıtlarınızdır. Bu tarz sözlerin geçmesine vesile olmayın. Rica
ediyorum, oturun yerinize.
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Cumhuriyet Halk
Partisi, 1973 Seçim Bildirgesi ve yeni programlanyle, tarım üretim kooperatiflerinin her türünü tüketim
kooperatiflerinin her cinsini ve küçük sanatkâr koo
peratiflerinin her nevini esas unsur olarak vatan sat
hına yayma amacındadır.
İşte, bu benzerlik de nereden geliyor? Bakıyo
ruz, tetkik ediyoruz; nerede, belli, dünyada damgalı,
komünistliğin senbolu olan kişiler varsa, bunların
beyanlanyle, sevgili Cumhuriyet Halk Partili arka
daşlarımızın muhtelif bildirgeleri, muhtelif beyanları,
muhtelif umdeleri birbirine bu derece yakındır.
Ümidederim ki, arkadaşlarım buna bir tevil yolu
bulacaklardır. Yoksa, bazı sayın üyelerin ifade ettiği
gibi, bunu burada, «Doğru» diye tasdik etmekle me
seleyi geçiştirmek mümkün değildir. Bundan dolayı
bazı arkadaşlarımızın, hissiyatına mağlup olarak,
burada benim kişiliğimle ilgili hakarette bulunmakla
bunları örtbas etmeleri de mümkün değildir.
Değerli arkadaşlarım, biz bir kavganın adamıyız,
hep beraber bir kavganın adamıyız. O kavganın is
tikametini tayin edelim. O kavga, Türkiye'nin birli
ğini, Türkiye'nin bütünlüğünü muhafaza etmek, Tür
kiye'nin milliyetçiliğini ve maneviyatçılığını, tarih
te Türk milletinin lâyık olduğu seviyede kalabilmesi
için canlı ve ayakta tutabilme mecburiyetidir. Bu
kavgayı becerebilenfler gelir bizimle beraber bu kav
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gaya girerler; beceremeyenler, içlerinde bir parçacık
vatanseverlik duygusu varsa, köşelerinde sükûnetle
oturup, hiç olmazsa menfî birtakım devranışlarda
bulunarak memleketin kötüye gitmesine sebebiyet
vermezler.
Ben, zamanımın dolduğunu anlayarak sözlerimi
tamamlarken, beni dinlemek lüifunda bulunan bü
tün arkadaşlarıma ve Yüce Türk Parlamentosunun
değerli üyeleri sizlere sevgiler ve saygılar sunuyorum;
ama bir kere daha herkesin bilmesi için, Adalet Par
tisi Millet Meclisi Grupu olarak, savunduğumuz,
savunageld iğimiz mefkuremizin ve davamızın so
nuna kadar sahibi çıkmakta devam edeceğimizi, Ata
türk tefekkür felsefesi çevresinde maneviyatçı ve
milliyetçi olarak tarihe Türk miletini, son ve büyük
millet olarak bir kere daha tescil etmeye azimli bu
lunduğumuzu ifade ediyorum.
Saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından «Bravo»
sesleri, sürekli alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün.
Siyasî partilerin grupları adına konuşmalar bit
miştir.
Şahıslan adına Sayın Kemal Önder.
Buyurun Sayın Önder. (C. H. P. sıralarından al
kışlar)
Sayın önder, alınan karara göre süreniz 20 da
kikadır.
A. KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri;
Az önce konuşan değerli Grup Başkanvekili ar
kadaşımızın ibretle gördüğümüz bir anlayışı vardır :
Kendileri, sosyalist enternasyonal ile komünist en
ternasyonal arasındaki farkı bilememe noktasındadırlar. (A. P. sıralarından gürültüler)
Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi gibi büyük
bîr partimiz, bu farkı bilecek nitelikte bir sözcü ile
bu büyük kürsüde temsil edilmeliydi.
Hem birlik ve bütünlükten bahsedeceğiz, hem de
birlik ve bütünlüğün sabote eden^ ortadan kaldırıcı
sloganlarla bu Yüce Meclisin kürsüsünü işgal edece
ğiz; bunun tutarlılığı yoktur.
Değerli arkadaşlarım, 1977 yılında fiyat artışla
rının şiddetini artırması olasılığı başlıca sorun ola
rak görülmektedir. Özellikle 1977 yılının bütçesi içe
riğinde bulunan malî ve ekonomik önlemler, 1978
malî yılına büyük oranda enflasyon devredeceğini
göstermektedir.
1974 yılında petrol kriziyle^ su yüzüne çıkan enf
lasyon krizi Batı ülkelerinde kontrol altına alındığı
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halde, Türkiye'de enflasyon krizinin kontrol altına
alınması yerine, artan şiddetiyle devam etmekte olması, kaygı yaratıcı bir seyir takip etmesi söz konu
sudur. Birden ve büyük oranda devalüasyon yapma
yerine, küçük oranlı ve kademeli devalüasyon yap
ma işlemi 2 yıldan beri Türkiye'de uygulanagelmektedir. Adı, dolar, mark karşısında kur ayarlamasıdır. Ancak, 1978 yılına devredileceği bilinen büyük
oranlı enflasyon, yine devalüasyon sorununu gün
demde tutacaktır. 1976 yılı, ekonomimizde beliren
istikrarsızlık yılı, yıl sonunda güvensizliğe dönüş
müştür. 1977 yılında ekonomik durum daha da fenalaşması sonucu, ekonomik ve sosyal patlamalar
dan da endişe edilmektedir. 1977 yılında, 1976 yılın
da olduğu gibi, döviz darboğazı önemini artıracak
nitelikte olup, dış ticaret alanında darboğazlara sebep olabilecek niteliktedir. 1976'da artış gösteren
işsizlik, 1977 yılında da büyüme göstermesi, sorunun
önemini artırmaktadır. Enflasyonist yapı nedeniyle
hizmet giderleri artacak, hizmetler azalacak, özellikle Kamu İktisadî Devlet Teşekküllerinin açıkları bü
yüyecek, yatırımlar ise fizikî gerçekleşme olarak
1976'ya oranla daha da büyük gerileme gösterecek
tir. Kamu İktisadî Devlet Teşekküllerinin işletme
açığı, yani zararları Merkez Bankasından karşılan
ması nedeniyle, enflasyonu şiddetlendiren etken olmakta devam edecektir.
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I Bunun için de, daha çok dış yardım alınır. Bütün bun
I lar, uygulanacak ekonominin temel nitelikleri olmak
tadır. Bugün karşılaştığımız sorunlar da bunlardır.
I Böyle bir kalkınma modeli yaklaşımı, yıllardan beri
Türkiye'de uygulanmakta olduğu içindir ki, 1977 büt
çe müzakeresinin yapıldığı şu günlerde oldukça ka-<
ramsar bir tablo ile karşı karşıya bulunmaktayız.

I
I

I
I

I

I
I

Türkiye'de sanayileşme, sanayi gelişimini tamam
lamış kapitalist ülkelerin sunduğu kalkınma modeli
nin uygulanmasının sonucu olarak, tüketim sanayile
rinden başlamıştır. Türkiye'deki sanayileşmenin tüketim
sanayilerinden başlamasının sonucu ise, ekonominin
erken tüketim toplumu özelliğini kazanmasına neden
olmuştur. Özellikle, dayanıklı tüketim sanayiindeki
gelişme sonucu şudur: Rekabet söz konusu değildir.,
Küçük ölçekli sanayiler olduğu için, ihracat yapıla
mamaktadır. Hammadde ve teçhizat yönünden dışa
bağlıdır. Bu nedenle, iç tüketim olanaktan ile itha
lât olanaktan zorlanmaktadır. Son beş yıldır smaî
üertim içinde hammadde ithalâtının değeri üç İcat art
mıştır. Böylesine bir sanayi yapısının oluşumunda ise
en büyük etken dış ticaret rejimi olmaktadır. İtha
lâtta önemli ölçüde bağımlı bir sınaî üretim yapısı
nın oluşumunda, ithalâtta liberasyon politikası etkin
olmuştur. İthalâtta kısıtlamanın az olması, ithalâta
bağımlı bir sanayinin yapısının oluşmasına yol aç
makta, ithalâta bağımlı bir sınaî yapının oluşması
ise, ithalâtta kısıtlama ve sınırlamayı güçleştirmek
tedir.

Türk ekonomisinin bugüne geliş nedenlerine de I
kısaca değinmekte yarar vardır : Türkiye, uzun süre- I
İthalât kısıtlamasının böylesine bir sınaî yapı içe
den beri, gelişmiş kapitalist ülkelerin sunduğu, geliş
risinde işsizlik sorununu da beraberinde getireceği
miş ülke kökenli kalkınma modelini benimsemiştir.
söz konusu olmaktadır. İthalâtta kısıtlamanın ger
Gelişmiş ülke kökenli kalkınma modelini özetlersek
çekleşme olanağı azaldığı yerde, borç arayışı başlar.
şöyle deriz: Gelişmekte olan ülkeler, statik karşılaş
Bu nedenle, 1976 yılında olduğu gibi, dışandan alı
tırmalı üstünlüklerinin bulunduğu sektörlerde ihtisasnan borçlar yatinm için değil, tüketim için alınmış
laşmahdır ve faktör donanımlarının belirlediği şekil
olur. Özellikle yüksek faizli DM kredileri, mevcut
de sanayileşmeleri gerekir. Emeğin sermayeye göre
döviz rezervlerimizin azalması, büyük çapta yatırım
bolluğu nedeniyle, emek, yoğun teknolojiler kurul
harcamalarından ziyade, tüketim harcamalarına sarf
malı, sermaye oranı düşük sektörlerde yatırım yapma
edilmiş olması üzüntü Vericidir. Türkiye, yan sana
lıdır.
yileşmiş bir ülkedir. Sanayileşmiş kapitalist ülkelerin,
Yabancı sermaye, girişim ve ortaklığı tavsiye edil
yarı sanayileşmiş ülkelere yardım ederek bazı sanayi
mektedir. özellikle Türkiye'de sermaye yoğun tekno
alt sektörlerinde, dünya pazarlarına girmelerini ve
loji ağırlığı olan küçük ölçekli sanayi sektörlerinde
kendilerine rakip olmalarını istemezler. Bu nedenle de
yabancı sermaye Türkiye'ye gelmiştir. Böylece kısa
yardım etmezler. Yurt dışından alınan kredilerin
zamanda gelişme olacağı varsayılmıştır. Böyle bir sa
daha çok üretim alanlan için kullanılmasının, kul
nayileşme yaklaşımında açık ekonomi ilkesi geçerli
lanılması yönünde verilmesinin başlıca nedeni budur.
olmaktadır. Rekabet gücü ayakta tutulması için, sık I Bunun dışında diğer sorun, kurulu sanayii yaşatmak
sık devlüasyon yapılması tavsiye edilir.
I için, tüketimi teşvik amaçlı ekonomik politikalann
uygulanması gerekmektedir. Buna karşı, büyük öl
Ayrıca, ithalâtta liberasyon uygulamaları ve libe
rasyon oranlarının artırılması tavsiye edilmektedir, j çekli sanayi yatırımlarının yapılması için finansman
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gereği söz konusudur. Bu bir çelişkidir. Bu çelişkinin
çözümü gerekmektedir. Bir yandan tüketimi teşvik
amaçlı politikalar uygulanacak, diğer yandan tasar
ruf oram artırılacak, büyütülecek, diğer yandan dış
kaynak büyük ölçekli sanayi yatırımı için buluna
cak. Bunlar, önümüzdeki plan döneminde çözüm bek
leyen çelişkili sorunlardır.
Ayrıca, enflasyonist gelişme, mal dengelerinin
önemini artırmıştır. Bu nedenle stok, üretim ve dış
ticaret planlamasına ihtiyaç vardır.
Ayrıca, Türkçe'nin yan sanayileşmiş ülke olma
sı, güvenliği açısından da önemli sakıncalar taşımak
tadır: Türk Silâh!: Kuvvetlerinin araç ve gereçlerini
sağlama bakımından, Türkiye'de yeterli sanayileşme
düzeyi söz konusu değildir. Türk ordusunun araç ve
gereç açısından dışa bağımlı olmasının, güvenliğimiz
açısından ne denli tehlikeler taşıdığı, Kıbrıs Barış Ha
rekâtı sırasında, Amerika Birleşik Devletlerinin koy
duğu ambargo ile daha da belirgin olarak ortaya çkmıştır.
O halde, Türkiye, gerek güvenliği açısından, gerek
chek - up, gerekse kalkınmasının ve sanayileşmiş bir
ülke haline gelmesini sağlamak için, gelişmiş kapi
talist ülkelerin sunduğu kalkınma modelinden ve il
kel kapitalist uygulama aşamasından kurtulması ka
çınılmaz bir zorunluktur.
Kaldı ki, her yıl 3 milyar dolar ortalama açık ve
ren dış ticaretimiz, böylesine sömürü esasına dayalı
kalkınma modelini zorunlu olarak iflâsını tescil et
miştir. Bu nedenle, Dördüncü Beş Yıllık Planın ya
pılmasını, seçimden sonra kurulacak yeni Parlamento
ya, yeni iktidara bırakmak gereklidir. Yeni
iktidar, yeni Parlamento, kendi hazırladığı pla
nı kendi uygulamalı ve sorumluluğuna katlanmalıdır.
Türkiye'de uygulanmakta olan ilkel kapitalist an
layışın diğer bir uygulama alam, Devlet kesesinden,
üreticinin emeğinden özel sektör yaratma ve güçlen
dirme politikasıdır. «Teşvik tedbirleri» adı altında
gerek ihracatçıya, gerekse sanayiciye Devlet kesesin
den özel sektöre kaynak aktarılmaktadır.
Kaldı ki, bugüne kadar, «Teşvik tedbirleri» adı al
tında kaynak aktarılmış olmasına rağmen, ne sanayi
de beklenen olumlu gelişme gerçekleşmiş, ne de ihra
catımızda beklenen gelişme söz konusu olmuştur. Ka
mu İktisadî Devlet Teşekküllerinin zararı pahasına
özel kesime kaynak aktarılmaktadır. KİT'lerin ürettiği
malların fiyatları sabit tutulmakta, enflasyon nede
niyle aynı malların serbest piyasa fiyattan artmak
ta; KİT'lerin ürettiği mallar düşük fiyatla sanayici
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ve spekülatörlere satılmakta; sanayici ve spekülatör
ler aynı malı piyasa fiyatından sattığı için, KİT'ler
de kalması gereken kaynak, sanayicilerde ve karabor
sacılarda toplanmaktadır. Bunun anlamı, KİT'ler
eliyle devlet kesesinden özel sektöre kaynak aktar
maktır. Köylünün emeğinden özel sektöre kaynak
aktanlmaktadır. Özellikle, üreticiyi destekleme ama
cı ile takip edilmesi gereken politikalarda destek fi
yatlarını, ihraç fiyatlarının altında tespit ederek, köy
lünün emeği, alınteri kaynak olarak ihracatçı tücca
ra aktanlmaktadır.
1976 ydında açılan tütün piyasasında . Türkiye
destekleme ortalama alım fiyatı 39 liradır. Aynı yıl
tütün ihraç ortalama fiyatı 52 liradır. Tütün ekicisin
den 39 liraya alman tütün 52 liraya satılmış, her kilo
için 13 lira, ihracatçının kasasında kalmıştır. Üretici
den 18 liraya alınan beş asit dökme zeytinyağı için
destekleme alım fiyatı tespit edildiği tarihte bir ton
zeytinyağı ihraç fiyatı 1 000 dolar idi, bu yıl ürün
köylünün elinden çıktı, bir ton zeytinyağı ihraç fiya
tı 1 100 dolar oldu. Aradaki 150 dolar fark zeytin
yağı üreticisinde değil, ihracatçı tüccann kasasında
kaldı.
1975 yılında kütlü pamuğun ahm fiyat ortalama
sı Türkiye'de 780 kuruş olduğu halde, 13,5 liradan
ihraç edilmiştir; aradaki fark ihracatçınm kasasında
kalmıştır.
1976 yıb kuru üzüm destekleme alım fiyatı 10,5
lira olarak saptanmıştır. Bir ton kuru üzüm ihraç ta
ban fiyatı ise, 6 Eylül 1976 günü 600 dolar olarak ilân
edilmiştir. 13 Eylül günü ise, üzüm ihraç teşvik tes
cil işlemleri durdurulmuş, ihraç fiyatı 650 dolara çı
karılmıştır. 16 Eylül günü ise, fiyat değişikliği yapı
larak, 700 dolar ilân edilmiştir; halen bir ton üzüm
ihraç fiyatı 1 200 dolar dolayında bulunmaktadır.
Kaliforniya'daki üzüm alanlarının felâkete uğraması
nedeniyle dünya fiyatlannda artış söz konusu olduğu
halde, 6 Eylülden önce Üzüm İhracatçı Birliği yöne
ticilerinin de katıldığı toplantıdan sonra üzüm ihraç
taban fiyatlanmn 600 dolar olarak tespit edilmiş ol
ması ve 13 Eylüle kadar 38 bin ton ihraç tescil iş
lemlerinin yapılması üzerinde durmak gerekir. Nor
mal olarak sekiz ayda yapılabilecek satışlar bir haf
taya sığdmlmıştır,
Tüccann elinde üzüm yok, 641 kuruştan Tariş'
ten alacak ve gemilere sevk edecek, ihracatçı tüccar.
Derhal Başbakanhğa 28 Eylül 1976 tarihinde telgraf
çektim. Yapılan tescil işlemlerinin fiktjf, yani uy
durma satışlara dayalı olduğunu ve henüz üzümlerin
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de Tariş depolarında bulunduğunu, bu nedenle ihraç
tescil işlemlerinin iptalini, aksi halde Hükümetin so
rumlu tutulacağını bildirdiğimiz halde, bu üzüm ih
raç işlemleri iptal edilmemiştir. Olaydaki enteresan
lık şudur : 11 Eylül günü Cumartesidir, 12 Eylül gü
nü Pazardır, 13 Eylül günü tescil işlemlerinin durdu
rulduğu Pazartesidir. Ne yazık ki, Cumartesi ve Pa
zar gününün muameleleri işlem görmüş, 13 Eylül Pa
zartesi günü tescil işlemleri durdurulduğu halde, tes
cil işlemleri yapılmıştır, yolsuzluk yapılmıştır; yolsuz
luk yapddığı halde bu muameleler meşru muamele
sayılmıştır. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
İhracatçı tüccar ile alıcı firma resmen 600 dolar
dan muamele yapmış; ama gerçek anlaşma resmiyete
intikal etmemiştir. 600 dolar dışındaki fiyat farkı
aralarında bölüşülmüştür. Bu olayda hem Devlet dö
viz kaybına uğramış, hem üreticinin emeği sömürülmüştür. Üretici köylünün 10,5 liradan elinden çıkan
üzüm 19 liradan satılmıştır. Türkiye'nin bu ortamda
hem Devletin çıkar ve güvenliği aleyhine, hem halkın
aleyhine işleyen bu bozuk düzenin değişmesi kaçınıl
maz hale gelmiştir.
Ancak, bozuk düzenin kendi çıkarlarından yana
sürdürülmesini isteyenler, Türkiye'de faşist dikta yö
netiminin kurulması özlemi içindedirler. Faşist dikta
yönetiminin ülkemizde kurulabilmesi için başvurduk
ları strateji şudur: Parlamentonun, demokratik siste
min sorunlara çare olmayacağı kanısını yaymak,
anarşik olayları artırmak ve faşist bir tırmanış içeri
sine girmek suretiyle yeni bir otorite arayışını ihtiyaç
haline getirmek; komünizm tehlikesi ile, ülkenin bü
tünlüğü üzerinde derin kuşkular yaratmak.
Türkiye Cumhuriyetini, Atatürk, iç ve dış düş
manlara karşı savaş vererek kurmuştur, Anadolu'yu
kurtarmıştır.
BAŞKAN — Sayın Önder, beş dakikanız var.
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A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Böyle bir
Cumhuriyet, geriye dönülerek, faşist bir diktanın
karanlık amaçlarına terk edileceğini sanmak gaflet
tir.
Evet, Türkiye'nin sorunları büyüktür. Hatta, il
kel kapitalist uygulayıcılarınca kördüğüm haline geti
rilmiştir, ama bu ködüğümü halk çözecektir.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder.
Sayın Başbakan, Hükümet adına eleştirilere ce
vap vermek lüzumunu duyuyor musunuz?
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İspar
ta) — Yann vereceğim.
BAŞKAN — Yann vereceksiniz; peki efendim.
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan,
bana söz verin.
BAŞKAN — Sayın Değer, son söz milletvekili
nin olduğu için, zatıâlinize Hükümetten sonra söz ve
receğim.
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Başkan,
şimdi verin lütfen.
BAŞKAN — Sayın Değer, İçtüzüğün icabı, en
son milletvekilinin görüşmesi gerekir. Hükümetten
sonra size söz vereceğim ki, en son, milletvekili ile
bağlayabilmemiz için.
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Bana şimdi ve
rin de, Hükümetten sonra üçüncü milletvekili konuş
muş olsun.
BAŞKAN — Öyle olur efendim: En son, millet
vekili görüşmüş olur, sizin için dahi olsa.
1977 malî yılı Bütçe Tasarısının tümü üzerindeki
görüşmelere devam etmek, bittiğinde de programın
diğer maddelerini görüşmek üzere, 17 . 2 . 1977 Per
şembe günü saat 10.00'da toplanılmak üzere Birleşimi
kapatıyorum.
Kapanma saati : 00.13
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16 . 2 . 1977 Çarşamba
Saat : 10.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
X I . — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S, Sayısı : 614)
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 ,1977) '
X 2. — 1977 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1 /496;
C. Senatosu : 1/494) (M. Meclisi S. Sayısı : 473;
C. Senatosu S. Sayısı : 616) (Dağıtma tarihi :
14 . 2 . 1977)
X 3. — 1977 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe
Kanonu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/495; C. Se
natosu : 1/493) (M. Meclsi S. Sayısı : 472; C. Sena
tosu S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 14 , 2 . 1977)
X 4. — 1977 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe kanunu
ıtasarısı ve Bütçe Karma Komıisyonu raporuma daür
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tıezkeıreleri. (M. Meclisi : 1/497; C. Senatosu :
1/495 (M. Meclisi S. Sayısı : 474; C. Senatosu S, Sa
yısı : 617) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 .1977)
X 5. — 1977 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe kanunu
İtasarısı ve Bütçe Karama Komıisyonu raporuna dair
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/498; C. Senatosu :
1/496) (M. Meclisi S. Sayısı : 475; C. Senatosu S. Sa
yısı : 618) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1977)
X 6. — 1977 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
(daiir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/499; C. Senato

su : 1/497) (M. Meclisi S. Sayısı : 476; C. Senatosu Sâ
Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977)
X 7. — 1977 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe kanunu
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/5CO; C. Senatosu : 1/498)
(M. Meclisi S. Sayısı : 477; C, Senatosu S. Sayısı :
620) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 .1977)
X 8. — 1977 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş'kanlMıarı tezkereleri. (M. Meclisi : 1/501; C. Sena
tosu : t/499) (M. Meclisi S. Sayısı : 478; C. Senatosu
S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977)
X 9. — 1977 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/502; C. Sena
tosu : İ/5Ö9) (M. Meclisi S. Sayısı : 479; C. Sena
tosu S. Sayısı : 622) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977)
X 10. — 1977 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/503; C. Se
natosu : 1/501) (M. Meclisi S. Sayısı : 480; C. Sena
tosu S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977)
X I I . — 1977 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/504; C. Senatosu :
1/502) (M. Meclisi S. Sayısı : 481; C. Senatosu S.
Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977)
X 12. — 1977 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/505; C. Senatosu :
1/503) (M. Meclisi S. Sayısı : 482; C. Senatosu S,
Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977)
X 13. — 1977 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu

Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/506; C. Se
natosu : 1/504) (M. Meclisi S. Sayısı : 483; C. Sena
tosu S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977)
X .14. — 1977 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/507; C. Sena
tosu : 1/505) (M. Meclisi S. Sayısı : 484; C. Sena
tosu S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977)
X 15. — 1977 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe kanu
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi ; 1/508; C. Sena
tosu : 1/506) (M. Meclisi S. Sayısı : 485; C. Sena
tosu S. Sayısı : 628) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977)
X 16. — 1977 yılı istanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/509;
C. Senatosu : 1/507) (M. Meclisi S. Sayısı : 486;
C. Senatosu S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi :
1 4 . 2 . 1977)
X 17. — 1977 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair G. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/510; C. Sena
tosu : 1/508) (M. Meclisi S. Sayısı : 487; C. Sena
tosu S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977)
X 18. — 1977 yılı İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demileri bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si : 1/511; C. Senatosu : 1/509) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 488; C Senatosu S. Sayısı : 631) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1977)
X 19. — 1977 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/512; C. Sena
tosu : 1/510) (M. Meclisi S. Sayısı : 489; (C. Sena
tosu S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977)
X 20. — 1977 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/513;
C. Senatosu : 1/511) (M. Meclisi S. Sayısı : 490; C.
Senatosu S, Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977)

X 21. — 1977 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/520; C. Se
natosu : 1/518) (M. Meclisi S. Sayısı : 497; C. Sena
tosu S. Sayısı : 640) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977)
X 22. — 1977 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/517; C. Senatosu : 1/515)
(M, Meclis. S. Sayısı : 494; C. Senatosu S. Sayısı :
637) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977)
X 23. — 1977 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/514; C. Senatosu : 1/512) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 491; C. Senatosu S. Sayısı : 634) (Dağıtma
tarihi : 14 . 2 . 1977)
X 24. — 1977 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi :
1/518; C. Senatosu : 1/516) (M. Meclisi S. Sayısı :
496; C. Senatosu S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi :
14 . 2 . 1977)
X 25. — 1977 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi ; 1/519;
C. Senatosu : 1/517) (M. Meclisi S. Sayısı : 495; C.
Senatosu S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977)
X 26. — 1977 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/515; C. Se
natosu : 1/513) (M. Meclisi S. Sayısı : 492; C. Se
natosu S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 142.1977)
X 27. — 1977 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi :
1/516; C. Senatosu : 1/514) (M. Meclisi S. Sayısı :
493; C. Senatosu S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi :
14 , 2 . 1977)
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X 28. — 1977 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe. Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/521;
C. Senatosu : 1/519) (M. Meclisi S. Sayısı : 498; C.
Senatosu S, Sayısı : 641) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977)
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAlR ÖNGÖRÜŞMELER
6
SÖZLÜ SORULAR
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

! > • < • < >

•<"•

Dönem : 4

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

499

Toplantı : 4

1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporu ile 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında Yapılan Deği
şikliğe Dair C. Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma
Komisyonu Raporu (M. Meclisi : î / 4 9 4 ; C. Senatosu : 1/492)
<Not : C. Senatosu S. Sayısı : 614)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 5447-1/492

12 . 2 . 1977

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
ligi : 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısının, tümü, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 2 , 1977
îrihli 37 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık oy ile kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkam
NOT :
AÇIK OY NETİCESİ (149)
K^bul
Ret
Çekinir

84
64
1

Bütçe Karma Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma komisyonu
Esas No. : 11494
Karar No. : 174

14 .2 . 1977

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 2 . 1977 tartıl ve 37 nci Birîteşihıinde değiştirilerek fcaıbul
©dilen 1977 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının değişiklik yapılan kısımları, Malıiye Bakanlığı tetmsilcMeriııiiü
deJcatıMığı toplantıda görüşüldü :
Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca; Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin «R» cetveli
«150 - Elk çalışma karşılıkları» kısmına, MiMet Meclisindie çalışan Emniiyet mensuplarına verilen tok aylılk maaş
tutarı 'karşılığımda yapılan topitan ödemenin, Cumhuriyet Senatosunda çalışan Emp'vet mensuplarına da vefümesini temin eden değişiklik aynen benimsenmiştir.

__ 2 —

Millet Meclisi 'Bütçesinin; kadro cetvellerinde Grup Amlirlıiği, Muhasebe Müdürlüğü, Bütçe Müdürlüğü,.
Kitapkk Müdürlüğü, Daire Müdürlüğü ve Millî Saraylar Müdürlüğü kısımlarında C. Senatosunca yapılan de^
ğişiklikler benimsenmemiştir.
içişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 1977 malî yık Bütçe kanunu tasarıları C. Senatosu Genel
Kurulundaki görüşme sırasında maddelere geçilmeyerek reddedilmişti. C. Senatosunca reddedilen İçişleri Ba-s
kanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerinin reddi Komisyonumuzca benimsenmemiştir.
Sapık ve Sosyal Yardım Balkankğı bütçesinde yer allan taşıt cetvelindeki sıra numarası 25 olarak 7 adet
otobüsün Sağkk Kolejleri hizmetinde kullanılmak üzere, eklenerek yapılan değişikliği aynen;
Kültür Bakanlığı bütçesinin, 900-04-3-442 kod numaralı harcama kaleminden 10 000 000 TL. düşülerek,
900-03-3-341 «tarihî Türk Kültür mirası yapılarının restorasyon, onarım, donatım ve bakım hizmetleri» kısmı-:
na yeni madde açarak 10 000 000 lira ödeneğin aktarılması suretiyle yapian değiştirici aynen benimsenmiştir.
Bütçe kanun tasarısının 1 nci maddesine C. Senatosu Genel Kurulunca eklenen «Ayrıca; (Devlet borçlan,
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî istihbarat Teş
kilâtı hizmet programlarında yer alan ödeneklerin tamamı hariç) Genel ve Katma bütçeye giren dairelerin
bütçelerindeki (A) işaretli cetvelde mevcut ödeneklerden % 2 kesilerek Maliye Balkankğı Bütçesinin 930-09-3-301
tertibine eklenmiştir» fıkrası Komisyonumuzca benimsenmemiştir. Bu nedenle 35 nci maddede gösterge cetr
velinde uygulanacak katsayının 12 ve 1908 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddede zikredilen gösterge tatn
lolarına (1.3) katsayı uygulanır, hükmü benimsenmemiştir.,
C. Senatosu Genel Kurulunda Bütçe kanun tasarısına «Kültür Bakanlığınca yapılacak (kültür merkezleri);
nıin yapım, bakını, onarım işlerinin temini için eklenen yeni 76 nci madde aynen benimsenmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanikğa saygı ile arz olunur.
Başkan
Aydın
İsmet Sezgin

Başkan V
Ankara
Yiğit Köker

Sözcü
Manisa
Gündüz Sevilgen

Adana
Muhalifim
Karşı oyum ekkdir
Osman Çıtırık

Adıyaman
Abdurrahman Unsal

Ankara
H. İŞurgut Toker

Aydın
Muhalifim
Karşı oyum eklidir
Halil Goral

Aydın
Muhalifim
Karşı oyum eklidir*
M. Şükrü Koç

Balıkesir
Raif Eriş

Bursa
Hüseyin H. Sungur

C. S. Üyesi
Zeyyat Baykara

C. S. Üyesi
Muhalifim
Karşı oyum eklidir
Selâhaddin Babüroğlu

C. S. Üyesi
Fethi Çelikbaş

Çankırı
Muhalifim
Karşı oyum ekkdir
M. Ali Arsan

Denizli
Muhalifim
Karşı oyum eklidir
Hüdai Oral

Eskişehir
M. İsmet Angı

Gaziantep
/. Tevfik Kutlar

Gümüşhane
Ö. Naci Bozkurt

içel

istanbul
Servet Bayramoğlu

istanbul
Mustafa Parlar

İbrahim Göktepe

Miiet Mec&i

{S. Sayısı : 499)
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istanbul
Muhalifim
Karşı oyum eklidir
Engin Unsal

İstanbul
Muhalifim
Karşı oyum eklidir
Metin Tüzün

İzmir
Yücel Dirik

İzmir
Muhalifim
Karşı oyum eklidir
Süleyman Genç

Kahramanmaraş
Adnan Karaküçük

Kars
Yusuf Ziya Ayrım

Kars
Muhalifim
Karşı oyum eklidir
Kemal Okyay

Kocaeli
Sedat Akay

Kütahya
Ahmet Özmumcu

Malatya
Ahmet Karaaslan

Manisa
Süleyman İTuncel

Niğde
Haydar Özalp

Ordu
Bilâl Taranoğlu

Samsun
Ilyas Kılıç

Sivas
Vahit Bozath

Sivas
Ahmet Durakoğlu

Sivas
Muhalifim
Karşı oyum eklidir
Ekrem Kangal

Tabiî Üye
Muhalifim
Karşı oyum eklidir
Haydar Tunçkanat

Tekirdağ
Muhalifim
Karşı oyum eklidir
Yılmaz Alpaslan

Tokat
Hüseyin Abbas

Trabzon
Muhalifim
Karşı oyum eklidir
Hasan Güven

Trabzon
Muhalifim
Ekrem Dikmen

Zonguldak
Sebati Ataman

Kütahya
İlhan Ersoy

Zonguldak
Ahmet Demir Yüce

1977 Bütçesine Karşı Oluşumun Gerekçesi
Bültç'e, plan ve programının öngördüğü fiziksel hedefleri gerçekleştirecek ölçüde ödenek ayırmamıştır.
YatMimlar plan ve programlarım gerisinde kaldığı halde, parasal harcamaların tamamlanmaları ele alınarak
örtülmek istenmiştir.
Kamu İktisadî Teşebbüslerinim ürünüeri maliyetlerinin afalda satılması nedeniyle artan açıklanyle, emre
dilen yeni yatırımlarının sağlam kaynaklarından finanse edilmesi yerine, iç ve dış borçlanmalarla karşılanmış
olması, Memen para, kredi; emisyon ve vergi poEtikalım enflasyonu ve hayat pahalılığını artırıcı nitelikte
ve yöndedir.
Bu bütçe dış ticaret açığını, işsizliği ve gelir dağılımındaki adaletsizliği artma niteliktedir.
Kısaca belirttiğim bu nedenlerle bu bütçeye karşıyım.
Tabiî Üye
Haydar Tunçkanat
MtfMtet M'ec&i

(S. Sayısı : 499)
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KARŞI OY YAZISI
Bu bütçe :
a) Gerçekçi olmadığından, samimiyet ve ciddiyet ilkesinden uzak bir biçimde düzenİendİğihden„
b) Eflasyonu kamçılayıcı ve devalüasyonu davet edici nitelikte olduğundan,
c) Ülke ekonomisini dışa bağımlılığım artırdığından,,
d) Yatırımcı karakter taşımayıp, tüketimi teşvik edici olduğundan,
e) Sosyal, ekonomik sorunlarımızı çözümleyecek Ekonomimizin geleceğini iyiye yöneltici bir nitelikten
uzaklaşarak seçimi amaçlayan bir bütçe olduğundan,
f) Aktüel Ekonomik artığı israf eden gelir dağılımındaki paylaşımı daha da adaletsizliğe sürükleyen
bir bütçe olduğundan,
Bu nedenlerle bu bütçeye karşı oy sahibiyiz.
Adana
Osman Çıtırık

Aydın
Halil Goral

Aydin
M. Şükrü Koç

C. S. Üyesi
Selâhaddin Babüroğlu

Denizli
Hüdai Oral

Erzincan
Niyazi Unsal

İstanbul
Engin Unsal

İstanbul
Metin iTüzün

İzmir
Süleyman Genç

Kars
Kemal Okydy

Samsun
İlyas Kılıç

Sivas
Ahmet Durakoğlu

Sivas
Ekrem Kangal

Tekirdağ
Yılmaz Alpaslan

Trabzon
Hasan Güven

Millet Meclisi

(S.. Sayısı : 499)

CUMHURİYET SENATOSU
R — CETVELÎ
Bütçe Karma Komisyonunun Kabul Ettiği
150 — EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI :
Cumhuriyet Senatosunun normal mesai saatleri dışındaki çalışma özelliği
dikkate alınarak mesai saatleri dışında görev yapmak durumunda bulu
nan Cumhuriyet Senatosunda 1 nci ile 15 nci derecelerde görev yapan
personeline bir toplantı yılındaki çalışmalarına karşılık olarak 3 aylık
maaş tutarını geçmemek kaydı ile Başkanlık Divanınca tespit edeceği
esaslara göre toptan ödeme yapılır.
Ancak; görevleri gereği devamlı fazla çalışma yapmak zorunda olan per«
sonelin fazla çalışma ücretleri yönetmelik hükümlerine göre ödenir.

Cumhuriyet Senatosunun Değiştirişi
150 — EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI :
Cumhuriyet Senatosunun normal mesai saatleri dışındaki çalışma özell
dikkate alınarak mesai saatleri dışında görev yapmaik durumunda bul
nan Cumhuriyet Senatosunda 1 nci ile 15 nci derecelerde görev yap
personeline bir toplantı yılındaki çalışmalarına karşılık olarak 3 ayl
maaş tutarım geçmemek kaydı ile Başkanlık Divanınca tespit edece
esaslara göre toptan ödeme yapılır.
Cumhuriyet Senatosu Emniyet Mensuplarına da (Aydan aya almak
oldukları fazla çalışma ücreti hariç) 1 aylık maaş tutarından aşağı olm
mak kaydıyle toptan ödeme yapılır.
Ancak; görevleri gereği devamlı fazla çalışma yapmak zorunda olan pe
sonelin fazla çalışma ücretleri yönetmelik hükümlerine göre ödenir.

MMet Mfccfci

(S. Sayısı : 499)

MİLLET MECLİSİ
Cumhuriyet Senatosunun Değiştirişi

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği
Sınıfı

Unvanı

D.

Adedi

Sınıfı

Unvanı

D.

Grup Amirliği

Grup Amirliği
Gn. î. Hz.
»
»
»
»
»
'»
»
Yrd. Hz.
»
»
»

4
4
5
7
5
7
8
9
4
6
7
8

Büro Amiri
Büro Amir Yardımcısı
Sekreter
Sekreter
Sekreter Daktilo
Sekreter Daktilo
Sekreter Daktilo
Sekreter Daktilo
Teksirci
Teksirci
Teksirci
Teksirci

5
2
1
1
1

Gn. İ. Hz.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Yrd. Hz.

t
3
1
1
1
1
2

»

1 *»

4
7
4
5
6
7
5
7
8
9
4
6
7
8

Büro Amiri
Büro Amiri
Büro Amir Yardımcısı
Sekreter
Sekreter
Sekreter
Sekreter Daktilo
Sekreter Daktilo
Sekreter Daktilo
Sekreter Daktilo
Teksirci
Teksirci
Teksirci
Teksirci
Muhasebe Müdürlüğü

1
2

Müdür
Müdür Yardımcısı

Muhasebe Müdürlüğü
Gn. İ. Hz.
»
»

1
1
2

Müdür
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı

1
1
1

1 Gn. İ. Hz.

1 •*

Bütçe Müdürlüğü

Bütçe Müdürlüğü
Gn. İ. Hz.
»
»

1
2
2

Müdür
Müdür Yardımcısı
Raportör

1
2
2

Gn. F. Hz.

1 ^
1 *

1
2
2

Müdür
Müdür Yardımcısı
Raportör
Kitaplık Müdürlüğü

Kitaplık Müdürlüğü
Gn. İ. Hz.
»
»

1 Müdür
2 Müdür Yardımcısı
3 Kısım Amiri

1
3
2

Gn. İ. Hz.

y>

I

y>

1

1 Müdür
2 Müdür Yardımcısı
3 Kısım Amiri
Daire Müdürlüğü

Daire Müdürlüğü
Yrd. Hz.
»
»

25
18
11

6 Hademe
7 Hademe
8 Hademe

Yrd. Hz.

>y

1
1 *

6 Hademe
7 Hademe
8 Hademe
Millî Saraylar Müdürlüğü

Milli Saraylar Müdürlüğü
Gn. İ. Hz.
»

1 Müdür
2 Müdür Yardımcısı

1
2

Gn. İ. Hz.

1

>>
;

1
2

Müdür
Müdür Yardımcısı

Millet Meclîsi
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EMNİYE
Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği

Program
kodu
101
111
900

Harcama
kalemi

Açıklama
GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ
GÜVENLİĞİ SAĞLAMA VE DÜZENLEME HİZMETLERİ
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN
TRANSFERLER
TOPLAM :

Madde
(Faaiyet Proje

Ödenek
türü

Kesim
(Alt Program)

VE SO
Bütçe Karma Komisyonunun Kabul Ettiği
237 Sayılı Kamın Gereğince Alınarak Taşıtlar

Sıra

Sıra
No.

Adet

35
16
46
7

Cinsi

5 Am'büllans, Ifcar tipi
5 Pikap (Şehir dışı hizmetleri)
2 Kamyonet (Özel hizmet (için)
226 Arazi ihinek (4 (kişilik)

Diferansiyel
Paletli
4 X 2
4 X 2
4 X 4

7

20 Arazi binek (4 'kişilik)

4 X 4

7

5 , Arazi binek (4 (kişilik)

4 X 4

28

1

Kamyon şasi kabin tam yüklü ağırlığı en az
9 000 dcg.

4 X 2

Doğu jülerindaki hastaneler için
Çeşitli tastaneîer için
ist. Bakırtköy Ruh ve Sinir Hast. Hasta, için
Aracı olmayan sağlık ocakları ile yemi açıılacalk sağhk
ocalkları fiçün .
Sıltma Er&dikasyonu Sürfe Savaşı 'ile Turizm Balkanlığı
ortaklaşa yürütülen hizmet için
BCG kampanyası grupları ve Gezici Röntgen Verem
Tarama dkipleri için
BCG kampanyası gruplan ve Gezici Röntgen Verem
Tarama ekipleri için
Bulaşıcı hastalıklarla savaş ve çevre sağlığı hizmetlerin^
de kullanılmak üzere
Acil ve fevkalâde hallerde gerekli tıbbî malzeme ve ilâç
şevki için.
Sağlık eğitimi için
Trahom savaş teşkilâtı için
Müsteşar liçin
Merkez teşkilâtı için

20

Arazi binek (4 kişilik)

4 X 4

27

1

Kamyon şasi tam yüklü ağırlığı 7 50O, kg,

4 X 2

7
7
1
2
20

3
3
1
1
4

Arazi ıbinelk (4 kişilik)
Arazi binek (4 kişilik)
Binek tenezzüh şasi (Büyük tip)
-Binek tenezzüh şasi (Küçük tip)
Kamyon şasi ikabin tam yüklü ağalığı
9 GOO kg.

4
4
4
4

4 X 2

Erzurum, İstanbul, Adama, Ankara bölge depo tîarnirhane müdürlükleri için

Kamyon şasi Kabin Ham yüklü ağırlığı
3 5CJ1 Ifcg.

4 X 2

Kaptı - kaçtı (Şehir üçi hizmetleri)
Kaptı - kaçtı

4 X 2
4 X 2

Trabzon, Samsun, Kayseri, Bursa, Sivas, Konya, Urfa
(bölge tamir ateîyeleri dçin
Ana çocuk sağlığı (menkezileri için
Konya Dr. İsmail Işık, İzmir Yaşlılar Huzurevi ile
İstanbul Kreş ve gündüz bakımevi için

26

11

7

İli

5
3

27

1

26

Kamyon şalai kabin taim yüklü ağırlığı
7 500 Ikg.
1 Kamyon şasi Ikabin tam yüklü ağırlığı
3 500 <kg.

314

Toplam

X
X
X
X

4
4
2
2

No.

Ne maksat için kullanılacağı

4 X 2

Serum çiftliği ihtiyacı için

4 X 2

Katı tranifusyonfj laboratuvarı için

1

1

Adet
5

35
16
46
7

5
2
226

7

20

7

5

28

1

7

20

27

1

77
2
20

3
3
1
1
4

26

7

11
11

5
3

27

1

26

1

25

7

ı

321

MÜl

I

37
00

Daire
Kurum

KULTUR BAKANLIĞI

Bütçe Karma Komisyonunun kabul

K O D L A R
S
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S
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0H

•

1
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A Ç I K L A M A

Harcama
kalemi

Madde
(Faaliyet Proje)

Ödenek
türü

HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
YAN TRANSFERLER
İKTİSADÎ TRANSFERLER VE YARDIMLAR

900
02

K
(Alt

4
4 000 000

141

03

Türk elsanatlarını geliştirme projesine yardım
900 TRANSFERLER
930 İktisadî transferler ve yardımlar
MALÎ TRANSFERLER

4 000 000
4 000 000
4 000 000

235
57 610 000

231

232

Bağımsız bütçeli idarelere yapılacak yardımlara iliş
kin ödemeler (Devlet Tiyatroları Genel Müdürlü
ğüne yapılacak)
900 TRANSFERLER
940 Malî transferler
Bağımsız bütçeli idarelere yapılacak yardımlara iliş
kin ödemeler (Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğüne yapılacak)
900 TRANSFERLER
940 Malî transferler

7 050 000
7 050 000
7 050 000

50 560 000
50 560 000
50 560 000
177 600 000

233

900
940
234

900
940
281
900
940
341
900
940

Bağımsız bütçeli idarelere yapılacak yardımlara iliş
kin ödemeler (Devlet Tiyatroları Genel Müdürlü
ğüne yapılacak)
TRANSFERLER
Malî transferler
Bağımsız bütçeli idarelere yapılacak yardımlara iliş
kin ödemeler (Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğüne yapılacak)
TRANSFERLER
Malî transferler
Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemeler
TRANSFERLER
Malî transferler
Tarihî Türk Kültür mirası yapılarının restorasyon,
onarım, denetim ve bakım hizmetleri
TRANSFERLER
Malî transferler

70 000 000
70 000 000
70 000 000

107 000 000
107 000 000
107 000 000 ,
600 '300
600 000
600 000

Ö D E N E K

C E T V E L İ

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği

Cumhuriyet Senatosunun Değiştirişi

-

Harcama
kalemi

Madde
(Faaliyet Proje)

Ödenek
türü

Kesim
(Alt program)

Bölüm
(Program)

Harcama
kalemi

Madde
(Faaliyet Proje)

Ödenek
türü

Kesim
(Alt program)

—
5 100 000

15 100 000
15 100 000

5 100 000

300 000

30D 000

300 000
300 000

300 000
300 000
200 000

200 000

200 000
200 000

200 000
200 000
350 000

350 000
350 000
350 000

350 000
350 000
2 000 000

2 000 000
2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000
750 000

750 000

750 000
750 000

750 000
750 000
11 500 000

1 500 000
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1 500 000

M illet Meclisi

(S. Sayısı : 499)

Bölüm
(Program)

Harc
kale

MALİYE
Ö D E

MALİYE BAKANLIĞI

13
00

Daire
Kurum

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği

K O D L A R

2 2

"3 .

§ =g *2 3 *s S .2

Harcama
kalemi

A Ç I K L A M A

Madde
(Faaliyet Proje)

Ödenek
türü

MALÎ TRANSFERLER
DİĞER MALÎ TRANSFERLERLE İLGİLİ ÖDE
MELER

930
09

Kesim
(Alt program)

Bö
(Pro
53 795 9

5 845 000 000
5 845 000-000

301

930

Devlet Memurları Kanununun ve yönetmeliklerin
gerektirdiği giderler karşılığı
900 TRANSFERLER
940 Malî transferler
MALÎ TRANSFERLER

TOPLAM

4 450 000 000
4 450 000 000
4 450 000 000
53 798
91 042

Millet Mecîte
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Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği

Program
kodu
101
111
112
113
114
900

Harcama
kalemi

Açıklama

Madde
(FaaliiyetProje

Ödenek
türü

Kesim
(Alt Program)

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ
MAHALLÎ İDARELER HİZMETLERİ
NÜFUS İZLEME TESCİL V% VATANDAŞLIK KAYIT
HİZMETLERİ
İLLER İDARESİ HİZMETLERİ
SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK HİZMETLERİ
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILMAYAN
TRANSFERLER
TOPLAM :

1

Mil

BÜTÇE KANUNU MADDELERİ
Cumhuriyet Senatosunun Değiştirişi

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği
BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM : Gider, Gelir ye Denge

BİRİNCİ BÖLÜM : Gider, Gelir ve Denge

Gider Bütçesi :

Gider Bütçesi :

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için bağh (A)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (222 949 003 512) liralık ödenek verilmiştir.
«Genel Bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki (A) işaretli cetvelde mevcut
ödeneklerin (Devlet Borçları, Millî Savunma Bakanbğı, Jandarma Genel Komu
tanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mitti İstihbarat Teşkilâtı hizmet program
larında yer alan ödeneklerin tamamı hariç) % 4ü kesilmiştir. Bu hüküm
Katma Bütçeli İdareler hakkında da uygulanır.

MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için bağh (A
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (222 949 003 512 liralık ödenek verilmişt
«Genel Bütçeye giren dairelerin bütçelerindeki (A) işaretli cetvelde mevc
ödeneklerin (Devlet Borçlan, Mün Savunma Bakanlığı, Jandarma Gen
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilâta hizm
programlarında yer alan ödeneklerin tamanu hariç) % 4'ü kesilmiştir. Bu hükü
Katma Bütçeli İdareler hakkında da uygulanır.
«Ayrıca; (Devlet borçları, Millî Savunma Bakanhğı, Jandarma Genel K
mutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşküâb hizm
programlarında yer alan ödeneklerin tamamı hariç) genel ve katma bütçey
giren dairelerin bütçelerindeki (A) işaretli cetvelde mevcut ödeneklerden %
kesilerek Maliye Bakanhğı Bütçesinin 930-09-3-301 tertibine eklenmiştir.»

İKİNCİ KISIM : Kamu Personeline İlişkin Hükümler i

İKİNCİ KISIM : Kamu Personeline İlişkin Hükümler :

BİRİNCİ BÖLÜM : Ayhklara ve Kadrolara İlişkin Hükümler :

BİRİNCİ BÖLÜM : Ayhklara ve Kadrolara İlişkin Hükümler :

Katsayı esası :

Katsayı esası :

MADDE 35. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesi
uyarınca sınıflara ait gösterge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının ayhk
tutarlarına çevrilmesinde (11) katsayısı ve 14.7.1964 tarih ve 500 sayıh Kanunun
17.6.1975 tarih ve 1908 sayılı Kanunla değiştirilen: 1 nci maddesinde zikredi
len gösterge tablolarına (1.2) katsayısı uygulanır.

MADDE 35. — 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü madde
uyarınca sınıflara ait gösterge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının ayh
tutarlarına çevrilmesinde (12) katsayısı ve 14.7.1964 tarih ve 500 sayıh Kan
nun 17.6.1975 tarih ve 1908 sayıh Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde zi
redilen gösterge tablolarına (1.3) katsayısı uygulanır.
Kültür Bakanlığınca Yapılacak «Kültür Merkezleri» nin Yapım, Bakım
Onarım İşleri :
MADDE 76. — Kültür Bakanlığının Kuruluş Kanunu çıkıncaya kadar
2287 saym Maarif Vekâleti Merkez Teşkilâtı ve vazifeleri Hakkında
Kanunun 16 n a maddesinde öngörülen tarihî ve bediî kıymete haiz eserle
mahsus müzelerin her türKi tesis, idare, idame ve aynı kanunun tarihî abid
lerin muhafaza ve tamiri hizmetleri ne ilgili yetki ve hükümlerine dayanılar
müze ve kütüphaneleri de içine alacak «Kültür Merkezleri» nin proje VE inşaa
lan Kültür Bakanlığınca yürütülür.
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