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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık'ın; J 
Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaioğlunun, ! 
29 . 1 . 1971 günü Genel Kurulda yaptığı ko
nuşmayla ve Doğu - Anadolu'nun sorunlariyle 
ilgili demecine, Gençlik ve Spor Bakam ismet 
Sezgin ve, 

Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın; Doğuda
ki hudut bölgelerinin ihmal edildiğine ve için
de bulunduğu sıkıntılı duruma dair demecine 
de Tanın Bakam tlhami Ertem cevap verdiler. 

Bolu Milletvekili Kemal Demir de, Tarım 
Bakam İlhamı Ertemin konuşması sırasında 
Cumhuriyet Halk Partisine sataştığı iddiasiyle 
bir demeçte bulundu. 

171 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşü hür
riyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ile, 

Ölüm cezasına hükümlü Süleyman Çelik 
hakkındaki dosyanın geriverilmesine dair Baş
bakanlık, I 

1219 sayılı Kanunun 1, 2, 3 ve 4 ncü mad
delerinin iptal edildiğine dair Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. | 

Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez'in, İstan-
bul Milletvekilleri Orhan Cemal Fersoy ile Nu
ri Eroğan ve Cumhuriyet Senatosu istanbul 
üyesi M. Haluk Berkol tarafından verilen, 
«Ekspres yollar ve istanbul çevre yolu projesi 
sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hakkında
ki kanun teklifinin havale olunduğu komisyon
lardan seçilecek 3 er üyeden kurulu bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi ile, 

Maliye Komisyonu Başkanlığının, istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, «Eminsuların zarar
larının giderilmesi hakkındaki kanun teklifini 
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona, ko
misyonlarında bulunan ve aynı mahiyette olan 
bâzı kanun tekliflerinin de havale edilmesine I 
dair tezkeresi kabul olundu. 

Bütçe görüşmeleri için söz kaydının 13.2.1971 
Cumartesi günü saat 9 -11 arasında A. P .Gru-
pu Genel Kurul salonunda yapılacağı hatırla- I 
tıldı. 

Başkanlık Divanındaki açık bulunan kâtip 
üyeliklere yapılacak seçimin, ilgili gruplarca 
henüz adayların gösterilmemiş olması nedeniy
le, ertelendiği bildirildi. I 

Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'ın, 670 
sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifinin reddi hak
kındaki Plân Komisyonu raporu kabul olundu 
ve kanun teklifinin reddedildiği bildirildi. 

Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1965 bütçe 
yılı, 

Genel bütçeye dâhil dairelerin 1966 bütçe 
yılı, 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı ve, 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu taşan
larının maddeleri kabul olunarak tümleri açık 
oya sunuldu ise de, oyların ayrımının birleşim 
sonunda açıklanan sonuçlarına göre çoğunlu
ğun sağlanamadığı, oylamaların tekrarlanacağı 
bildirildi. 

Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 1966, 
1967 ve 1968 yılları hesap işlemleriyle bilanço
larının sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu raporu mad
deleri reddolundu ve tümü açık oya sunuldu ise 
de, oyların ayrımının birleşim sonunda açıkla- -
nan sonuçlarına göre çoğunluğun sağlanamadı
ğı, oylamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

Ceza ve ıslah evleriyle iş yurtları döner ser
mayesi 1967 yılı bilançosunun sunulduğuna da
ir Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay 
Komisyonu raporu, 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı, 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 ve 1966 
bütçe yılları, 

istanbul Teknik üniversitesinin 1965, 1966 
ve 1967 bütçe yılları, 

istanbul üniversitesinin 1967 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarıları, 

Devlet Orman istetmeleri ve Kereste Fabri
kaları ve Anatamirhane ve Yedek Parça Depo 
müdürlükleri saymanlıklarının 1964 yılı bilan
çosu ile, 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
döner sermayesi 1964 yılı konsolide bilançosu
nun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Sayıştay Komisyonu raporu, 

Tekel Genel Müdürlüğü 1965 ve 1966 bütçe 
yılları Kesinhesap kanunu tasarılarının ve, 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 ncı 
maddesinin 5 nci fıkrasında yapılan değişiklik 
hakkında kanun tasarısının maddeleri kabul 
olunarak tümleri açık oya sunuldu ise de, oy
ların ayrımının birleşim sonunda açıklanan so
nuçlarına göre çoğunluğun sağlanamadığı, oy
lamaların tekrarlanacağı bildirildi. 

Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
3 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 
35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 

tarih ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu
nun 79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi onaylanarak tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamlandı. Maddelerinin Komisyon 
tarafından geri alınması üzerine kanun teklifi
nin görüşülmesi ertelendi. 

15 . 2 . 1971 Pazartesi günü saat 9,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,45 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Talât Köseoğlu 
Kâtip 
Sivas 

M. 

Enver Akova 

Kâtip 
Manisa 
Orhan Daut 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — DHM. İşletmesi Genel Müdürlüğünün 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (B) 
işaretli cetvelinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/376) Cumhuriyet Senatosu 1/1147) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 274; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1499) 

\>m<\ 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9,00 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 

KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 49 ncu Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN 
yapılacaktır. 

IU - YOKLAMA 

Ad okunmak suretiyle yoklama (Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Efendim, gerekli çoğunluğu

muz vardır, görüşmelere geçiyoruz. 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/439) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşu 
vardır, takdim ediyorum, efendim. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı sayın mületvekülerinin 

hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâ
ki izin talepleri Başkanlık Divanının 3 . 2 .1971 

6 — 
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tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. I 
Keyfiyet Yüksek tasviplerinize arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Sabit Osman Avcı 

Gaziantep , Milletvekili Hüseyin Încioğlu, | 
20 gün hastalığına binaen 27 . 1 . 1971 tarihin- i 
den itibaren. i 

Muş Milletvekili Kasım Emre, 17 gün hasta- I 
lığına binaen, 12 . 1 . 1971 tarihinden itibaren. I 

İzmir Milletvekili Şevket Adalan, 15 gün has- I 
talığına binaen 25 . 1 .1971 tarihinden itibaren. I 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 30 gün ma
zeretine binaen, 1 . 2 . 1971 tarihinden itibaren. 

İzmir Milletvekili Fazlı Arınç, 10 gün ma
zeretine binaen, 27 . 1 .1971 tarihinden itibaren. | 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

«Gaziantep Milletvekili Hüseyin Încioğlu, 
20 gün hastalığına binaen, 27 . 1 . 1971 tarihin
den itibaren.» I 

1. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1965 büt- 1 
çe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiri- I 
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta- I 
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/105, 
1/44) (S. Sayısı 181 ve 181 e 1 ve 2 nci ek) 

BAŞKAN — Muvafıksa, kutular sıralar ara
sında dolaştırılmak suretiyle açık oylarınıza arz 
edilecektir. Muvafık mı efendim? («Muvafık» 
sesleri) 

Kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Başka

nım, kutular ön tarafa konulsun. Sıralar ara
sında gezdirilirken yanlışlık oluyor, aynı kutu
ya iki defa oy atılıyor. 

BAŞKAN — Efendim kutular sıralar arasın
da dolaştırıldıktan sonra kürsünün önündeki 
mahsus yerine konulacaktır, sonradan gelen sa
yın üyeler de oturumun sonuna kadar oylarını 
kullanma imkânım bulacaklardır. 

2. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1966 büt
çe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı \ 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Muş Milletvekili Kasım Emre, 17 gün has
talığına binaen, 12 .1.1971 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«İzmir Milletvekili Şevket Adalan, 15 gün 
hastalığına binaen, 25 . 1 . 1971 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 30 gün ma
zeretine binaen, 1.2.1971 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

«İzmir Milletvekili Fazlı Arınç, 10 gün ma
zeretine binaen, 27 .1.1971 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Gündeme geçiyorum efendim. 

1 tezkeresi ile 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
I tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/74, 

1/45) (S. Sayısı: 199 ve 199 a 1 ve 2 nci ek) 

BAŞKAN — Açık oyunuza sunulmuştur, ku
tular sıralar arasında dolaştırılacaktır efendim. 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesin-

I hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/106, 1/58) (S. Sayısı : 182 ve 182 ye 
1 nci ek) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur. 
kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğünün 1968 bütçe yılı k&sinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/235, 1/258) (S. Sayısı : 183 ve 183 e 

I 1 nci ek) 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur, 
kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

5. — lacova Kaplıcaları l§ietme İdaresinin 
luoö, ıvoY v& ıvvd yıuarı neaap ışoemoerıyoe oı-
Lançuoanmn sunumuyum aavr öagışvay naşnan-
Uyı ıezii>eret,erı ve üuyışıay iLomcuyunu raporu 
(öjita, J.OU, xuöj (X3. oayısı : 1Ö4 ve idû e 1 nci 
ek) 

üudHANETTİN ASüTAY (izmir) — Sayın 
üa^aoi, u nci maaue uzerınue suz ısüiyorıun. 

HAŞII&JA — ÜTÜ eutjueg'iiu eienuıuı, müsaa
de buyurun. 

fcaıova ivapiıcaıarı İşletme idaresinin 1966, 
196Y ve lyoö ym nesmnesap Sayıştay jıomısyo-
nu raporunun tumu ıviecnsımızce Kauui edilerek 
maaueıere geçilmiştir. Maddeıer Meclisçe redde
dilmişti. ıumu açın: oya taoıdır. içtüzüğün 
İU5 nci maddesi ve bu maddeye eklenmiş geç-
mişteKi bir tatbikat dolayısıyle dipnot vardır. 
Tatbikat böyledir. Bu tatbikat 1961 Anayasa
sından öncedir. 1961 Anayasasiyle bu kanun
lar ayrıca Yüce Senatoya da gideceği için ka
bul de edilse, ret de edilse kabul veya ret şek
liyle Cumhuriyet Senatosuna sevk edilecektir. 
Tümü açık oya tabidir, açık oya sunulacak, ku
tular sıralar arasında dolaştırılacaktır efendim. 

BÜRHANETTİN ASüTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, bir noktaya işaret edeceğim. 

BAŞKAN — Evet, efendim. 
İBURHANETTİN ASÜTAY (İzmir) — Efen

dim, mevcut kanunun müzakeresi sırasında 
Mecliste mevcudolan azalar, arkadaşlar tarafın
dan rakam olarak tesbit edilmiştir. Oylama
nın sonucu geçen birleşimde Heyeti Umumiye-
ye arz edilirken, oylamanın, Mecliste Heyeti 
Umumiyenin çoğunluk halinde bulunduğu sıra
da, izahtan sonra yapılmasının gerektiğini arz 
etmiştim. Nitekim o dakikada Mecliste bulu
nan 17 milletvekili arkadaşım kırmızı oy kul
lanmış, sonradan koridordaki bulunan arkadaş
lar kanunun mahiyetini bilmedikleri için be
yaz oy kullanmışlardır. O gün Yalova Kaplıca
ları için ne kadar bir oyuna gelinmiş olduğunu 
bu Mecliste ifade etmeden Yüksek Meclisin na
sıl oy kullanacağı tesbit edilemez. 

Arkadaşlarımızın, Yalova Kaplıcaları hak
kındaki ellerinde mevcut gerek Sayıştay, ge
rekse Sayıştay Komisyonunun raporlarını tet
kik edip etmedikleri tesbit edilmiş değildir. 

Şimdi arkadaşlarımızın raporu ne kadar 
tetkik ettiler nasıl oy kullanacakları bilinmez. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, ikinci oylamada 
böyle bir müzakere usulü yok ama, buyurdu
nuz, sonuna kadar dinliyorum. Buyurunuz. 

İBURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, Yüce müsamahanıza sığınarak ifa
de edeyim; 1966 dan son seneye kadar, 5 mil
yon liralık bir müessesede, yılda 1 200 lira kâr 
eden bir müessesenin raporlarının tasvibedil-
mesi mümkün değildir. 

Bu noktada Yüce Meclise arz ettiğim o gün
kü ricamın kabul edilerek Heyeti Umumiyeye 
bu noktada bir işarette bulunmamı müsaadeni
ze arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, raporlar basılmış ve 
zamanında sayın üyelere dağıtılmıştır. Normal 
olarak okunmuş olduğu kabul edilir. Sayın 
Asutay'm birinci iddiası bu. Okunmuştur bütün 
üyeler tarafından, çünkü zamanında dağıtıl
mıştır. 

Müzakere Mecliste yapılmıştır, ekseriyetin 
olmadığına dair bir iddia olmamıştır. Biraz ön
ce arz ettiğim gibi, tümünden maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. Maddeler reddedilmiştir, 
tümü açık oya tabidir. Yapılan işlem budur 
efendim. 

6. — Ceza ve Islah evleriyle İş yurtları dö
ner sermayesi 1967 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/239) (S. Sayısı : 
185 ve 185 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur, 
6 numaralı kutu sıralar arasında dolaştırıla
caktır efendim. 

7. — Devl&t Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün 1966 bütçe yılı kesinhesabma ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/100, 1/55) (S. Sayısı : 186 ve 186 ya 
1 nci ek) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur, 
7 numaralı kutu sıralar arasında dolaştırıla
caktır efendim. 

. 8. — Devlet Su İşleri Gene% Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş-
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kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İsleri Genel Mü
dürlüğü 1966 bütçe yılı Kesinkesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/104, 
1/53) (S. Sayısı : 187 ve 187 ye 1 nci ek) 

ÜAŞJVAIN — Açık oylarınıza sunulmuştur, 
8 numaralı kutu sıralar arasında doıaştırıla-
cakur efendim. 

9. — Vakıflar Genel Müdürlüğünü^ 1965 
bütçe yılı kesinh&sabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/127, 1/75) (S. Sayı
cı : 188 ve 188 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur, 
0 numralı kutu sıralar arasında dolaştırıla
caktır efendini. 

10. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 
pütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bil-
mriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 
Ibüiçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3//128,1/76) (S. Sayısı : 
1189 ve 189 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur, 
liO numaralı kutu sıralar arasında dolaştırıla-
baktır efendim. 

11. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1965 
bütçe yılı. Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile. İstanbul Teknik Üniversitesi 
u.965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/108, 1/60) (S. 
Sayısı : 190 ve 190 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur, 
11 numaralı kutu sıralar arasında dolaştırıla
caktır efendim. 

12. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
Ibütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış-
\tay Komisyonu raporu (3/109, 1/61) (S. Sa-
lyısı :. 191 ve 191 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur, 
12 numaralı kutu sıralar arasında dolaştırıla
caktır efendim. 
,13, — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1967 

Ibütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk MU 

diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesinin 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/110, 1/62) (S, Sayı
sı : 193 ve 193 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur, 
13 numaralı kutu sıralar arasında dolaştırıla
caktır efendim. 

14. — İstanbul Üniversitesinin 1967 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait Genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile İstanbul Üniversitesi 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/107, 1/59) (S. Sayısı : 194 ve 
194 e 1 nci ek) - . . • 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur, 
14 numaralı kutu sıralar arasında dolaştırıla
caktır efendim. 

15. — Devlet Orman İşletmeleri ve Kereste 
Fabrikaları ve Anatamirhane ve Yedek Parça 
Depo müdürlükleri saymanlıklarının 1964 yılı 

• bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/101) (S. Sayısı : 195 ve 195 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur, 
15 numaralı kutu sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

16: — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü döner sermayesi 1964 yılı konsolide bi
lançosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(1/261) (S. Sayısı : 198 ve 198 e 1 nci ek) ' 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur, 
16 numaralı kutu sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

17. — Tekel Genel Müdürlüğü 1965 malî yılı 
bilançosunun tetkiki sonunda düzenlenen rapo-t 

run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 1965 büt
çe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunun tasarısı ve,, Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/124, 3/123, 1/72) (S. Sa
yısı : 176 ve 176 ya 1 nci ek) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur, 
17 numaralı kutu sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 
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18. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 malî yılı 
bilançosunun tetkiki sonunda düzenlenen rapo
run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Tekel Genel Müdürlüğünün 1966 büt
çe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/125, 3/126, 1/73) (S. Sa-
y ısı: 231 ve 231 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Açık oylarınza sunulmuştur, 18 
numaralı kutu sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

19. — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 
ncı maddesinin 5 nci fıkrasında yapılan deği
şiklik hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/408) (S. Sayısı : 242) 

BAŞKAN — Açık oylarınıza sunulmuştur, 
19 numaralı kutu sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

Açık oylamada; kırmızı ret oyu, beyaz ka
bul oyu, yeşil çekinser oyu ifade eder. Kutular 
sıralar arasında dolaştırıldıktan sonra kürsü
nün önündeki mahsus yerine konulacak ve son
radan gelen üyeler oylarını kullanacaklardır. 

20. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu ile 1971 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu üzerindeki görüş
melere geçiyoruz efendim. 

Hükümet adına takdim konuşmasını yapacak 
olan Maliye Bakanı Sayın Mesut Erez, buyu
run efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin muhte
rem üyeleri; 

(1) 257 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

'Anayasanın tâyin ettiği müddet içinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisine arz edilmiş bulu
nan 1971 yılı Bütçe kanun tasarıları, Karma 
Bütçe Komisyonu ve Cumhuriyet Senatosunda 
(tetkik ve müzakere edilerek ka/bul buyurulduk-
tan sonra Yüksek Heyetinize sunulmuş bulun
maktadır. Bu tasarılarla ilgili açıklamalarıma 
'başlamadan evvel, Yüce Heyetinize, bunlara ze
min teşkil eden ekonomik ortam hakkında bil
giler sunacağım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
iç ekonuomik konulardan önce son bir yıl 

içinde dünya ekonomisindeki gelişmelere kısa
ca değinmek isterim. 

1970 yılı bütün sanayi ülkeleri için nispî bir 
yavaşlama ve enflâsyon yılı olmuştur. Daha ön
ceki yıllarda nisbeten sınırlı kalan enıflâsyonist 
(baskılar 1970 yılında farklı derecelerde olmakla 
fberahler bütün sanayi ülkelerinde yaygın bdr şe
kil almıştır, İktisadi işbirliği ve Kalkınma Teş
kilâtına dâhil başlıca memleketlerde deflâtör 
ortalaması 1970 yılında yaklaşık olarak % 5,5 e 
yükselmiştir. Farklı şekil ve nedenlerle meyda
na çıkmakla beralber aynı olayın belirtileri mer
kezî plânlarla yiönetâlen ekonomilerde de göz
lenmektedir. 

Sanayi ülkelerinde bugün için hâkim bir 
eğilim halini alan enflâsyonist baskıların baş
lıca nedenleri, ücret artışlarından doğan iç ma
liyetlerdeki devamlı yükselme, talep baskıları
nın belli bir ölçüde sürüp gitmesi, bir kıısım sa
nayi ükelerinde üretimde âzami kapasite sınırı
na yaklaşılmış olması ve yeni üretim teknoloji
lerinin gerektirdiği yüksek yatırımlar ve buna 
muvazi olarak meydana gelmiş olan hızlı yapı
sal değişmelerdir. 

Bir kisılm sanayi memleketlerinde 1909 yılı
nın ikinci yarısından itibaren belirli bir şekil 
alan üretim hızındaki daralma, 1970 yılı içinde 
daha şümullü bir nitelik kazanmıştır. Bunun 
sonucu olarak başlıca sanayi memleketlerinin 
toplam gayrisâfi millî hâsıla artışı ortalaması, 
1969 yılına kıyasen 1970 yılında % 4,8 den % 
2,5 e düşmüştür. En büyük gerileme Amerika 
Birleşik Devletlerinde izlenmektedir. Gerçekten 
bu memleketin reel gayrisâfi hâsılası 1970 yılı 
içinde kayda değer bir ilerleme glöstertmemiştir. 
Halen bu memlekette iktisadi durgunlukla enf
lâsyonun yan yana sürüp gitmesi gibi, görünüş
te çelişik bir durum g<öze çarpmaktadır, 
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Gayrisâf i millî hâsıladaki bu gerilemeye mu
vazi olarak, bir iki istisna ile, sanayi ülkeleri
nin hemen hepsinde istihdam hacmında nispî bir 
azalma olmuştur. Özellikle Amerika Birleşik 
'Devletlerindeki işsiz saynsı faal nüfusun % 6 
sına ulaşmıştır. Buna karşılık, öteki sanayi mem
leketlerinde işsiz sayısındaki artış sınırlı kal
mıştır. 

1970 yılında dünya ticareti, hacmi itibariyle 
yaklaşık olarak % 10 bir artış göstermiştir. Bu 
oran 1969 yılı artış hacminin aynıdır. Öte yan
dan sanayi ülkelerindeki iç maliyet artışları ne
deniyle bu ülkelerce ihracedilen mamul madde 
ihracat birim fiyatları, 1969 yılında olduğu gibi 
1970 yılında da artmaya devam etmiş, buna kar
şılık hammaJdde ihracat birim fiyatları, 1970 
yılının ikinci yarısından itibaren gerilemeye 
'başlamıştır. 

1969 yılının ikinci yarısından beri uluslar
arası mbneter alanda ve ödemeler sisteminde 
meydana gelmiş olan en önemli gelişmeler Fran
sız Frankının ve Markın değerlerinde yapılan 
ayarlamalar ile özel çekme haklarının para fo
nuna üye devletlerin rezervlerinde yer alması ve 
kullanılmaya başlanmasıdır. Katılma payı ora
nında yararlanılan özel çekme hakları dünya 
likidite ihtiyacına belirli bir ölçüde cevap ver
mektedir. 1970 yılımda Amerika Birleşik Dev
letleri ödemeler dengesi açığının daha da geniş
lemesi, bu ülkenin parasının başlıca rezerv araç
larından biri olması sebebiyle bütün ülkelerin 
global rezervlerinin artmasına yol açmıştır. Bu 
nedenle geride bıraktığımız yıl içinde özel çek
me hakları daiha çok para fonuna katılma payı 
düşük olan ülkeler tarafından kullanılmıştır. 

1970 yılının ilk yarısında Amerika Birleşik 
Devletleri menkul kıymetler borsalarında mey
dana gelmiş olan önemli düşmeler, diğer millet
lerarası menkul kıymetler borsalarında da de
ğer kayıplarına sebebolmuştur. O günlerin po
litik ve askerî görünüşü içinde girişilmiş olan 
spekülatif hareketlerin önemli rol oynadığı bu 
(gerilemeleri gidermek ve aynı zamanda ekono
miyi canlandırmak amaciyle Federal Hükümet
çe alınmış olan moneter tedbirler, faiz hadlerin
de tedrici düşmelere sebebolmuştur. Bu düşme
lerin zincirleme etkisi diğer memleketlerde yü
rütülen faiz hadlerinde de görülmeye başlamış
tır. Halen faiz hadlerinde mutedil bir gerileme 
eğilimi izlenmektedir. 

Son bir yıllık dönem Avrupa Ekonomik Top
luluğu için yeni bir aşama sayılabilir. Gerçek
ten bu süre içinde Topluluğun güçlendirilmesi 
ve genişletilmesi safhalarına geçilmiştir, öte 
yandan son yılların milletlerarası moneter alan
daki gelişmeler ortak bir politikanın zaruretini 
ortaya koymuştur. Bu alanda ilk teşebbüs ve te
maslara girişilmiş bulunmaktadır. Bu arada 
-memleketimiz açısından Ortak Pazar içinde 
yer alan önemli gelişime, topluluk ile Türkiye 
arasında geçiş dönemi ile ilgili protokolün im
zalanmış olmasıdır. 

Sayın Başkan sayın milletvekilleri; Türk 
ekonomisi için 1970 yılı önemli bir dönem ol
muştur. Sabit fiyatlarla gayriisafi millî hâsıla, 
özellikle tarım sektörü artış hızındaki önemli 

v düşmelere rağmen, KaJsıon ayı tahminlerine gö
re % 5,6 oranında gelişme kaydetmiştir. Bu ne
denle memleket ekonomisinin diğer gerekleri 
de nazara alınarak, kalkınma hızının istikrarlı 
bir seyir takibetmesi bakımından düzenleme 
tedbirlerinin alınması lüzumlu görülmüştür. Bu
nun içindir M ,1970 yılında devalüasyon kararı
nın ve buna ilişkin bir seri istikrar tedbirlerinin 
alınması, yeni Devlet Memurları Kanununun 
yürürlüğe konulması, vergi ve finansman ted
birlerinin kanunlaşması, Avrupa Ekonomik Top
luluğu giriş dönemine geçilmesini sağlryan pro
tokolün imzalanması gibi bütün sosyo - ekono
mik yaşamı kavrıyan önemli, etkili ve geleceği 
hazırlayıcı uygulamalar yer almıştır. 

Bu tedbîrler üzerinden henüz yeterli bir 
süre geçmemiş olmakla beraber, bunların etkisi 
ile başlıyan ekonomik ortamdaki olumlu geliş
melere ilişkin bâzı göstergelere ve faaliyetlere 
değinmek işitiyorum. 

1970 yılının Kasım ayı son rakamlarına gö
re dış ticaretimizin önemli bir gelişme göster
diği izlenmektedir. Nitekim, ihracatımız geçen 
yıl 11 aylık dönemde 473,7 milyon dolar iken 
bu yıl 510,9 milyon dolara, ithalâtımız ise aynı 
dönemlerde 738,1 milyon dolar iken 847,8 mil
yon dolara yükselmişjtir. .1970 yılı ihracatımızın, 
geçici rakamlara göre, programa uygun olarak 
600 milyon dolara yaklaştığını, ithalâtımızın ise 
935 milyon dolarlık bir hacımla Türk piyasa
sındaki ithalât talebini rahatlıkla karşıladığını 
ifade etmek mümkündür. 
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Bu durum, yıl sonu tahminlerine göre top
lam dış ticaret hacminin % 12 nin üstünde, top
lam ihracatın ise % 10 civarında büyümesi so
nucunu vermiş bulunduğunu göstermektedir. 

Diğer dış gelirler ve ödemelerde daha da 
yüksek bir artış görülmektedir, işçi döviz ge
lirlerindeki artış önceki yıla göre % 93,2 ora
nında olup, toplam olarak 270 milyon doları aş-
ımıştır. öte yandan 1970 yılı boyunca ithalât 
için 733,0 milyon dolar transfer yapılmış, trans
fer sırası beküyen talepler tamamiyle karşılan
mıştır. 

Bu arada, 23 Ocak 1971 tarihimde brüt re
zervlerimizin 424,7 milyon dolara yükselmiş ol
duğunu ifade etmek isterim. Bu rakam geçen 
yıiki döviz rezervlerimizin hayli üstündedir. 

Para ve kredi politikası, 1970 yılında eko
nominin likidite ihtiyacının en uygun ve yarar
lı şekilde karşılanmasına yöneltilmiştir. Ekim 
ayl sonu itibariyle alman sonuçlar, uygulanan 
para ve kredi politikasının genel iktisat polti-
kası ile bağdaştığını göstermektedir. 

Nitekim, 1970 yılının Ekim ayı sonunda ban
ka kredileri, 12 aylık dönem itibariyle % 9,2 
artarak 34 milyar 640 milyon liraya ulaşmıştır. 
Aynı dönemde mevduatın artış hızı % 14,2 ora
nındadır. Böylece mevduat 1970 yılı sonunda 31 
milyar 257 milyon lira olmuştur. Bu dönem bo
yunca emisyon hacmi devamlı şekilde kontrol 
altında tutulmuş, aşırı artış ve gerilemelerin 
ekonomimizi sarsmasına meydan verilmemiştir. 

Ayrıca 13 bankadan toplanan kısmî bilgiler, 
para ve kredi göstergelerinin son aylarda işaret 
ettiği gelişmenin 1970 yılı sonuna kadar olan 
donem boyunca da olumlu şekilde devam etti
ğini göstermektedir. 

1970 yılında Kamu Maliyesi ekonominin ge
reklerine uygun bir şekilde yönelmiştir. ör
neğin, konsolide bütçe açısından Aralık ayı so
nu itibariyle gelirler, harcamalardan 96 milyon 
lira fazla olmuştur. 

Türkiye'de genel fiyatlarda görülen hare
ketler, Türk parasının yıl içinde kabul edilen 
yeni kuruna, Finansman Kanununun ve yeni 
Devlet Memurları Kanununun beklenen etki
lerine rağmen ekonomik gelişmeyi sarsımıyacak 
düzeylerde tütulaJbilmiştir. Genel fiyat seviye
sine gösterge olan top^to fiyatları genel 
endeksinin 12 aybk ortalaması, bir yıl öncesi-

I ne göre ancak % 5,7 oranında artış göstermek
tedir. Genel endeksin bir alt grupu olan gıda 
maddeleri endeksi 1970 yılında % 4,1, diğer bir 
alt grup olan sanayi hammaddeleri ve yarı ma
mulleri endeksi ise % 8,1 oranında artış gös
termiştir. Greçinme endekslerinde, bazı büyük 
şehirlerimiz için geçen seneye nazaran biraz 
daha fazla artış eğilimi görülmekte ise de, yu
karda arz ettiğim tedbirlerin etkileri nazara 
alındığı takdirde, bu artışların normal hudut
ları aşmadığı müşahade edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bilindiği gibi, 10 Ağustos 1970 tarihinde ge

niş kapsamlı yeni bir ekonomi programı yü
rürlüğe konulmuş bulunmaktadır. 

Bu programda yer alan tedbirlerin, halkı
mızın hür bir toplum içinde refahının yükseltil
mesini esas alan iktisat politikamızın devamlı 
olarak gözden geçirilme ve ayarlanması vetire
sinin bir parçası olarak düşünülmesi gerektiği
ne inanmaktayız. Kalkınma plânlarımızda seçil
miş bulunan uzun vadeli amaçların gerçekleşti
rilmesini istihdaf eden yeni ekonomi programı
nın başlıca hedeflerini; dış ticaretin tahditler
den, mijktar sınırlamalarından, idari formalite
lerden arınması, milletlerarası rekabet ortamı
na uygun serbest bir piyasa düzeninin yaratıl
ması, ihracat ve sair görünmeyen kalemler
den sağlanan döviz giderlerimizin artırılması ve 
makul bir fiyat istikrarı içinde iktisadi büyü
menin idamesi olarak özetlemek mümkündür. 
Altı aya yakın bir zamandan beri uygulan
makta olan yeni programın başarısı, 1970 lerde 
millî ekonomimizin devamlı terakkisinin sağlan
ması yönünden hayatî bir önem taşımaktadır. 

Şimdi sizlere Türk lirasının yeni paritesi, 
bu operasyonun kısa ve uzun vadeli etkileri, 
ticaret ve dış ödemeler sistemimizin yeniden 
düzenlenmesi ve nihayet iç ekonomide istikra
rın idamesine ilişkin tedbirler konusunda açık
lamalarda bulunacağım. 

Hatırlanacağı üzere, 4 Ağustos 1958 tarihin
den beri Türk lirasının resmî kur'u değişmemiş 
olmakla beraber, 1961 yılından bu yana res
mî kur'un dışında farklı kurlar uygulana gel
miştir. 1961 yılında dışarıya giden vatandaş
larımızın döviz alımlarına resmî paritenin üs
tünde bir fiyatla döviz satılmasiyle başlıyan bu 

) uygulama, 1966 yılında dışarıdaki işçaerdani-
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zin yurda gönderdikleri dövizlere teşvik edici 
bir fiyat tesbit edilmesi ile daha yaygm bir 
bal almıştır. Yurdumuza gelen yabancı turist
lere aynı îkolıaylığın sağlanması da farklı kur 
politikasını daha genel bir hale getirmiştir. 

10 Ağustos 1970 tarihinde alınan kararlarla 
Türk lirasının yeni paritesi tek bir fiyatla ifa
de edilmiş ve liranın yeni değeri 1 dolar = 15 
Tl. olarak tesbit edilmiştir. Yapılan para ayar
lama ameliyesi ile, uygulama alanında parça 
parça yürürlüğe konmuş olan farklı kurlar tek 
bir paritede bMeştirirmiştir. Farklı kurların 
konsolidasyonun üstünde resmî bir parite tâ
yini, ödemeler sistemindeki temel dengesizliği 
bertaraf etme gayesini gütmektedir. Paramızın 
yabancı paralara göre yeni fiyatı, ödemeler 
dengemizin başlıca dar boğazını teşkil eden ih
racat tıkanıklığını tedavi edici, görünmeyen 
kalemler gelirlerini artırıcı, ithalât ticaretini 
serbestleştirici bir nitelik taşımaktadır. Çeşitli 
kurların tek bir partiye indirilmiş olması, ikti
sadi hesapların yapılmasında büyütk bir kolay
lık getirmekte, dış ticaretimizi formalitelerden 
ve lüzumsuz kontrollerden kurtarmaktadır. Ay
rıca para ayarlaması, kaynak dağılımında dış 
ticaret kontrol sisteminin ihracat aleyhine ya
rattığı dengesizliği düzeltici ve yatırım tercih
lerindeki çarpıklığı giderici bir mahiyet de ta
şımaktadır. 

Tarımsal kaynaklı geleneksel ihraç ürünleri
mizin ihracımdan elde edilen dövizlere resmî 
paritenin altında bir kambiyo oranı uygulanma
sı ve bu malların taban fiyatlarının para ope
rasyonu ile birlikte yeniden tesbit edilmesi yeni 
ekonomi programının bir özelliğini teşkil et
mektedir. Gerek taban fiyatlar sistemi, gerekse 
bu malların ihraç gelirlerine uygulanan |kambi-
yo kuru, uluslararası piyasalarda ve iç ekono
mide ortaya çıkacak yeni şartlar ve eğilimler 
dikkate alınarak, önümüzdeki yıllarda devamlı 
bir gözden geçirmeye tabi tutulacaktır. 

İstenilen iktisadi hedeflere erişilmesinde 
yeni paritenin rolü önemli olmakla beraber, tek 
başına yeterli bir tedbir de değildir. Bu itibar
la, devalüasyon, bir ekonomi programı çerçeve
si içinde anlamlı olabilecek bir tedbir olarak 
düşünülmüştür. Bu bakımdan ekonomi progra
mında, devalüasyonu destekleyici nitelikteki 

para, maliye ve gelir politikası tedbirlerine bü
yük bir ağırlık ve etki derecesi tanınmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Bilindiği gibi, dış ticaret sistemimizin uzun 

zamandan beri varlığını sürdüren endişe verici 
veçhesi, ithalâtçılar tarafından mal karşılıkla
rının ve son yıllarda oranlan yüzde yüzü aşan 
peşin teminatların banka sistemine yatırılmış 
olmasına rağmen, transferlerin yapılmasındaki 
gittikçe artan gecikmeler olmuştur. Merkez 
Bankası ithal taleplerini karşılayabilecek yeter 
miktarda dış ödeme vasıtalarından mahrum bu
lunuyordu. Bu durum ithalâtçılarda, ithalâtın 
kısılacağı korkusunu devamlı hale getirdiği için 
psikolojik ortamı olumsuz yönde etkilemiş ve 
kötümser bekleyişlere zemin hazırlatmıştır. Ayrı
ca, bekliyen transferlerin Türk lirası karşılık
larının faiz yükü, ithalât maliyetini olumsuz şe
kilde etkiliyen nisbetlere ulaşmış bulunmaktay
dı. Ekonomi programının yürürlüğe konulduğu 
sıralarda transfer bekleme süresi bir yıla yaklaş
mış, transferi gereken miktar ise 300 milyon do
lara ulaşmıştı. İthalâtı serbestleştirebilmek için 
bahis konusu miktarın eritilerek günlük işliyen 
bir ödemeler sMeminin kurulması hayatî bir 
önem arz etmekteydi. Kota sisteminin işleyişini 
müessir kılabilmek, ithalâtta erişilmiş bulunan 
liberasyon oranım konsolide etmek ve daha da 
artırmak bakımından transferlerin otomatik 
bir hale getirilmesi, ayrıca bir öncelik taşımak
tadır. Programın yürürlüğe konulduğu tarihte 
bekliyen transferler sorunu, o tarihlerde düşü
nülen süreden önce halledilmiş bulunmaktadır. 
Bugün için ithalâtımızda transfer sorunu diye 
bir sorun kalmamıştır. 

Merkez Bankası faiz hadlerinin artırılması 
ve kredi limitlerinin ekonomimin ihtiyaçlarına 
göre ayarlanması suretiyle spekülatif ithal ta
lepleri ve stoklama faaliyeti önlenmiş bulun
maktadır. 

Buna mukabil devalüasyonun itlhal maliyeti 
üzerindeki menfi etkilerini hafifletmek gaye
siyle ithal mallarından alınan Damga Resminim 
nisObeti % 25 ten % 10 a düşürülmüş ve ithal 
peşin teminatları yarıya indirilmiştir. İndirilen 
bu teminat nisbetleri 1971 yılı için ilân edilen 
ithal programımda daha da hafıfletilmiştir. 
İthalâtımızı daha fazla serbestleştirecek döviz 
imkânları sağlandığı ölçüde, Eberasyon derece
sini arttırma ameliyesine devam olunacaktır. Or-



M. Meclisi B : 49 15 . 2 . 1971 O : 1 

tak Pazarla yaptığımız anlaşmanın hükümleri 
ide bu yola gidilmesini gerektirmektedir. Ayrıca 
bekliyen transferlerin tasfiye edilerek ithalâtın 
normal süreler içinde gerçekleştirilmesinin sağ
lanması, ithal karşılıklarınım banka sisteminde 
beklemesinden, ileri gelen maliyet artışını or
tadan kaldırmıştır. 

İthal peşin teminat nispetlerinde yapılan 
indirim, ithal maliyetlerimde olan olumlu etkisi 
yanında, ekoaıominin davalüasyon sonrası liki
dite ihtiyaçları yönünden geniş kolaylıklar sağ
lamıştır. 

Devalüasyon öncesi devrede sanayiimizin 
hammadde ve yardımcı madde ithalât güçlükleri 
yüzünden oldukça önemli bir âtıl kapasite marjı 
ile çalışması, yeni ithal programında hammad
de ithalâtıma ağırlık verilmesini gerektirmiştir. 
Bu selbeple 1 milyar 45 milycm dolarlık ithal 
programının büyük bir kısmı hammadde itha
lâtına ayrılmıştır. Bu ithalât, ekonomideki âtıl 
kapasiteyi değerlendirerek sınai üretimde artış 
sağlıyacaktır. Geçmiş yılda olduğu gibi içinde 
bulunduğumuz yıl içinde de liberasyon listesi
nin yıl sonunda kesintiye uğramadan gerçek-
leştirdlmesii mümkün ıhaîe gelmiştir. Keza ilk 
defa bu yıl tahsisli ithal malları kotası yıllık 
olarak hazırlanmak suretiyle, dış ödemeler sis
temimizde ithal kontrollarını tedrici şekilde 
tasfiye eden bdr serbestleştirme yoluna gidilmiş 
bulunmaktadır. 

Alınan tedbirlerin uzun vadeli etkilerinin ih
racat sektörüne yeni bir canlılık ve dinamizm 
kazandıracağımdam şüphe edilmemelidir. Vergi 
tedbirlerinin, yatırımlarım bâzı sektörlerde yo
ğunlaşmasını frenleyici veçhesi, ihracat sektörü 
lehine tanınan ayrıcalıklarla bir arada düşünül
düğü takdirde, önümüzdeki yıllarda kayn'akların 
ihracat sektörüne akişının hızlanması beklenime-
lidir. Kalkınmamızın dış ödeme araçları ihtiya
cını karşılayıcı ve sınai üretimin itici gücünden 
Ihız alan, bir ihracat potansiyeline kavuşmasını 
sağlıyacak bir iktisadi ortamın şartları yaratıl
mış büluınJmaJktaldır. Bu hedef dikkate alınarak, 
para ayarlamasına rağmen mevcut ihracatı teş
vik sistemi yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuş 
ve yürürlükte bırakılmıştık. 

Para ayarlamasının kısa vadeli olumlu etki
lerini en yüksek derecede belirten kalem işçi dö-

I vizleri olmuş ve bu kaynaktan geçen yıl 270 
milyon dolarlık bir imkân sağlanmıştır. 

Para ayarlanması ve yenli ekoniomi progra
mının uygulanmasına başlanıldığı tarihte tu
ristim mevsimi sona ermiş olmasına rağmen, 
tedbirlerin kısa ,vâdeli olumlu etkisi, (üş seyahat 

I gelir ve gider dengesinin ilk defa olarak kü
çük bir fazla ile kapatılmasını mümkün kıl
mıştır. içinde bulunduğumuz 1971 yılı, para 
ayarlamasının turizm gelirleri üzerindeki tüm 
etkisini göreceğimiz bir yıl olacaktır, önemli 
altyapı yatırımları tamamlanma safhasında 
olan bu hizmet sektörünün ödemeler dengemi
zin güçlü bir kaynağı haline gelmesi, arzuladı
ğımız bir hedeftir. Aynca cari turizm giderle
rini turizm geliri yaratma gücüne göre değer
lendiren ve gider üretkenliğini birinci plâna 
alan bir politika izlenmesinde bir zaruret var
dır. 

Para ayarlamasının yabancı sermaye giriş
lerini teşvik edici ve kâr transferlerini azaltıcı 
yöndeki etkisi ödemeler dengesini belli bir Öl
çüde kuvvetlendirecek ve faydalı olacaktır. 

Gerek yürürlükte olan teşvik sisteminin so
nucu, gerekse para ayarlamasının etkisi altında 
1970 yılı ihracat gelirleri normal bir gelişim 
seyri göstermiştir. İhracat üzerinde olumsuz etki 
yaratan kolera salgınına rağmen, eldeki bilgiler 
bu olumlu gelişmeyi teyideder mahiyettedir. 

I İçinde bulunduğumuz yıl, para ayarlamasının 
ihracat üzerindeki kısa süreli etkilerini göster
mesi bakımından daha ilginç bir dönem ola
caktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Takdir buyurulacağı üzere, bir fiyat göster

gesi olması bakımından^ kambiyo paritesinfaı iç 
fiyatlar genel seviyesinden ayrı olarak düşünül
mesi mümkün değildir. 

Yeni paritenin ihracatımıza kazandırdığı re-
I kalbet gücümün korunması, fiyatlar genel sevi

yesindeki istikrarın devamına, izlenecek mali
ye ve para politikalarına bağlıdır. Bu faktör
ler dikkate alınarak para ayarlaması, yeni bir 
ekonomi programı içinde başarılı olabilecek bir 
tedbir olarak düşünülmüştür. 

Para ayarlamasının fiyatlar genel seviyesi 
üzerindeki olumsuz etkisinin asgari seviyede 

I tutulabilmesi gayesiyle, daha önce de işaret et-

— 14 — 
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tiğim gibi ithalâttaki Damga Resmi misbeti in
dirilmiş, temel malların ve düşük gelirli grup
ların yoğun şekilde kullandığı maddeleri» fi
yatlarına zam yapılmasından kaçınılmış ve ana 
tarımsal ürünlerin taban fiyatları belli ölçüler 
içinlde artırılmıştır, ithalâtın millî gelir içindeki 
payının düşük oluşu ve yatırım mallarımın it
halât içirideki payının yüksekliği esasen bu fi
yat artışının belli sınırlar içinde tutulmasını 
Sorunlu kılmaktadır. Transferlerin gecikmeden 
gerçekleşmesi de, ithal malları .üzerindeki aşırı 
fiyat yükselmelerini bertaraf etmek suretiyle 
fiyat istikrarınım korunmasına yardımcı olmak
tadır. Nitekim, istikrar programının yürürlüğe 
konulduğu tarihten beri toptan fiyatlarda kay
bedilen artışlar mâkul sınırlar içinde kalmış
tır. 'Bu konu(da bir noktanın huzurunuzda 
açıklanmasında fayda mülâhaza etmekteyim. 
Devalüasyonun ve yemi vergi tedbirlerinin fi
yatlar üzerinldeki etkisi bir defalık etkiler olup, 
kuvvetlerini tükettikten sonra fiyatların genel 
seviyesini etkileme yönleri tamamen ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Diğer taraftan ekonomideki ücret artışları
nın prodüktivite artışlarını aşmamasını sağla
yıcı ölçülerin geliştirilmesine çalışılmakta ve 
ücret hareketleri yakından Memmtektadir. 
Personel reformu ile kamu personelinin ücretle
rinde meydana gelen artışlar, geç kalmış bir 
ameliyeyi tamamlama niteliğindedir. Yeni eko-
njomi programı ile aynı tarihlerde kabul edil
miş olan yeni vergi tedbirlerinde sadece bütçe 
(denkliğinin sağlanması değil, bunun yanında 
ve daha mühim bir faktör olarak aşırı talep 
eğilimlerinin önlenmesi suretiyle ekonomik 
dengenin korunması gibi bir gaye güdülmüştür. 
Bu tedbirlerin memleket ekonomisi üzerindeki 
diğer müspet bir etkisi de, millî üreltimden da
ha büyük bir kısmın ihracına imkân hazırlamış 
olmasıdır. 

Yeni verfgilerin seçimi ve oranlarının tesbi-
tinde, verigi sisteminin gelir dağılımımı etkile
me gücüne büyük bir ağırlık verilmiş ve vergi 
yükünü harcama gücü yüksek gelir grupları
na yansııyıcı şekilde tesbitine bilhassa dikkat 
edilmiştir. 

ıSon olarak yeni vergilerle iktisadi politika 
araçlarına büyük bir esneklik ve hızlı bir uy
gulama gücü kazanıdırıhnış olduğunu bu arada 
ifade etmek isterim. 

Ekonomik programım başarılı olabilmesi ve 
yeni kambiyo paritesimin getirdiği rekabet gü
cünün korunması, uygulanacak para ve kredi 
politikalarını da ön plâna geçirmiş bulunmak
tadır. Bu sebeple 10 Ağustos 1970 tarihinde 
yürürlüğe konulan ekonomi programında, pa
ra ve kredi politikasına gereken esnekliğin ve
rilmesine çalışılmıştır. Bu konuda ilk tedbir! 
olarak, ekonomide kaynak arzını çoğaltmak ve 
bu kaynakların en verimli sahalara akımını 
kolaylaştırmak bakımından faiz hadleri yeniden 
ayarlanmış ve 1968 yılın!dan beri sistemli bir 
şekilde uygulamaya geçilmiş olan selektif 
kredi politikası yeni ekonomi programı çer
çevesinde yeniden değerlendirilerek farklı bir 
düzenlemeye tabi tutulmuştur. Daha önce sa
dece teşvik vecibesi ağır basan bu uygulama, 
ekonomik program ile birlikte yeni bir Iboyut 
daha kazanmış bulunmaktadır. Programın ge
rektirdiği para ve maliye politikası uygulan
ması sırasında genel kredi smırlamalarmdam teş
viki istenen sektörlerin zarar görmemesi, se-
lektif kredi mekanizmıası yoliyle sağlanjmıştır. 
Gerek kamu sektörünün, gerekse özel sektörün 
(Merkez Bankası kredilerinden faydalanması, 
milli ekonomideki genel dengenin zorunlukları-
na göre sınırlandırılmıştır. Bu nedenle ana ta
rımsal ürünlerin pazarlananasiyle ilgili Mer
kez Bankası kredileri genel para ve kredi po* 
litikasının ölçüleri içinde tesbit edilmiştir. 

Ekonomik programın bu konuda getirdiği 
başka bir yenilik, Merkez Bankasının orta va
deli sanayi kredisi ile ilgili senetleri isfconto 
edebilme olanağına kavuşturulmasıdır. Uygu
lamasına yeni başlanan orta vadeli sanayi kre
dilerinin kullanılışına ilişkin kriterler büyük 
bir dikkatle tesbit edilmektedir. 

Ekonomideki fiili talebin kontrolü ve ida
mesi yönünden para ve kredi politikasına ciddî 
sorumluluklar düştüğünü huzurunuzda ifade 
etmeyi uygun bulmaktayım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1970 yılında gerçekleşen önemli bir operas
yon da, Devlet Memurları Kanununun malî hü
kümlerinin yürürlüğe girmesidir. Bu eparasyon 
ile, her bakımdan ihtiyaçları karşılaması imkân
sız hale gelmiş ve bir sistem olma niteliğini kay
betmiş bulunan eski barem rejimi, yerini yeni 
hükümlere terk etmiş bulunmaktadır, tik aylar-
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daki uygulama, operasyonun genel ve katma 
bütçeli idareler için 6 milyar lira civarında bir 
ek malî külfet getireceğini göstermektedir. Şüp
hesiz bu, küçümsenecek bir rakam değildir. Bu
nun yüklediği sorumluluk, bizi, kamu kesimin-.* 
de istihdam edilen insangücti ve insangücü dışı 
kaynakların verimliliğini yükseltici reform ça
lışmalarına hızla yöneltmelidir. Bu reform ha
reketlerinin başlıcalârından birisi, «Bütçe refor
mu» çalışmalarıdır. 

Devlet memurları Kanunu, pek tabiî olarak, 
geniş yankılara sebelbolmuştur. Bu reperküsyon-
lar bazan o dereceye çıkmıştır ki, bâzı çevreler
de yapılmış olan operasyonun isabeti konusun
da tereddütler izhar edilmeye başlanmıştır. Bu 
bakımdan huzurunuzda Devlet Memurları Ka
nununa yapılan itirazların mahiyet ve sebeple
rini kısaca tahlil etmeyi faydalı görmekteyim. 

Sekiz yüz bin civarında kamu personelini 
yakından ilgilendiren Devlet Memurları Kanu
nuna karşı muhtelif gruplar tarafından gösteri
len tepkilerin başlıca nedeni, kanunun getirdiği 
sistemin ve dayandığı esasların iyi anlaşılama
mış olmasıdır. Halihazırda aksaklık gütoi görü
nen birçok nokta, kanunun tüm hükümlerinin 
yürürlüğe girmesine ilişkin hazırlıkların henüz 
tamamlanmamış olmasından doğmaktadır. Bu 
konuda yapılmakta olan çalışmalar neticeye bağ
lanınca, aksaklık gibi görünen birçok noktanın, 
kanunun kendi sistematiği içinde halledilebile
cek konular olduğu anlaşılacaktır. 

örneğin, kanunun ehliyet ve sorumluluk ile 
mütenasip ücret esasını getirmediği kanısı, gös
terilen tepkilerin başlıca sebebi olarak gözük
mektedir. Halbuki kanun, işgüçlüğü, işriski, 
mahrumiyet zamları, fazla mesai, ücreti, ilâve 
gösterge uygulaması, ilk dört derece esası gibi, 
hizmet ile ücret arasındaki ilişkiyi daha sarih 
ihale getirecek hükümleri bünyesinde taşımak
tadır. Bu hükümlerin işlemesi ile endişelerin 
yersizliği anlaşılacaktır. . 

Kanuna karşı gösterilen tepkilerin bir kısmı 
da, alışılmış bir durumun değiştirilmesine kar
şı duyulan tepkidir. Bu, insanın yaratılışı ve ce
miyet içinde bulunuşunun normal bir neticesi
dir. Fertlerin, genel olarak muhafazakâr bir ta
rafları vardır. Değişiklik, sadece değişiklik ol
duğu için, hoş görülmiyebilir. Personel Kanunu
na karşı gösterilen tepkilerde bu haleti ruhiye-
nin de etkisi olduğu inkâr edilemez. 

Tepkilerin diğer bir kısmı ise, haklı bir se
bebe dayanmadan munzam menfaatler sağla
mak şeklindeki arzuların tezahürleri olarak 
görülmektedir. Hem yeni kanunun getirdiği 
imkânlardan faydalanılması, hem de eski hü
kümlere göre elde edilmiş nispî avantajların ko
runması şeklindeki arzuları yerine getirmeye 
imkân olmadığını belirtmeye lüzum yoktur. 

Tepkilerden bir kısmı da doğrudan doğruya 
yeni rejimin reformist karakterinden doğmak
tadır. Eski rejime göre otomatik hale gelmiş bu
lunan bir kısım menfaatler, yeni rejimde ehli
yet ve liyakata bağlanmıştır, örneğin, eski re
jimde görev ve sorumlulukta bir değişme vuku 
bulmadan birinci dereceye kadar yükselme müm
kün iken, yeni rejimde bu otomatizm kaldırıl
mış, ehliyet ve liyakat esas alınmıştır. Bu nite
likteki tepkileri de haklı görmeye imkân yok
tur. 

Personel Kanununa ilişkin tepkilerin bir di
ğer kaynağı olarak gösterilebilecek olan bîr 
zannın da doğru olmadığını, Yüce Meclisin hu
zurundan kamu oyuna ifade etmek isterim. O 
da şudur: Personel Kanununa karşı eyleme ve 
protestolara girişmekle tavizler koparıldığı ve
ya koparılacağı asla doğru değildir. Hiç kimse
ye, kanuna uygun olmıyan bir menfaat sağlan
mamıştır, sağlanımyacaktır. Yan ödemeler ko
nusunda yapılmış ve yapılacak olan çalışmalar 
eylem ve protestoların neticesi değil, kanunun 
emri icabıdır. Bu konuda tereddüde kapılmak 
için hiçbir sebep yoktur. 

Personel rejiminin bir devamı mahiyetinde
ki emeklilik rejiminde yapılması zaruri olan de
ğişikliklere karşı iznar edilen tereddütlerin yer
sizliğine ve zamansızlığına da burada işaret et
mek isterim. Bu tepkiler, âdeta emeklilerin hak
larının verilmiyeceği, aylıklarında artış olmaya
cağı, mevcut haklarının yeni mevzuatla kısıtla
nacağı endişesine dayanmaktadır. Halbuki bu
günlerde Yüce Heyetinizde müzakere edilecek 
olan emeklilikle ilgili tasarının öngördüğü de
ğişikli^ emekli aylıklarında ortalama % 65 
oranında bir artış sağlamaktadır. Bu artış, 
emekli aylıklarının vergiye tabi olmaması nede
niyle Devlet Memurları aylıklarında meydana 
gelen net artışa muadil bir seviyededir. 

Tasarı ile ayrıca, emekli, dul ve yetimlere 
çeşitli sosyal yardım ve imkânlar da sağlan
maktadır. 
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Muhterem milletvekilleri, I 
Devlet Memurları Kanununun getirdiği malî 

yükümlülüğün, bize reform çalışmalarına hızla 
yönelmek sorumluluğunu yüklediğini biraz ön
ce belirtmiştim. Bu meyanda üzerinde çalışılan 
başlıca konulardan biri de program bütçe sis
temine geçmek suretiyle, bütçe vetiresinin ras
yonel esaslara bağlanmasıdır. 

Bir bütçe reformunu, gerek personel refor
mumu, gerekse idarede yapılacak her hangi bir 
geliştirme teşebbüsünün başarılı olması için ön 
şart olarak kabul ediyoruz. Çünkü personel 
reformumun amacı, kamu idaresinde istihdam 
edilen iş gücünün mümkün olan en yüksek ve
rimle çalışmasına sağlamaktıi'. idari reformun 
amacı ise, kamu idaresinde kullanılan tüm 

' girdilerin en yüksek verimle çaluşimasını sağ
lamaktır. Kamu idaresinde istihdam edilen iş
gücü ve işgücü dışındaki kaymıaklaırm ne su
retle sarf Gidildikleri dJse bütçe ile teıslbit olu
nur. Bu sebeple, bütçenin hazırlanmasını, uy
gulanmasını ve denetimini rasyonel esaslara 
(bağlamaJdılkça, kamu idaresinde kullanılan kay
nakların en verimli bir şekilde yönetilmelerini 
beklemek mümkün değildir. 

Bütçe vetiresini rasyonel hale getirmek yö
nünde yaptığımız çalışmalar, program bütçe 
sistemin© geçmeyi hedef olarak almalkbaidır. 
Bu totemde, ödeneklerdin herbirinin sosyal re
faha ve ekonomik kalkınmaya katkıları belirli 
olan hizmelt programlarına göre tefrik edil
mesi esastır. Bu esas, kamu idaresinde yapı
lan her ameliyenin lüzum ve gereği üzerinde 
isabetli kararlar verilebilmeğimi kolaylaştırdı
ğı gaibi, bu ameliyenin gerektirdiği inısanıgücü 
ve imısangücü dışı kaynakların, ameliye ile 
mütenasip olup olmadığını da ortaya koymaya 
yardımcı olur ve ödeneğin sarf edilmesi ile ön- \ 
görülmüş olan neticenin basıl olup olmadığı
nım konıtroluma imkân verir. 

Program bütçe, bu suretle, kaynaklarla 
talmaçlar arasında sarih bir ilişki kurmakla, 
üdaremin kaynak israfını önlemiş olur. Kay
nak israf etmiyen .bir idare ise, personel re-
formunu ve idari reformu gerçekleiştirmiş sa
yılır., Bu bakımdan, bütçe reformuna büyük 
önem atfettiğimizi beliıitmek isterim. 

Sayın Başkan, sayım millertflraMılleri; 
1970 yılınıda izlenen Devlet gelirleri politi- I 

kasımın açıklanmasına ve alınan sonuçların de

ğerlendirilmesine geçmeden önce, ikinci Beş 
Yıllık Plânın Kalkımmıa Plânınım ilk iki yılın
da izlediğimiz Devlet gelirleri politikasına da 
kısaca değinmek isterim. 1968 ve 1969 yılında 
Devlet gelirleri alanında yapılan çalışmalar ve 
alınan sonuçlar, şüphesiz ki 1970 yılında izle
nen Devlet gelirleri politikasının karakterini 
de geniş ölçüde etkilemiştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalknıma Plânının uygu
lanma döneminde izlenecek vergi politikasımım 
Itemel ilkeleri : 

— Plânın gerçek kaynaklarla finansmanı, 
— Vergilemede sosyal adaletin sağlanması, 
— Vergi sisteminin daha etkin bir kaynak 

dağikmımı temün etmesi, 
Hlokfealarına dayanmaktadır. 
Plânda kurulmuş bulunan kamu kesimi ge

lir ve harcama dengesine göre, 1967 yılımda 
mevcut vergi sisteminde her hangi bir değişik
lik yapılmadığı takdirde, sağlanacak kamu 
gelirlerine; 

1968 yılande G. S. M. H. nın yüzde 0,7 si 
1969 » » » 0,8 i 
1970 » » » 1,2 si 
1971 » > % 1,8 i 
1972 » » » 2,1 i 

oranımda ek gelir ilâvesi gerekmektedir. 

Diğer bir deyimle, 1967 yılımda yürürlükte 
bulunan vergi sistemi aynen muhafaza edildi
ği takdirde, kamu giderlerinin karşılanması 
için, yukarda belirtilen oranlarda ek f imansma-
wa İhtiyaç duyulmaktadır. 

Arz ettiğim rakamlardan da anlaşıldığı1 

gilbi, plânda kurulmuş bulunan kamu kesimi 
gelir harcama dengesine göre, ek finansman 
gereğindeki en büyük sıçrama 1970 ve 1971 
yılındadır. 1970 yılında sağlanması gereken ek 
finansman miktarı, G-. S. M. H. yüzdesi cin
sinden bir evvelki yıla nazaran % 90 oranında 
bir artış ifade etmektedir. 

1968 ve 1970 yılları içinde izlediğimiz Dev
let gelirleri politikasını, çok genel çizgiler 
içinde arz ettiğim bu anaçerçeve içinde biçim
lendirmiş bulunmaktayız. 

Bu dönemde izlediğimiz Devlet gelirleri po
litikasının değerlendirilmeisimde daima bu ana-
çerçevenin ve II ilci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nındaki temel ilkelerin g'öz önünde bulundu
rulması gerekmektedir. 
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İBu anaçerçeveye uygun olarak 1968 yı
lında izlenen vergi politikasının temel çizgileri 
ve alman tedbirler daha çok sosyal adaleti ve 
kaynakların dağılımını etkileyici nitelikte ol
muştur. Gelir Vergisindeki en az geçim indiri
mi miktarları yükseltilmiş, indirim uygulaması 
düşü<k gelirlere daha fazla avantaj sağlıyacak 
şekilde değiştirilmiş ve Tasarruf Bonosu mua
fiyet hadleri yükseltilmiş tir. 

Bunların dışında, ithalât talebini kısmak 
amaciyle ithalât Damlga Resmi nislbeti % 10 
dan % 15 e çıkarılmış ve ekonomideki kay
nak dağılımımı daha etkim hale getirmek için, 
teşvik tedbirleri ve vergi muafiyetleri uygu
lanmasına ağırlık verilmiştir. 

1969 yılında ise, ek finansman gereği, çe
şitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması 
hakkındaki 1137 sayılı Kanunla çözümlenmeye 
çalışılmıştır. 

[Bilindiği gibi, . bu kanunla, Gelir Vergisin
de bâzı değişiklikler yapılmış, Kurumlar Ver
gisi nisibeti % 20 den % 25 e yükseltilmiş, İt
halât Damlga Resmi de % 15 ten % 25 oranına 
çıkarılmış ve Tekel maddeleri Gider Vergisi 
kapsamına alınmıştır. 

1968 ve 1969 yıllarında yapılan uygulama
lar donunda, yıllık programlarda gösterilen 
ıgelir hedefleri 1968 yılında % 97, 1969 yılın
da da % 94 oranında gerçekleşmiştir. 

Yıllık programlarda belirtilen gelir hedef
lerinin 1965 yılında % 91, 1966 da % 90 
ve 1967 de % 94 oranında gerçekleştiği dik
kate alınırsa 1968 ve 1969 yılları uygulamala
rının olumsuz olarak değerlendirilmemesi gere
kir. 

1970 yılına girerken, izlediğimiz politika /e 
bu politikanın sarnıçları bizi, arz ettiğim nok
talara getirmiş bulunmakta idi. 

Yukarda da kısaca değindiğim gibi, 1970 
yılı ek finansman ihtiyacı gerek G. S. M. H. 
yüzdesi olarak ve gerekse mutlak rakam ola
rak, diğer yıllar ek finansman ihtiyacından 
çok daha büyük olup, bu rakam 1970 yıllık 
programında borçlanma hariÇ, 3 milyar 288 
milyon lira olarak tesbit edilmiş bulunmakta-' 
dır. 

Bir taraftan 1970 yılı ek finansman ihtiya
cının büyüklüğü, diğer taraftan da gelecek 
yıllardaki kamu kesimi dengesi için zorunlu 

ıkaynaklarm devamlı bir biçimde sağlanması 
gereği, 1970 yılında Devlet gelirlerinde, çok 
hareketli bir politika izlenmesini gerektirmiş
tir. 

Türk ekonomisindeki süratli değişmeye pa
ralel olarak vergi sisteminin zamanla gözden 
geçirilmesi ve sisteme değişen ekonomik bün
yeye daha uygun ve esnek bir biçim verilmesi, 
1970 de izlenen hareketli Devlet gelirleri po
litikasının bir diğer nedenini teşkil etmiştir. 

iç kaynaklara köklü bir yöneliş olarak ni-
teleydbileceğimiz bu politikanın uygulanması 
ile ilgili olarak;, Türk vergi sistemine yeni 
vergiler getiren ve mevcut bâzı vergilerde de
ğişen ekonomik koşullara göre ayarlamalar 
yapan Finansman Kanunu ile ilgili bir malî 
politika aracı olan Gider Vergisi Yetki Ka
nunu bu yılda yürürlüğe girmiş ve Bina 
Arazi Vergisini kaldıran ve bu alanda köklü 
reformlar getiren Emlâk Vergisi Kanunu yine 
bu yılda kabul edilmiştir. 

1970 yılı vergi tedbirlerinin, son yıllarda 
bu alanda alınmış olan tedbirlerden farklı 
yönü, bir taraftan bugüne kadar hiç vergi-
lendirilmiyen bâzı gelir, mal ve hizmetleri 
vergi kapsamına alması, diğer taraftan da, 
malî ve sosyal yönden tamamen donmuş ve 
önemini yitirmiş olan gayrimienkul vergile
rini, çok farklı bir anlayış içinde yeni pren
siplere bağlamasıdır. 

Vergi tedbirlerinin tümünde, iktisadi kal
kınmanın finansmanı için maddi olanak sağ
lamak ve sosyal adalet düşüncesi ağırlık ta
şımaktadır. Ancak, bunların dışında, toplam 
talebin yönetilmesi, kaynakların ekonomi için 
tercihli .sektörlere kaydırlıması ve ihracat 
şansı olan bâzı mallara gerekli olanakların 
sağlanması gitbi ekonomik faktörlere de önce
lik verilmiş bulunmaktadır. 

1970 yılında izlediğimiz çok yönlü Devlet 
gelirleri politikasının uygulama sonuçları hak
kında tutarlı ve sayısal bir açıklama yapmak 
için vakit çok erkendir. Bununla beraber, çe
şitli faktörleri de dikkate alarak yaptığımız 
değerlendirmeler, biza zamanla uygulamalar
dan beklenilen sonuçları alabileceğimizi gös
termektedir. 

Ancak, bir taraftan yeni vergi kanunları
nın uygulanmasındaki etkinlik derecesi, di-
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ğer taraftan da uygulama süresinin kısalığı, 
vergi tedbirlerinin 1970 bütçesine katkısını a-
nırlamakfcaJdır. 

Yaptığımız son tahminlere göre, 1970 malî 
yılı sonunda, fiilî tahsilatın yıllık program tah
minlerini aşacağı ve G. S. M. H. mn % 15,65 
nin toplam vergi geliri olarak Hazineye intikâl 
edeceği anlaşılmaktadır. 1969 yılında % 14,86 
olan bu onanın, 1970 yılında % 15,65 seviyesine 
yülkselmeısini, izlenen Devlet gelirleri politika
sının sonuçlarını yansıtan objektif ölçülerden 
biri olarak değerlendirmek icabeder. 

1970 yılında izlenen çok yönlü Devlet ge
lirleri politikasının arz ettiğim nitelikleri, şüp
hesiz ki, 1971 malî yılının karakterini de etki
lemektedir. 

1970 yılında yürürlüğe konan vergi tedbir
leri, 1971 yılı içinde Vergi İdaresinin yeni uy
gulama problemleri ve denetim güçlükleri ile 
uğraşmasını gerektirmektedir. 

Vergi İdaresinin yeni vergi kanunlarını et
kili bir biçimde uygulıyabilmesi için, zamana 
ve personele ihtiyacı vardır. 

Bu bakımdan, vergi politikası yönünden, 
1971 yılını, vergi kanunlarının etkili bir biçim
de uygulama sorununun çeşitli yönleriyle ele 
alınacağı bir yıl olarak değerlendirmek gere
kir, 

Daha açık bir deyimle, 1971 yılında izlene
cek Devlet gelirleri politikasında, daha çok 
yürürlükteki vergi kanunlarının daha etkili uy
gulanabilme olanakları konusuna ağırlık veri
lecektir. 

Diğer taraftan, geçen yıhn yoğun çalışmala
rının, yeteri kadar üzerinde durmak imkânını 
vermediği, idari reformların, bu yıl gerçekleşti
rilmesine çalışılacaktır. 

Muhterem Başkan, 
Muhterem milletvekilleri, 

Şimdi 1971 malî yılı Genel ve Katma Bütçe
ler kanun tasarıları hakkında bilgi vereceğim. 
Ancak daha önce, geçici uygulama sonuçları 
alınan 1969 malî yılı bütçe tatbikatı ile 1970 yı
lı 10 aylık bütçe uygulaması hakkında maruzat
ta bulunacağım. 

Eldeki kesin sonuçlara göre 1969 malî yılı 
genel bütçe ödenek toplami) . 

11 milyar 959 milyon lirası cari, 
3 milyar 321 milyon lirası yatırım, 

12 milyar 493 milyon lirası sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları ile ilgili olmak üzere 
27 milyar 773 milyon liraya baliğ olmuştur. 

Bu ödeneğe dayanılarak yapılan harcama
lar ise, 

10 milyar 871 milyon lirası cari, 
2 milyar 854 milyon lirası yatırım, 
11 milyar 168 milyon lirası sermaye teşkili 

ve transfer harcamaları ile ilgili olmak üzere 
24 milyar 893 milyon liradır. 

1969 malî yık genel bütçe gelir tatbikatı ise 
şöyledir: 

Vergi gelirlerinden 19 milyar 114 milyon, 
Vergi dışı gelirlerden 1 milyar 524 milyon, 
İstikraz dâhil özel gelirler ve fonlardan 2 

milyar 429 milyon lira olmak üzere ce'man 23 
milyar 067 milyon liralık tahsilat yapılmıştır. 

Eldeki geçici rakamlara göre 1969 malî yılı 
zarfında toaJtma bütçeli idareler ödenek topla
mı, 

1 milyar 361 milyon lirası cari, 
4 milyar 319 milyon lirası yatırım, 
772 milyon lirası sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları ile ilgili olmak üzere toplam ola
rak, 6 milyar 452 milyon liradır. 

Bu ödeneklere dayanılarak yapılan harcama
lar da, 

1 milyar 192 milyon lirası cari, 
3 milyar 920 milyon lirası yatırım ve, 
657 milyon lirası sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları ile ilgili olmak üzere 5 milyar 769 
milyon liraya ulaşmıştır. 

1969 malî yılı zarfında tahsil edilen katma 
bütçeli idarelerin gelirleri ise, 

836 milyon lirası kendi öz kaynaklarından 
doğan net gelirleri, 

4 milyar 795 milyon lirası Hazine yardım
ları olmak üzere toplam olarak 5 milyar 631 
milyon liraya baliğ olmuştur,. 

Mevcut geçici rakamlara göre, 1969 malî yı
lında konsolide bütçe ödenekler toplamı, 

13 milyar 320 milyon lirası cari, 
7 milyar 640 milyon lirası yatırım, 
7 milyar 858 milyon lirası sermaye teşkili 

ve transfer harcamaları ile ilgili olmak üzere, 
toplam olarak 28 milyar 818 milyon liraya ba
liğ olmuştur. 

Bu ödeneklere dayanılarak yapılan harcama
lar ise, 
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12 milyar 063 milyon lirası carı, I 
6 milyar 774 milyon lirası yatırım, 
6 milyar 030 milyon lirası sermaye teşkili ve 

transfer harcamalarına aidolmak üzere cem fon 
25 milyar 867 milyon liraya ulaşmıştır. 

1969 malî yılı konsolide bütçe gelir uygula
malarına gelince: 

1969 yılında, 
19 milyar 114 milyon lirası vergi gelirlerin

den, 
1 milyar 524 milyon lirası vergi dışı normal 

gelirlerden, 
2 milyar 429 milyon lirası iç istikraz ve ta

sarruf bonoları hasılatı dâhil olmak üzere özel 
gelir ve fonlardan, 

836 milyon lirası katma bütçeli idareler ge
lirlerinden olmak üzere, toplam olarak 23 mil
yar 903 milyon lira tahsilat yapılmıştır. 

31 Aralık 1970 tarihi itibariyle on aylık kon
solide bütçe ödenek toplamı, 

15 milyar 457 milyon 614 bin 110 lirası ca
ri, 

7 milyar 319 milyon 384 bin 431 lirası yatı
rım, , 

8 milyar 509 milyon 370 bin 745 lirası ser- j 
maye teşkili ve transfer harcamalarına aidol
mak üzere, 31 milyar 286 milyon 369 bin 286 
liraya ulaşmıştır. 

Malî yılbaşında bütçe ile verilen ödenek 29 
milyar 893 milyon lira olduğuna göre, on aylık 
uygulama döneminde ödeneklerde 1 milyar 393 
milyon liralık bir artış meydana gelmiştir,. 

Aynı dönem içinde konsolide bütçeden ya
pılan harcamalar ise, 

10 milyar 483 milyon lirası cari, 
5 milyar 478 milyon lirası yatırım, 
6 milyar 620 milyon lirası sermaye teşkili 

ve transfer harcamaları olmak üzere. 22 milyar 
581 milyon liraya ulaşmıştır. 

1970 malî yılı gelir bütçesinin uygulama so
nuçlarına gelince: 

1970 malî yılının 10 ayı zarfında, 
— Vergi gelirlerinden 18 milyar 179 milyon 

396 bin 552 lira, 
— Vergi dışı normal gelirlerden 1 milyar 870 

milyon 863 bin 706 lira, 
— Özel gelirler ve fonlardan 2 milyar 626 

milyon 430 bin 518 lira olmak üzere topluca 
22 milyar 676 milyon 690 bin 776 liralık tahsi
lat yapılmıştır. | 
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Bu duruma göre, 1970 malî yılının ilk 10 

ayı içjinde konsolide bütçe gelir tahminlerinin 
% 77,34 ü realize edilmiş olmaktadır. 

1970 yılının ilk 10 ayı içinde yapılan tahsi
lat, 1969 yılının aynı dönemi içinde yapılan tah
silata nazaran % 18,48 oranında ve 3 milyar 
537 milyon 025 bin 997 lira tutarında bir faz
lalık arz etmektedir. Vergi gelirleri tahsilatın
daki artış ise, (bir yıl önceki aynı döneme na
zaran) % 14,36 oranında ve 2 milyar 282 mil
yon 357 bin 328 lira tutarındadır. 

Muhterem milldtvekilleri, 
Cumhuriyet Senatosunda kabul edilmiş şek

liyle huzurunuza getirilmiş bulunan 1971 malî 
yık genel bütçe kanunu tasarısı ile, 

Cari harcamalar için, 
18 milyar 653 milyon 452 bin 108 lira, 
Yatırım harcamaları içjin, 
3 milyar 165 milyon 058 bin 349 lira, 
Ssrmaye teşkili ve transfer harcamaları için 

de, 
15 milyar 274 milyon 389 bin 848 lira olmak 

üzere toplam olarak, 
37 milyar 092 milyon 900 bin 305 lira öde

nek /teklif edilmiştir. 
Katma bütçeli idareler için teklif edilen öde

nek miktarı ise, 
1 milyar 368 milyon 665 bin 191 lirası ca

ri, 
4 milyar 750 milyon 592 bin 010 lirası ya

tırım, 
1 milyar 117 milyon 306 bin 881 lirası ser

maye teşkili ve transfer harcamaları için ol
mak üzere toplam olarak, 

7 milyar 236 milyon 564 bin 082 liradır. 
Bütçelerin konsolide ödenek rakamları, 
38 milyar 471 milyon 969 bin 784 lira olarak 

teklif edilmiştir. 
Bu miktarın, 
20 milyar 022 milyon 117 bin 299 lirası ca

ri, 
7 milyar 915 milyon 650 bin 359 lirası ya

tırım, 
10 milyar 534 milyon 202 bin 126 lirası ise 

sermaye teşkili ve transfer harcamaları ile ilgili 
ödeneklere ailt bulunmaktadır. 

1971 malî yılı konsolide Devlet bütçesi için 
/teklif edilen ödenek miktarlarının, 1970 malî 
yılı inisiyal konsolide bültçe ödeneklerine naza
ran arz ettiği mutlak ve nispî artışlar, 
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Cari harcamalarda, 
5 milyar 025 milyon 104 bin 961 lira tuta

rında ve % 33,50 oranında, 
Yatınım harcamalarında, 
925 milyon 133 bin 509 lira tutarında ve 

% 13,25 oranında, 
Sermaye teşkili ve transfer harcamalarında, 
2 milyar 608 milyon 493 bin 132 lira tuta

rında ve % 33,00 oranında ve toplam olarak 
da, 

8 milyar 578 milyon 731 bin 572 lira tuta
rımda ve % 28,70 oranında olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, 
1971 malî yılı bütçe gelirlerimizin takdimi

ne geçmeden önce, Devlet gelirlerinin daha ön
ceki yıllardaki gelişime seyrine kısaca temas et
mek istiyorum. 

Vergi gelirlerimiz 1966 malî yılında % 21,2, 
1967 de % 19,7, 1968 de % 8,9, 1969 da da 
% 17,2 oranında bir gelişme göstermiştir. 1968 
yılındaki düşük gelişime oranı, en az geçim in
dirimi miktarında yapılan yükseltme ile fiskal 
teşvik tedbirleri uygulamasının doğurduğu ver
gi kayıplarından ileri gelmiştir. 1970 malî yılı
nın 10 aylık uygulama sonuçlarına dayanılarak 
yapılan tahminlere göre, vergi gelinlerimizin 
1970 yılında % 19 oranında bir artış gösterme
si beklenmektedir. 

Vergi dışı gelirlerle birlikte toplam gelirle
rimizin gelişme oranları ise, 1966 da % 17,4, 
1967 de % 19,3, 1968 de % 9,8, 1969 da % 13,6 
dır. 1970 yılı genel bütçe gelirleri artış oranının 
çok daha yüksek olacağı umulmaktadır.. Bu 
yüksek artış oranında yı!l içinde yapılan deva
lüasyonun da etkisi bulunmaktadır. 

Şimdi de, 1971 yılı gelir tahminleri hakkın
da bâzı açıklamalarda bulunmak istiyorum. 

1971 yılı Devlet gelirleri, 
— 1970 yılının 10 aylık uygulama sonuçları, 
— 1971 yılı ithalât hacmi, 
1970 ve 1971 yıllan G. S. M. H. daki artış 

tahminleri, 
— Üretim ve tüketim ile ilgili en son ista

tistik! veriler, 
—^Teşvik tedbirlerinin doğuracağı vergi ka

yıplarının tahminleri, 
Personel Kanunu uygulamasının vergi gelirle

ri üzerindeki ötkileri, 
Dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

Ayrıca, Devlet gelirleri hakkında daha açık 
ve tutarlı bilgiler edinebilmek amaciyle, vergi 
gelirlerimiz, vergiyi doğuran kaynaklara göre, 

— Gelir üzerinden alınan vergiler, 
— Servet ve servet transferi üzerinden alı

nan vergiler, 
— Üretim. üzerinden alman vergiler, 
— Harcamalar üzerinden alınan vergiler, 
— Hizmetler üzerinden alman vergi ve harç

lar, 
— ithalât üzerinden alınan vergi ve resim

ler olmak üzere yeni bir sınıflandırmaya tabi 
tutulmuş ve 1971 yılı gelir bütçesi bu esaslara 
göre düzenlenmiştir. 

Arz ettiğim bu genel çizgiler içinde hazırla
dığımız 1971 malî yılı gelir tahminlerimiz Büt
çe Karma Komisyonundaki çalışmalardan sonra 
aşağıdaki şekilde tâsbit edilmiştir:. 

Genel bütçe gelirlerimiz, 29 milyar 550 mil
yon 1 lira vergi gelirleri, 2 milyar 92 milyon 
900 bin 304 lira vergi dışı normal gelirler, 4 
milyar 650 milyon lira özel gelir ve fonlar ol
mak üzere toplam olarak 36 milyar 292 milyon 
900 bin 305 lira olarak tahmin olunmuştur. 
Katma bütçeli idarelerin 1 milyar 379 milyon 
69 bin 479 lira olarak tahmin olunan özgelirleri 
de dikkate alındığında, konsolide Devlet büt
çesi gelirleri 37 milyar 671 milyon 969 bin 784 
liraya ulaşmaktadır. 

Bu duruma göre, 1971 yık konsolide Devlet 
bütçesi gelirleri tahminleri 1970 yık tahminleri
ne nazaran % 28,6 oranında bir artış göster
mektedir. 

Bu artışın, Devlet gelirlerindeki normal ge
lişmenin dışındaki başlıca nedenleri, Personel 
Kanununun tam yıl uygulanması, akaryakıt fi
yatlarında 1970 te yapılan ayarlamalar, deva
lüasyonun ithalât üzerinden alman vergilerdeki 
olumlu etkileri ve 1970 yılı Finansman Kanu
nunun 1971 de tam yıl uygulanma olanağıdır. 

Buraya kadar olan izahatımdan anlaşılacağı 
gibi, 1971 yılına ait konsolide Devlet bütçesinin 
ödenekler toplamı 38 milyar 471 milyon 969 bin 
784 lira, buna mukabil tahmin olunan gelir top
lamı ise 37 milyar 671 milyon 969 bin 784 lira
dır. 

Bu duruma göre, ödenekler ile gelirler ara
sında 800 milyon fark vardır. Söz konusu fark, 
iç istikrazla karşılanacaktır. 
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Sayın Başkan, 
ıSayın (milletvekilleri, 
Dünyadaki ekonomik gelişmeler ve Türkiye'

nin ekonomi politikası ve bu poltükanın ışığı 
altında hazırlanan 1971 bütçe tasarıları hak
kındaki mâruzâtım bumda sona ermektedir. 

1971 bütçe tasarılarının, değeri tenkid ve 
temennilerinizle memleketin ekonomik ve sos
yal gereklerine daha uygun hale geleceği şüp
hesizdir. 

Tasarıların, memlekeıtnriiz'in iktisadi kalkın
masına ve sosyal refahına en iyi ölçüler içinde 
yanarlı olmasını diler, muhterem heyetinize say
gılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, açık oy
lamalarda oyunu kullanmıyan arkadaşımız var
sa, lütfen kullansınlar. 

Şimdi, evvelce Yüce Heyetinizin kabul bu
yurduğu program gereğince, siyasi parti grup 
sözcülerine söz verilecektir. Siyasi parti grup 
sözcülerinin sıraları, grup yöneticilerinin işti
raki ile ve huzurda kura çekmek suretiyle tes-
bit edilmiştir. Bu usul yalnız bu bütçe kanunu 
tasarısı içindir, başka kanunlar ve başka büt
çe kanımlarmo şâmil değildir. Üç yıldan beri 
tatbik edilen bir usuldür. İçtüzüğümüzün 86 
frıcı maddesine göre, söz sırasını bir başkasına 
vermek ve onun sırası geldiği zaman konuşmak 
esasına dayanmaktadır. 

Demokratik Parti Grupu adına sayın ih-
ban Gürsan, Millî Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Turhan Feyzioğlu Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına Sayın Necdet Uğur, Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın Nuri Bayar konuşa
caklardır. 

Bütçenin tümü üzerinde şahısları adına söz 
almış olan sayın üyelerin de adlarını söz ka-
yıd sırasına çröre arz ediyorum: Sayın Mustafa 
Kaftan, Sayın Şinasi Özdenoğlıı, Sayın ibra
him Cüceoğlu, Sayın Ekrem Kangal, Sayın Ha-
isan Tosyalı, Sayın Enver Akova, Sayın Nuri, 
Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Süleyman Mutlu, Sayın 
Hüseyin Dolun, Saym Ahmet Buldanlı, Sayın 
Suna Tural, Sayın Hüseyin Balan, Sayın Meh
met Özbey, Sayın Cengizhan Yorulmaz, Sayın 
Turgut Artaç, Sayın Cavit Okyayuz. 

Şimdi, söz sırası Demokratik Parti Grnpu 
adına Sayın İhsan Gürsan'mdır. 

Buyurun efendim. {D. P. sıralarından al-
ıkıglar) 

Konuşma süresi iki saat ile kayıtlıdır, iki 
saati geçen süre ikinci konuşmadan mahsube-
dilL*. 

Saat 11,03. 
D. P. GRUPU ADINA İHSAN GÜRSAN 

(İzmir) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem ve değerli üyeleri, 

Bütçeler, hepinizin bildiği gibi, demokra
tik nizamın bir icabı olarak halk hâkimiyetinin 
tecellisini sağlıyan vesikalardır. 

Diğer taraftan, demokrasi düzeni içinde 
plânlı kalkınma dönemine girmiş ve bu döne
min ikinci Beş Yıllık devresini de idrak etmiş 
bulunan memleketimizde, bu kalkınmayı soğ-
lama konusunda Devletin ve icra organı hü
kümetlerin yüklediği sorumluluklar, kalkın
ma plânımızın en kesin bir icra vasıtası olan 
bütçelerimizin ekonomik ve malî yönleri yanın 
da, ayrıca siyasi yönleri üzerinde de durulması
nı gerekli kılar. 

Bu bakımdan, bir iktidarın siyasi, ekonomik 
ve sosyal bütün faaliyetlerinin bir bilançosu 
hüviyetinde Yüce Meclisinize onaylanmak üzere 
sunulmuş olan bir bütçe üzerinde, sadece malî 
ve teknik tahlil ve tenkidlerle iktifa edilmesi 
mümkün ve kâfi değildir. Böyle bir düşünce ve 
hareket tarzı, bütçe anlam ve kavrayışının ge
reklerine uygun düşmiyeceği gibi, demokratik 
nizamın temel müesseselerinden olan yasama 
Meclislerinin Anayasa ile belli edilmiş bulu
nan görev ve yetkilerinin kapsamına giren hedef 
ve gayretlere de aykırı düşer. 

Bu itibarla, 1971 malî yılı Bütçe tasarıları
nın Hükümetçe hazırlanışında âmil ve müessir 
olan ekonomik, sosyal ve siyasi görüş ve dav
ranışların ve bu konularda takibedilen poli
tikalara hâkim ilan prensip ve zihniyetin ayrı 
ayrı üzerlerinde durulması ve bunların top
lumdaki etki ve tepkilerinin sağlam ve sıhhat
li teşhis ve müşahedelere dayanılarak belirtil
mesinde fayda ve zaruret vardır. 

işte bir bütçe konuşmasının bu idrak ve 
anlayışı işerisinde Demokratik Parti Meclis 
Grupunun 1971 malî yılı Bütçe tasarıları üze
rindeki görüş ve düşünüşlerini Yüce Meclisi
nize arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. 
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Muhterem milletvekilleri, 
Esas ekonomik meselelere geçmeden önce, 

Türkiye'mizin 1970 yılındaki manzarasına bir 
göz atmakta fayda vardır. 1970 yılı Türki
ye'miz için hiçbir yönden parlak ve başarılı 

- bir yıl olmamıştır; hattâ diyebilirz ki, 1970 
yılı memleketimiz için son yılların en buhran
lı, en tansiyonlu, en huzursuz yılı olmuştur. Bir
birini takibeden siyasi hâdiseler, sokaklara ta
şan ideolojik kavgalar, talebe ve işçi hareket
leri, devalüasyon, Ortak Pazara giriş karan ve 
münakaşaları, finansman kanunları ve tatbi-
jkatı, gümrük vergilerinin artırılması ve Per
sonel Kanunu gürültüleri bütün yılı doldurmuş
tur. Bunlardan çoğu dozunu yükselterek, şidde
tini artırarak hâlâ devam etmektedir. Bütün 
bu hâdiseler karşısında Hükümetin umursa
maz tutumu, kendi getirdiği finansman kanun
larını tatbik ederken gösterdiği kararsız ve 
ölçüsüz davranışları, bütün yıla yayılan hâlâ 
devam elen Personel Kanunu tartışmaları ile 
bu tartışmalar karşısında Hükümetin hesap
sız, hazırlıksız ve acz içindeki hali, aşırı değiş
tirilen kararlar, birbirini nakzeden kararname
ler, arka arkaya gelen sürpriz zamlar ve bütün 
bunların neticesinde ekonomik hayattaki dur
gunluk ve gerileme.. Ayrıca, Hükümetin tutum 
ve davranışlarının doğurduğu vasat içinde, ida
renin hemen her kademesinde görülen zaaf 
ve gittikçe yaygın hale gelen «Devletten iş çık
maz» hükümünün yerleşmesi.. 

işte, hülâsa olarak 1970 yılının getirdikle
rinden ve bıraktıklarından sadece bir kısmı 
bunlardır. 

Şimdi, memleketin ekonomik durumunu, 
üzerine biraz daha fazla eğilerek tetkik ede
lim. 

Muhterem milletvekilleri, 

Ekonomik hayatımızın çeşitli yorumlara yol 
açan bugünkü durumu şüphesiz çok girift bir 
manzara arz etmektedir. Bu girift ekonomik or
tam içinde karşılaşılan güçlüklerin mlahiyetleri 
ve menşeleri üzerinde çeşitli görüşlere göre ya
pılan ve genellikle ekonomik yönden ilmî bir 
mahiyet göstermdyen teşhis ve müşahedeler ise 
birbirlerinden çok farklı bir şekilde ortaya atıl
maktadır. Teşhislerdeki bu mutabakatsızlık ve 
farklılık da sebeplerin izahında ayrılıklar hu
sule getirmektedir. 

I Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik or
tam, çeşitli çevrelerde endişeler yaratmakta
dır. Şartların her geçen gün aleyhimize döndü
ğü görüşünde sadece iş çevreleri değil, memle
ket ekonomisinin sıkıntı ve huzursuzluk yara
tan tesirlerine mâruz kalan her zümreye men
sup vatandaş toplulukları da birleşmekte ve 
Hükümeti cidldi tedbirler alacak güç ye nitelik
ten uzak görmektedirler. Ekonominıizdeki başı
bozukluk, istikrarsız ortam, endişelerin başlıca 
kaynağını teşkil etmektedir. Mevsimlik ihti
yaçların kısmen karşılanışı sırasında biraz ol
sun ferahkyan piyasalar, bugün gelecekten 
son derecede ümitsizdirler. Genellikle sanayi 
kesiminde stoklar dikkati çekecek hal almıştır. 
Devalüasyonun getirdiği malî külfetleri mali
yetlerine dâhil etmeden imal ettikleri maddele
ri piyasaya arz eden sanayi kollan buna rağ
men talepsizdirler. Sanayi kesiminde efektif 
faaliyet hemen hemen terk edilmiştir. Bugün 
rahatça iddia edebiliriz ki, gıda ve ilâç gibi bâ-

^zı zaruri maddelerin dışında kalan bütün sana
yi kolanında; üzerinde ciddiyetle durulması 
gereken bir durgunluk vardır. Hususiyle inşa
at sektörü ile alâkalı sanayi kollarında ve oto-
mativ sanayiinde tehlike canlan çalmaya baş
lamıştır. Biraz sonra sanayi sektöründe meyda
na gelen durgunluk ve gerilemeyi rakamlarla 
da ifade edeceğiz. 

Protestolu senet miktarında da önemli nis-
bette artışlar olmuştur. Tedavüldeki para mik-
tannda ise bir azalma müşahede edilmemekte
dir. Aksine büyük ölçüde artma olmuştur. Bu 
hal paranın bir yerde tıkandığını açık olarak 
göstermektedir ki, bu netice ekonomimizin sıh-
hatsız bünyesine olan itimatsızlığın bir ifadesi 
olarak kabul edilebilir. Yatınm temayülü de
valüasyondan sonra çok büyük ölçüde azalmış
tır. Bugün yatınm yapmak istiyenler tarafın
dan, mübrem ihtiyaçların temini için dahi uzun 
boylu düşünüldüğü, geleceğin endişesiyle hare
ket edildiği gerçeği karşımıza açık ve seçik bir 
şekilde çıkmaktadır. Ne dereceye kadar gerçe
ğe uygun olduğu şüphesiz bilinmemekle bera
ber, ikinci bir devalüasyon söylentileri de orta
da dolaşmakta, bu da diğer bir endişe kaynağı 
olmaktadır, iddia ve beyanlann aksine ihracat
ta da belirli bir gelişme olmamıştır. Sezon için-

I deki aksaklıklar geçen yılki ihracat seviyesine 
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ve temposuna ulaşılmakta güçlük çeMleoeğini 
gösterir niteliktedir. Devalüasyon öncesinin 
kararsızlığı, tarım ürünlerindeki rekolte yük
sekliği, Hükümetin belirli bir ihraç politikasın
dan yoksun oluşu, yanlış ekonomik ve malî 
icaplardan uzak bir mahsul alım politikasının 
uygulanmasına devam edilişi, Devlet müdaha
le ahmlariyle ihracedilecek mahsul stoklarının 
ticari basiret ve zihniyetle hareket etme ve ken
di inisiyatiflerini kullanma kabiliyetinden mah
rum edilen kooperatiflerde ve bunların birlik
lerinde biriktirilerek bu ürünlerde ihracatın 
tek elden, yani Ticaret Bakanlığı direktifleriy
le yapılmasına çalışılması, bu yönde olumsuz 
sonuçlarını göstermiş, elde artık ihraç imkanı 
kalmamış y\iz binlerce ton memleket mahsulü
nün birikmesine sebebiyet verilmiş ve 1970 yılı 
ihraç farklarının olumlu yönde gelişmesine im
kân bırakılmamıştır. 

Kanaatimizce, ihracatı bir türlü organize 
edemiyen, aldığı palyatif tedbirlerle organize 
edebilmek kabiliyetini göstermekten de âciz 
kalan bir Hükümetin, Türkiye'de ihracat sevi
yesini yükselteceği yolundaki iddia ve beyanla
rına inanmak ve buna ümit bağlamak mümkün 
değildir. 

Ekonomimizin bugünkü genel portresini çi
zerken, ekonomimizi sarsan sebeplerin başında 
siyasi olayların da geniş çapta müessir olduğu
nu gözden uzak tutmamak gerekir. Piyasaların 
ve ekonomik sıkıntıların tazyiki altında buna
lım gösteren vatandaş kütlelerinin iktidar par
tisine ve onun Hükümetine güveni sarsılmış ve 
hattâ kalmamıştır. 

Hükümetse, iyimser bir hava içerisindedir. 
Memleketin içinde bulunduğu ve her an bir de
ğişiklik gösteren ve toplumda çeşitli bunalım
lara sebebiyet veren ortamı, objektif müşahede 
ve tahlillere dayanarak bir türlü tesbite çalış
maması, çareler aramaması, tedbirlerini açıkla
maması ve sadece tatminkâr olmaktan uzak ka
lan birtakım genel anlamda «reform» slogan
larını dile dolıyarak «nurlu ufuklar» dan ve 
«geleceğin mesut ve müreffeh Türkiyesi» nden 
bahsetmekle iktifa etmesi, bu iddia ve beyan
larında da vuzuhsuz, mesnetsiz ve müphem kal
ması, güvensizlik tezahürlerinin ayrıca önemli 
bir sebebi olmakta, toplumdaki hemen her yön
de karşımıza çıkan, Hükümetin ve hattâ Hükü-
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meti temsil eden şahsiyetlerin itibar ve haysi
yetlerini zedeleyici mahiyetteki ittiham ve çal
kantılar da endişe ve huzursuzlukların artırıcı 
bir faktörü olarak zihinleri bulandırmaktadır. 
Diğer taraftan, üniversitelerdeki tezebzüp ve 
anarşi hareketleri, boykotlar, silâhlı silâhsız öğ
renci çatışmaları, Devletin gücüyle alay eder
cesine açıkta cereyan eden sağ ve sol çatışmala
rı, Devlet teşekküllerine kadar sirayet eden yü
rüyüşler, protesto davranışları, direnişler ve 
bunlara mümasil bir sürü hareketler vatandaş
ta geleceğine güvenini kaybettirmiş ve onu hu
zursuzluğa sevk etmiştir. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum 
sayın hatip... 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımdan oylarını kullanmalarını rica ediyo
rum. 

Buyurun sayın hatip. 

D. P. GRUPU ADINA ÎHSAN GÜRŞAN 
(Devamla) — Muhterem milletvekilleri, 

Bu mâruzâtımızla, memleketimizin bugün için
de bulunduğu ekonomik ve siyasal ortamın ge
nel bir portresini çizmiş ve Yüce Meclisinizin 
dikkat nazarına arz etmiş bulunuyoruz. 

Maksadımız, karamsar bir görüşü Yüce Mec
lisinize arz etmek değiMir. Maksadımız, bütçe
nin tetkik ve müzakeresi vesilesiyle Hüküme
tin ve dolayısiyle iktidarın bütün icraat ve faa
liyetini gözden geçirirken karşımıza çıkan hâdi
se ve problemleri, bu sene her senekinden fazla 
bir ciddiyet ve dikkat göstererek objektif bir 
inceleme gayreti içinde tetkik süzgecinden ge
çirmek mecburiyetinde olduğumuzu hatırlat
maktır. Çünkü, ancak bu şekilde hâdiseleri do
ğuran nedenleri teslbit edebilecek, te&birlerini 
gözden geçirebilecek, toplumda husule gelen 
hastalıkların tedavi çareleri üzerinde durabile
cek ve nihayet Hükümete güvenimizi veya gü
vensizliğimizi, kanaat ve inançlarıimızın istika
metinde gösterebilmek imkânını bulabileceğiz. 

Millet Meclisinin değerli üyeleri, 
Şurası muhakaktır M, ekonomimizin ve sos

yal bünyemizin yapısındaki derin ve silinmez 
tesirleri ve ortaya koyduğu sonuçları, vatandaş 
'topluluklarındaki tepkileri itibariyle günümü
zün en aktüel ve önemli meselelerinden birisi de 
10 Ağustos 1970 te uygulanmasına başlanılmış 
olan devalüasyon kararı ile bu kararın, bir yan 
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tedbiri olarak alındığı ileri sürülen vergi ted
birleri, yani «finansman kanunu» adı altında 
yürürlüğe konulmuş olan vergi kanunları man
zumesidir. Hükümetin vergi politikası yönünden 
tasarruflarının bir muhasebesini bu konuşma
mızda yaparken, şüphesiz finansman kanunu 
adı altında çıkarılan vergi kanunlarının teknik 
yapısı ve muhtemel neticeleri üzerinde de esaslı 
ıbir şekilde duracağız ve kanaatlerimizi muhte
rem Heyetinize ayrıca arz edeceğiz. 

ıDevelüasyon kararına gelince, bu karar Hü
kümetçe 1970 yıh içinde ekonominin dengesini 
sağlamak amacı ileri sürülerek 10 Ağustos 1970 
tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. 

Aradan altı aydan fazla bir zaman geçtiği
ne göre, bu kararın tatbikattaki akisleri ve ilk 
belirtileri müşahhas olarak delil ve neticeleriy
le görünmeye başlamıştır. Bu bakımdan, objek
tif ve mümkün olduğu kadar bilimsel ve mes
netli ölçüler içinde kalmak şarfeiyle, bu para 
'ayarlamasının ne gibi ekonomik ve sosyal so
nuçlar verebileceğini etraflı bir şekilde Yüce 
Heyetinize arz etmekte fayda ve zaruret mülâ
haza ediyoruz. 

(Devalüasyon karariyle 1958 istikrar karar
lan ile uygulanmasına başlanılmış olan, bir Bir
leşik Amerikan doları için dokuz Türk lirası 
paritesi, (yani muadeleti) onbeş Türk lirası 
olarak değiştirilmiştir. Bu değişikliğin ifade et
tiği anlam, Türk lirası değerinde dolara naza
ran- % 66,6 oranında bir düşünme yapılmış ol
masıdır. 

Ancak, bâzı ihraç malları ile diğer özelliği 
olduğu ileri sürülen bir kısıım işlemlerde ayrı 
ayrı pariteler tesbit edilmiştir. Bunları şu esas
larda özetliyebaliriz : 

Pamuk, tütün, fındık, kuru incir, kuru üzüm, 
zeytinyağı, küspe ve melas ihracatından sağla
nacak dövizler için, bir Birleşik Amerikan do
ları için parite on İM Türk lirası olarak kabul 
edilmiştir. 

1970 yılı ekonomik raporunda verilen iza
hattan anladığımıza göre, bu paritenıin bu şekil
de tesbitindeki sebep, ticaret hadlerinin ekono
mimiz aleyhine dönüşmesini önlemek ve piyasa
ya kısa zamanda aşırı bir satmalına gücü zerke-
derek ekonominin dengesini tehlikeye düşürme
mektir. 

Yurt dışında çalışan işçilerin getirdikleri 
dövizler için % 33,3 nisbetinde üç yıllık peşin 
faiz ödendiği nazarı dikkate alınarak, bu kabul 
ıdövizlerde parite, bir Birleşik Amerikan doları 
için üç lira yetmiş beş kuruş nofcsaniyle onbdr 
lira yirmi beş kuruş olarak hesaplanmıştır. 

Dış seyahat harcamalarında % 50 nisbetinde 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi uygulandığı gö
zetilerek, parite, bir Birleşik Amerikan dolan 
için beş Türk lirası noksaniyle on Türk lirası 
tesbit edilmiştir. 

Gerek Sayın Maliye Bakanının çeşitli beyan 
ve ifadelerinden, gerekse ekonomik raporun 10 -
11 noi sayfalarında verilen izahlardan anladığı
mıza göre, Hükümetçe devalüasyon kararı özet 
olarak şu sebeplerle alınmıştır : 

1. Yabancı piyasalarda mallarımıza karşı 
ortaya çıkan fiyat direncini kırmak, rekabet 
gücümüzü olumsuz yönde etkiliyen temelli ve 
yapısal güçlüklerimizi gidermek, 

2. İthalâtı pahalılıştırmak suretiyle ithal 
konusu malları iç ekonomide üretmeyi cazip ha
le getirmek, 

3. Devalüasyon ihracatı artırıcı ve itha
lâttan tasarruf ettirici ve memlekette sağlam 
bir sanayi yapısının doğmasını devamlı olarak 
teşvik edici niteliğinden faydalanarak, artan 
bir ölçüde kendi kendimize yeterli bir hale gel
memizi sağlamak, 

4. Devalüasyon yolu ile dış ticarette hem de 
görünmiyen gelir ve giderler üzerinde etki ya
ratmak suretiyle turizm ve yabancı sermaye 
giderlerini ve işçi dövizlerini artırmak. 

5. Birçok kombinezonlarla yapılmakta olan 
kaçakçılıklara ve karaborsa faaliyetlerine mâ
ni olmak veya bu teşebbüsleri cazip halden çı
karmak. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

Eğer memleket ekonomisinin dengesini sağ-
lıyacaksa ve eğer bu karar isabetli ekonomik 
incelemelere ve memleket realitelerini açık bir 
şekilde aksettiren teşhis ve müşahadelere da
yanılarak alınmış dış piyasa şartları, bu piya
saların ihraç mallarımıza karşı talep elastikiye
ti doğru ve sağlam görüşleri kapsıyan etütlerle 
tesbit edilmişse ve nihayet aldığı kararları cid
diyetle ve ısrarlı bir şekilde tatbik edebilecek 
bir Hükümet mevcutsa, şüphesiz bu niteliği ta
şıyan bir karar karşısında menfi bir tutuma 
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girmemiz bahis konusu olamaz. Ama, durum 
hakikatte böyle midir? Bir neticeyi tesbit et
mek ve bir kanaate varmak için konuyu deş
memizde fayda mülâhaza ediyoruz. 

îlim yönünden devalüasyon, ya bir enflâs
yon tasfiyesi sırasında veyahut bir depresyon
dan kurtulma yolunda müracaat edilen bir pa
ra operasyonudur ve tediye bilançolarının denk
leştirilmesi için alman tedbirler manzumesi 
içinde yer alır. Ayrıca kudretli bir icra ister, 
birtakım davranış ve temayüllere direnme gü
cünü gerektirir. 

Lügat mânasını «kıymetten düşürme» dir. 
Bu terim daima para hakkında kullanıldığın
dan, devaldüasyon denilince para kıymetinin 
düşürülmesi kasdedilir. Operasyon da, genellik
le resmî döviz kurlarının yükseltilmesi şeklin
de tecelli eder. 

Devalüasyon, iç fiyat seviyeleriyle dış pi
yasalardaki fiyat seviyeleri arasında bozulan 
ahengi sağlamak maksadiyle yapılabileceği gi
bi; iç fiyat seviyelerini dünya fiyat seviyeleri
nin altına düşürerek millî malların ihracını 
teşvik etmek gayesi ile de yapılır. 

Birincisinde gaye, paranın iç değeri ile dış 
değeri arasındaki farkın milletlerarası mal mü
badelesinde husule getirdiği güçlükleri orta
dan kaldırarak serbest döviz kurlarını esas al
mak ve bu kurlara paramızın intibakını sağla
maktır. 

İkincisinde takibedilen gaye ise, maliyet 
avantajı elde edilerek millî malların yabancı 
piyasalarda rekabetini sağlamak, yani diğer bir 
deyimle, ihracatı artırmak ve dolayısiyle te
diye bilançosunu denkliğe kavuşturmaktır. 

Hükümetçe yapılan devalüasyonun tesbit 
edebildiğimiz ve biraz evvel arz ettiğimiz mu
cip sebeplerine göre, kararın alınmasında bü
yük ölçüde bu gayenin, yani ikinci gayenin gö
zetildiği anlaşılmaktadır. 

Şu halde özet olarak bir neticeye varmak 
icabederse, Hükümetçe yapılan operasyonla : 

İhracatın artırılması, ithalâtın frenlenmesi, 
dolayısiyle tediye bilançosunun denkliğe ka
vuşturulması hususları öngörülmüştür. 

Muhterem milletvekilleri. 
Acaba Hükümetin öngördüğü gibi, alman 

devalüasyon kararı ihracatımızın artırılması 
yönünde olumlu şekilde etki göstermek gücü

ne sahip midir? Sahip ise, bu gücünü ne ölçüde 
gösterebilecektir? Dış piyasa ve iç piyasa şart
ları ve memleket realiteleri bu artışın tahakkuk 
etmesine ne dereceye kadar imkân verebilecek
tir? 

Bir devalüasyonun ihracatı artırıcı tesirini 
olumlu istikamette gösterme gücü, Mzı ihti
mallerin temel bir şart olarak önceden dikkat
le incelenmiş ve alınacak kararın bu inceleme
nin verdiği neticeye göre değerlendirilmiş ol
masına bağlıdır. 

Bu ihtimallerden birincisi şudur : 

Bir memlekette ihraç mallarının dış piya
salarda talep elastikiyeti yoksa,- yani diğer bir 
deyimle, para ayarlamasını yapsanız ve kıy
metini düşürseniz dahi, dış piyasalarda malınıza 
karşı isteği artırma imkânınız yoksa, memleket 
şartları ve iç piyasa icapları da mümkün olan 
miktardan fazla mal ihracına imkân vermiyor
sa, paranın dış kıymetinin her hangi bir oran
da düşürülmesi, ancak bu nisbette döviz geliri
nin azalmasından başka bir netice vermez. Ya
ni, devalüasyondan beklenen neticenin tam ter
si meydana gelir. 

Bu bakımdan, dış piyasa, fiyat çıksa da, in
se de aynı miktarda mal alacağından, uygula
nan devalüasyonla, sadece yapılmış olan kıy
met indirimi nisbetinde bir döviz gelirinin kay
bedilmesinden başka bir netice istihsal edi
lemez. 

İkinci ihtimal ise şudur : 

Bir memlekette ihraç mallarının dış piyasa
larda talep ilâstikiyeti varsa ve bu talep elas
tikiyeti dış piyasalara ihracedilecek mal mik
tarını belli bir ölçüde kıymet indirimi dolayı
siyle artırmak imkânını veriyorsa, iç piyasa 
şartları ve memleket realiteleri de fazla ihracı 
sağlayıcı ve destekleyici bir nitelik gösteriyor
sa, bu takdirde şüphesiz ihraç mallarını belli 
bir ölçüde artırmak imkânı vardır demektir. 
Ancak, bu takdirde, para kıymetindeki düşüş 
nisbetinden fazla mal ihraç edilmelidir M, dö
viz gelirinde bir artış sağlanabilsin. Aksi takdir
de ya döviz gelirinde bir fazlalık elde edilemi-
yecek veyahut yine devalüasyondan evvel elde 
edilen döviz gelirinden az gelir elde edilecektir. 
Her iki halde de devalüasyondan beklenen ne
ticenin gerie tam tensi meydana gelecektir. 
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iSayın milletvekilleri, bu izahlarımızı mem
leketten aldığımız gerçek bir misalle vuzuha ka
vuşturalım : 

Memleketimizde pamuk istihsali 400 bin ton 
civarındadır. Pamuk ekim sahalarını genişlet
mek imkânı kalmadığı için bu istihsal miktarı 
çjok az değişikliklerle artık saJbitleşmiştir, yani 
üretim donmuştur. Tarla randımanını artırma 
yoluyla istihsalde geniş bir artış sağlama da 
mümkün değildir. Çünkü her türlü teknik im
kânı rahatlıkla kullanan bir tarım kolumuzdur 
pamuk zinaati. Tekstil sanayiimizin tabiî ihti
yacı dolayısiyle, bu miktarın yarısından biraz 
fazlası ihracediletoilmektedir. Bu sektörde fın
dık, kuru üzüm ve tütünde olduğu gibi, üretim 
fazlası ve bekliyen stok problemi de mevcut de
ğildir. 

1967 - 1970 yıllan arasında pamuğun üre
tim ve ihraç mifctarlariyle sağladığı döviz geliri 
§u seyri göstermiştir; 

İhraç Döviz 
Yıllar Ton miktarı geliri 

üretim Ton Dolar 

1967 396 bin 223 bin 128 Milyon 
1968 435 bin 223 bin 136 » 
1969 400 biti 202 bin 110 » 
1970 (9 ay) 400 bin 188 101 » 

Devalüasyon karariyle pamuk ihracı muka
bilinde parite bir dolar için on iki Türk Lirası 
olduğuna göre ,ihraç miktarı sabit kaldığı tak
dirde % 33,3 değer düşüşü nisfoetinde eski sene
lere nazaran döviz gelirinde bir azalma olması 
muhakkaktır. 1969 yılı esas alınacak olursa, 
bu yılda pamuk ihracatından elide edilen 110 
milyon dolarlık döviz gelirine bu nisbet uygu
landığı takdirde, döviz kaybımız sadece bu 
üründe 1971 yılında 36 milyon dolan bulacak
tır. Bu kaybı telâfi için ihracatı bu. nisbette 
artırmamız, yani 67 bin ton fazla pamuk ihracet-
memiz gerekir ki, dâhili tekstil sanayiinin ih
tiyacı nazarı itibara alınacak olursa, dış piya
salarda pamuk için bir talep elastikiyeti, yani, 
bir ihraç imkânı mevcuıdolsa dahi, bu yola git
memiz mümkün olamıyacaktır. Aksi halde iç pi
yasa fiyatlan frenlenemez, pamuk fiyatlarının | 

tekstil sanayindeki maiyetleri artıncı tesiri 
önlenemez. 

Görülüyor M, uygulanan bir devalüasyon 
karannın ihracatı artırma yönünden olumlu bir 
sonuç verebilmesi, gerek münasefoeifete bulunu
lan dış piyasa şartlannm malımıza olan talep 
elastikiyeti açısından, gerekse memleketimizin 
iç piyasa şartlariyle dâhili sanayiin ihtiyaçlan 
açısından çok esaslı bir tetkike tabi tutulma
sına, alınacak sonuçlann iyi değerlendirilmesi
ne ve uygulamanın müsbet ve menfi yönlerinin 
çok isabetli bir teşhis ve mlüşahadeden geçiril
mesine bağlıdır. 

Acaba tütün ihracatımızda ne olabilir? 
ssasm 

Bu kıymet ayarlaması, Hükümetin iddia ve 
beyan ettiği gibi, ihracatı artırma yönünde 
olumlu bir sonuç verdirebilecek bir nitelik ta
şıyor mu? 

Muhterem milletvekilleri; 1970 yılı ekonomik 
raporun 26 ve 27 nci sayfalannda ihracatımızın 
mal gruplanna göre dağılımını gösteren tablo
lar incelendiği takdirde görülecektir ki, 1969 
yılı içinde tarım, sanayi, maden cevherleri grup
larına dâhil maddelerden 538 milyon dolarlık ih
racat yapılmıştır. Bu miktarın 385 milyon do
lan 8 kategoride toplanan bitkisel maddeleri 
kapsamına almaktadır ki, bunlann büyük bir 
kısmı geleneksel ihraç mallanmızı teşkil eder. 
Bu ihracatın genel ihraç miktanna göre nisbeti 
ise % 70 in üstünde bir rakam verir. Bu bakım
dan ihracatımızın anakarekterini de ortaya çı
karır; yani, zirai mahsullerimizi ihraceden bir 
karekter taşıdığı niteliğini. Bu maddelerden sağ
ladığı döviz geliri itibariyle pamuk, tüm ihraç 
mallarımızın en başında yeralmaktadır. Biraz 
evvel verdiğimiz açıklama gösteriyor M, bu mad
dede ihracatı artırma imkânı mevcut değildir. 
İhracat miktarlannda her yıl değişiklik gösteren 
ufak dalgalanmalar ise, para kıymetinin düşür
mesiyle vukua gelecek döviz geliri kaybını te
lâfi imkân vermez. 

Sağladığı döviz geliri itibariyle tütün, tüm 
ihraç maddelerimiz içerisinde ikinci mevkii iş
gal etmektedir. Bu maddenin üretim miktan her 
yıl ortalama 150 - 160 bin ton civannda seyret
mektedir. Beş senelik ihracatımız şu neticeleri 
vermektedir: 
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İhracat Döviz geliri I 
Yıllar (Ton) (Dolar) 

1966 -1967 78 000 105 milyon 
1967-1968 77 000 101 » 
1968-1969 81000 101 » 
1969 -1970 63 000 77 » 

Görülüyor ki, tütünde memleket üretiminin 
ancak yarısını ihracetmek imkânını bulabilmek
teyiz. Bu ihraç miktarı ise yıllardır donmuştur 
diyebiliriz. En büyük alıcı piyasa Birleşik Ame
rika 'dır. Bu konu ile ilgili olan yetkililer bilir
ler ki, uzun yıllardır ihracatın artırılması konu
sunda büyük gayretler sarf edildiği halde, bun
da muvaffak olunamamıştır. Çünkü, ihracı kös-
tekliyen sebep sadece fiyat meselesi değildir. 
Yunanistan Bulgaristan gibi dış satış teşkilâtı
nı bizden çok daha mükemmel şekilde organize 
etmiş, dış piyasalara hâkim olmuş memleketle
rin rekabetleri vardır. Tatbik edilen yanlış ekim 
ve alım politikaları da tütün üretimini alabil
diğine artırmış, elde edilen büyük ölçüde kalite
siz tütün dolayısiyle de elde büyük stokların 
kalmasına sebebiyet verilmiştir. Sanıyorum ki, 
bütün gayretlere rağmen elde hâlâ maliyetleri 
çok yüksek büyük stoklar bulunmaktadır. Yeni 
Tütün Kanunu uygulamaları da henüz tütün 
üretimini tanzim ederek, ihracatı olumlu bir is
tikamete yöneltmek gücüne sahibolamamıştır. 
İkili anlaşmalarla demirperde gerisi memleket
lere tütün, kuru üzüm gibi büyük stokları olan 
zirai mahsullerimizin ihracını sağlama husu
sunda sarf edildiği görülen çabalar da, bu şekil
deki anlaşmalarda konvertibl bir döviz elde 
etme imkânı olmadığından, olumlu bir sonuç 
almamıyacaktır. Bu bakımdan tütün ihracatında 
yakın bir gelecekte döviz gelirinin artmasına 
müncer olabilecek bir gelişme beklenemez. Bu 
husus kanaatimizce sadece bir ümit ve temenni 
olabilir, başka hiçbir şey değil. 

Bu neticeler karşısında tütün ihracatında 
yeni tatbik edilen Döviz Kanununa göre kaybı
mız, 1969 - 1970 ihracatı esas olarak ele alınır
sa, takriben 25 milyon dolar olacaktır. Sadece 
bu kaybı telâfi için serbest döviz sahasına her 
yıl 20 bin ton civarında fazla tütün ihracı yap
mamız gerekir ki, ancak kaybımız karşılanabil
sin. Bugünkü piyasa şartları ve memleketimizin 
arz ettiğimiz gerçekleri muvacehesinde bu ne- | 

- 2 8 

ticenin istihsali çok uzun bir vadede belki müm
kün olabilir. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın hatip. 
Oylarını kullanmıyan sayın üyeler, lütfen oy

larını kullansınlar. 
Buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA İHSAN GÜRSAN 
(Devamla) — Diğer bitkisel ihraç maddeleri
miz olan fındık, kuru üzüm, kuru incir ve 
sebzelerde de aynı mülâhazaları fazlasiyle ve 
tafsilâtiyle serd edebiliriz. Bu konuşmamızın 
mahiyeti ve zamanın darlığı dolayısiyle Yüce 
Heyetinize bütün detayı ile arz ©demiyoruz; 
fakat kanaatimiz bu mddelerin ihracından da 
kısa bir vâdede olumlu bir isonucun istihsaline 
imkân olmadığı merkezindedir. 

Sanayi mamullerimizin ihracı konusunda da 
müspet netice istihsali uzun vadeli bir gayrete 
bağlıdır. Dış piyasa şartları ve maliyet yük
seklikleri, teşkilâtlanma yoksunluğu gibi her 
biri önem arz eden faktörler de üzerlerinde de
rinliğine durulması gereken konulardır. 

Kaldı ki, ihracat sadece birtakım muaflık
lar ve primlerle geliştirilemez. İhracat bir fi
yat meselesi olmaktan ötede, birçok faktörlerin 
birlikte nazarı dikkate alınmasını gerektiren 
bir meselledir. İhracat iç istihsalimizin yapısı
na, iç fiyatlara, ihracat sektörü dışındaki kol
ların kâr durumuna, para ve [kredi politika
sına ve daha birçok ekonomik ve idari faktörle
re bağlı bir problemdir. Bizim ekonomimiz ise, 
bilindiği gibi, dışa dönük bir ekonomi değildir. 
Saanyimizin yapısı da halen ihracata kolaylıkla 
yöneltmeye müsait değildir. Refkabetlere karşı 
koyabilecek ve değişikliklere derhal intibak ede
bilecek bir nitelikte kurulmamıştır. İkinci Beş 
Yıllık Plâna Ikadar kendi kendimize yeter bir 
sanayi politikası takibedebiildik. İkinci Beş 
Yıllık Plân tatbikatının neticeleri ise henüz 
alınmamıştır. Miktarı mahdut birkaç sanayi 
kolunda ihraç yönünde alman jküçük sonuçlar 
ise tatminkâr olmaktan çok uzaktır. 

Özet olarak ifade etmek gerekirse, devalü
asyon kararının, ihracatı artırma yönünde mü
essir bir rol oynayabileceği beklenemez, Hükü
metin ve yetkililerinin bu konudaki beyanları 
belki iyimser bir görüşün ifadesi olabilir, fakat 
tatmin edici bir incelemeye dayanan bir ka
naat ve inancın ifadesi asla olamaz. 
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İhracatımızın 1969 yılı rakamlarına göre ge
nel tutan 536 milyon dolardır. Uygulanan ye
ni kura göre kaybımız sadece bu yönde 176 mil
yon dolar olacaktır. Bu büyük döviz geliri 
kaybının kusa bir zamanda telâfisine imkân 
olmadığını, tamamen objektif kriterlere ve mes
netlere dayanarak verdiğimiz izahat-açık ve ka
ti bir şekilde ortaya koymaktadır. Devalüas
yon karannm tatbiki ile bütün çıplaklığı ile 
bugün karşısında bulunduğumuz netice de işte 
sadece budur. 

Muhterem milletvekilleri, 
İthal malarının da, devalüasyon nisbetinde, 

pahalılıaşaoağı ve bu pahalılaşmanın ıiç fiyatlara 
da sirayet edeceği aşikârdır. İç fiyatlar yük
selince de devalüasyondan beklenen fayda ger
çekleşmez. 

Devalüasyon karanımı uygulanmasında dik
kate alınması yereken husus, kararın ilânından 
evvel iç piyasanın tutulması ve fiyatlann bir 
ölçünün ötesinde yükselmesinin önüne geçecek 
tedbirlerin alınmasıdır. Bir diğer husus da, el
de ihraçedilecek mal stoklarının bulunması ve
ya istihsalin böyle büyük ihracata imkân verebi
lecek kapasitede olmasıdır. 

Memleketimizde bundan evvel yapılan para 
operasyonlarında, bu hususlar nazarı itibara 
alınarak durum gereği gibi tesbit edilmediği için 
başarı elde edilememiştir. 

Bu sefer de, bâzı tedbirlerin alındığı ileri 
sürülmesine ve iddia edilmesine rağmen, yine 
de bir ölçüde aynı hatalar tekrarlanmaktadır. 
İktisadi Devlet Teşekkülleri mamullerine arjka 
arkaya yapılan zamlar ve toplu sözleşmelerde 
ölçü ve prensiplerin olmaması devalüasyonun 
bizi nereye götüreceğinin işaretleridir. Bu ba
kımdan devalüasyonun basan şansı çok azal
mıştır ve hattâ belirtilere göre kalmamıştır di
yebiliriz. 

Verdiğimiz objektif ve mesnetli açıklamalar 
da gösteriyor İki, birtakım tedbirlerle destek
lendiği iddia edilse bile, memleketimizin önü
müze serdiği gerçekler muvacehesinde devalü
asyondan umulan neticelerin elde edilmesi çok 
güçtür ve hattâ mümkün değildir. Muhakkak 
olan, birtakım gerilemelerin olacağıdır. Mey
dana gelmesi muhttemel olan bu hususları da şu 
esaslarda özetliyebiliriz: 

Sermaye birikimi yavaşlıyacajk, iç yatırım
lar azalacaktır. Bu ihtimalin bugün müşahhas 
delilleri ve neticeleri görünmeye başlamıştır. 
Konuşmamızda bu konuya aynöa değineceğiz. 

ıSermıaye birikiminin yavaşlaması iç yatırım
ları (azaltacaktır. Dolayısiyle kalkınma hızı bü
yük bir ihtimalle düşecektir ve bu suretle de 
plân hedeflerinin gerçekleşmesi tehlikeye gire
cektir. Bu ihtimalin açık ve kati neticeleri bil
hassa sanayi sektöründe bugün ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Neticede zaten sarsılmış olan 
Devlet bütçesi büsbütün sarsılacak v© kaybolan 
dengesi dolayısiyle halli çok müşjkül yepyeni 
problemler ve huzursuzluklar ortaya çıkacak
tır. 

Hükümet yetkililerince de müıtaaddüt defa
lar beyan ve ifade edildiği gibi, iç fiyat ar
tışları % 10 civarında bir seyir gösterdiği ve 
bu nisbetin üzerine çıkmadığı takdirde deva
lüasyondan umulan netice elde edilebilir, enf
lâsyon tehlikesi önlenebilir, dar boğazdan 
çıkılabilir, ajksi halde artan iç fiyatlar, bir 
yandan ihraç fiyatlarını yükseltip devalüasyo
nu tesirsiz hale sokar, diğer yandan da işçi ve 
memur ücretlerinin yükselmesine sebebolur, 
neticede yükselen maliyetler ve doğacak enflâs
yon sebebiyle başlanılan noktaya dönülür. Bu
gün bu olumsuz ihtimalleri teyideden belirtiler 
ve müşahhas deliler artık ortaya çıkmaya baş
lamıştır. Kaldı |ki, devalüasyon karan ilân 
edilirken Hükümet birtakım zam tatbikatına da 
girişmeye başlamıştır. Akaryakıta zam yapmış, 
demire zam yapmış, çimento ve inşaat madde
lerine zam yapmış, şekere zam yapmıştır. Bu 
zam furyasının daha ne kadar devam edeceği 
de belli değildir. Nitekim, son Sümerbank ma
mullerine % 50 nisbetine kadar yükselen zam-
lann yapılması bu hususu teyidetmektedir. PTT 
hizmetlerine yapılan zam tehir edilmekle bera
ber, zaruretler bu zamlann da er veya geç ya
pılacağını göstermektedir. Bütçe cari masrafia-
nnm dünyanın hiçbir yerinde görülmiyeoek ni
telikte bir artış göstermesi yanında bunlara 
hiçbir kimsenin tutmaya gücünün yetmiyeceği 
fiyat artışlan dıa eklenirse, devalüasyondan 
beklenen neticenin tahakkuk imkânının ne dere
cede zayıflamış olduğu ortaya çıkar. Hüküme
tin baskısı ile ilk anlarda dolu dizgin yük-
selmiyen fiyatların da yeni kurla hammadde it-
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halinden sonra ne derecede aynı seviyede tutu
lacağını kestirmek de mümkün değildir. Bu 
görüş ve düşünüş bir kehanet veya bedbin bir 
tahmin olmaktan bugün çıkmış, bir memleket 
gerçeği olarak hepimizin karşısına endişe uyan
dırıcı bir tehdit heykeli gibi dikilmiştir. 

Fiyat ve fiyat artışları ile hayat pahalılığı 
(konusu üzerindeki görüşlerimizi ve biraz sonra 
mesnetleriyle birlikte Yüce Heyetinize ayrıca 
arz edeceğiz. 

özet olarak ifade etmek gerekirse, bugün 
Türkiyemiz icapsız, basiretsiz ve esaslı bir ince
leme neticesi olmıyan bir kararla enflâsyon plât
formuna itilmiş ve ne şekilde tecelli edeceği bi-
linmiyen ekonomik ve sosyal krizlerle doiu olan 
kritik bir devrenin içine sürüklenmiştir. Biz 
yetkililerin memleketin içinde bulunduğu eko
nomik gerçeklere ve şartlara bu kadar nüfuz-
suz kalacaklarını sanmıyoruz ve bunu kabul de 
etmiyoruz. Bildiğimiz bir cihet varsa, o da 
uzun zamandan beri Türkiyeye yardım kon-
sersiyumuna dâhil devletlerin menfî ve eko
nomik durumumuzu inceliyen uzmanlarının bir 
devalüasyon yapmamız gerektiği konusunda de
vamlı ısrarlarıdır. Sanıyoruz ki, bu ısrarlar 
eninde sonunda etkisini göstermiş ve bu yola gi
dilirse dış yardımların artacağı ümit ve hayali, 
mahzurlarına rağmen devalüasyon kararının ve
rilmesinde büyük ölçüde âmil ve müessir olmuş
tur. 

Devalüasyon kararının faydasızlığı ve gerek
sizliği bir yana,. Devlet bütçesiyle bütçe dışı ka
mu sektörüne ve özel sektöre, konsolide edilmiş 
ticari borçlara ilâveten yüklediği külfet de baş
lı başına üzerinde durulacak bir konudur. 

1971 malî yılı bütçe gerekçesinin tetkikinden 
anladığımıza göre, 30 Eylül 1970 tarihi itibariy
le bu sektörlerin toplam olarak yüklenmiş oldu
ğu dövizle ödenecek dış borçların yekûnu bir 
milyar 816 milyon doları fiilen kullanılmış, 
542,5 milyon doları kullanılmamış kredi olarak 
cem'an 2 milyar 358 milyon dolardır. Buna faiz 
tutarları karşılığı olan 868 milyon dolar da ek
lenecek olursa, dövizle ödemek zorunda bulundu
ğumuz dış borçlarımızın 30 Eylül 1970 tarihin
deki tutarının 3 milyar 426 milyon doları bul
duğu anlaşılır. Devalüasyon kararından evvel
ki pariteye göre bu borcun Türk lirası karşılığı 
30 milyar 838 milyon liradır. Devalüasyon ka-

I rarmdan sonra bir dolar dokuz Türk liralık pa-
rite 15 Türk lirası olarak tesbit edildiğine göre, 
dövizle ödenecek dış borçlarımızın Türk lirası 
olarak karşılığı 20 milyar 556 milyon liralık bir 
artış göstererek 51 milyar 390 milyon liraya yük
selmiştir. 

Görülüyor ki, hiçbir gereği olmıyan bir deva
lüasyon kararı, Devlet bütçesine 17 milyar 214 
milyon Türk liralık; bütçe dışı kamu sektörüne, 
yani Merkez Bankasına, Yatırım Bankasına, 
iktisadi Devlet Teşekküllerine 1 milyar 169 mil
yon liralık, konsolide ticari borçlar da dâhil 
olmak üzere özel sektöre bir milyar liralık ilâve 
borç karşılığı bir ödeme külfeti tahmil etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir daikkanızı rica 
ediyorum. 

Açık oyunu kullanmıyan saym üyeler 1, 2, 3 
ve 4 numaralı kutularda açık oylama işlemi bit
miştir. 

Buyurun sayın hatip. 

D. P. GRUPU ADINA İHSAN GÜRSAN 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, 

10 Ağustos 1970 kararları, şüphesiz ki, mem
leketimiz ekonomisinin veçhesinin değişmesinde 
ve bir dönüm noktasına girmesinde büyük öl
çüde âmil ve müessir olmuştur. Bu değişikliğin 
en önmelisi de fiyat artışları, hayat pahalılığı 
ve bu konuda ortaya koyduğu problemlerdir. 

iç piyasa şartlarmdaki düşündürücü gelişme
ler, toptan eşya fiyatları endeksi ile geçinme 
endekslerinin yükselme temayülü gösteren seyri, 
bizi bu konudaki düşüncelerimizi Yüce Heyetini
ze arza mecbur kılmaktadır. 

Elimizdeki son bilgiler 1970 Kasım sonu iti
bari ile bize şu neticeleri vermektedir. 1970 yı
lında devalüasyon kararının alındığı Ağustos 
ayma kadar toptan eşya fiyatlarının seyri 1969 
yılının aynı aylarına nisbetle daha yavaş olmuş
tur. Ancak bu aydan itibarendir ki, devalüas
yonun ve bununla birlikte alman idari kararla
rın, ekonomik ve psikolojik etkileri; sonucu fi
yatlarda yükselmeler başlamış ve Ekim 1970 ten 
itibaren de bir evvelki yıla göre tesbit edilen 
artışların 1969 yılında bir evvelki yılın aynı ay
larına nazaran kaydedilen yükselişlerden daha 
hızlı gerçekleştiği görülmüştür. Nitekim, 1970 
yılının Ağustos - Kasım devresinde, 1969 yılının 

I bir evvelki yıla göre, % 2,7 oranın da bir ar-

30 — 



M. Meclis! B : 49 

tış gösteren toptan eşya fiyatları endeksi, 1970 
yılının bu aylarında, 1969 yılına nazaran % 6,3 
oranında bir yükseliş kaydetmiştir. Belirtiler 
bu nisbetin artan bir hızla devam edeceğini de 
göstermektedir. 

Ekonomik raporun 89 ncu sayfasında verilen 
bilgiye göre, gıda maddeleri ve yemler endek
sinde 1970 Mart ayı ile Ağustos ayı arasında 
devamlı ve mevsimlik hareketi asan düşüşler gö
rüldüğü halde, Ağustos ayından sonra normal 
hareketleri aşan artışlar görülmeye başlanmıştır. 

1970 yılı Kasım ayında, toptan eşya fiyatları 
endeksinin sanayi hammaddeleri ve yarı ma
muller endeksinin % 11,9 nisbetinde art
ması sonucu 1969 yılının aynı ayına na
zaran % 6,7 nisbetinde bir artış gös
termiştir. Talî endekslerde en belirli artışlar 
hayvanlar, madenler, deriler, kimyevi ve tabbî 
maddeler ile sınai ve madenî yağlarda meydana 
gelmiştir. Halbuki, 1969 yılının Kasım ayında 
genel ekdeks bir önceki yıla nazaran sanayi ham
maddeleri ve yan Mamuller endeksindeki % 4,3 
oranındaki artışa bağlı olarak % 4,8 oranında 
yükselmişti.. Devalüasyon karariyle yeni kurun 
ithalât maddelerine tatbiki neticesinde, şüphesiz 
bu artış çok daha fazla olacaktır. 

Geçinme endeksleri ise su neticeleri vermek
tedir : 

Kasım'da, Ekim'e kıyasla Ankara geçinme en
deksi % 2,5 nisbetinde 3,9 puvan, istanbul ge
çinme endeksi ise % 1,4 oranında 2,2 puvan yük
seliş göstermiştir. Ankara geçinme endeksinde 
aydınlatma ve ısıtma grupu aynı kalırken, di
ğer bütün gruplar her iki endekste de artış gös
termiştir. Mevsimlik ölçülere göre, Ankara ge
çinme endeksinin % 0,23 istanbul geçinme en
deksinin ise, % 0,52 oranında fazlalaşması nor
mal olarak kabul edilebilirdi. 

1970 Kasım ayında Ankara ve istanbul ge
çinme endeksleri Kasım 1969 ayında verdiği ne
ticelere göre, Ankara için % 14, istanbul için 
ise, % 10,2 nisbetinde bir yükseliş göstermiştir. 
Halbuki, g'eçen yıl bu oranlar sırasiyle % 6,3 ve 
% 3,7 idi. 

Bu netice ve mukayeseler gösteriyor ki, 
memlekette hayat pahalılığı ve geçinme güçlük
leri daha şimdiden, frenlenmiyen fiyat artışları 
dolayısiyle, önüne geçilmez bir hal almaya baş
lamıştır. Toplumun en aktüel ve önemli bir 
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problemi olan bu konuda ise, Hükümetin ciddî 
bir tedbir aldığını görmemekteyiz. 

Şüphesiz ki, fiyat ve fiyat artışlar: konusu 
sosyal, ekonomik, politik ve psikolojik sonuçları 
itibarı ile toplumun en önemli problemlerinden 
biri olduğu kadar da ekonomi ilminin de en 
komplike konulardan bir tanesidir. 

Ekonomi- ilminde fiyat, genellikle mal ve 
hizmetlerin mübadele kıymetlerinin para ile 
olan ifadesi şeklinde tarif edilir. Fiyat, zaman 
ve mekân içinde büyük değişikliklere konu ola
bilen bir müessesedir. Bundan dolayıdır ki, eko
nomide bu müessese üzerinde çok durulur ve 
gösterdiği tezahür ve tahavvüller büyük bir dik
katle izlenir. Bu bakımından, tatbikattaki ne
ticeleri geniş vatandaş kütlelerini ilgilendirdi
ğinden demokratik rejimi benimsemiş olan mem
leketlerde hükümetleri ve iktidarları devamlı 
şekilde meşgul eder. Fiyatlar arasındaki bağ
lantılar da politik yönden takibedilecek sosyal 
ve ekonomik hedeflerin gerçekleşmesinde en 
önemli rolü oynar. Bu itibarla, ne kadar komp
like olursa olsun, bir iktidarın fiyat istikrarı 
konusunda belirli bir görüş ve prensibe sahibol-
ması, bir yandan vatandaş kütleleri üzerindeki 
sosyal ve politik neticeleri, diğer yandan da eko
nomik gelişmeye ve finansmana büyük ölçüde 
etkisi dolayısiyle şarttır. Halbuki, görülüyor 
ki, iktidarın ve onun temsilcisi olan Hükümetin 
bu konuda ortaya koyduğu belirli ne bir pren
sibi ne de bir fikri vardır. Bilindiği gibi, de
mokratik bir düzenin gerekli kıldığı serbest re
kabet rejiminde fiyat mekanizması, «mal ve hiz
met arz ve talebinin ekonomik kurallara göre 
karşılaşması ve bunun sonucunda da fiyatı 
olumlu veya olumsuz yönde etkilemesi» şeklin
de bir işleyiş gösterir. Bu bakımdan, Hüküme
tin bu mekanizmanın memleketteki işleyiş şekil 
ve şartlarını fiyat istikrarına olumsuz yönde 
müessir olduğu görülen ekonomik olayları de
vamlı olarak müşahedeye tabi tutması, şayet 
toplam mal ve hizmet arz ve talebinde suni ola
rak bir genişleme husule gelmiş veya genişleme 
istidadı görülüyorsa bu genişlemelere mâni ola
cak idari ve ekonomik tedbirleri zamanında al
ması gerekirdi. 

ikinci Beş Yıllık Plânın 1970 yılı progra
mının 90 ncı sayfasında «1970 yılında fiyat
lar genel seviyesinde istikrarın sağlanması ve 
korunması hedefinin önplanda gözetildiği ve 



M. Meclisi B : 49 15 . 2 . 1971 O : 1 

bu amacın tahakkuku için harcamaların ve 
ilâve tasarruf gayretlerin programlanan hedef
ler çerçevesinde gerçekleştirilebilmesine çalışı
lacağı ve bunun için de istikrar hedefinin üc
ret ve fiyat politikalarına mütaallik uygulama
larının âzami ölçüde göz önünde bulundurulaca
ğı» açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna rağ
men, Hükümetin bu konudaki tatbikatında bu 
hedeflere ulaşmak için bir gayret sarf ettiğini 
ve olumlu bir netice ortaya koyduğunu görme
mek memleket hesabına cidden acı bir sonuç
tur. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri, 
Ekonomik raporun 40 ncı sayfasında veri

len açıklamalardan anlıyoruz M, 1969 yılında 
10 milyar 974 milyon Türk lirası civarında olan 
emisyon miktarı, 1970 yılının Temmuz, Ağus
tos dönemine kadar mevsimlik hareketine uya
rak ufak farklarla hafif bir düşüş göstererek 
seyretmiş, ancak Ağustos avı sonunda 11 milyar 
516 milyon lirayı, 1971 yılı başında yayınla
nan haftalık vaziyet cetvelinin tetkikinden an
ladığımıza göre de, 1970 yılı sonunda 13 mil
yar 915 milyon Türk lirasına yükselmiştir. Bu 
miktar 1969 yılı sonunun 10 milyar 974 milyon
luk emisyon miktarına nazaran 3 milyar Türk 
lirasına yakın bir artışı ifade etmektedir ki, 
bir yıl evvelkine nazaran artış oranı % 26,7 dir. 
Bu artış oranı endişe verici bir nitelik göster
mektedir. Merkez Bankası haftalık vaziyet cet
vellerinin tetkikinden anlıyoruz ki, bu anormal 
artış miktarında Ocak ayı sonu itibariyle nispî 
bir hafifleme görülmüştür, fakat yine de teda
vüldeki bankınot miktarı geçen yılın aynı dö
nemine göre 2 milyar 510 milyon liralık artış 
seviyesini muhafaza etmiştir. Bu bakımdan, du
rumun normal bir hal aldığı söylenemez. Emis
yon miktarındaki bu artış hızı da % 23,7 gibi 
yüksek bir oranı göstermektedir. Esasında te
davüldeki bankınot miktarında % 10 nisbetini 
aşan artışların ekonomide enflâsyonist bir bas
kı yarattığı da bu kabil olaylardan alman neti
celerin karşımıza çıkardığı ekonomik gerçekler 
arasındadır. Kaldı ki, 1971 yılı bütçesi geçen yıl 
bütçesine göre 9 milyar lira civarında bir artış 
göstererek 38 milyar Türk lirasını bulduğuna 
göre, Hazine, 1971 yılı bütçe kanunu tasarısının 
45 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak 
«Kısa vadeli avanslar» adı altında Merkez Ban
kasından 5 milyar 700 milyon lira çekmek im

kânını bulabilecektir. 23 Ocak 1971 tarihli Mer
kez Bankası haftalık vaziyet cetvelinde bu mik
tar 4 milyar lira civarında olduğuna göre, Ha
zine, 1 milyar 700 milyon Türk lirası raddesin
de fazla bir imkân daha kazanmış bulunuyor. 
Bütçe zaruretleri ve Hazine - Merkez Bankası 
ilişkilerinin ortaya koyduğu realiteler göster
miştir ki, çok zaruri hallerde ve hassasiyetle 
müracaat edilmesi gereken kısa vadeli avans 
yolu ile Merkez Bankasından para çekme işini 
Hazine uzun vadeli bir avans haline getirmiş
tir. Bu bakımdan 1971 yılında tedavüldeki ban
kınot miktarının 1970 yılma nazaran daha şim
diden 1 milyar 700 milyon lira civarında bir 
artış göstereceğini söylemek bir kehanet olmıya-
caktır. Bu miktar bir artış da % 10 un üstün
de bir artış nisbetini ifade eder. Tedbirler alın
madığı, basiretli hareket edilmediği takdirde 
Türk ekonomisinin enflâsyona sürüklenmesi mu
kadderdir. 

Konuşmamızın başında da belirttiğimiz gibi, 
ekonomimizin bugün arz ettiği istikrarsız ortam 
endişelerin başlıca kaynağını teşkil.etmektedir. 
Piyasaların gelecek için ümit vermiyen müte
reddit durumu, birçok ticaret ve sanayi kolla
rında stoklara rağmen talepsizlik, protestolu 
senet miktarında husule gelen önemli nisbetteki 
artışlar, birbirini kovalıyan fiyat yükselişleri, 
artan hayat pahalılığının vatandaşta sıkıntı ve 
huzursuzluk yaratan sonuçları bunun açık de
lilleri olarak ortadadır. Halbuki, tedavüldeki 
bankınot miktarında da önemli bir nisbette ar
tış, vardır. Bu hal paranın bir yerde tıkandığı
nı göstermektedir ki, ekonomimizin bünyesin
deki sıhhatsizliğin bir işareti olarak üzerinde 
önemle ve hassasiyetle durulacak bir konudur. 
Daha açık bir şekilde ifade edilmek gerekirse, 
para, ekonomik ortamdaki endişe ve geleceğe 
olan itimatsızlık sebebiyle sınai ve ticari faali
yet alanlarına yöneltilmiyerek elde tutulduğu 
için ekonomik fonksiyonunu gereği gibi yapma 
gücünü gösterememektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 

1969 yılı sonu itibariyle, banknot, ufak para, 
kaydi para ve banka kasalarındaki mevcudol-
mak üzere tüm para arzı 30 milyar lirayı bul
muştur. Devlet istatistik Enstitüsünden aldığı
mız bilgilere göre, bu yıl elde edilen 6SMH car 
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ri fiyatlarla 128 milyar olmuştur. Bu duruma 
nazaran, 30 milyarlık para arzı ile 128 milyarlık 
bir muamele hacmi elde edilmiştir ki; bu neti
ce 1969 yılında her Türk lirasının takriben yüz
de 4,3 defa el değiştirdiğini diğer bir deyimle 
paranın tedavül süratinin yüzde 4,3 olduğunu 
gösterir. 

1970 yılı GSMH. nın cari fiyatlarla baliğ ol
duğu kati miktarları gösteren mukayese ve ne
ticeler henüz belli değildir. Devlet İstatistik 
Enstitüsünün verdiği 9 aylık bilgilere ve deva
lüasyon kararının tatbikinden sonra memleket 
ekonomisinin arz ettiği özellikler ve endişe ve
rici durum dikkate alınarak yaptığımız bir tah
min, 1970 yılında GSMH. nın cari fiyatlarca 
135 milyann üstüne çıkmasının muhtemel 
olmadığım göstermektedir. Buna göre pa
ranın tedavül süratinde bir evvelki yıla gö
re hissedilir bir azalma olması beklenebilir. Bu 
neticenin ifade ettiği anlam, 1971 yılında da 
ekonomik faaliyetlerin mesnedini teşkil eden 
mal ve hizmet mübadelelerinde bir yıl evvelki
ne nazaran gerilemelerin muhtemel olmasıdır. 
Bu yönden yaptığımız ekonomik tahlil gösteri
yor ki, Hükümetçe alınan ekonomik kararlar 
isabetli bir netice vermemiştir. 

1970 ylmda mal ve hizmet mübadelesinde, 
bilhassa yılın son üç ayı içerisindeki daralma 
ve gerilemeler sanayi sektöründe açık bir şekil
de müşahede edilmektedir. Bu konuya biraz 
sonra tekrar döneceğiz. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakikanızı da
ha rica ediyorum. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye? Baş taraftan 
itibaren 5, 6, 7 ve 8 numaralı kutularda oylama 
işlemi tamamlanmıştır. 

Buyurun Sayın hatip. 

D. P. GRUPU ADINA İHSAN GÜRSAN 
(Devamla) — Muhterem milletvekilleri; 

Kredi de para gibi bir mübadele aracıdır; 
iş bölümü ve ihtisaslaşmanın çok ileri gittiği 
bugünkü toplumlarda sarfınazar edilemiyecek 
bir mübadele aracıdır. Kredi mekanizmasının 
halen memleketimizdeki işleyiş tarzı birçok ba
kımlardan temin edici ve kifayetli bir manzara 
göstermemektedir. Ne kredilerin ekonomi için
deki optimum (yani en iyi ve verimli olarak) 
dağılış şekli, ne de uygulanmakta olan faiz 
strüktürü tatmin edici bir manzara gösterme

mektedir. Diğer taraftan, uygulanmakta olan 
kredi politikası da ekonomik ve plânlı kalkın
ma hedeflerinin tahakkuk ettirilmesinde, özel 
sektör yatırımlarını gerçekleştirici oto finans
man ve sermaye piyasasından elde edilecek ta
sarrufları tam bir şekilde kavrayıcı ve destek
leyici bir nitelik göstermemektedir. Yatırım
ların teşvik esasları, 1970 yılı programının uy
gulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair 
Kararnamenin 40 - 65 nci maddelerinde tesbit 
edilmiştir. Bu hükümlere göre, selektif kredi, 
yatırım indirimi, gümrük muaflığı özel kesim 
yatırımlarının, plânın öngördüğü alanlara ve 
yurdun geri kalmış bölgelerine yöneltilmesi için 
kabul edilen tedbirlerin başında yer almakta
dır. Ancak, karşımıza çıkan uygulamaların man
zarası hiç de iç açıcı ve ümit evrici değildir. 
Türkiye'de kredi dağılışı bir düzene sokulama-
mıştır. Krediler yurdun geri kalmış bölgelerine 
gitmemektedir. 1970 yılı programının uygulan
masına dair kararnamenin 41 nci maddesinde 
yurdun geri kalmış bölgeleri olarak kabul edi
len Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, 
Erzincan, Erzurum, Elâzığ, Gümüşhane, Hakkâ
ri, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Siirt, Tunce
li, Urf a, Van illeri gibi, Türkiye nüfusunun 
takriben % 23 ünün yaşadığı Doğu - Anadolu 
Bölgesi tüm banka kredilerinin % 5 ini alırken, 
Türkiye nüfusunun ancak % 14 ünün yaşadığı 
Marmara Bölgesinin tüm banka kredilerinin 
:% 28 ini alması bunun açık ve reddedilmez bir 
delili olarak ortadadır. Yapılan hesaplar fert 
başına düşen kredinin Marmara Bölgesinde, 
Doğu - Anadolu Bölgesinde fert başına düşen 
miktarın tam dokuz katı olduğunu göstermek
tedir. 

Banka kredilerinin bölgeler içindeki dağılı
mında da ekonomik gereklere uyulduğuna inan
mak güçtür. Resmî bankalar kredileri kuruluş 
amaçlarına uygun şekilde dağıtmamakta ve 
banka kaynakları, tatbikatta her gün acı ve 
üzüntü verici örneklerini gördüğümüz, politik 
veya politika dışı tesir ve müdahalelerle icapsız 
istikametlere yöneltilmekte ve fonksiyonların
dan uzaklaştırılmaktadırlar. Başta Ziraat Ban
kası olmak üzere, bir kısım kredi müesseseleri
mizde görülen bu durum memleket hesabına 
cidden elem vericidir. 

Türkiye'yi kalkındırma ve nurlu ufuklara 
götürme iddiasında olan bugünkü iktidar, aldı-
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ğını iddia ettiği, fakat kavli mücerredinde ka
lan tedbirlere rağmen özel kesimin yatırımla
ra katkısını da bir türlü tatminkâr şekilde ar-
tıramamıştır. 

1970 yılı ekonomik raporun 4 ncü sayfasın
daki yatırımlar ve tasarruflar tablosunun tet
kikinden çıkardığımız neticeye göre, kamu ve 
özel kcimin tüm yatırım miktarı 1969 yılında 
25 milyar lirayı bulmuştur. Bunun 12 milyar 
lirası özel sektör yatırımlarına ait bulunmakta
dır. Şu halde, 1969 yılında özel kesimin yurt 
içi sermaye terakümün deki payı % 48 den iba
ret kalmaktadır. 

Aynı tablonun rakamlarından çıkardığımız 
neticeye göre, bu nisbetin 1970 yılında % 50 yi 
bulacağı tahmin edilmektedir. 

Şüphesiz bu tahmin çok iyimser bir tahmin
dir. 1970 yılı maalesef Türk müteşebbisinin az
minin ve dinamizminin yatırımlar konusunda 
yıkıldığı ve büyük ölçüde zaafa uğratıldığı bir 
yıldır. Şüphesiz bu neticenin doğuşunda siyasi 
ve ekonomik istikrarsızlık, sokak olayları, rejim 
tartışmaları, boykotlar, işgaller, tevali eden 
grevler, yanlış ve memleket realiteleriyle çeli
şen ekonomik kararlar büyük ölçüde müessir ol
muştur. Bu bakımdan, özel sektör kesiminin, 
böyle bir memleket atmosferi içinde yatırımları 
artırıcı nitelikteki teşebbüslere gireceğini bek
lemek ve ummak bir hayaldir ve realitelere ay
kırı düşmektedir. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
iSon yıllarda malî kaynak ve imkânlarımız 

gözetilmeden bütçe yapmak ve arkasından da 
o bütçenin gerektirdiği finansman açıklan için 
kaynak arama yarışma girmek, iktidar hükü
meti tarafından bir moda haline getirildi. Sayın 
Maliye Bakanımız da bu modaya uyarak, 1970 
malî yılı için ihtiyaç duyulan ek finansmanı 
karşılamak maksadiyle aldığı vergi tedbirleri
ni, birbirini takibeden tasarılar akını halinde, 
senesi içinde yasama meclislerine sundu ve te-
reva£dan kıl çeker gibi bu taşanları kanunlaş-
tırdı ve uygulamasına da geçti. 

Bunlardan Gider Verdilerine zam yanmayı 
öngören kamın. Gider Verdine tabi olan bü
tün maddelere lÜ7iım ve ihtivac duv^uonı t,a,k_ 
di-f'e % 100 e ka^ar z*m varmıa hu^usım^a 
Hükiimpte ve+ki tanımaktadır. "Rn kanunun. ka
nunlaştığı tarihten bu yana, Hükümet sadece 

bütçe zaruretleri ve fiskal mülâhazalarla, bu 
yetkisini geniş bir şekilde 'kullanmıştır. Tefer
ruatına inmeden, özet olarak ifade etmek ica-
bederse, Gider Vergisinin şümulüne giren bir
çok maddeler bu zamlar dolayısiyle % 50 - % 
60 oranını bulan ağır ölçülerde vergiye tabi tu
tulmuştur. 

1970 yılı Haziran sonunda meclislerden çı
karılmış olan Finansman Kanunu 10 ayn ver
gi konusunu şümulüne almaktadır. 

Bunlardan «Taşıt Alım Vergisi», «işletme 
Vergisi», «Gayrimenkul Değer Artış Vergisi» 
«Spor Toto Vergisi» evvelce mevcudolmayıp 
tatbikatımıza yeniden girmişlerdir. 

işletme Vergisi ile de, bâzı istisnalarla bir 
kısım istihlâk maddeleri vergiye tabi tutulmuş, 
bu maddelerin satışı ile iştigal eden müesseseler 
bâzı mükellefiyetler altına sokulmuşlardır. Bu 
ka-nunun en bariz özelliği, bütün emsali, nihai 
müstehlike kadar uzanan istihlâk Vergilerinde 
olduğu gibi, uygulamasının çok güç oluşu ve 
mükellef topluluklannda uyandıracağı psiko-
loiik tepkiler ve vatandaşla vergi idareleri ara
sındaki münasebeti bir husumet ve nefret hali
ne sokma niteliğidir. 

Gayrimenkul Değer Artışı Vergisi ile de 
Türkiye'deki arazi ve binalann devir ve temli
kinden doğan kazançlardan, iktisap değeri ile 
irsen intikal etmiş olanlar da dâhil, satış değe
ri arasındaki farktan vergi alınması derpiş 
olunmuştur. 

Spor - Toto Vergisi ile de, Spor - Toto oy-
nıyanlardan belli bir oranda vergi alınması yo
luna gidilmiştir. 

Bunlardan başka, Finansman Kanunu ile 
Gider Vergisinde, Emlâk Alım Vergisinde, Ve
raset ve intikal Vergisinde, Damga Resminde, 
Harçlar Kanununda değişiklikler yapılmış; ge
tirilen yeni zamlar, kaldınlan bâzı muaflıklar 
ve istisnalarla bu vergilerin fiskal yönden ran
dımanlarının artmlması derpiş edilmiştir. 

Emlâk Vereisi Kanunu ile Bina, Arazi Ver
gileri kaldmlmakta, bunlann yerine, mükellef
lere, her bes yılda bir beyan edecekleri, rayiç 
değer üzerinden hesaplanacak bir vergi alın
ması istihdaf edilmektedir. Bu verginin garip 
olan ve garip olduğu ölçüde vergi prensipleriy
le çelişme gösteren bir niteliği vardır. Bu da, 
reel bir vergi olduğu halde, mükelleflerin şahsi 
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vergilerde olduğu gibi beyana mecbur edilmesi, 
bir kıymet eksperi durumuna sokulması ve bu 
beyanlardan dolayı da sorumlu bir duruma ge
tirilmiş olmasıdır. Diğer taraftan, gayrimenku
lun rayiç değerinin mükellef taraftan tesbit 
edilerek beyan edilmesinin tatbikatta yarataca
ğı güçlükler ve bunun doğuracağı ihtilâflar da 
ayrıca üzerinde önemle durulacak bir konudur. 
Devletin gayrimenkul değerlerinin bir vergi 
tatbikatında mesnet olacak şekilde tesbiti gö
revini vergi mükellefine devretmek konusunda 
dayandığı sebep ise, bir kelime ile ifade edil
mek gerekiyorsa, hafiflikten başka bir şey de
ğildir. 

Diğer önemle üzerinde durulması gereken 
bir konu da, bu vergi kanunları ile Devletin 
belediyeler ve mahallî idarelerin kaynakları
na el uzatmasiıdıır. Hükümetin bu konuda ya
sama Meclislerime sunmuş olduğu tasarı, kanaa
timizce ihtiyaçlara cevap verebilecek bir nite
lik göstermemektedir. Bu tasarı üzerinde Yüce 
Meclisimizdeki müzakereler sırasında, şüphesiz 
görüşlerimiz ayrıca belirtilecektir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Modern vergicilik; vergilemeyi, vergi ilmi, 

vergi psikolojisi, vergi hukuku, vergi tekniği 
ve nihayet vergi sanatı yönlerinden ele alınma
sı gereken bir konu olarak kavrar; fişkal, eko
nomik ve sosyal etkiler ve fonksiyonları baku-
ariınıdan bu kavrama uygun olarak vergi sistem
lerinin ıslah ve reformunu hedef tutar. 

Şimdiye kadar vergi sistemlerimizde yapıl
mış olan ıslah ve reform harekelilerinin hepisin-
de daima bu görüş ve düşünüşten hareket edil
miş ve muvaffakiyet de az - çok sağlanmıştır. 
Türkiye'nin malî tarihinde en büyük iki reform 
hareketi vardır. Biri Aşarın ilgası, diğeri ise 
Gelir Vergisi reformudur. Kurumlar Vergisi
nin ihdası, vergiciliğimizde yatırım indirimi 
müessesenin getirilmesi, degresif amortisman 
usulümün kabul edilmesi, ihracatı teşvik mak-
sadiyle yeni muaflık nizamının kabul edilme
si, yeniden değerleme, zarar naklinin uzatıl
ması gibi Gelir Vergisi tatbikatında ferahla
tıcı tedbirlerin alınması, Gelir Vergisi tarife
lerinin gözden geçirilerek vergi azaltılması yo
luma gidilmesi, stopaj tekniğinin ıslah edilme
si, vergi hukukunun ıslahını sağlayan Vergi 
Usul Kaminunun uygulanması, modern vergi 

anlayışı içerisinde yapılan reformist hareket
lerin güzel ve övünülecek örnekleridir. Bu 
esaslara göre bir şekil ve hüviyet almış bulu
nan vergi nizamımız, mütekâmil bir seviyeye 
tam mânasiyle erişememiş bulunmakla bera
ber, yine de birçok ileri Batı memleketlerinin 
vergi nizamlarından oldukça üstün veya onla
ra eşit bir mahiyet arz eder. 

Halbuki, uygulanan vergi kanunlarının, ka
nun yapma tekniği ve Türk vergi sisteminin 
modern vergileme prensiplerine tamamen uy
gun olan bütünlüğünü ihlâl etme niteliğini ta
şıması yönünden, tasvibetmeye imkân yoktur. 
Bu kanunlarda yer alan hükümlerin tümü ele 
alındığı zaman, bir mantıkî ve ilmî prensipler 
manzumesi üzerine bina edilmiş olan Türk ver
gi sisteminin, gerek yabancı memleketlerde, 
gerekse memleketimizdeki tecrübeleri hiçe sa-
yarcasına birtakım zorlamalarla bu mantıkî ve 
ilmî dayanaklardan yoksun bırakılmak iste
nildiği açık bir şekilde görülmektedir. 

Diğer yönden, bir vergi sistemi, ülkenin 
ekonomik hedeflerine uygunluğu yanında, 
memleketin sosyal ve kültürel yapısına da uy
gun olmalıdır. . Bu uygunluk, devamlı araş
tırma ve geliştirme çalışmalariyle sağlanabilir. 
Bizde de on senedir aralıksız çalışmaları ile, 
çeşitli konularda vermiş olduğu değerli etüft-
leriyle «Vergi Reform Komisyonu» bu vazifeyi 
büyük bir liyakatle yerine g*etirmektedir ve 
getirmeye de devam etmektedir. Fakat her ne
dense Maliye Bakanlığı son birkaç yıldır bu 
komisyonun çalışmalarına itibar ve iltifat gös
termemektedir. Dolayısiyle de, ortaya koydu
ğu yeni vergi tatbikatı da, hangi açıdan bakı
lırsa bakılsın, memleketimizin ekonomik, sos
yal ve psikolojik yönden hedef ve gerçeklerine 
tamamen aykırı düşmekte, gayriâdil neticele
riyle de halkı tedirgin etmektedir. 

Gayriâdil vergilerde ekonomik kalkınma hı
zının devam etmesine imkân yoktur. Vergi 
adaletinin esası Anayasanın 61 nci maddesin
de belirtilmiştir. Bu madde hükmü, herkesin 
malî gücüne göre ve sosyal adalet ölçüsü içe
risinde vergilendirilmesini hedef tutar. Bun
dan çıkan sonuç iki olup, biri; malî gücü olan. 
herkesin vergi vermesi, ikinci sonuç ise; her
kesin vereceği verginin bu malî güoe uyşfun 
olması gerektiğidir. 
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Demek oluyor M, taalî gücü olmıyandan ver
gi almak ve lalınan vergiyi malî güce göre al
mamak vergi adaletine ve Anayasaya aykun 
(bir durum yaratır. 

Burada önemi husus, malî gücün ne oldu
ğu, nasıl ve hangi kriltare göre ölçüleceğidir. 
«Malî güc, servet veya emek karşılığında elde 
edilen ve para ile ölçülebilen aynî ve nakdî bir 
gelindir.» Malî güc gelirle ölçülebilir. Malî 
gücün harcama ile ölçülebileceğini ileri süren
ler vardır. Finansman kanunlarının Meclis-
lerdeki müzakeresi sırasında takitoettiğimiiz ifa
de ve beyanlarından, sayın Maliye Bakanını da 
(büyük ölçüde bu fikri benimsemiş görmekle 
hayrete düştük. Ancak, ilmî açıdan ele alına
cak olursa, harcama vergilerinin mahiyetleri 
itibariyle birer istihlâk Vergisi bulundukları 
ve istihlâk vergilerinin büyük sakıncaları se
bebiyle malî güce tam olarak bir kriter teşkil 
«demliyecekleri hatırdan çıkarıdmaımaldıır. Ba
ha açık deyimle, harcama miktarları hiçbir 
zaman malî gücün delili olarak ele alınamaz
lar. Bu bakımdan, Anayasamızın 61 nci mad
desi hükmü karşısında uygulanan bir kısım 
vergilerin Anayasamıza aykırı düştüğünü de 
nazarı itibara almak ve bu mevzu üzerinde 
önemle durmak gerekir. 

Finansman açıklarını karşılamak maksa-
diyle getirilen vergi tedbirleri diğer bir açı
dan ele alındığı takdirde, ekonomik gelişme
yi kolaylaf tıracak yerde, bu gelişmeyi büyük 
ölçüde engelliyecek bir mahiyet göstermekte
dir. Biraz evvel özet olarak arz ettiğimiz nıite-
Ikfce olan bu kanunların tahbiM ile, vatan
daş gayet sıkı bir vergi çemberi içerisine tıkıl-
mııştır. Her adımda bir vergi, sola baksa ver
gi, sağa baksa vergi... Kalkınan bir memlekette 
bu türlü vergilerle gelişmeyi hızlandırmanın 
âmkânı olabilir mi? Modern vergi anlayışı ile
risinde dayanılması ve benimsenmesi gereken 
temel prensiplerin hemen hepisinden yoksun 
olan bir vergi tatbikatının neticesi sadece hüs
randır ; memleket ekonomisi yönünden hüsran
dır. Sosyal ve psikolojik neticeler bakımın
dan hüsrandır, hattâ ve hattâ tahripkâr olma
sı ve fisfcal neticeleri bakımından ıda hüsran
dır* 

Millet Meclisinin muhterem ve değerli üye^ 
leri; 

Bakınız, Maliye Bakanı Sayın Erez, Finans
man Kanununun Senatodaki müzakeresi sıra
sında vergilerin ilmî esaslara uygun olmadığı 
yönünde yapılmış olan bir eleştirmeyi nasıl ce
vaplıyor. Bilmem huzurunuzda yapması muh
temel olan ikinci konuşmasında bu ifadesini 
teyidedecekler, aynı kanaatlerinde ısrar ede
cekler mi? 

iSayın Erez diyor M : 
«Vergicilikte iki esas vardır, basite irca 

ederseniz; ilmî falan bu işte.. Birisi, geliri ver
gilendireceksiniz, eğer bir gelir varsa, ikinci
si; harcama anında harcamayı vergiilendirecek-
siniız.» 

Evet, Sayın Erez için mesele bu kadar basit 
işte.. Zaten meseleyi bu kadar basite irca et
tikten sonra geriye ne kalıyor?. İlmî, modern 
vergi anlayışının gereklerini, verginin sosyal 
ve ekonomik fonksiyonlarının bir verginin ih
dasında gözetilmesini zaruri kıldığı temel he
deflerinin hepsini bir tarafa iteceksiniz, ilmî 
mesnetlere danayarak metotlu çalışan, müte
hassıs elemanlardan kurulu teşekküllerin özlü 
ve değerli etütlerini bir tarafa iteceksiniz, ka
nunlarının tattbfikatiyle ilgili vatandaş toplu
luklarını temsil eden kuruluşların mütalâa ve 
kanaatlerini nazarı itibara almıyaoaksınız, hat
tâ Devlet Plânlama Teşkilâtının dahi müta
lâasına müracaat etmiyeceksiniz, Bakanlığın 
bir İM elemaniyle bir odaya (jeMlerek, garip 
bir gizlilik anlayışı içinde hazırladığınız taşa
nları Meclise getireceksiniz ve sonra da derin 
bir rahatlık içinde diyeceksiniz M, «Vergicilik
te İM esas vardır, basite irca ederseniz; birisi 
geliri vergilendirmek, diğeri de harcamaları 
vergiye taib tutmak., ilmî falan da hepsi bu 
işte.» 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir daMkanızı 
rica edeceğim. 

9, 10, 11 ve 12 numaralı kutularda oylama 
işlemi bitmiştir. 

Buyurun sayın hatip... 

D. P. GRTJPU ADINA İHSAN GÜRSAN 
(Devamla) — Sayın Erez, eğer cidden samimî 
inancınız bu ifadede toplanıyorsa, bu inancı
nız ve temsil ettiği zihniyet başında bulundu
ğunuz ve içinden yetiştiğiniz teşkilâtın yetMK 
ve sorumlu kademelerinde de ifade ve aksini 
buluyorsa, uygulanmakta olan vergi tatbikatı-
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nın memleket ekonomisinde ve mükellef psiko
lojisinde yaptığı olumsuz tesirler ve yarattığı 
tepkiler karşısında hayrete düşmemiz ve bu ne
ticeyi tabiî görmemiz icabetler. 

Muhterem milletvekilleri, kalkınma cabası 
içerisinde olan ve 1962 yılından beri plânlı kal
kınma hedeflerine karma bir ekonomi sistemi 
içinde ulaşmaya çalışan bir memleket olduğu
muza göre, vergi politikamızda bu niteliğimizi 
gözden uzak tutmamamız gereklidir. Memleke
timizde tutulan yol, hepimizin bildiği gibi, kamu 
sektörünün ağır bastığı karma ekonomi sistemi 
içinde yürütülmekte olan bir kalkınma politi
kasıdır. Bu karakterdeki Türk kalkınma mode
line göre uygulanması gereken vergi sistemi 
nasıl olmalıdır? Her halde Sayın Maliye Ba
kanının tarifini yaptığı vergi alma modeline 
göre değil... Böyle bir vergi sisteminin anaka-
rakteri, bir taraftan Devlete fazla gelir sağlama 
niteliği yanında, özel teşebbüsleri de destekler 
bir nitelik göstermektedir. Böyle bir vergi sis
temi ihtiva ettiği vergilerin hukukî karakterle
ri bakımından Anayasaya uygun olmalı, vergi 
yükünü, kalkınma yükünü vatandaşlar arasın
da malî güce dayanan bir adalet ölçüsü ve 
anlayışına göre dağıtmalıdır. Bugünkü ekono
mik koşullar içinde bütün geri kalmış ve az 
gelişmiş memleketlerde olduğu gibi, halktaki 
sosyal uyanış karşısında, kanna ekonomi dü
zeni içinde mümkün olduğu kadar hızla kalkın
mak zorunda olduğumuzu biz de kabul ediyo
ruz ve bunda da samimiyiz. Ancak, vergi siste
mimiz bu karma sisteme o şekilde uydurulmalı-
dır M, gonksiyonlanm Devlete ve özel teşeb
büse düşen yatırımları sağlıyacak miktarda bir 
sermaye terakümüne imkân verecek şekilde ye
rine getirebilsin. 

İşte, bütün bu tafsilâtiyle arz ettiğimiz se
bepler muvacehesindedir M, Hükümetin izle
mekte olduğu vergi politikasını yetersiz, kısır, 
ve memleket menfaatlerine aykırı bulmaktayız. 
(D. P. sıralarından alkışlar). 

Muhterem milletvekilleri, 

Şimdi sizlere bir vergi politikasının nasıl ol
ması gerektiğini izah eden bir metinden bir 
parça okuyacağım : 

«̂ Bir vergi politikası mükellefin güven his
lerini sarsmamalı, kazanma ve gelirini serbest
çe sarf etme imkânlarını ve arzularını baltala-
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mamalı, iktisadi faaliyetlerinde onu yeni teşeb
büslerden alıkoymamalı, sermaye terakümünü 
önliyerek memleketin iktisadi kalkınmasını ya
vaşlatan vergilere yer vermemeli, vatandaş üze
rindeki ağır ve adaletsiz vergi yükünü hafifle
terek Devlet maliyesinin iktisadi kalkınmayı ya
vaşlatan etkilerini önlemelidir.» 

Vergi politikasının bu okuduğum tarif ve 
izahı Adalet Partisi programının 22 nci madde
sidir. 

Evet, iktidarın vergi politikası bakımından 
program ve prensibi bu işte.. Bu ama, ne yazık 
ki, uygulamaları, bu uygulamalarda takibettiği 
yol buna uygun değil... Programında yer alan 
görüş ve düşünüşler ise, şimdi kendi hükümeti
nin karşısına acı bir tenkidolarak çıkıyor.. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, 

Buraya kadar ortaya koyduğumuz iddiala
rın neticesini ve rakamlarla ifadesini, 1970 yılı 
kalkınma hızının yavaşlamasında görmekteyiz. 
Alınan malî ve ekonomik kararların Türk sana
yiini ne duruma düşürdüğünü de kalkınma hızı 
içinde sanayi sektörünün büyük ölçüde geril
mesinde bulmaktayız. Nitekim, 1970 yüı kalkın
ma hızı, ikinci Beş Yıllık Plân devresinin en 
düşük hızı olarak görülmektedir. Devlet İsta
tistik Enstitüsü tarafından yapılan birinci tah
minlere göre, % 4,8, ikinci tahminlere göre, 
% 5 - 6 olan hız, hangi rakam doğru olursa ol
sun, plân döneminin en düşük yıllık kalkınma 
hızlarından birisidir. 

1970 yılına ait sektörlerin kalkınma hızları 
tetkik edildiği zaman görülecektir ki, gerileme 
sadece global büyüme hızında değildir. Plânda 
üretim sektörleri için öngörülen kalkınma hız
larının hedeflerinde büyük sapmalar görülmek
tedir. Nitekim, ikinci Beş Yıllık Plân, sanayi 
sektöründe kalkınma hızının daha fazla olması
nı öngörmüştür. Bu suretle de millî gelirin bir
leşiminde sanayileşme lehine yapısal bir değiş
meyi hedef olarak almıştır; dolayısiyle sanayi 
sektörüne yatırımlarda en büyük payı ayırmış 
ve bu sektörün sürükleyici sektör olmasını da 
kabul etmiştir. Bunlara rağmen, 1970 yılında 
sanayi sektörü gelişme hızında büyük bir geri
leme meydana gelmiştir, hattâ bu sektör âdeta 
yerinde saymıştır. Bunun sebebi olarak ortaya 
atılan iddialar, tatmin edici olmaktan çok uzak
tır. Hele Bütçe Karma Komisyonunun raporun
da, kapalı bir ifade ile de olsa, bütçe gecikmesin-

37 — 



M. Meclisi B : 49 15 . 2 . İ971 O : 1 

den bahsetmesi ve açıkça, 1970 malî yılının ilk 
yarısında kamu sektörü yatırım harcamalarının 
düşük kalışı, dış finansman güçlükleri nedeni 
ile hammadde, makina ve teçhizat ihtiyaçları
nın zamanında karşılanmayışı ve kredilerin ge
rektiği ölçüde bir genişleme göstermeyişi bu du
rumda önemli rol oynamıştır.» dedikten sonra, 
bu duruma düşülmesine sebebolan malî ve eko
nomik politika üzerinde hiç durulmaması hay
ret edilecek bu husustur. Unutulmamak gerek
tir ki, transferleri onbir ay beklettikten sonra 
(devalüasyon yapıp, sonra parti grupuna gele
rek «Transferler artık günü gününe yapılıyor» 
diye övünmek kolaydır, fakat bunun arkasında 
sanayi sektörünü yerinde saydırmak da vardır 
ve bunun mesuliyetini de yüklenmek gerekir. 

Muhterem milletvekilleri, 

1970 yılının sanayi sektöründeki gelişme hı
zı üzerinde çok ciddî ve etraflı şekilde durmak 
mecburiyetindeyiz. Zira sanayi sektörümüz 1962 
yılından beri en düşük gelişmeyi 1970 yılımda 
gerçekleştirmiştir. G-eriye baktığımız zaman sa
nayi sektörü gelişme hızlarının 1962 de % 6,9, 
1963 te % 8, 1964 te % 8,6, 1965 te % 8,9, 
1966 da % 10,6, 1967 de % 12,3, 1968 de % 10, 
1969 da ise % 9,4 olduğunu görmekteyiz. Bu 
rakamlar etraflı bir şekilde tetkik edilirse, sa
nayi sektörünün gerek birinci plân devresinde 
gerekse ikinci plân devresinde aşağı - yukarı 
muntazam bir gelişme gösterdiği ve % 10 ci
varında durakladığı görülür. Ayrıca her yıl di
ğer bütün sektörlerin önünde gittiği de anlaşı
lır. ilk defa 1970 yılında büyük bir düşme gör
mekteyiz. Nitekim, 1970 yılında sanayi sektörü 
gelişme hızı, 1971 programında % 5,7 ve Büt
çe Karma Komisyonu raporunda ise % 3,6 ola
rak gösterilmiştir. Hangisini kabul edersek ede
lim, plân hedefinin bu hızı % 12 olarak göster
mesi karşısında, bu hızda büyük bir düşmenin 
varlığı ortadadır ve bunun sebeplerini ortaya 
•objektif olarak çıkarmak gerekir. Bu sebepler 
arasında Bütçe Karma Komisyonu raporunda 
ifade edilen hammadde temini güçlükleri, kredi 
zorlukları, makina ve teçihizat teminindeki ge
cikmeler gibi hususlar elbette vardır, ama esas 
sebep Hükümetm tatbik ettiği hedefsiz, prensip
siz, kararsız ve bilgisiz ekonomik ve malî poli
tikadır. -Hükümetin acz içinde olması, gittikçe 
şiddetlenen sendikal hareketler, düşünülmeden 
ve hesabı yapılmadan çıkarılan finansman ka

nunları, durmadan değiştirilen tatbikat, banka
ların kararsız ve ne yaptığını bilmez tutumları, 
bâzı işçi sendikalarının kanunsuz işlemleri, fab
rika işgalleri, iş durdurma ve yavaşlatmaları 
ve bütün bu iş kaybına yol açan hâdiselerde 
çalışılmıyan yevmiyelerin birçok müesseseden 
adeta zorla alınması, gerek Devlette gerek hu
susi teşebbüste vazife alan idareci ve sanayici
lerde yorgunluk, bezginlik ve ümitsizlik mey
dana getirmiştir. Bütün bunlardan bıkan, yılan 
ve usanan sanayiciler de ve sanayi müesseseleri
nin başında bulunanlarda, «Kanunla hak ara
manın ortadan kalktığı» inancı yayılmaya baş
lamıştır. Açıkça söylemek isteriz ki, Hükümetin 
tutumundaki bu keşmekeş bu başıbozuk bu ka
rarsız hal devam ederse, teşebbüs sahiplerinde 
ve idarecilerde yerleşmeye başlıyan, «Kanunla 
hak aramanın ortadan kalktığı» inancı kökleşir-
se zamları zamlar kovalıyacak, direnmeleri di
renmeler takibedecek ve mevcut buhran daha 
da şiddetlenecektir. Ertelemeler, tâdiller, tef
sir tebliğleri, tefsiri tefsir eden tebliğler, bir 
gün konan ertesi günü kaldırılan gümrük resim
leri, yirmi dört saatte değişen kararnameler, 
lüzumsuz beyanla ve boş iddialar 1971 yılında 
da devam edecektir. Neticede korkarız ki, 1971 
yılı sanayi sektörü kalkınma hızı 1970 den de 
gıeri kalmasın... 

Yüce Meclisin Muhterem üyeleri; 
İlgilendirdiği geniş vatandaş topluluklarında 

yarattığı tepkiler ve huzursuzluklar bakımından 
günümüzün en aktüel ve önemli \meselelerinden 
birisi de şüphesiz Devlet Memurları Kanunu ve 
bu kanunun uygulanmasında çıkan zorluklar
dır. 

Bilindiği gibi, bu kanun 14 Temmuz 1965 
tarihinde kabul edilmiş olmasına rağmen, 1327 
sayılı Kanunun kabul edilmesine kadar aradan 
geçen beş sene gibi uzun bir zaman içerisinde 
malî hükümlerinin uygulanmasına imkân bulu
namamıştır. Ancak, 1327 sayılı Kanunun kabul 
edilmesiyledir ki, hükümleri 1 Mart 1970 şe şâ
mil olmak şartiyle kamu kesiminde hizmet g"ö-
ren personel Ekim 1970 ten itibaren maaşlarını 
yeni esaslara göre almaya başlamışlardır; fakat 
bu sonuç da problemi çözememiştir. Çünkü bu 
kanunun da tam olarak yürürlüğe girebilmesi 
için öngörülen altı aylık müddet içinde personel 
intibaklarını sağhyacak ve tatbikata kanunun 
gerekçesinde tesbit edilen prensipler ve hedef-
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ler istikametinde bir yön verecek bir tüzük ve 
yönetmeliğin çıkarılması gerekmektedir. Bu dü
zenlemelerden sonradır ki, Devlet Memurları 
Kanunu hiç olmazsa büyük bir kısmı ile tatbik 
kabiliyetini belki bulmuş olacaktır. 

1327 sayılı Kanunun gerekçesi, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun malî hükümleri
nin tam beş senelik bir gecikme ile uygulanma
sındaki zarureti şu iki sebebe bağlamaktadır. 

Birinci sebep şudur : 
Ankara Üniversitesi bu kanunun birinci 

mıaddesinin 3 ncü fıkrası hükmünün Anayasaya 
aykırılığını ileri sürerek Anayasa Mahkemesi 
nezdinde iptal dâvası açmış ve Anayasa mahke
mesi de 4 Şubat 1966 tarihinde verdiği bir ka
rarla bu fıkra hükmünü iptal etmiştir. Bu fıkra 
hükmü, üniversite öğretim üyeleri ile yardım
cılarına da 657 sayılı Kanunun malî hükümleri
min uygulanmasını öngörmekteydi. 

îkinci sebep olarak da, «tatbikatın ortaya 
koyduğu diğer bâzı güçlükler karşısında geniş 
Ibir çerçeve içinde çalışmalara girişilmiş olması» 
ileri sürülmektedir. 

Kanaatimizce, beş sene gtfbi uzun bir gecik
me devresinin mucip sebebi olarak ileri sürülen 
bu mülâhazalar gerçeği tam olarak aksettirme
mektedir. 

Evvelâ, Anayasa Mahkemesinin kısmi bir uy
gulamayı şümulüne alan bir iptal kararının, ka
nunun tümü ile tatbikatını hedef tutacağını ka
bul etmek mantıken ve hukukan mümkün de
ğildir. Gerekçede ikinci sebep olarak ileri sürü
len «diğer bâzı güçlükler dolayısiyle geniş bir 
çerçeve içinde çalışmalara girişilmiş olması» 
şeklindeki ifade de vuzuhlandırmaya muhtaçtır. 
Bu konuda bugüne kadar çeşitli yorumlar yapıl
mıştır, forumlar tertiplenmiştir, makaleler ya
zılmıştır, broşürler dağıtılmıştır ve hemen hep
sinde büyük bir ölçüde teknik nedenler üzerin
de durulmuştur. Uygulamaların adaletsizliğin
den şikâyet edilmiştir. Ancak, kanaatimizce, 
teknik nedenlerden çıkan uygulama güçlükleri, 
şikâyetler, boykotlar, tepki ve direnişlere sebe-
helan tatbikat yanlışlıkları şüphesiz önemli ol
makla beraber, temel sebeplerin izahında yeterli 
gözükmemekte ve hastalığı teşhise kâfi gelme
mektedir. 

NÎHAT KÜRŞAD (îzmir) — Sen neler bili
yor muşsun?. 

D.P. GRUPU ADINA ÎHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Evet, siz de eğer benim gibi çalışmış 
olsaydınız, hayatınızın muayyen bir kısmını ver
miş olsaydınız, siz de şimdi bir âlim olarak bu 
kürsüde vazifenizi yapardınız. 

NÎHAD KÜRŞAD (İzmir) — Sen âlim mi
sin? 

BAŞKAN — Sayın Kürşad; lütfen müdahale 
buyurmayın. 

Sayın Gürsan, siz de Umumi Heyete hitabe-
diniz. 

D. P. GRUPU ADINA ÎHSAN GÜRSAN 
(Devamla) — Bunların hepsi bir çalışma eseri
dir, görüş eseridir. 

BAŞKAN — Sayın Gürsan; karşılıklı ko
nuşmayın efendim. 

NİHAD KÜRŞAD (îzmir) — Bildiklerinizi 
neden söyletmediniz şimdiye kadar 

D. P. GRUPU ADINA ÎHSAN GÜRSAN 
(Devamla) — Bunlar benim zamanımda değil; 
zamanıma olanın hesabını veririm. 

BAŞKAN — Sayın Kürşad, rica ediyorum 
efendim, müdahale etmeyiniz dedim. 

D. P. GRUPU ADINA ÎHSAN GÜRSAN 
(Devamla) — Bize göre, sebeplerin başında sos-
yo - ekonomik neden başta gelmektedir. Gerek 
657 sayılı Kanunun gerekse 1327 sayılı Kanu
nun gerekçelerinde Devlet Memurları Kanunu
nun bir personel reformu getirdiği ve kamu ke
siminde iş ile insan arasında ilişkiyi yeniden dü
zenlemek ve kamu idaresinin etkenliğini ve ve
rimliliğini artıracak bir personel rejimi kurmak 
amacını hedef tuttuğu belirtilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakikanızı da
ha rica edeyim. 

Bütün kutularda oylama işlemi bitmiştir, 
kaldırılsın efendim 

Buyurun sayın hatip. 

D. P. GRUPU ADINA ÎHSAN GÜRSAN 
(Devamla) — Ancak bu izah şeklinde de unu
tulan bir husus vardır.. O da reform konusunun 
sadece hukukî bir düzenlemeden ibaret olma
dığıdır. Yani, kanun yapmak ve bu kanunu tat
bikata koymakla iş bitmiş olmaz ve amaca ula
şılamaz. Kamu kesiminde iş ile insan arasında 
ilişkiyi kuracak idari bir reformun tahakkuk 
ettirilmesi için her şeyden evvel, reformu ya
pacak teknik teşkilâtın amaca uygun biçimde 
kurulması, desteklenmesi şarttır. Tatbik edile-
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ceği ülkenin sosyal, ekonomik ve politik yapısı
na intibak kabiliyeti olmıyan bir reform gayre
tinin başarıya ulaşması mümkün değildir. He
defini, stratejisini ve gelişme safhalarını, önce
liklerini evvelden tesbit edilmiş bir plâna isti-
nadettirmiyen bir idari reform, teşebbüsünün 
muvaffakiyet şansı çok şüphelidir. Kaldı ki, re
form tedbirlerini plânlıyacak ve uygulıyacak 
bir uzman kadrosunun mevcudolmaması halin
de muvaffak da olunamaz. 

Biz, ne 657 sayılı, ne de 1327 sayılı Kanu
nun hazırlanmasında memleketimizin ekono
mik ve sosyal yapısının ortaya koyduğu ger
çeklerin gereği gibi nazarı dikkate alınmış ol
duğunu sanmıyoruz. Yapılan işler ne önceden 
plânlanmıştır, ne de stratejisi, gelişim safhala
rı, hedefleri evvelden tesbit edilmiş bir plâna 
istinadettirilmiştir. Gerek bugün pasif duruma 
getirilmiş Devlet Personel Dairesinin, gerekse 
Devlet Personel Dairesini anlaşılmaz bir düşün
ceyle bir tarafa iterek reformu yürütmek so
rumluluğunu yüklenmiş olan Maliye Bakanlığı 
teşkilâtının, reform tedbirlerini uygulıyacak bir 
nitelik taşıdığını da sanmıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Birçok ileri memleketlerdeki uygulamaların

da müşahede edilmiştir ki, personel reform te
şebbüsleri, biraz evvel arz ettiğimiz hususlar 
gözetilmekle beraber, tedrici ve kademeli bir 
şekilde uygulamaya geçildiği ve malî külfeti de 
ilerM yıllara dengeli ve plânlı bir şekilde dağı
tıldığı takdirde başarı şansı elde edilebilmiştir. 
Bizde maalesef bunun tam aksi yol tercih edil
miş, hiçbir hesaba ve plâna dayanılmadan Per
sonel Kanununun bütün hükümleri ve neticele
riyle birlikte uygulanmasına geçilmiştir ve ta
bu, biraz evvel izah ettiğimiz temel sebeplere 
dayanan ve önceden derpiş edilaniyen zorluk
larla adaletsiz sonuçlarla karşıkarşıya kalın
mıştır. Halbuki, birçok ileri memleketlerde ya
pıldığı gibi, reform, meselâ beş, on, onbeş sene 
gibi uygulama dönemlerine ayrılmak suretiyle 
tatbik edilmiş olsaydı, belki bu mahzurlar âza
mi ölçüde azaltılmış ve tatbikatın olumlu bir 
seyir alması sağlanmış olurdu. 

Devlet Memurları Kanununun Hükümetin 
karşısına çıkardığı diğer önemli bir problem 
de, tatbiki halinde, Devlet bütçesine tahmil ede
ceği malî külfet ve bu külfetin hudut ve şümu-

| lünün bir türlü doğru olarak tahmin ve takdir 
edilememesidir. Bunun içindir ki, iktidar Hükü
meti finansman kaynaklarının yetersizliğini de 
nazarı dikkate alarak, böyle bir külfeti yüklen
mekten kaçınmış ve doğacak sorumluluğu üzeri
ne almakta tereddüt göstermiştir. Neticede de 
Devlet personelinin bu beş senelik gecikme sü
resi içinde zamlarla tatmini yoluna başvurulmuş
tur. Hakikaten halen kanun yürürlüğe girmiş 
olmasına rağmen, tatbikatın Devlet bütçesine 
tahmil edeceği külfetin katî miktarı hâlâ bir 
türlü tesbit ve tahmin edilememektedir. 

Yetkililerince yapılan hesaplara göre, Dev
let Personel Kanunu, Devlet bütçesine dâhil 
daireler için en az 6 milyar Türk lirası, Devlet 
İktisadi Teşekküllerine en az 2 milyar Türk 
lirası ilâve malî bir külfet tahmil etmektedir. 
Sekiz milyar liraya baliğ olan bu ilâve finans
man ihtiyacı içinde fazla mesai, ek ders ücreti, 
iş riski gibi yan ödemelerin gerekli kıldığı ma
lî külfet dâhil değildir. Yetkilileri, bu kabîl 
ödemeler için de en az 1,15 - 2 milyar liralık bir 
finansmana ihtiyaç duyulacağını ifade etmek
tedirler. Bu takdirde Personel Kanunu tatbika
tı dolayısiyle Devlet bütçesine dâhil dairelerle, 
iktisadi Devlet Teşekkülleri, en iyimser bir 
tahminle yılda 10 milyar lirayı bulan ilâve ma
lî bir külfet yüklemiş olacaklardır. 

Bu miktara özel idarelerle belediyelerin ih
tiyacı olan bir, bir buçuk milyar lirayı da ilâ
ve edersek, kanunun tatbikatından doğan malî 
külfetin bu teşekküller için ne derecede altın
dan kalkılamaz bir yük teşkil ettiği kendiliğin
den anlaşılır. 

Kaldıki, malî hükümlere müteallik tatbika
tın kanunla 1 Mart 1970 tarihine teşmil edilmiş 
olması, personele 9 aylık biriken istihkaklarının 
1971 malî yılı içinde ödenmesini icabettirmek-
tedir. Aldığımız bilgilere göre bu ödemelerin 
4,5 milyarlık ilâve bir tahsisatın bütçelere ko
nulmasını gerekli kılmaktadır. Halbuki, 1971 
malî yılı genel ve konsolide bütçelerinde bu 
ödemeyi mümkün kılacak bir tahsisatın konul
duğunu tesbit edemedik. Bu bakımdan hükü
metin bu yolda nasıl bir tedbir düşündüğünü ve 
zaten dar bir imkân arz eden bütçe kaynaklan 
içerisinde nasıl bir finansman imkânı bulabi-

I leceğini de kestirmek çok müşküldür. 
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Sayın milletvekilleri; 
1971 malî yılı genel ve konsolide bütçe ta

sarılarının taşıdığı nitelikler ve uygulamasın
da çıkması muhtemel gördüğümüz sonuçlar 
üzerinde de biraz durmak isteriz. 

!Bu bütçeler Bütçe ve Plân Komisyonu ile 
ıSenatoda müzakere edildikten sonra onaylan
mak üzere Yüce Meclisinize sunulmuş bulunu
yor. 

1971 malî yılı konsolide bütçesi Devlete 38 
milyar 322 milyon liralık bir harcama yetkisi 
vermektedir. Bu miktarın 1970 malî yılı büt
çesinin harcama tahminlerine göre artışı 10 mil
yar lira civarındadır ki, % 28,2 nisbetinde bir 
artışı ifade eder. Artış nisbetleri cari harcama
larda % 33, yatırım harcamalarında % 8,7 ser
maye teşkili ve transfer harcamalarında % 28,2 
dir. 

1971 malî yılı konsolide bütçe gelirleri ise, 
37 milyar 522 milyon lira olarak tahmin edil
miştir. Arada 800 milyon lira fark vardır. Bu 
farkın da diğer senelerde olduğu gibi, iç istik
razlarla karşılanması öngörülmüştür. 

1971 malî yılı konsolide bütçesinin bir ev
velki yılın cari harcamalarına g*öre % 33 ora
nında bir fazlalık gösterdiği nazarı itibara alı
nacak olursa. 1971 malî yılı bütçesini karakte-
rize eden faktörün cari harcamalara yönelme 
niteliği olduğu anlaşılır. 

Arz ettiği bu nitelik ve muhtevasını teşkil 
eden gelir ve gider kapasitesi ile teklif edilmiş 
bulunan 1971 malî yılı konsolide bütçesi üzerin
de bir kanaate sahibolabilmek için önem göste
ren şu hususlar üzerinde durulmasında zaruret 
görüyoruz : 

Bütçenin toplam cari harcama miktarı 19 
milyar 950 milyon liradır. Bu miktar 1970 yı
lının 13 milyar 100 milyon liralık muhtevası
na nazaran 6 milyar liralık bir yükselişi ifade 
etmektedir. Geçen yıla nazaran artış nisbeti 
% 50 dir. Devlet Personel Kanununun malî hü
kümlerinin uygulanmasının bir sonucu olarak 
nitelenen bu artış, aslında bir gerçeği ifade 
eden bir tahmin olmaktan çok uzaktır. 

Biraz evvel objektif bir görüş ve hesaba da
yanarak yaptığımız açıklama gösteriyor ki, Dev
let Personel Kanununun genel ve konsolide 
Devlet bütçesine yüklediği ilâve malî külfet 
6 milyar liraim çok üstünde bulunmaktadır. 
Yan ödemeleri de nazarı itibara alırsak, bu 
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miktarın en saz 10 milyar lira olarak nazarı 
itibara alınması ve tahmin edilen rakamın da 
buna göre bütçelerde yer alması gerekirdi. 

Kaldı M, malî hükümlerin 1 Mart 1970 şe 
teşmil edilmesiyle personele biriken istihkakla
rının karşılığı olarak 4,5 milyarı bulan bir öde
menin yapılması da kanuni bir zaruret olarak 
karşımızdadır. Bu zaruretin gerektirdiği öde
me karşılıkları ise 1971 bütçe tahminlerinde 
yer almamıştır. Bu bakımdan 1971 malî yılı ge
nel ve konsolide bütçesinin sadece Personel Ka
nununun tatbikatı yönünden muazzam bir açık 
vermesi bir sürpriz olmıyacaktır. Bu açık da 
en iyimser bir tahminle her halde 4 - 5 milyar 
liradan aşağı düşmiyecektir. 

Sayın Maliye Bakanı, bu konuda ne gibi 
tedbirler düşündüğünü muhtemel bir açık veya 
finansman ihtiyacı karşısında ne şekilde bir 
hareket yolu bulunabileceğini açık ve tatmin
kâr bir şekilde beyan ve ifade ederlerse, biz
leri vuzuha kavuşturmuş, tereddüt ve endişele
rimizi gidermiş olurlar. 

Diğer üzerinde durulacak bir husus da şu
dur : 

1971 malî yılı konsolide bütçesinin cari 
harcamalar yekûnu 19 milyar 950 milyon lira
dır. Bu miktarın bütçenin genel harcama top
lamı içindeki oranı % 50 dir. Bu yönü ile, bu 
bütçe kamu ekonomisini bugünkü endişe verici 
bünyesi içinde olumlu yönde etkileyecek bir 
bütçe olmaktan ziyade tüketici bir bütçe ol
mak niteliğini göstermektedir. Halbuki deva
lüasyonlardan sonra bütçelerin talebi kısma he
deflerine yöneltilmesi ekonomi ve maliye ilmî 
yönünden bir zarurettir. Buna rağmen 38 mil
yarı aşan bir bütçe ile harcama hacmi çok ka-
bartılmıştır. Kabarık bir bütçe ise talebi fren-
hyeceği yerde destekler ve enflsâyonist bir bas
kıya yol açar. 

Personel harcamalarının geçen seneye na
zaran 6 milyar lira fazlasiyle 14 milyar liraya 
çıkarıldığı ve bu miktarın Personel Kanunu
nun uygulanması dolayısiyle Devlet memurla
rına tahsis edildiği nazarı itibare alınacak olur
sa, piyasaya zerk edilecek ve aslında bâzı ihti
yaçlardan tahsisat artırılacağı için bütçeye ko
nulan miktarın çok sütünde olan munzam bir 
iştira gücünün talebi ne şekilde artıracağı, fi
yatları etkilemek suretiyle enflâsyonist baskıya 
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" ne ölçüde olumsuz tesir yapacağı da ayrıca üze
rinde durulacak bîr konudur. 

1971 malî yılı konsolide bütçesinin orta
ya koyduğu ve üzerinde durmamız gereken di
ğer önemli bir konu da şudur : 

Bütçe gerekçesinde ve Bütçe Karma Komis
yonu raporunda yer alan tabloların tetkikinden 
anladığımıza göre, 1971 malî yılı konsolide büt
çesinde yatırım harcamaları için 7 milyar 597 
milyon liralık ödenek konulmuştur. 

Yani, Devlet bu yıl içinde yatırım faaliyet
lerine bu paranın verebildiği bir imkân daire
sinde katkıda bulunabilecektir. Bu ödenek mik
tarı bütçe gerekçesinde ve Bütçe Karma Komis
yonu raporunda yapılan açıklamadan anladığı
mıza göre, bir evvelki yıla nazaran % 8,69 nis
betinde bir artış ifade etmektedir. Bu artış hı
zı 1966, 1968 malî yılları haricohnak üzere, da
ha evvelki yıllara nisbetle bir gerileme göster
ememekte ise de, devalüasyon kararının alınma
sından sonra paramızın dış değerinde yapılan 
düşürme dolayısiyle bütçeye konulan para mik
tarının evvelki yıllara nisbetle, yatırım malları 
temininde aynı satmalına gücünü gösteremiyece-
ği muhakkaktır. Bu netice nazarı itibara alın
dığı takdirde, 1971 malî yılı için Devlet bütçe
sine konulmuş olan 7 milyar 597 milyon liralık 
ödeneğin paranın iştira gücündeki düşüş nis
petinde fonksiyonunu kaybedeceği ve hakikat
te bir evvelki yıllarda bütçelere konulmuş olan 
harcama miktarlarına göre % 8,69 nisbetinde bir 
artış değil, önemli nisbette bir azalış husule gel
miş olduğu gerçeği karşımıza çıkmış bulun
maktadır. Bu gerçeğin de Devletin yatırım faa
liyetlerine katkısını büyük ölçüde etkiliyeceği, 
plân hedeflerinden bu ölçüde inhiraf edilmesi 
neticesini tevlidedeceği muhakkaktır. 

1971 malî yılı konsolide bütçesinin vasıta
sız ve vasıtalı gelir tahminlerinin 1968, 1969, 
1970 malî yılları konsolide bütçelerinde tahmin 
edilen gelirlerin tahsilat miktarları ile muka-
yesesesi de bize şu neticeleri vermektedir. 

Vasıtasız vergiler tahsilat miktarlarındaki 
artış miktarı 1968 malî yılında bir evvelki yıla 
nazaran % 12, 1969 malî yılında bir evvelki yıla 
nazaran % 19,3 197^ yılında bir evvelki yıla 
nazaran % 25 nisbetinı /erdiği halde 1971 yılın
da bu vergiler grupundaki artış nisbeti % 13,5 
fazlasiyle % 38,5 olarak tahmin edilmiş ve bir | 
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I evvelki yılın tahsilat miktarına nazaran 3 mil
yar 330 milyon lira fazlasiyle 11 milyar 865 milyon 
lira olarak bütçeye konulmuştur. Kanaatimize 
göre, bu grupta yer alan yeni vergi kanunla
rının ve zamların bu ölçüde bir fazla hâsılayı 
sağlıyabileceği çok şüphelidir. Kaldı ki, Emlâk 
Vergisinin 1971 yılında uygulanamıyaoağı katî 
bir mahiyet aldığına ve Sayın Maliye Bakanı 
da yeni vergiler getirilmiyeceğini müteaddit be
yanları ile teyidettiklerine göre, elde edileceği 
umulan miktarda bütçe dengesine önemli nis
bette tesir edecek bir azalma husule gelmesi çok 
muhtemeldir. 

Vasıtalı Vergiler grupunda yaptığımız mu
kayeselerde, bu katogariye giren vergiler için 
yapılan tahminlerin isabetinde tereddüt uyandı
racak bir nitelik göstermektedir. Bu grupta tes-
bit edebildiğimiz artış seyri 1968 yılında bir 
evvelki yıla nazaran % 7,4 1969 yılında bir ev
velki yıla nazaran % 17, 1970 yılında bir ev
velki yıla nazaran % 16 fazlalık gösterdiği hal
de, 1971 malî yılı için tahmin edilen miktar bir 
evvelki yılın tahsilat miktarlarına nazaran 
% 23,5 fazlasiyle 17 milyar 685 milyon lira ola
rak tesbit edilmiştir. Yeni vergi kanunlariyle 
zamların bu fazlalığı karşılıyabilmesi kanaati
mizce çok şüphelidir. 

Bu neticeler bizde, 1971 malî yılı bütçele
rinin gelir tahminlerinde de dengeyi hakiki de
ğil, hesabi bir nitelikte sağlama mülâhazaları-
nm, daha ziyade hâkim olduğu kanısını uyan
dırmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Tenkidlerimlzein sonuna geldiğimiz şu anda, 

uzunca olan konuşmamız arasında dağılan ve 
belki de iyi anlaşılamıyan görüşlerimizi ve mem
leketimizin geleceği hakkında duyduğumuz en
dişeleri toparlıyarak nihai kararımızı hulâsa et
mek isteriz. 

Memleket meselelerini dikkatle gözden geçir
diğimiz zaman göreceğimiz manzara iç açıcı ol
maktan çok uzaktır. 

Yirmibeş yıllık sarsıntılı bir tecrübe devresi 
geçiren gene demokrasimiz bugün bâzı esintile
rin bâzı söylentilerin ve tehditlerin muhatabı ha
line gelmiştir, hattâ birçok çevrelerde, memleke
tin içinde bulunduğu huzursuz vasatın sebebi 
demokratik nizam olarak gösterilmek istenmek
tedir. 
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İktidarın büyük bir umursamazlık içinde me
seleleri önemsemiyen beyan ve davranışları kar
şısında, hâdiseler süratle devam etmekte ve 
gelişmekte, meselelerin çözümü ise her geçen 
gün biraz daha zorlaşmaktadır. Bunların yanın
da namuslu vatandaş kütleleri huzur, emniyet ve 
asayiş özlemi içindedirler. Üniversitelerimizde 
ilim, öğretim ve öğrenim hürriyeti büyük bir 
sarsıntı geçirmektedir. Silâhlı ve saldırılı hâdi
seler artık günlük olaylar haline gelmiştir. Sol 
sapıklar, işi, Devletin mukaddes müesseselerini 
tahrike, en aziz varlıklarına tecavüze kadar gö
türmektedirler. Sol; okulda, üniversitede ve 
sokakta âdeta kol gezmektedir. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Devlet hizmetlerinin, iktidarı, muhalefeti yar
gı organları ve üniversiteleri ve diğer müesse
seleri ile bir bütün olduğu inancı unutulma ve 
unutturulma yoluna girmiştir. Diğer taraftan, 
bütün bu organ ve müesseselerin millete şikâyet 
edilmesi, organların biribirleri ile ve milletle ara
larının açılması marifet zannedilmektedir. 

Bir zamanların kötü yürekli kimselere korku 
veren, iyi yürekli ve namuslu vatandaşlara gü
ven ve huzur sağlıyan Devleti, bugünün tesirsiz, 
inançsız ve ehliyeti şüpheli iktidarı sayesinde bu
nalımlara sürüklenme istidadı göstermektedir. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Çalışma, öğrenme ve yetişme hayatımızda si
yasi, iktisadi ve sosyal bünyemizde huzursuzluk, 
keşmekeş ve tedirginlik alabildiğine yayılmak
tadır. 

Memlekette milletin hükümranlığı yerine 
kendi hesaplarının ve ihtiraslarının meriyetini 
ikâme etmek istiyen hareketler şiddetini ve hızı
nı artıra artıra anarşinin kenarına kadar ge
linmiş bulunuyor. 

Bütün bunlar karşısında iktidarın tutumu, 
izahı mümkün olmıyan bir umursamazlıktan iba-
retir; bu gibi hâdiselerin dünyanın baş
ka yerlerinde de olduğunu söylüyerek ken
di kendisini aldatmaya çalşmaktan iba
rettir; çeşitli organ ve müesseseleri millete şi
kâyet etmekten ve yapılan tenkid ve uyarmaları 
iktidarı çeviren düşmanlıklar olarak görmekten 
ve göstermekten ibarettir. 

Hükümet kendi güçsüzlüğünü örtmek ve ken
disinin memleketin içinde bulunduğu meselele
rin muhatabı olmadığını yaymak için durmadan 
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Devletin gücünden ve kudretinden bahsetmek
tedir, fakat hâdiseleri önleme, huzursuzluğu 
ortadan kaldırma yönünde bol bol konuşmanın 
ötesinde bir şey yapmamaktadır; hattâ Devlet 
hizmetlerinin diğer Anayasa müesseseleri ile 
bir bütün olduğunu unutarak kendinden baş
ka her müesseseyi ve herkesi milletine şikâyet 
etmeyi itiyat haline getirmiş bulunmaktadır. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Memlekette karşı karşıya bulunduğumuz 
tehlikelerin teşhisinde, iktidarla diğer Devlet 
müesseseleri arasında mevcudolan farklı görüş
ler huzursuzluğu bir kat daha artırmakta, mil
letimizin hasretini çektiği dürüst, faziletli ve 
sözüne inanılır Devlet adamı anlayışı her geçen 
gün biraz daha ortadan kalkmaktadır. G-erek 
idarede ve gerekse iş âleminde birlik ruhu, be
raberlik duygusu ve çalışkanlık anlayışı kademe 
kademe ve yer yer yok olmaktadır. 

inançsız yalan ve altatıcı vaitler karşısında 
vatandaşın Devlet adamlarına ve onların sözle
rine itimadı tamamen sarsılmıştır. Vatandaşla
rın birbirlerine ve Devlete karşı güven ve iti
madını alt - üst eden çılgınca hareketlere «Dur» 
diyecek bir makam ortada kalmamıştır. Sol az
gınlık, üniversitelerden işyerlerine, sokaklardan 
evlere kadar korkusuzluğun, pervasızlığın ve 
tecavüzkârlığın en kaba örneklerini vermekte
dir. Bunlara karşı iktidar; «Biz hukukun dı
şına çıkamayız» diye teselli bulmakta, güçsüz
lüğünü ve beceriksizliğini gizlemeye çalışmakta
dır. Halbuki vatandaşlar iktidarı hukukun dı
şında değil, içinde hem de tam ortasında ara
maktadır, ama ne yazık ki onu hiçbir yerde bu
lamamaktadır. (D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, 

işte böylesine şartlar içinde bulunan memle
ketimizde, böylesine bir iktidarın getirmiş ol
duğu bir bütçe ile karşı karşıyayız. 1971 yılı 
bütçesinin bâzı vasıflarına tekrar işaret ederek 
mâruzâtımıza son vermek istiyoruz. 

1971 yılı bütçesi denk olmaktan çok uzak bir 
bütçedir. G-elir ve gider tahminleri doğru hesap
lara ve samimî kabullere dayanmıyan bir bütçe
dir. 

% 50 den fazla cari masrafları ve geçen se
neye nisbetle ancak % 8 civarında artış gös
teren yatırımları ile iktisadi hayatımıza ve geliş-
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memize dinamizm vermekten son derece uzak 
bir bütçedir. 

Hazırlanışında âmil olan ruh ve zihniyet ve 
beraberinde getirdiği muhtevası ile, zam üstüne 
zam getirecek yüksek fiyat artışları ve yeni ver
gilerle ekonomik hayatı yeni çıkmazlara sürük-
liyecek bir bütçedir. 

Birtakım ileriye matuf büyük rakamlar ve 
boş iddialarla vatandaşları bir müddet için de 
olsa oyalamayı hedef tutan bir bütçedir. Bun
ların neler olduğunu bakanlıklar bütçelerinde 
birer birer Yüce Meclisinizin önüne sereceğiz. 

Gerek Devlet, gerekse iktisadi Devlet Teşek
külleri tarafından İkinci Beş Yıllık Plân devre
sinde yapılması derpiş edilen ve çoğu 1969 yılı 
programında bulunan bâzı büyük tesislerin ku
rulması işine sadece başlanmış olmanın tipik ör
neklerini veren bir bütçedir. 

Çok yatırım yaparmış gibi görünmenin, as
lında fiyatlardaki artışlar neticesinde 1970 yılı 
yatırımlarından bile geri kalmanın izlerini taşı
yan bir bütçedir. 

Lojman binaları ile milyarlık tesislerin temel 
atılması zihniyetini, temel attıktan sonra da ne 
olursa olsun anlayışının ve «Biz başlattık ge
lenler yürütmedi» politikasının hava ve koku
sunu taşıyan bir bütçedir. 

1970 yılı bütçesi ve onun getirdiği finansman 
kanunları ve Personel Kanunu gibi, 1971 bütçe
si de hesapsızlığın, mesuliyetsizliğin ve geleceği 
düşünmede gösterilen beceriksizliğin misalleri 
ile doludur. 

Bu şartlar içinde, bunları getiren bir bütçeye 
Demokratik Parti Meclis Grupu olarak kırmızı 
oy vereceğimizi bildirir Yüce Meclisinizin muh
terem ve değerli üyelerini saygı ile selâmlarım. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesler, sürekli al
kışlar) 

BAŞKAN — Saat 12,58. Demokratik Parti 
Meclis Grupu Sayın sözcüsü 5 dakika noksanı ile 
2 saatlik vaktinin tamamını kullanmıştır efen
dim. 

Şimdi açık oylama sonuçlarını arz ediyo
rum : 

Genel bütçeye dâhil dairelerin 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının, (S. Sayısı : 
181 ve 181 e 1 ve 2 nci ek) açık oylamasına 297 
üye katılmış, kabul 226, ret 63, çekinser 8 oy 
kullanılmıştır. Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Genel bütçeye dâhil dairelerin 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının, (S. Sayısı: 
199 ve 199 a 1 ve 2 nci ek) açık oylamasına 296 
sayın üye katılmış, kabul 222, ret 65, çekinser 
9 oy kullanılmıştır. Meclisimizce kabul edilmiş
tir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarı
sının, (S. Sayısı : 182 ve 182 ye 1 nci ek) açık 
oylamasına 302 sayın üye katılmış, kabul 223, 
ret 64, çekinser 9 oy kullanlmıştır. Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

Hudut.ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarı
sının (S. Sayış : 183 ve 183 e 1 nci ek) açık oy
lamasına 299 sayın üye katılmış, kabul 222, ret 
64, çekinser 9 oy kullanılmıştır. Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1966, 
1967 ve 1968 bütçe yılı bilançolarının onanma
sına dair kanun teklifinin (S. Sayısı : 184 ve 
184 e 1 nci ek) açık oylamasına 296 sayın üye 
katılmış, kabul 167, ret 123, çekinser 6 oy kul
lanılmıştır. Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Ceza ve Islâh Evleriyle İş Yurtlarının 1967 
yılı Bilançosunun onandığına dair kanun tekli
finin (S. Sayısı : 185 ve 185 e 1 nci ek) açık oy
lamasına 305 sayın üye katılmış, 228 kabul, 68 
ret, 9 çekinser oy kullanılmıştır. Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yık Kesinhesap kanun tasarı
sının (S. Sayısı ı 186 ve 186 ya 1 nci ek) açık 
oylamasına 303 sayın üye katılmış, 224 kabul, 
69 ret, 19 çekinser oy kullanılmıştır. Meclisimiz
ce kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yık Kesinhesap kanun tasarısının (S. Sa
yısı : 187 ve 187 ye 1 nci ek) açık oylamasına 
309 sayın üye katılmış, 227 kabul, 68 ret, 10 çe
kinser oy kullanılmıştır. Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının (S. Sayısı: 
188 ve 188 e 1 nci ek) açık oylamasına 304 sa
yın üye katılmış, 234 kabul, 61 ret, 9 çekinser 
oy kullanılmıştır. Meclisimizce kabul edilmiştir. 

I Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe 
| yılı Kesinhesap kanunu tasarısının (S. Sayısı: 
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189 ve 189 a 1 nci ek) açık oylamasına 308 sa
yın üye katılmış, 234 kabul, 65 ret, 9 çekinser 
oy kullanılmıştır. Meclisimizce kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının (S. Sayısı: 
190 ve 190 a 1 nci ek) açık oylamasına 309 sa
yın üye katılmış, 236 kabul, 63 ret, 10 çekinser 
oy kullanılmıştır. Meclisimizce kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının (S. Sayısı: 
191 ve 191 e 1 nci ek) açık oylamasına 307 sa
yın üye katılmış, 231 kabul, 67 ret, 9 çekinser 
oy kullanılmıştır. Meclisimizce kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1967 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının (S. Sayısı : 
193 ve 193 e 1 nci ek) açık oylamasına 307 sa
yın üye katılmış, 228 kabul, 70 ret, 9 çekinser 
oy kullanılmıştır. Meclisimizce kabul edilmiştir. 

istanbul Üniversitesinin 1967 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısının (S. Sayısı: 194 ve 
194 e 1 nci ek) açık oylamasına 308 sayın üye 
katılmış, 230 kabul, 69 ret, 9 çekinser oy kulla
nılmıştır. Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Devlet Orman İşletmeleri ve Kereste Fabri
kaları anatamirhane ve yedek parça depo mü
dürlüklerinin 1964 yılı konsolide bilançosunun 
onanmasına dair kanun teklifinin (S. Sayısı : 
195 ve 195 e 1 nci ek) açık oylamasına 305 sa
yın üye katılmış, 229 kabul, 67 ret, 9 çekinser 
oy kullanılmıştır. Meclisimizce kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 49 ncu Bir
leşiminin ijkinoi oturumunu açıyorum. 

Söz, Millî Güven Partisi adına Sayın Tur
han Feyzioğlu'nundur. Buyurunuz Sayın Fey-
zioğlu. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
nün 1964 yılı genel bilançosu ile kâr ve zarar 
hesabının onanmasına dair kanun teklifinin 
(S. Sayısı: 198 ve 198 e 1 nci ek) açık oylama
sına 308 sayın üye katılmış, 227 kabul, 68 ret, 
9 çekinser oy kullanılmıştır. Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1965 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısının (S. Sayısı: 176 ve 
176 ya 1 nci ek) açık oylamasına 297 sayın üye 
katılmış, 224 kabul, 66 ret, 7 çekinser oy kulla
nılmıştır. Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısının (S. Sayısı : 231 ve 
231 e 1 nci ek) açık oylamasına 295 sayın üye 
katılmış, 220 kabul, 67 ret, 8 çekinser oy kulla
nılmıştır. Meclisimizce kabul edilmiştir. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 nci mad
desinin 5 nci fıkrasında yapılan deMsikTik hak
kında kanun tasarısının (S. Sayısı: 2*2} acık 
oylamasına 276 sayın üye katılmış. 203 kabul, 
65 ret. 8 çekinser oy kullanılmıştır. Meclisimiz
ce kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; çalışma saatleri 
hakkında evvelce alınmış ka^ar grerepinne vak
timi % sona ermiştir. Çalışma üroPTa-mı hakkında 
aldırmış kara** P*ereoince, saat 14.30 da toplan
mak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 13,04 

MÎLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

1971 malî yılı bütçesinin tümü hakkında 
Millî Güven Partisinin görüşlerini açıklamak 

ÎKÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 
KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Memduh Ekşi (Ordu) 
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üzere huzurunuzdayım. Bütçe müzakerelerinin 
milletimiz için hayırlı ve yararlı olmasını diliye-
rek sözlerime başlıyorum. 

Partimiz, kuruluşundan beri daima olduğu 
gibi, bu bütçe müzakerelerinde de ciddî, yapıcı 
ve milliyetçi tutumuna sadık kalacaktır. Ten-
kidlerimizi ve uyarmalarımızı tam bir açıklıkla 
yapacağız, fakat tenkidlerimizde daima haklı 
olmaya, inandığımızı söylemeye, gerçekleri ol
duğu gibi göstermeye dikkat edeceğiz. 

Bütçe müzakereleri vesilesivle Hükümetin 
bütün icraatının siyasi, iktisadi, sosyal alan
lardaki tutum ve davranıglarınm tartışılması 
tabiîdir. Bu sebeple konuşmama, Millî Güven 
Partisi Grupu olarak, Türkiye'mizin bugünkü 
genel durumunu nasıl gördüğümüzü belirterek 
başlamak istiyorum. 

1971 bütçe yılının eşiğinde Türkiye'nin için
de bulunduğu siyasi şartları şöyle özetliyebili-
riz : 1970 yılı, siyasi bakımdan ve birazdan ra
kamlarını arz edeceğim gibi, iktisadi bakımdan 
milli bünyemizi sarsan olayların, huzursuzlu
ğun, endişenin yaygınlaştığı bir yıl olmuştur. 
Orta - Doğu buhranı şiddetiyle devam eder
ken, Sovyet Rusya Akdeniz'e sızıp Güney'imiz-
deki bâzı ülkelerde üslenirken, Kıbrıs meselesi 
askıda durur ve Yunanistan var gücü ile silâh
lanırken Türkiye'de millî bünyemizi ve millî 
bütünlüğümüzü içten çökertmek istiyen yıkıcı 
ve bölücü faaliyetler günden güne azgın hale 
gelmektedir. 

Türkiye, kanun hâkimiyetinin sağlanamadığı 
bir ülke manzarası arz etmektedir. Kanunları
mızın açıkça yasakladığı ve müeyyidelere bağ
ladığı yıkıcı ve bölücü faaliyetler başıboş bir 
halde yürütülmektedir. Sokakta, üniversite ve 
yüksek okullarda, fabrika ve işyerlerinde ka
nun hâkimiyeti yerine, kaba kuvvet hâkimiyeti
ni kurmak istiyen, huzur ve hürriyet düşman
ları hareket halindedirler. Bunların bir kısmı
nın yurt dışındaki fesat merkezleriyle irtibat
ları açıkça meydandadır. 

Bir taraftan Hükümetin tehlikeleri görmek
te ve teşhis etmekte geç kalışı, tedbirsizliği, ve 
gevşekliği, öte yandan bâzı muhalefet çevre
lerinin şuursuz veya maksatlı desteği yüzünden 
Türkiye'de komünizm propagandası, hattâ ko
münist bir zulüm idaresini kurmak istiyen fiili 
hareketler gitgide yaygınlaşmaktadır. Bir 
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memlekette daha birkaç yıl önce ağır suç sayı
lan bâzı hareketler, aynı kanunlar yürürlükte 
olduğu halde günlük ve tabiî olaylar gibi gö
rünmeye başlarsa kanun hâkimiyetinin adım 
adım ortadan kalktığı ve cemiyetin anarşiye 
doğru sürüklendiği açıkça anlaşılır. Bugün Tür
kiye'deki durum budur. 

Anayasa; «Türkiye Devleti ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bir bütündür» dediği halde, 
Türk Anayasasındaki «millet» sözü yerine Sov
yet Rusya Anayasasındaki «halklar» sözünü 
kullanmak suretiyle milletimizi dilim dilim böl
meye çalışan bedbahtlar bu yıkıcı kışkırtma
larını açıkça sürdürüp gitmektedirler. 

Bir taraftan Moskova'cı veya Pekin'ci bir 
dikta idaresinin Türkiye'de kurulması için açık
tan faaliyet gösterenler, öte yanda lâik devlet 
ilkesini hiçe sayan inançsız istismarcılar, bir ta
rafta komünist emperyalizmin emrindekiler, öte 
yanda Aramko Petrol Şirketinden ve benzerle
rinden çöplenenler kanun dışı faaliyetlerini mil
lî varlığımızı tehdidedecek ölçülere vardırma
lardır. Ne yazık ki, bu tehlikelerden yalnız bi
rini görüp ötekine kısmen veya tamamen göz 
yummakta ısrar edenler vardır. Hattâ, inanıl
maz bir gafletle bu faaliyetlerin bir kısmını hi
maye ve teşvikten vazgeçmiyenler vardır. Mil
lî Güven Partisi Grupu olarak şuna inanıyoruz 
ki, bu tehlikeli faaliyetlerden bir kısmını gö
rüp diğerlerini görmezlikten gelmek, en hafif 
tabiri ile, meselelerimize yarım ve yanlış teşhis 
koymak demektir. 

Sayın arkadaşlarım, yüksek öğretim kurum
larımız çalışma intizamını kaybetmiştir. Siyasi 
iktidara karşı özerkliklerini korumakta büyük 
titizlik gösteren üniversitelerimiz, kendi içle
rinde bilim hürriyetini ve haysiyetini yok eden 
bir korku ve şiddet havasını yerleşmesine, ne 
yazık ki, engel olamamışlardır. Boykotlar, iş
galler silâhlı çatışmalar, son günlerde 
görülen dinamitli, otomatik tabancalı, bom
balı saldırılar, sabotajlar, yer yer ayak
lanma provalarına yol açan sistemli kışkırt
malar, banka soygununa kadar varan şiddet ha
reketleri, gerilla savaşı hazırlıkları, en haklı 
uyarmalara yıllarca kulaklarını tıkamış olanla
rı bile gaflet uykusundan uyandıracak ölçüle
re varmıştır. 

Fikir mabedi olması gereken öğretim kurum
larımızın çatısı altında insanlık tarihinin en 
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geri devirlerindeki şahsi inîikam usulleri, Çin 
işkenceleri uygulanmaktadır. Atatürk'ü unu
tup Stalin'ci veya Mao Çe Tung'çu bir rejim 
kurma hevesine kapılanlar, Mao'nun «siyasi ik
tidar silâh namlusundan çıkar» sözüne dayana
rak, hür düzeni silâhlı ayaklanma ile yıkma 
hevesine kapılmışlardır. Bunlara, muntazam 
orduya karşı dağlarda ve kırlarda gerilla sa
vaşı yapmanın yolları ve şehir gerillasının mü
cadele usulleri öğretilmektedir. Kendilerini, 
toplumsal dinamitin fitilleri olarak ilân eden bu 
Marks'çı, Lenin'ci tedhişçileri, sırf meşru mü
dafaa amacı ile silahlanmaya mecbur olan ma
sum gençler olarak vasıflandırmaktan hâlâ 
vazgeçmiyenler de eminiz ki, kısa zamanda ne 
kadar aldandıklarını anlıyacaklardır. 

(Bu arada Türkiye'nin gidişine yanlış teşhis 
koymakta inadedenlerden birinin de bizzat 
Başbakan olduğunu belirtmek isteriz. Ballıca 
sorumluluk mevkiini işgal eden Başbakan, 
olayların vahametini anlamaz görünmekten 
bir türlü vazgeçmemektedir. Sayın Devlet 
Başkanının ve Silahlı Kuvvetlerimizin başın
da bolunan Komutanın ağır bir buhrandan 
bahsettikleri gün, Başbakan; buhran olmadı
ğını iddia edebilmektedir. Başbakan, «her de
mokraside biraz da anarşi vardır» diye
bilmektedir. Başbakan, başka ülkelerle Tür
kiye arasında sosyal yapı, iktisadi refah se
viyesi, yürürlükteki kanun hükümleri, olay
ların majhiyeti, saldırganların kullandıkları 
araçlar, zaJbıtânm saldırganlara karşı nispî 
kuvveti, Türkiye'nin içinde bulunduğu dünya 
bölgesinin özellikleri ve bunun yarattığı teh
likeler ve daha birçok bakımlardan mevcut 
farkları görmezlikten gelerek «benzeri olay
lar her memlekette vardır» diyebilmektedir. 

Hulâsa Sayın Başbakan, olayların kendi 
boyunu aştığını itiraf etmemek için kendi ha
talarını, gevşekliğini, teşhiste geç kahsını, 
tedbirde isabetsizliğini örtebilmek için. vaha
met arz eden olayları hafife alır görünmek
tedir. Hiç şüphesiz Devlet idaresinde sorum
luluk alan insanların olaylar karşısında se
rinkanlılıklarını, muhakeme ve karar güçle
rini muhafaza etmeleri ve halkı sebepsiz te
lâş ve endişeye düşürmemeleri lâzımdır. An
cak, vahîm olayların gem'sliVerek devam et
mesine yol açan kayıtsızlığın ve teşhis hata
larının soğukkanlılıkla hiçbir ilgisi yoktur. 

'Sayın Hükümet Başkanına, yıllarca önce 
bu kürsüden bir vesile ile şöyle demiştik : 
Oturduğunuz odanın bir ucunda yangın başla
mış, perdeden alevler çıkıyor, siz sedire bağ
daş kurmuş kahvenizi yudumluyosunuz ve bu
nun adına soğunkanlılık diyorsunuz. Yangın 
mevziidir, mahallidir diyerek aldırmıyorsu
nuz. Yangını başlangıç halindeyken söndürmek 
kolaydır, bütün odayı sarmasını beklerseniz 
döndürmek çok daha güç olacaktır. 

Türkiye'nin bugünkü durumu, bir defa 
daha tekrar edelim, yürekli ve inançlı oir tu
tumla düzeltilebilir. Hükümet Başkanı de
vamlı surette kendi yetki, görev ve sorumlu
luk sınırını küçümsemek gibi hatalı bir tu
tum içindedir. Hükümetin, huzur ve güveni 
sağlamak için arada sırada giriştiği teşebbüs
ler de çoğu zaman geç kalmış olma, işi ters 
tutma, inançsız şekilde ele alma, kararsız ve 
iradesiz davranış gibi sebeplerle beklenen so
nucu vermemekte, bazan geri tepmektedir, 

İnsafın ve hakikate saygının icabı ola
rak hemen ifade edelim ki, Türkiye'nin bu
günkü duruma gelmesinde Hükümetin zayıf, 
iradesiz, yanlış tutumu kadar, iktidar dışın
daki bâzı çevrelerin de yıkıcı faaliyetleri,, 
yanlış teşhis yüzünden veya bilerek destekle
miş olmalarının payı vardır. 

Sayın arkadaşlarım, 1971 malî yılma gi
rerken Türkiye'miz iktisadi ve sosyal alanda 
da çok çetin meselelerle karşı karşıya bu
lunmaktadır. Şimdi bu meseleleri ayrı ayrı ele 
almaya çalışacağız, 

Kalkınma hızı düşmektedir, İkinci Plânın 
ilk üç yılında % 7 kalkınma hedefine ulaşıl-
mamıştır. üstelik, kalkınma hızında, yıldan 
yıla bir düşme vardır. Birinci Beş Yıllık 
Plân döneminde ortalama kalkınma hızı hedefe 
çok yaklaşmış % 6.7 e ulasmısş idi. İkinci 
Plân döneminde ise, eldeki son hesaplara göre, 
ilk üç yılın ortalama kalkınma hızı % 6.2 de 
kalmıştır. 1970 yılında ise, kalkınma hızı %-5.6 
ya düşmüştü ve üç yıldan beri düşme devam et
mektedir. Fakat, global gelişme hızındaki geri
lemeden daha önemli olan, tarım ve sanayi sek
törleri eribi, fiziki mal üreten, issizlik meselesi
nin hallinde başlıca önemli sektörler olan sek
törlerdeki geri kalmadır. 

Değerli arkadaşlarım, İkinci Kalkınma Plâ
nında Hükümet sanayi sektörünü Plânın itici 
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sektörü olarak kabul etiğini bu kürsüde açıkla
mıştı. Sanayi, bütün faaliyet dalları içinde en 
hızlı gelişen sektör olacaktı ve Türkiye'nin kal
kınma hedefine ulaşabilmesi için, Plâna göre, 
sanayi kesiminde her yıl % 12 bir gelişme sağ
lanacaktı. Ne yazık ki, İkinci Plânın ilk yılı 
olan 1968 yılında bu hız % 10 a düştü. Plânın 
ikinci yılı olan 1969 yılında hız % 9.4 e düştü, 
1970 yılında ise gelişme hızı % 3.6 gibi son de
recede düşük, hedefin 1/13 ününde gerisinde ka
lan bir seviyede durdu. 

Sanayi sektöründe Plânın ilk üç yılında top
lam olarak % 40 civarında bir gelişme hızı sağ
lamak icabederken üç yılda elde edilen geliş
menin toplamı % 24 ü bulmuştur. Fakat hazin 
olan aynı zamanda bu % 3.6 lık gelişmenin, sa
nayiin istenen sektörlerinde vukubulmamasıdır. 
Biraz sonra buna dair resmî belgelere dayana
rak maruzatta bulunacağım. . 

Sanayi sektöründeki geri kalmayı, tarımda 
olduğu gibi, hava şartlarına ve benzeri bahane
lere bağlamak da mümkün değildir. Nitekim, 
Bütçe Karma Komisyonumuzun raporu da sana
yi kesimindeki bu endişe verici yavaşlamayı 
şu sebeplerle izah etmektedir : Yatırım harca
maları, bilhassa kamu sektöründe düşük kalmış
tır, döviz darlığı sebebiyle hammadde, makina -
teçhizat sıkıntısı çekilmiştir, krediler beklenen 
şekilde gelişmemiş ve kullanılamamıştır. 

Komisyonumuzun saydığı bu sebeplere; sa
nayi sektörünü gitgide artan ölçüde etkisi altı
na alan sosyal çalkantıları, işgalleri iş yavaş
latma ve iş durdurma gibi kanunsuz hareketle
ri; para ayarlamasından önce ve sonra iktisadi 
hayatımıza hâkim olan kararsızlık havasını, bâ
zı yeni vergilerin ekonomik alanda yaptığı 
olumsuz etkileri de ilâve etmek lâzımdır. 

(Sanayileşme politikamızda bâzı temel hata
lar bulunduğu son üç yılın tecrübesiyle daha 
iyi aydınlığa kavuşmuştur. Türkiye'miz bir çok 
hallerde en ileri teknolojiyi getirmesi icabettiği 
hallerde, modası geçmiş ve ileri sanayi ülkele
rinde terkedilmeye başlanmış teknolojileri it
hal etmektedir. 

Dış pazarlara yönelmiyen, rekabet gücüne 
saJhibolmıyan; daha çok iç pazar için tüketim 
malı imâl edip, sağladığı kârın önemli bir kıs
mını dışarıya aktaran; hammadde bakımından 
dışa bağlı olduğu için dış ödeme dengemizi dü

zeltecek yerde, geliştikçe döviz kaynaklarımızı 
büsbütün kurutan, bâzı hallerde sanayi kurulu
şu kisvesi altında hakikatte ithalât tekelciliği 
yapan sanayi yerine, kabil olduğu kadar yerli 
hammaddelerimizi ve ürünlerimizi değerlendi
ren, ihracata yönelmiş, dış rekabete dayanıklı, 
gerçekten ithalât ikamesi: yapabilen tüketim 
malları yanında yatırım, malları imâl eden bir 
sanayi kurmaya mecburuz. 

İkinci Kalkınma Plân, 5 yıllık dönem içinde 
sanayie ayrılan yatırımların % 68 inin ağır sa
nayie ve yatırım mallan imâl eden sanayi kol
larına verilmesini emrediyordu. Fakat, bu he
def de gerçekleşmemiştir. Hükümetin imzasını 
taşıyan, Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırla
nıp Bakanlar Kurulunca onaylanan bir resmî 
belgeden, 1971 yılı programından şu itirafı nak
letmek istiyorum : 

«Plân, tüketim malı üreten sanayi kolları
nın toplam imalât sanayii içindeki nispî ağırlı
ğının azalmasını ve yatırım malı üreten sana
yie daha hızlı gelişme imkânı verilmesini ön
görüyordu; bu hedefe ulaşılamamıştır, imalât 
sanaviinin alt sektörlerine ait gelişmeler plân 
hedeflerine nazaran önemli sanmalar oMn#unu 
göstermektedir. (Program : Cilt I; Sayfa 39.)» 

Tarım alanında 2 nci Plân döneminin ilk üç 
yılında elde edilen sonuçlar, sanayi sektöründe
ki bu elem verici durumdan çok daha fenadır : 

ÎBilindiği gibi, tarım sektörü için plânın ön
gördüğü gelişme hızı yılda % 4,1 dir. Birinci 
plân yılında - 1968 de - gelişme % 1,9 da kal
mıştır; ikinci yıl hiç gelişme olmamış, hattâ 
% 0,1 oranında gerileme bulunduğu sabittir; 
1970 te ise plân hedefinin onda birini bile.bul-
mıyan % 0,4 lük bir gelişme sağlanmıştır. Yıl
lık gelişme ortalaması % 4,1 yerine % 0,7 de 
kalmıştır. Nüfus artışından çok daha yavaş olan 
bu büyüme temposu Türkiye'nin ciddî bir bes
lenme problemiyle karşılaşması tehlikesini do
ğuracak kadar yavaş ve yetersizdir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırlanan ve 
yine Bakanlar Kurulunca uyerulanan aynı res
mî belgede şu hazin itirafa raslıyoruz : 

«1970 sonu itibariyle tarımsal net hâsılada 
1967 ye göre bir gelişme beklenmemektedir.» 

Bilindiği gibi, tanm sektörü, gayrisâfi mil
lî hâsılamızın % 30 unu, ihraç imkânlarımızın 
% 80 ini sağlıyan hayati bir sektör... Tarımda 
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ciddî ve yeterli bir gelişmenin sağlanması enf
lâsyonu önlemek için şarttır. Döviz kaynakları
mızı sanayileşme uğrunda kullanabilmek için 
şarttır. Tarım dışı sektörlere kaynak transfer 
etmek ve sanayileşmenin temelini hazırlıyabil-
mek için şarttır ve bu arada bilhassa en çok 
mahrumiyet çeken, Türkiye'de en fazla ıstıraba 
katlanan, bu zümreyi bütün zümrelerden önce 
düşünmeye mecbur bulunduğumuz; Türk köylü
sünü yoksulluktan, borç altında ezilmekten kur
tarmak için şarttır. 

Hızlı nüfus artışı karşısında günün birinde 
açlık derdiyle yüzyüze gelmek istemiyorsak, ta
rımda dönüm başına veya birim başına verimi 
artıracak hiçbir tedbiri ihmal etmemeliyiz; 
çünkü, artık ekilebilir topraklarımızı, son 25 
yılda olduğu gibi, bir defa daha iki misline çı
karmak imkânına sahip değiliz. 

Devletin desteğine herkesten çok muhtaco-
lan köylü*ve çiftçilerimizin millî gelirden al
dıkları payın eksilmesini, millî gelir dağılımı
nın daha adaletsiz hale gelmesini istemiyorsak, 
tarım sektörünü kalkındırmaya mecburuz. 

Bu kalkınma çok yönlü ve girift bir dâva
dır. Ne sadece insan - toprak ilişkilerine ait bir 
kanun çıkararak, ne de sadece daha fazla to
hum, daha fazla gübre dağıtıyoruz diye övüne
rek bu kalkınmayı sağlamak mümkün değil
dir. Bu girift dâvayı bütün yönleriyle ele al
mak lâzımdır. 

Yıllardan beri Türkiye'de bir kısır tartış
ma cereyan eder : Kimi «Toprak reformu» der. 
kimi, «Hayır, Tarım reformu!» der. Aslında bu 
iddiaların ikisi de tek yönlüdür. Türkiye'de hem 
tarım reformuna ihtiyaç vardır, hem toprak re
formuna ihtiyaç vardır, Toprak reformu tarım 
reformunun ayrılmaz, zaruri bir parçası olarak 
uygulanmak icabeder. Fakat yalnız torcrak - in
san ilişkileri ve mülkiyet hukukuyla ilgili bir
takım değişiklikler Türkiye'nin dâvasını çözme
ye yetmiyeceel bunun tonyeVüm bir reformun 
için»** jsururı "Mr ımrça olarak düşünülmesi ge
rektiği de aşikârdır. 

Torcrak ve tarım konusu; ne sorumsuz kus-
kırtmaJarla. ne de bu meseleyi yüzüstü bırakan 
buoimkü Hükümetin ihmalci davranışiyle çözü
lebilir cinsten bir mesele değildir. 

Arkadaşlar; Millî Güven Partisi Grupu ola
rak, yapılması zaruri olan; yıllardan beri vade-

dildiği halde, gerekirse açıklıyacağımız sebep
lerle yapılamamış, gecikmiş olan bu reformun 
hesapsız ve dikkatsiz yapılmasının millete neye 
malolabileceğini de, «Personel Kanunu refor
mu» adiyle yapılan işlem ortaya koymuştur. 
Hesapsız ve dikkatsiz bir reform hem devletin 
milyarlarının heba olmasına, hem de huzursuz
lukları ortadan kaldıracak yerde, eskisinden 
daha büyük sosyal huzursuzlukların ortaya çık
masına sebebiyet verebileceği içindir ki, bu ko
nuda reformun akıllı olması, ilmî esaslara da
yanması ve iktisadi çöküntüye yol açmıyacak 
esaslar çerçevesinde yapılması şarttır. Toprak 
konusunda ölçüsüz, dengesiz davranışlar bir 
taraftan iktisadi çöküntüye, bir taraftan derin 
huzursuzluklara yol açabilir. 

Türkiye'de zirai işletmeler nüfus artışı ve 
veraset sistemi yüzünden durmadan ufalanmak
tadır. Bu kadar ufak ve dağınık işletmelerde, 
cüce işletmelerde modern ve yoğun tarım usul
lerini uygulamanız mümkün değildir. 

öte yandan, özellikle Türkiye'nin bâzı böl
gelerinde işliyemiyeceği kadar toprağa saJhibo-
lan, toprağının rantı ile geçinen, toprakta fii
len çalışan köylülere hak tanımıyan, verimli iş
letmeciliğe hiç teşebbüs etmiyen, millî serveti 
geniş ölçüde âtıl bırakan büyük toprak sahip
leri vardır. Gerektiği şekilde değerlenmiyen, 
âtıl kalan veya daha fenası, yağma edilen Ha
zine toprakları vardır. Şu halde, Türkiye'de 
çözülmesi gerekli bir toprak meselesinin bulun
duğu da inkâr edilemez. 

Uygulanacak çözüm yolu, toprakta özel 
mülkiyet ve özel işletmecilik esaslarına kesin 
olarak bağlı kalmalıdır. Çünkü kollektivist -
sosyalist sistemler bilhassa ziraatte, toprak iş
letmeciliğinde her uygulandıkları yerde iflâs 
etmişlerdir, insanlar kendi malı olan toprakla
rı iyi islerler. 

Tot)lam üretimi düşürmemelidir. İsletmele
rin ufalanmamasına yol açma.™Alıdır: verimli 
isie+.™ekliği teşvik e>dici olnvabrt-ır. ÜstpHV. bi
ra!* ftvvftl PTV, ettiğim pn"H. t<ynrnk - insan ilişki
lerini r*"W"Tiyer,ek ıslahat tek basına deoil, 
tmvvfiVfin bir reformun zaruri parçası olarak 
rtivsîin ülın el i dir. 

Tamn konusunu ele almca. sünVcnV simidi 
W7, etio-im. mevTurm vanında,. sulanabilir arazi
mizin % 70 inin hâlâ sulanmadığını düşünme-
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ye mecburuz. Hâlâ Yunanistan'dan çok daha 
az, dönüm başına gübre kullanan bir ülke oldu
ğumuzu bilmeye ve daha bol, daha ucuz gübre
yi köylerimize ulaştırmaya mecburuz, 

DaJha iyi bir zirai mücadele sayesinde has
talık, haşarat, zararlı otlar gibi sebeplerle her 
yıl kaybettiğimiz milyarları kazanmak müm
kündür. 

Zirai kredi yeterli hale gelmeli, ağır faizli 
ve birazdan misalleriyle arz edeceğim şekilde, 
yaran zengin etmek için kullanılan, partizan 
amaçla kullanılan bir kredi olmaktan kurtarıl-

, malı; tefecilik Türkiye'de son bulmalıdır. 
Zirai mahsullerin değer fiyatla satılabilmesi 

için istikrarlı bir fiyat politikası izlenmelidir. 
Zirai alet ve araçların köylüye dalha ucuz satıl
ması sağlanmalıdır. 

Hayvancılık, alanında idari teşkilât ve hay
van sağlığı teşkilâtı Içıvvetlen dirilmeye muh
taçtır. Hayvan yemi sanayii geliştirilmelidir. 
Yem kredisi yetersizidir. Hayvan ırkları bozul
muştur. Aşın otlatma sebebiyle bozulan mera
larımız mutlaka kurtarılmalıdır. Mera ıslahı 
konusunda plân hedeflerinin çok gerisinde ka
lan bir uygulama vardır. Hayvan ve hayvan 
ürünleri ihracı daha sağlam usullere bağlana
rak müstahsil vatandaşın .malının gerçek değe
rini alabilmesi ve malın değerinin büyük kıs
mının müstahsil olmıyan ellere kayması önlen
melidir. 

Bütün bu tedbirlerin başarısı için, Millî Gü
ven Partisi G-rupu olarak, şuna inanıyoruz ki, 
zirai eğitim3 öncelik verilmelidir. Başka alan
larda olduğu gibi tarımda da kalkınma bilgiye 
dayanır; kalkınma daha ileri bir teknolojiyi va
tandaşın uygulama kabiliyetine dayanır. 

Yaygın bir zirai eğitim yapılmadan, köylü
ye masa başında değil, tarla başında yol göste
recek verimli bir tarım teşkilâtı olmadan sarf 
edilecek milyarlar, istenilen faydayı sağlamaz 
ve TüıMye'nin bu hayati dâvası, milyarlarca 
liralık döviz sokağa atılırcasına sarf edildiği 
halde, biraz evvel arz ettiğim gibi, gelişme ra-
ka/mları plânın ,onda biri kadar bir seviyede 
kalmaya mahkûm olur. 

Nitekim, Devlet Plânlama Teşkilâtınca bu 
yıl hazırlanan resmî belge - ki, altında Tarım 
Bakanı dâhil bütün Hükümetin imzası vardır -
hava şartlarının rolüne temas etmekle beraber, 

nihayet asıl hastalığa parmak basmakta ve ay
nen şöyle demektedir : 

«Eğitim yetersizliği yüzünden verimliliğ ar
tırıcı girdiler ve sermaye kullanımlarryle üre
tim artışı arasında ilişki zayıf kalmaktadır..» 

!Bu, diplomatik dille yazılmış cümle şunu 
söylemek istiyor ki; yüz milyonlarca dolar 
borçlanmak suretiyle ithal edilen suni gübre, 
ımaikina, dağıtılan sertifikalı tohumluk gibi gir
dilere rağmen tarımda beklenen sonucun alın
mayışı eğitim noksanına bağlıdır.. 

ıBu açıJk teşhise rağmen, Türkiye ̂ de hâlâ en 
çok ihmal edilen eğitim kolu, tarımsal eğitim
dir. üretimi artırmaya yönelmiş halk eğitimi ve 
yetişkinler eğitimi çalışmalarının yeterli sevi
yeye ulaştırılmaması yürekler acısıdır. 

Arkadaşlar, tarım ürünleriyle ilgili destek
leme, taban fiyat politikasında göze çarpan bü
yük bir hatayı da bizzat Demirel Hükümeti, 
kendi imzasını taşıyan resmî bir belcede itiraf 
etmektedir. 

1971 yıllık programına göre, üretim fazlası 
veren ve ihraç imkânları sınırlı olan bâzı ürün
ler lüzumsuz yere desteklenirken, üretim nok
sanı veren ve bâzan dövizle ithale mecbur ol
duğumuz ürünler bu malî destekten mahrum 
bırakılmıştır ve Türkiye bu yüzden döviz kay
bına uğramıştır. (Program: Cilt 1, Sayfa 3.) 

Hükümet, bu satırlarla, aslında geniş küt
leyi teşkil eden hububat müstahsılına hakkı 
olan ilcinin gösterilmediğini, yağlı tohum is
tihsalinin gerekli desteği ve himayeyi görme
diğini, hayvancılığın ihmal edildiğini itiraf et
miş olmaktadır. 

Tarım sektöründe elde edilen pek yetersiz 
sonuçlar gösteriyor ki, Demirel hükümetleri bu 
alanda millete vâdettiğini yerine getiremem'iş-
lerdir. Yapılanlar yetersiz kalmıştır. Plânın em
rettiği ve Hükümetin de kalkınma plânı ve 
prograımlariyle yıllardan beri vadettiği temel 
ıslahat tedbirleri ihmal edilmiştir. Demirel Hü
kümetleri, bütün vatandaşlarımız arasında en 
çok mahrumiyet çeken ve en çok ilgiye muh-
taoolan Türk köylüsüne karşı vazifesini yap
mamıştır; resmî rakamlar bunu ortaya koy
maktadır. 

Bu vesile ile, Millî Güven Partisi grupu ola
rak, üzerinde ısrarla durduğumuz bir gerçeği 
tekrarlamak isterim: Türkiye'de en güç şart-
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lar altında yaşıyan vatandaşlarımız, köylerde 
yaşıyan vatandaşlarımızdır. Köy ve köylü kal
kınması gerçekleştirilmedikçe millî kalkınma 
dâvası çiözülmiüş olmaz. Bugün Türkiye ide bas
kı grupu kuran, yürüyüş yapan, Hükümete kar
şı direnişe geçen zümreler haklarını alabilmek
te, fakat Türk köylüsünün en haklı dâvaları
na, en haklı şikâyetlerine Hükümetçe yeterli 
ilgi gösterilmemektedir. 

Millî Güven Partisi, bugüne kadar hiçbir 
kuruluştan ve hiçbir idareden özlediğini gör
memiş olan köylü vatandaşlarımızın dert ve 
meselelerine sahip çıkmiayı, kendisi için başta 
gelen bir vazife sayacaktır. Köye uızanmıyan 
sosyal adalet, kanaatimizce adalet değildir. 

38 milyarlık şişkin bir bütçe yapıyorsunuz. 
Bu bütçede orman köyleri için kanunun em
rettiği asgai bir ödenek vardır, küçücük bir 
ödenek. Bunu bile bu Hükümet bütçeye koy
muyor. 

38 milyarlık bir bütçe yapıyorsunuz, Ziraat 
Bankası Kanununun, Ziraat Bankası sermaye
sine bütçeden her yıl verilmesini emrettiği 
% 1 den ibaret bir rakamı bütçeye koymuyor
sunuz. Bu suretle Ziraat Bankasının kredi 
imkânlarını - ki, biraz sonra nasıl har vurulup 
harman savurulduğunu rakamlariyle arz ede
ceğim - büslbütün daraltıyorsunuz. 

Köylüye ve çiftçiye ve ziraatle ilgili teşeb
büslere verilmesi lâzımgelen Ziraat Bankası 
kredilerinin, kendi yakınlarına usulsüz şekil
de ve milyonlarla verilmesine göz yuman Sayın 
Başbakan Türk köylüsüne karşı vazifesini bu 
suretle de yapmamış durumdadır. 

Yukarda arz ettiğim rakamlar, tarım sektö
ründe gelirin nüfustan daha yavaş arttığını 
açıkça göstermektedir. Bu rakamlar bir başka 
deyimle, tarımdan geçinen köylü vatandaşla
rın katlandıkları geçim sıkıntısının ve ağır mah
rumiyetlerin, «kalkmıyoruz» denen bir dönem
de yıldan yıla.daJha da arttığını, riyazi bîr ke
sinlikle ve Hükümetin imızasını taşıyan resmî 
belgelerle ortaya koymaktadır. 

'Köylü vatandaşlarımız, köye âmme hizmet
lerinin getirilmesinde partizanlıktan, lüzumsuz 
gecikmelerden, masrafa iştirak parası köylü
den abndığı halde, bir türlü yapılmıyan yollar
dan, yerine getirilmiyen türlü vaitlerden şikâ
yetçidirler. Partizanlık ve tutulmıyan vaatler 
derin üzüntülere yol açmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlarım, bütçe müzakerele
ri vesilesiyle üzerinde yeteri kadar durulmadı-
ğına inandığımız bir hayati dâvayı da önemle 
Yüce Meclisin dikkatlerine arz etmek istiyo
rum: 

Türkiye'nin önemli dertlerinden biri, köy
lerdeki gizli işsizlik ve mevsim işsizliğidir. Hu
bubat ziraatiyle uğraşan köylüler başta olmak 
üzere, köylü vatandaşlarımız;n işleri b-3İli bir 
mevsimde çok ağırdır; diğer zamanlarda yay
gın bir mevsim işsizliği vardır. Türkiye'de ta
rım işlerinin en yoğun olduğu ve köylerde her
kesin çalışır göründüğü bir mievsimde bile as
lında gizli ilşsizlik hâdisesi vardır. Yani, belli sa
yıda insanın yapabileceği işi, daiha fazla sayıda 
insanın yapması ve adam başına düşen gelirin 
bu yüzden düşmesi hadisesi vardır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtımızın yaptığı he
saplara göre, Ocak ayımda işsiz sayısı, Temmuz 
ayındakinin on mlislidir. Bâzı aylarda yalnız 
tarım sektöründe 8 milyonu bulan işsiz sayısı, 
aslında iyi kullanıldığı takdirde Türkiye'nin 
kalkınması bakımından çok büyük bir imkânın 
da varlığına delâlet eder. 

Yetişkin köylü nüfûsumuzun boş zamanla
rını kendi refahlarını artıracak şekilde değer
lendirmeye çalışmak, Millî Güven Partisi ola
rak çok önem vardiğimiz bir konudur. Köylü 
vatandaşın mahsulünü ve emeğini değerlendir-
rrieyi ne kadar zaruri görüyorsak, boş zamanını 
değerlendirmeyi de aynı derecede hayati sayı
yoruz. 

Köylerimizde el ve ev sanatlarını, köy sana
yiini geliştirmek şarttır. Bu yolda sarf edilen 
gayretler göstermelik olmaktan çıkıp, bütün 
yurda yayıtaalıdır. Özellikle toprağı yetersiz 
veya verimsiz olan köyler, bu çeşilt yeni gelir 
kaynaklarına şiddetle muhtaçtırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının kurulduğu günlerde, toplum kal
kınması fikri ortaya atılmıştı. Köylerimizin gö
nüllü çalışma esasına dayanan toplum kalkın
ması usulleriyle bo§ samanlarım değerlendir
meleri ve 8 milyona varan işsiz sayısının millî 
kalkınmaya katkıda bulunması için ciddî çalış
malar yapılmıştı. Yabancı uzmanlar geldiler, 
yerli uzmanlar raporlar verdiler; ne yazık ki, 
o kadar büyük ümitlerle başlıyan bu çalışma
lar, Devlet Plânlama Teşkilâtımız, Say m Demir-
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el tarafından özel firmaların gümrük indirim
leri, kredi tahsisi, vergi muafiyeti gibi, icraya 
ait işlerle uğraşır duruma getirildiğinden bu 
yana, toplum kalkınması, işsizlikle mücadele 
gibi, bilhassa plânlama teşkilâtının özel ilgi
sini gerektiren özel konulanda işler duraklamış
tır ve başlamış olan birtakım çalışmalar yarı
da kalmıştır. 

Arkadaşlar, köy ve köylülerimizin dertleri
ni ve şikâyetlerini açıklarken temas ettiğim iş
sizlik, aslında köylerin derdi değil, Türkiye'nin 
en büyüük derdi haline gelme yolundadır. Mü
balâğa ettiğim sanılmasın, şimdi vereceğim bâzı 
rakamlar ve hepsi de Hükümetin reddedeceğini 
sanmadığım, çünkü tamamı Hükümetin imza
sını taşıyan belgelerden alınmış olan resmî ra
kamlar, Türkiye'de işsizlik dâvasının çığ gibi 
büyüdüğünü ortaya koymaktadır. 

Bemirel Hükümetlerinin israfcı, gösterişçi 
fakat gerçek dâvaları ihmal eden tutumu yü
zünden esasen halli çok çetin bir dâva olan iş
sizlik, gitgide daha büyük bir vahamet arz et
mektedir. Türkiye'de her yıl 400 000 kişi yeni
den çalışma çağına geliyor ve iş arıyor. G-eçen 
yıl, 1970 te Türkiye'de 400 000 kişiden kaç ki
şiye iş budundu arkadaşlar?.. Meclis olarak bu
nun üzerine eğilmeye mecbursunuz. 400 000 ki
şiden bir kişiye iş bulunmadı, 229 000 iş, geçen 
yıl Türkiye'de eksildi. Devlet Plânlama Teş
kilâtının raporu ve Bakanlar Kurulunun 
imzasını taşıyan, Resmî Gazetede Kasım ayın
da neşredilen programa göre, bir yılda 400 000 
kişi yeniden çalışma çağına giriyor, 229 000 is
tihdamda azalma oluyor. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun rakamlarına 
bakınız, iş istiyenlerin sayısında % 9,5 artış, 
iş verilebilenlerin sayısında % 5,5 oranında azal
ma... 1970 in bilançosu budur. Bu rakamlar Tür
kiye'de dâvanın büyümekte olduğunu gösteren 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bir şeyler 
yapmak zorunluğunu yükliyen rakamlardır. 

1971 programı, Türkiye'de işsizliğin arttığı
nı, yalnız bu rakamlarla değil, mümkün olduğu 
kadar yumuşak yazılmasına gayret gösterilmiş 
olan şu cümle ile itiraf etmektedir: «istihdam 
artışları, işgücüne katılanların fazlalığı karşı
sında yetersiz kalmaktadır.» (Sosyal Plânla
ma - Cilt 4 - Sayfa 3) 
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Köyden şehre akın eden ve belli bir ihtisası 
da olmıyan büyük vatandaş kütlelerinin istih
damı konusunun özel programlarla ele alınaca
ğı, Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırladığı 
resmî belgelerde yıllardan beri açıklanır. 1971 
de de aynı şey söylenmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 64 sa
yılı tablosuna bakınız: 1967 den 1970 e kadar 
Türkiye'de gizli işsizlik sayısı, tarım da yarıya 
düşecekti. 1971 programına bakınız, (Cilt 4 -
Tablo 2) iki misline yakın bir artış vardır, iş
siz sayısında. Demek ki, yarıya düşecek iken 
iki misline yakın bir artış hadisesiyle karşı kar
şıyadır Türkiye. 

Son beş yılm rakamlarına bakınız; 1970 yı
lı kötü bir yıldır, devalüasyon yılıdır v. s. diye
bilirsiniz,; son beş yılm rakamlarına baktığınız 
vakit, işgücü arzı yılda ortalama 400 000 ar
tarken - A. P. nin iktidarda bulunduğu bu dö
nemi almış kendi 1971 programları - Hüküme
tin imzasiyle verilen rakam, istihdam yaratma 
imkânı 235 bini geçmemiştir. 

Bu demektir ki, her yıl yeniden iş çağına 
gelen on kişiden altısına iş Türkiye'de bulun
makta, dört tanesi esasen kabarık olan işsizler 
ordusunu artırmaktadır. Bunun ortaya çıkara
cağı sosyal çalkantılar üzerine bu Meclis eğil
meye mecburdur. 

Arkadaşlar, çok korkarız M, birazdan arz 
edeceğimiz üzere, yatırım tarafı çok zayıf ve 
tüketici tarafı galip bir bütçe olan 1971 bütçe
si, işsizlik dâvasının biraz daha vahamet kazan
masına yol açacak mahiyette bir bütçedir. Ke
za, paramızın değerini düşüren 10 Ağustos 1970 
kararları, ithâl yoluyla sağlanan yatırım mal
larını pahalılaştırmak suretiyle gerek kamu sek
töründe, gerek özel sektörde aynı para ile ya
pılabilecek yatırım miktarını azalttığı için, ya
tırımlar bakımından da böyle bir durumla Tür
kiye karşı karşıya geldiği için, devalüasyon da 
dolaylı şekilde işsizliği kamçılıyan yeni bir un
sur olmuştur. 

Devletin cari giderleri alabildiğine artmak
ta, iktisadi Devlet Teşekkülleri, biraz sonra arz 
edeceğim rakamlariyle açıklarını devamlı artır
makta ve bütçeden yardım almakta, bütçe açı
ğını karşılıyabilmek için yatırımı kısacak bir
takım kararlar alınmakta, bu durum Türkiye'-
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de işsizliği artıran ve gitgide artıracak bir se
yir göstermektedir. 

Türkiye'de halen bir işe yerleşmiş bulunan
lar vardır. Bunların baskı grupları da vardır. 
Bu baskı grupları vasıtasiyle, bugün çalışmak
ta olanlar, imkânlarını günden güne iyileştire-
bilirler ama, yatırım imkânları bu şekilde azal
maya devam ederse, işsiz vatandaş kütlesi dur
madan daha zararlı ve daha buhranlı şartlara 
sürüklenecektir. 

Değerli arkadaşlarım, böylece birbirine ek
lenen sebeplerle işsizlik probleminin durmadan 
büyüdüğü bir ülke haline gelmekteyiz. Millî 
Güven Partisi olarak, bu bütçe müzakereleri ve
silesiyle Türkiye'nin büyüyen işsizlik tehlikesi
ne dikkati çekmeyi vazife sayıyoruz. Gerek 
Türkiye Büyük Millet Meclisini, gerek Hükü
meti meselelere, biraz da işsizliğin sonsuz acı
larını çeken mustarip vatandaşlar açısından 
bakmaya davet ediyoruz. 

Arkadaşlarım, Türkiye ̂ de bir de aydın iş
sizliği vardır. Başbakan yok ama, Sayın Millî 
Eğitim Bakanına dönerek işin onunla ilgili ta
rafını söylemek isterim. 

Türkiye'de 14 000 mühendis, mimar açığı 
var; 26 000 fen memuru açığı, teknisyen açığı 
var; 400 000 in üzerinde sanatkâr açığı var. 
1971 programında Sayın Bakanın imzasiyle ya
yınlanan resmî belge... 

Fakat değerli arkadaşlarım, Türkiye'de plâ
nın emirlerine uymıyan, memleketin işgücü ta
lebine ve ihtiyaçlarına uymıyan bir garip eği
tim politikası, mütemadiyen aydın işsizler yetiş
tirmekle meşgul. Bâzı fakültelerden yüksek 
diploma almış olan gençlerimiz beş yıldan beri 
Sayın Bakanın Bakanlığında tâyin için sıra bek
lerler. Bu yıl mezun olanlar, beş yıl evvel me
zun olanların ardında sıraya girmişlerdir. Bun
lar fakülte mezunudurlar, bu sahalarda müte
madiyen ve gitgide artan sayılarda eleman ye
tiştirmeye devam ederiz. Yarın ne iş yapacak
ları bilinmiyen birçok insanları-yetiştiren bir 
eğitim politikası, biraz evvel arz ettiğim on bin
lere, bazan yüz binlere varan açıkları kapat
mak için gerekli öncelikleri tatbik etmez. Delil 
mi istiyorsunuz?... Bizzat Hükümetin imzasını 
taşıyan şu cümleyi arz etmek isterim: «istatis
tiklerin kabarmasına rağmen, eğitimin her ka
demesindeki sorunlar ağırlığını devam ettirmek-

I tedir. Genel ortaöğretimde kayıtlar plân hedef
lerini aşmış, meslekî ve teknik öğretimde ise 
bu konuda plân hedeflerinin gerisinde kalınmış
tır.» Hükümetin hazin itirafı... 

Değerli arkadaşlarım, bu, hakikaten acı 
ve Türkiye'nin geleceği bakımından tehlikeler 
yaratan bir durumdur.. 

İşsizlik dâvasının halli için yurt dı
şına giden işçilere de güvenmek mümkün 
değildir. Gerçi, işsiz kütlemizin bir kısmının 
yurt dışında iş bulması, bu yoldan imkân dâhi
line girmiştir ve gerçekten de millî ekonomi, 
dış ödeme dengesi bakımından biraz sonra arz 
edeceğim büyük faydalar sağlanmıştır. Yalnız, 
Kalkınma Plânımız açıkça, dışarıya daha çok 
düz işçi gönderilmesini emreder. Gerçekte dışa
rıya gidenler arasında kalifiye işçi oranı, yani 

I okullarımızda binbir güçlükle eğittiğimiz ve ye
teri sayıda da eğitemediğimiz vasıflı teknik ele
manlar gitmeye başlamışlardır. (Sosyal Plânla
ma - Gilt 4 - sayfa 35, Tablo 7) Hükümetin imza
sı ile beyan edilmektedir. 

Bu durumda millî ekonomi bakımından bü
yük tehlike arz eder. Kendi ülkemiz içindeki ge
lişme ve kalkınma imkânlarımızı sınırlar, sana
yiimiz % 12 yerine yüzde 3,6 kalkınmış oldu
ğu bir yılda, kalifiye eleman bakımından orta
ya konan bir itiraf da üzerinde dikkatle du
rulacak bir itiraftır. 

Arkadaşlar, işveren ülkelerde ekonomik dur
gunluk olması ihtimalini düşünmeye mecburuz. 
400 bin kişinin birden veya bunların bir kısmı
nın Batı Avrupa ülkelerini kaplıyabilecek olan 
bir iktisadi kriz anında Türkiye'ye topluca dön
meleri ihtimalini hesaba katmak gerektiğini 
bizzat Devlet Plânlama Teşkilâtımız yıllardan 
beri resmî raporlarında haykırmaktadır. Bu 
yolda bir hazırlık yoktur. Böyle bir ihtimal kar
şısında ne yapılacağı şimdiden düşünülmeli
dir. 

Değerli arkadaşlarım, belki vaktinizi biraz 
almak pahasına, Türkiye'nin işsizlik dâvasına, 
bu hayati dâvaya dikkatleri çektikten sonra, 
aynı derecede hayati görünen bir başka dâva
mıza, dış ödeme dengesi dâvasına sözü'getirmek 
istiyorum. 
. Kalkınmamız bakımından Türkiye'de bugün 

en önemli dar boğaz, dış ödeme dengesi bakı-
I mından karşılaşılan güçlüklerdir. Sayın Başba-
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kan bu kürsüden ikinci plânı takdim ederken, 
«Plânın birinci hedefi hızla gelişme, ikinci he
defi ekonominin dışa bağlılığını azaltmadır» 
domişıti. Ekonominin dışa bağlılığı azalmış mı
dır? Hayır, artmaktadır, tehlikeli şekilde art-
mak'taidır. 

Aziz arkadaşlarım, hemen bu konuda, Sena
to müzakerelerinde gözüme ilişen, dikkatimi çe
ken bir hatayı da insaf icabı, hakkaniyet icabı 
düzeltmek isterim. 

Türkiye, dış ödeme dengesine 1940 larda var
mıştı da, 1960 larda, 1970 terde dış,ödeme den
gesinden mahrumdur; iddiası, ciddî bir tahlile 
mukavemet edecek bir iddia değildir. Her han
gi bir memleket, Türkiye, iktisaden gelişmeye 
muhtaç her hangi bir ülke, dilerse kalkınma
dan vazgeçmek suretiyle, yatırım yapmamak 
suretiyle ödeme/ dengesini düzeltebilir, bir yıl 
için, kısa bir süre için düzeltebilir. Bu, aslın
da ilmî raporlara girmiş olan bir husustur. 
Plânlama Teşkilâtının yalnız bu dönemde değil, 
daha evvelki iktidarlar devrinde yazdıkları ra
porlara girmiş olan bir gerçektir. 

Gelişmeye muhtaç bir ülkenin kalkınma hı
zından fedakârlık yaparak geçici bir süre için 
statik bir denge kurmaya çalışması uzun vâde
de problemlileri çözmez, daha büyük problemle
ri ortaya çıkarır. 

Harb yıllarında Türkiye, bu çeşit bir tec
rübeyi geçirmiştir. Zorunlu sebeplerle, iktida
rın, Hükümetin de elinde olmıyan sebeplerle it
halât yapılamamıştır. Zaten mal satan yoktu. 
Yollar kesilmişti, gemi gelmez, gemi gitmez. 
Bakınız, Merkez | Bankasının rezervlerine, Tür
kiye'nin dö^iz biriktirdiği, bolca döviz biriktir
diği yıllar, ithalât yapmadığı ve yatırım malı 
ithalâtını, sanayi hammaddesi ithalâtını yeter
li miktarda yapamıyanak Türkiye de üretim 
darlığı başgösteren yıllardır. Ama bunun sonuç
ları vardır, içeride karaborsa olur, çok hızlı 
enflâsyon olur, para kıymeti düşer, işsizlik bü
yür ve gelecek yıllar için birtakım meseleler 
birikir. 

Sevgili arkadaşlarım, şu halde, Türkiye için 
dâva, plân hedefleri ve stratejisinde belirtildi
ği gibi, statik bir seviyede, düşük bir seviyede 
denge sağlamak değil, yüksek bir seviyede den
ge sağlamaktır. Kalkınma için gerekli olan bu 
yıl 1 milyar, 52 milyon dolarlık ithalâtı yapa-
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caksmız ve kalkınmanız için zaruri olan bu ya
tırım mallarını ithâl etmekle birlikte sanayi 
hammaddelerini, ara mallarını itJhâl etmekte bir
likte dengeyi sağlıyacaksınız veya hiç değilse 
dengeye doğru mesafe alacaksınız. Marifet, dü
ştük bir seviyede denge sağlamak değil; bugün
kü iktidarın yaptığı gibi, hem sanayi gelişme
sini plân hedefinin üçite birinin daha altına dü
şürmek, hem de ödemeler açığındaki yarayı 
daha da büyütmek değil, marifet, kalkınma ile 
dış ödeme dengesini bir arada yürütecek ted
birleri bulup uygulamaktır. Demirel Hükümeti
nin asıl başarısızlığı da, kanaatimizce burada
dır. 

Sevgili arkadaşlarım, birinci plân dönemi 
1963 ten 1967 ye kadar Türkiyede ihracatın 
her yıl - bir yıl istisna değil - plân hedefinin 
üstünde olduğu yıllardır, ikinci plân dönemi 
1968, 1969 ve 1970 yılları, ihracâtın her yıl 
plân hedefinin gerisinde kaldığı yıllandır. Dış 
ticaret açığını, yalnız bu kalemi, ödemeler den
gesinin dış ticaret kalemini alırsanız, 1969 da 
dış ticaret açığımız 264 milyon dolandır. 1970 
te 350 milyon dolara yükselmiştir. 1971 progra
mında, Hükümet 405 milyon dolarlık bir dış 
ticaret açığı olacağını hesaplamış ve Resmî Ga
zetede ilân etmiş bulunmaktadır. 

Plândaki sanayileşme lira, kalkınma hızı 
gerçekleşmediği halde dış ticaret açığının bu 
kadar büyük bir hızla arıtmaya devam etmesi 
gerçekten endişe vericidir, ihracat, sadece pa
ra kuru ile ilgili bir mesele olsaydı, «Devalü
asyon yaptık, ihracat meselemiz hallolacak» 
denebilirdi. Fakat ne yazık ki, devalüasyon, pa
ra kuru ayarlaması ihracat dâvasını tek başı
na halledebilecek tedbirtenden değildir. Bilhas
sa, Türkiye gibi ekonomik gelişme halindeki 
bir ülkede yeterli ve kaliteli ihraç malı üret
meden ihracat yapamazsınız. Türkiye de ihrace-
dilebilir mal kıtlığı vardır, yalnız bir para me
selesi değildir, iyi bir dış ticaret politikası ol
madan yeterli ihracat yapılamaz. Organizas
yon ve pazarlama alanında bugünkü perişan
lıktan, iptidailikten kurtulmadan ihracat yapı
lamaz. 

Türkiye'nin şartlarını inceldyen bir yabancı 
uzman, «siz, mallarınızın kendi kendine satıla
cağını zanneden bir zihniyet içinde çalışıyorsu
nuz» diyecek kadar ileri gitmiştir,. 
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Sevgili arkadaşlarım, yıllardan beri İsrar 
ediyoruz, bir dış ticaret bakanlığına Türkiye'
nin ihtiyacı vardır. Yunanistan'dan, Bulgaris
tan'dan bağlıyarak Avrupa'nın bir ucuna gi
diniz, her ülke böyle bir teşkilâtı kurmuştur. 
Bunun için, mutlaka dış ticaret kadrolarını şi
şirmek de gerekmez. Belçika'nın formülü var
dır, bütün hariciye teşkilâtını Belçika 
Devleti iki bakana birden bağlamıştır. 
Birisi Dışişleri Bakamıdır, siyasi konu
larda. Birisi de üçüncü katibinden müs
teşarına, sefiri kebirine kadar hepsinin bağlı 
olduğu dış Ticaret Bakamdır. Bütün hariciye 
teşkilâtı âdeta seyyar satıcı gibi, dünyanın her 
ülkesinde Belçika mallarının ihracı için uğra
şırlar. Bu bakımdan da dış ticaret vekiline bağ
lıdırlar. Bir Dış Ticaret Bakanlığına kesin ih
tiyaç vardır. 

İhracat ve Kalkınma Bankası, diye bir ban
ka kurulacağı dört yıldan vadedilir, plâna gir
miştir, yıllık programlara girmiştir. Hâlâ ka
nunu çıkmamıştır. İhracatı Geliştirme Merkezi
nin daha verimli hale getirileceği, Güven Par
tisi Grupunun bir önergesi ile plâna eklenmiş
tir, plân hükmü halindedir. İhracatı Geliştirme 
Merkezi, kendisinden beklenen görevi yapacak 
hale getirilmemiştir. Dış ticaret konusundaki 
ihmalci tutumuyla Demirel Hükümeti, kıymet
li yılları israf etmekte ve Türkiye'nin geleceği
ni karartmaktadır, ithalât konusunda, plânın ön
gördüğü ithalât ne miktar olarak yapılabilmiş
tir, ne de ithalâtın dağılımı plâna uygundur. 

Sevgili arkadaşlarım, asıl fena olan plânda
ki hedefin 100 milyon dolar gerisinde kalınması 
değil, ithalâtın terekküp tarzında yatırım mal
ları aleyhine bir gelişmenin yıldan yıla ortaya 
çıkmasıdır. Türkiye de, daha birkaç yıl önce
sine gelinceye kadar yatırım malları, toplam it
halatın yüzde 45 ni, sanayi hammaddeleri it
halâtın diğer yüzde 45 ni teşkil eder ve yüzde 
90 nı sınai gelişme ile ilgili ithalât olurdu. Yüz
de 10 da tüketim malı ithal edilirdi. Bu oran
lar gitgide düşmektedir. Esasen bu plân döne
minde yatırım malları ithalâtının yüzde 39 dü
şeceği ilmî şekilde hesabedilmişti. Plân hedefi 
budur. Fakat son üç yılda ithalâtta yatırım mal
ları yüzde 39 yerine, yüzde 31,5 olmuştur. Ya
tırım mallarından kaybettiğimiz bu yüzdeler, 
diğer kalemlere, bir kısmı tüketim mallarına, 
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bir kısmı çok hızlı bir şekilde artan hammadde
ler kalemine gitmiştir. Bu, Hükümetin verdiği 
rakamlardır, reddi mümkün olmıyan rakam
lardır. 

Lüks tüketim malı ithalâtı da önlenememiş
tir. Bu husulsita şu resmî itirafı tescil ile yetine
ceğiz. «Lüks tüketim malları ithalatındaki kı
sıtlama devam etmekle beraber, gayriresmî yol
lardan yapılan bu tip ithalâtı önlemek mümkün 
olmamıştır.» Hükümetin imzasını taşıyan 1971 
programı. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, itha
lâtla ilgili vurgunların, ithalâtla ilgili spekü
latif kazançların önlenmesi için tedbir alınaca
ğı açıkça vadedilımekte idi. İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planındaki bu vade rağmen, yine Hü
kümetin imzasını taşıyan resmî belgelerle, kre
dilerin dağılımında, ithalâtta spekülatif kazanç
ların önlenmesine mâni olacak bir durumun 
görüldüğü, tescil ve itiraf edilmiştir. 

Sevgili arkadaşlarım, daha plânın ilk yılın
da sene 1968 Ekim ayında Güven Partisi ola
rak, o yıl ödemeler dengesinin tahmin edilen 
şekilde gitmediğini ve fazla açık vereceğini gör
düğümüzden, bir bildiri yayınhyarak bâzı ted
birler alınmasını istemiştik. 

(Sayın Başbakanın cevabım, geçen yıl dafbu 
kürisüde hatırlattın! : «Bütün endişeleriniz yer
sizdir, plân hedeflerine ulaşıilaoaktur, ithal 

\ mah sıkıntısı çeMlmiyecektir. 1968 de çeMl-
miyeoektir.» Ve daha sonraki yıllarda bâzı it
hal mialı sıkıntılarının çekileceğinden bahsede
rek, «Şimldilden telâşa kapılmanın mânası ve 
faydası yoktur.» diyordu sayın Başbakan, biıze 
/v'erldiği cevapta. 

Biz ise, dış ödeme dengesi ile ilgili tedbir
lerin, mesele gelip çattığı zaman alınmasının 
flayda verimiyeceğini, önceden tedbir ahnanaz-
sa 1969 de ve 1970 te sıkıntıların artacağını 
ısiöylüyıorduk. 

iŞilmldi, plândaki vaiıtlerle ve Sayın Demirer-
in 1968 deki hayali dolu iyimserliği ile gerçek
leri karşılaştıralım, fakat münakaşaya yer kal
masın. diye sözü yine Sayın Demirel'in imza
sını taşıyan resmî bir belgeye bırakmak (sure
tiyle bu karşılaştırmayı yapalım. 

1971 priogramı, sayfa 3, cilt I-A. Hükü
met itiraf ediyor : «1967 - 1970 döneminde 
Türk ekonamiisiriin en önemli darboğazı, öde
meler dengesinde ortaya çıkmıştır.» 
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Bunun böyle olacağını, 1968 de ifade et- I 
mistik. Hükümet, aynea döviz kaynaklarının 
beklenen ölçüde gelişmediğini, buna karşılık 
spekülatif gayeli ithal taleplerinin genişledi
ğini, spekülatif kazanç amaciyle kredi kulla
nımının da büyük ölçüde arttığını aynı sayfa
da aynen itiraf etmektedir. 

Yabancı sermaye ve kâr transferleri, dış 
ödemeler dengemizin önemli bir diğer kalemi, 
üzerinde durulması gereken bir diğer kalemi. 

Arkadaşlar, 1971 programında Hükümet, 
son yıllarda kâr transferlerinin devamlı bir 
artış gösterdiğini kabul etmektedir (Sayfa 23). 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, yabancı şirketle
rin kâr transferindeki hızlı artışın, özellikle 
yabancı petrol şirketleri tarafından, Petrol 
Kanununa göre yurt dışına çıkarılan döviz 
miktariyle ilgili olduğunu da tesbit etmiş ve 
raporuna dercetmiştir. 

İkinci Plân döneminde, yabancı sermaye 
girişleri, plândaki tahminin altında kalmış, bu
na mukabil dışarıya kâr transferleri maalesef 
plândaki tahminleri aşmıştır. Plânda, son üç 
yılda Türkiye'ye 130 milyon dolar yabancı ser
maye girmesi ve daha önce Petrol Kanununa, 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa veya 
Türk parasının kıymetini koruma mevzuatına 
göre girmiş olan çeşitli yabancı sermayenin 
dışarıya 81 milyon dolar kâr transferi yapması 
öngörülüyor. Gerçekte, 130 milyon dolar ye
rine sadece 69 milyon dolar sermaye girmiş, 
kâr olarak da 81 milyon dolar yerine 97 mil
yon dolar, yani girişler tahminin yarısı civa
rında, çıkışlar ise tahminin üstündedir. Yaban
cı sermaye ve kâr transferi kalemlerindeki 
aleyhte farkler, girişteki azlık, çıkıştaki faz
lalık toplanınca bu iki kalemde plânla gerçek 
durum arasında son üç yılda dış ödemeler den
gemiz aleyhine 77 milyon dolarlık bir fark gö
rülmektedir. Bu rakamlardan çıkan sonuçlar 
şunlardır : 

a) Kalkınmada yabancı sermayeye fazla 
bel bağlanmamalıdır; 

b) Kâr transferlerinin hızla artışını fren
lemek için tedbirler alınmalıdır; 

c) Kalkınma ve dış ödeme dengesi bakı
mından yararlı olmıyacak yabancı sermaye ya
tırımlarına, kesin olarak iltifat etmemek şart
tır. 

| Bu konudaki görüşlerimizi daha önceki yıl
ların bütçelerinde etraflıca açıkladığımız için, 
konu üzerinde daha fazla durmadan, işçi dö
vizleri konusuna geçmek istiyorum. 

Ödemeler dengemizin önemli bir kalemi de 
işçi dövizleridir. Bu vesile ile Millî Güven Par
tisi Grupu adına, yurt hasreti ve çoğu zaman 
aile hasreti içinde ahlâkları ve çalışkanlıkla-
riyle milletimizi şerefle temsil ederek Türk 
ekonomisine, en çok mıuhtacolduğu alanda en 
büyük yardımı yapan yurt dışındaki işçi va-
tandaşlarıımızı huzurunuzda saygiyle anmak 
isterim. 

1970 de işçi dövizleri, plândaki hedefin 100 
milyon dolar kadar üstüne çıkmıştır. 1971 
yılı için yıllık programın öngördüğü miktar, 
262 milyon dolardır ve plân hedefinin yakla
şık olarak 100 milyon dolar üstündedir. 

Demek ki, bu kalemde işçilerimiz milletimi
zin yüzünü güldürmüştür. 

îşçi dövizlerinin ekonomimize ve iktidara 
döviz sıkıntısının en ağır olduğu bir dönemde 
ne kadar büyük kolaylıklar sağladığını gös
termek için küçük bir mukayese yapmak kâfi
dir. 

1961 - 1965 yıllan arasında 5 yılda Türki
ye'ye işçi dövizi olarak giren miktar, 79 mil
yon dolardan ibarettir. Onu takilbeden son 5 
yılda giren işçi dövizi miktarı; 700 milyon 
dolan aşmıştır. Bu çok büyük bir ferahlık sağ
lamak gerekir iken, ne yazık ki başka kalem
lerde görülen dikkatsizlikler, ihmaller yüzün
den dış ödeme dengemiz, bu müstesna imkânın 
sağladığı kolaylıklardan yeteri kadar yararlan-
mamıışitır. 

Gurbetteki işçilerimizin alınteri ile kazanı
lan bu dövizin bir zerresini dahi spekülatif 
vurgunlar, gösteriş masraftan, lüks ithalât 
veya lüks eğlence turizmi için sarf etmeye hak
kı olmadığını Hükümete bir defa daha, bu mil
let kürsüsünden, hatırlatmayı vazife sayıyorum. 

Bu vesileyle, yurt dışındaki işçilerimizin 
maddi ve mânevi ihtiyaçlariyle daha yakından 
ilgilenmenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
hükümetler için, bir kadirşinaslık borcu olduğu
nu arz etmek isterim, işveren ülkede İşçileri
mizin haklarını savunacak yeterli, etkili, şef
katli bir teşkilât kurulmasına zaruret vardır. 
Teşkilât var, ama yetersiz. 
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Yurt dışındaki on binlerce Türk işçi çocuğu
nun eğitim ihtiyacı, millî kültür ihtiyacı, ana
okulları dâhil olmak üzere, karşılanmalıdır. 
Yurt dışındaki işçilerimizin konut kredisinden 
yararlanma alanında daha büyük kolaylıklar 
sağlanması, hem Türkiye'ye döviz girişlerini ar
tıracak, hem de büyük sosyal faydalar sağlıya-
caktır. Devlet Plânlama Teşkilâtımız ve ilgili 
bakanlıklar, yurt dışındaki işçilerimizin tasar
ruf lariiyle kuracakları şirketler ve Türkiye'de 
yapacakları plân hedeflerine uygun yatırımlar 
için, şimdikinden daha aktif tarzda önderlik 
yapmalıdırlar. 

Arkadaşlarım, Türkiye'nin her tarafında 
âfete uğramış köyler var. Topraksız ve az top
raklı geçim imkânından tamamiyle mahrum 
köyler var. Bu köylerde yaşıyan afetzede veya 
topraksız köylerde yaşıyan vatandaşlarımıza 
yurt dışına gitmede öncelik tanımak, işçi döviz-
lerîyle beslenen köy kalkınma kooperatiflerini 
teşvik etmek, kalifiye işçi, teknisyen, sanatkâr 
akınını frenlemek, yurt dışındaki işçilerimiz 
arasında girişilen yıkıcı ve bölücü faaliyetlere 
karşı daha tesirli bir mücadele yapmak zaruri
dir. 

Dış ödemeler dengemize ait bahsi bitirmeden 
birkaç kelime ile de turizm konusunu temas et
mek isterim. 

Ne yazık ki, dış borç yükümüzün hafifletil
mesi ve Türkiye inin dış yardım ihtiyacından 
kurtulması için en çok ümit bağladığımız kalem
lerden biri olan turizm kaleminde de bütün 
övünmelere, boş övünmelere rağmen, ne kadar 
başarısız ve tutarsız bir politika izlendiğini ge
çen yıl resmî belgelere ve rakamlara dayanarak 
etraflıca arz etmiş idim. 

Birinci plân döneminin başından beri, Tür
kiye'nin dış seyahat harcamalarına sarf ettiği 
döviz, turizmden sağladığı gelirden fazla ol
muştur. Turizm ve dış seyahat kalemi, devamlı 
surette açık vermiştir. Ancak devalüasyondan 
sonra, ilk defa olarak bu yıl, turizmden cüzi bir 
net gelir sağlanması beklenmektedir. 

Bu husustaki rakamları bir bir okuyarak, 
tabloyu okuyarak vaktinizi alacak değilim. 
Fakat bu kalemde plânım öngördükleriyle ger
çekleşme arasında büyük mesafe olduğu resmî 
belgelerde itiraf edilmiştir. 

[Borçlanarak sağlanan dövizlerin önemli bir 
kısmını zaruri olmıyan dış seyahat harcamaları 
için, lüks eğlence turizmi için sorumsuzca sarf 
etmek, kanaatimizce affedilir bir davranış de
ğildir. Bu konuda ciddî tedbirler alınmasını za
ruri görüyoruz. 

Aslında bu kcmu, dışarıya resmî döviz dışın
da götürülen Türk paralan sebebiyle, Türk pa
rasının dışarıdaki değeninin düşmesi bakımın
dan da önemli rol oynıyan bir konudur. 

Dış ödemeler dengesiyle ilgili bahsi tamam
lamadan önce Türkiye'nin dış borç yekûnunun 
1964 den 1969 a kadar % 63 oranında kabarmış 
olduğunu belirtmek isterim. 

Kalkınma kredisi karakterinde olmıyan kre
diler, IMF., EMA. kredileri gibi, mecburi ola
rak darda kalınca alınmakta, fakat bu krediler 
o günü geçiştirmeye yarasa bile, kısa bir süre 
sonra dış ödeme dengemiz için ağır bir yük 
haline gelmektedir. 

Bir yılda sağladığımız dış yardımın önemli 
kısmı, bâzı yıllar yansından fazlası eski borç-
lann faizine ve taksitine gitmektedir. 

Türkiye'nin muhtacolduğu «program kredi
leri» ni bulmak gitgide zorlaşmaktadır. Proje 
kredisi bulmak nisbeten daha kolay olsa bile, 
bu kredilerin de çoğu zaman kaçıınılmaz şekilde, 
belli mallara ve belli bir ülkenin mallarına bağ
lı krediler olmaları, birçok mahzurlar, maliyet 
mahzurları doğurmaktadır. 

Hulâsa, bugünkü Hükümet, kalkınma strate
jimizin temel hedeflerinden biri olan «ekonomi
yi dışa bağlılıktan kurtarma>x ve Türkiye'nin 
dış yardım iıhtiyaçlannı sona erdirme konusunu 
gerekli ciddiyetle ve gerekli basan ile ele alma
mıştır. ihracat, ithalât, turizm, yabancı serma
ye konulannda, plânda öngörülen ve aklın em
rettiği birçok tedbir tamamiyle ihmal edilmiştir. 

Türk parasının değerinin düşürülmesi, dış 
ödeme dengesi bakımından karşılaştığımız va
him güçlüklerden kurtulma ümidiyle girişilen 
ağır bir ameliyattır. Bu ağır ameliyata, bu ih
maller yüzünden Türkiye gelmiştir. 

Arkadaşlar, iç fiyatları kamçılıyacak yeni 
bir enflâsyon önlenmezse, açık finansmandan 
(kaçınılmaz ise, milletimiz devalüasyonun bütün 
acılanna ve. zararlı sonuçlarına boşuna katlan
mış olacak, devalüasyonun faydalı sonuçlan de
diğimiz, devalüasyona bağlanan ümitler de boşa. 
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çıkacaktır. Açık finansman tehlikesi bizi 1971 
bütçe rakamlarının tahliline .getirtmiş bulunmak
tadır. 

Genel ve katma bütçeli dairelerin, toplam 
harcamaları için 1971 yılında Hükümetin iste
diği ödenek: toplamı 38 322 000 000 likadır. 
Bütçe Karma Komisyonu eklediği 149 milyon 
lira ile birlikte, 1971 konsolide bütçesinin top
lamı 38 471 000 000 liraya varmıştır. 

Toplam bütçe giderlerimde geçen yıla göre 
artış 8,5 ımıilyar civarındadır; Oran olarak % 23 
civarındadır. Geçen yıllarda bütçe giderlerin
deki artış oranının ortalama % 8 ilâ % 14 ara
cında oynadığı düşünülürse, bir yılda % 28 i 
aşkın bir ödecıek artışının ne kadar ehemmiyet 
taşıdığı, kendiliğinden anlaşılır. 

Arkadaşlar, bu yılın bütçesinin asıl özelliği, 
adeneklerdeki bu çok büyük sıçramadan ziyade, 
ödeneklerim dağılışında, yatırımlar aleyhime mü
şahede edilen durumdur. Cari giderlerde geçen 
lyıla göre artış % 33 dür. Sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarında da aynı ölçüde yük
sek bir artış vardır. 

Yatırım harcamalarında ise, gerçekte, bir 
azalma vardır. Cari fiyatlarla % 8,7 oranında 
Ibir artış bulunduğu söylenebilir ve söylenmiş
tir. Ancak, cari harcamalar yılın fiyatlariyle 
% 33 oranında artarken, yatırım harcamalarının 
% 8,7 oranında artması demek, yatırım malla
rınım fiyatlarındaki artış hesaba katılırsa, ger
çekte, yatırım imkânlarının azalması demektir. 

Nitekim, bizzat Hükümetin Yüce Meclise 
sunduğu bütçe gerekçesinin 2 numaralı tablo
sunda Devlet Plânlamıa Teşkilâtının endeksleri
ne göre deflate edilmiş sabit fiyatlar üzerinden 
hesaplanmış yatırım ödeneklerinin, geçen yıla 
göre, % 13,6 oranında eksildiği bizzat bu resmî 
Ibelgede açıklanmaktadır. 

Böylece ortaya çıkan tablo şudur : 38,5 mil
yarlık bir bütçenin, 20 milyardan fazlası cari 
harcamalara, 10,5 milyardan fazlası transferlere 
ve sermaye teşkili harcamalarına ve sadece, 
7 915 000 000 lirası yatırıma ayrılmıştır. 

Böylece 1971 bütçesinin % 52 si cari masraf
lara, % 28 i sermaye teşkili ve transfer harca
malarına gitmekte ve sadece % 19,8 i yatırıma 
ayrılmış olmaktadır. 

Şu halde, 1971 bütçesinin bir özelliği çok 
hacimli olması ise, ikinci özelliği de, yatırımcı 

karakteri zayıf, tüketici yönü ağır basan bir 
bütçe olmasıdır. 

Personel giderlerindeki devamlı artışın mil
lî ekonomi bakımından gerçek tesirini görebil
mek için, bütçe rakamlarının da ötesinde, per
sonel giderlerini gayrisâfi {millî hasılayla muka
yese etmek lâzımdır. 

Gayrisaf âfi millî hâsılaya oranla, personel gi
derleri geçen yıl % 8,3, bu yıl % 10 dur. Gelişmiş 
saınaiyi ülkelerinde ise, personel giderlerinin 
(gayrisâfi millî hâsılaya oranı, % 3 civarındadır. 
Bu durulm, Türkiye^de Devletin ne kadar pa
halı işlediğini, ekonomiye ağır yükler yükliyen 
bir Devlet mekanizmasına sahip bulunlduğumu-
zv. göstermeye kâfidir. 

Devlet idaresinin maliyet hesaplarına yer 
veren bir iktisadilk içine sokulması zarureti 
her gün daha çoik meydana çıkmaktadır. Perso
nel Kanunu uygulamasından sonra değil, bu 
uygulamadan önce alınması lâzımgelen idari 
reform çalışmaları geri bırakılmıştır ve bu da 
milletimize çok pahalıya malolmuşjtur. 

Resmî israf, bürokrasi, kırtasiyecilik önlen
emedikçe, Hükümet programında, Demitfel Hükü
metinin ilk programımda yapılan va'din aksine 
olarak, Devlet idaresi yıldan yıla daha pahalı 
hale getirildikçe, cari Devlet giderleri hızlı kal
kınma ümitlerini yiyip bitiren bir «Timur fili»ı 
hailime geldikçe, Türkiye'nin gerekli yatırım se
viyesine ve gelişme hızına ulaşmasının güç ola
cağa. anlaşılmaktadır. 

Aziz arkadaşlarını, bugüne kadar yaptığımız 
taıhliller ve mukayeseler, bütçeain olduğu gibi 
uygulanacağı varsayımına dayanıyor. 

Aslında, bütçeler, olduğu gibi uygulanmıyor. 
Yıl içinde, ek ödeneklerle, cari giderler biraz da
ha artıyor. Nitekim, 1968 ve 1969 da, 2,5 mil
yarı aşan ek ödenek kanunları gelmiştir. 1970 de 
'bir milyarın üstünde ek ödenek istenmiştir. Bn 
yıl da aynı durumla karşılaşılacağı şimdiden 
belli gibidir. 

Bma karşılık, yıl sonunda Devlet gelirleri 
istenen ölçüde gerçekleşmeyince, yatırım kalem
lerinde kısıntı yapılmaktidır. Cari giderleri kıs
mak mümkün olamadığından, bu yola bâzı se
beplerle kolay kolay gidileımediğinden ilk akla 
gelen yatırım harcamalarını frenlemek olmakta 
veya İktisadi Devlet Teşekküllerinin yaitırimları 
için ayrılan ödeneklerin verilmesi, o yıl geri bı-
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Takılmakta ve bu suretle bütçelerin tüketici ka
rakteri yil içinde biraz-daha artmaktadır. 

Arkadaşlarım bu yıl bütçesinin özelliğini iyi 
anlamak için 1964 - 1969 dönemi, yani 6 yıllık 
(dönemde, bütçelerin % 26 sı yatırımlara gitti
ği halde, bu yıl yatırıma aynlan nisbetin % 19 
küsura düşmüş olmasını kaydetmek istiyorum. 

Bir de, .yıl içinde cari harcamalar şişirttir 
ve gelir darlığı sebebiyle yıl sonuna doğru ya
tırımlar kısılır ise, dalha da feci bir durumla 
karşılaşacağımız meydandadır. 

Bütçenin gelir kalemlerine gelince: Hükü
met 1971 yılında konsolide bütçe gelirlerinin 
1970 yılı tahminlerine göre % 28 oranımda ar
tış göstereceğini kabul etmektedir. Sayın Mali
ye Bakanına göre bu artış tahmini şu gerekçe
lere dayanıyor : 

% 7 kalkınma hızı gerçekleşirse gelirler 
normal olarak % 10 artar. 

Devalüasyon sebebiyle ithalât pahalılaştığı-
na göre, ithalâttan alınan gelirler artacaktır. 

Personel Kanunu uygulaması ücretlerden 
alınan vergileri artıracaktır. 

Akaryakıta yapılan zam gelirleri artıracak
tır. 

Ve nihayet sayın Maliye Bakanına göre, 
Finansman Kanununun uygulanması gelirleri 
artıran bir faktör olacaktır. 

Bu kalemlere ilâveten en az iki kalem daha 
eklemek lâzım. Karşılık paralar kaleminde, dış 
kredilerin Türk parası karşılığı artacağı için 
tabiatiyle bir artış olması beklenmelidir. 

Bunun yanında Maliye Bakanı, isabet dere
cesi çok tartışılabilecek olan bir kararla, bir 
kaynağa daha el atmıştır; artan emekli kese
neklerini Emekli Sandığına bırakmayıp, bütçe 
açığını kapatmakta kullanmaya karar vermiş
tir. Bu da 1971 bütçesinin gelir rakamlarını 
(büyülten önemli kalemlerden biridir. 

Aslında durmadan külfeti artan ve aktuarye 
açığı yüzünden güç durumlara sürüklenme teh
likesiyle karşılaşan Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığını, emekli keseneklerindeki artıştan 
mahrum bırakmamak ve bütçe açığını kapat
mak üzere bu kaynağa el atmamak yerinde 
olurdu, kanaatindeyiz. 

Arkadaşlarım, bütçenin gelir tahminleri 
gerçekleşecek midir? Biraz önce arz ettiğim 
devalüasyon, Personel Kanunu uygulaması gibi 

sebeplerle, arızî sebeplerle 1971 de bütçe gelir
lerinde önemli bir sıçrama olması beklenmelidir. 
Ancak normal vergi gelirlerinin Hükümetçe tah
min edildiği ölçüide artacağı ve finansman ka
nunları adı verilen vergi tedbirlerinin Hüküme
tin beklediği ölçüde gelir artışı sağlıyacağı, ka
naatimizce çok şüphelidir. 

İthalât vergilerinden beklenen artışın ger
çekleşebilmesi, 1971 yılı için öngörülen 
1 045 000 000 dolarlık ithalâtın tam olarak ya
pılabilmesine bağlıdır. Döviz darlığı çekilirse 
ve bu ithalât tam olarak yapılamazsa, bu tak
dirde ithalâta ilişkin vergi tahminleri aynen 
gerçekleşemez. 

1969 da vergi gelirleri tahsilatı Maliye Ba
kanlığının tahmininden % 10 daha düşük ger-~ 
çekleşmiştir. 1970 de devalüasyon gibi olağan
üstü sebeplerle fonlar, karşılık paralar çok bü
yük ve arızî artışlar göstermişlerdir, fakat Va
sıtalı ve Vasıtasız vergilere bakılırsa görülür ki, 
1970 de de beklenenden daha az tahsilat olmuş
tur. 

1971 de vergi artışlarının beklenen seviyeyi 
bulması, her şeyden evvel % 7 kalkınana hızının 
gerçekleşmesine bağlıdır. % 7 kalkınma hızmın 
ise bugünkü gidişle gerçekleşmesi, her şeyden 
fazla sanıyoruz M, hava şartlarına bağlıdır; sa
nayi sektöründe karşılaşılan derin güçlükler se
bebiyle. 

Vergi sistemimiz ve yeni vergi tedbirleri 
üzerinde Millî Güven Partisinin görüşlerine ge
lince : 

Kanaatimizce bilhassa gelişmeye muhtaç bir 
ülkede vergi sisteminin üç önemli fonksiyonu 
vardır : 

1. Sık sık Vergiler ihdasına lüzum kalma
dan, esnek bir bünyeyle vergi sistemi Devletin 
muhtacolduğu gelirleri sağlamalı ve sıhhatli 
bir şekilde sağlamalıdır. 

2. Vergi sistemi âdil olmalıdır. Bununla da 
yetinmiyerek gelir dağılımı bakımından cemi
yette mevout adaletsizlikleri düzeltici bir tesir 
yapmalıdır. 

3. Vergi sistemi ekonomik gelişmeyi hızlan
dırmalıdır. Yatırımları engelliden, kalkınmayı 
geciktiren olumsuz etkiler yapmamalıdır. Sana
yileşme, ihracatın artırılması, turizm gelirleri
nin yükseltilmesi, memleketin gelişmeye muhtaç 
bölgelerinin daha hızlı kalkınması gibi; Türki-
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ye'nin hayatî dâvalarından biri olan, vatan bü
tünlüğü ile ilgili, iktisadi kalkınma ile ilgili, her 
yönüyle birinci derecede önemli bir dâvası olan 
(gelişmeye muhtaç bölgelerin kalkınması ile il
gili temel iktisadi hedeflere hizmet eden bir 
vergi sistemi, uygulanmalıdır. 

Vergi sistemimiz her üç bakımdan, yani ge
lir sağlama, sosyal adalete hizmet ve ekonomik 
kalkınma hedefine hizmet bakımından kusurlu
dur. 

Vergi politikası bakımından kanaatimizce 
Hükümetin temel hatası, vergi idaresiyle ilgili 
ıslahatı en başta ele alması icabederken, bu dâ
vayı en sona bırakmış olmasıdır. Sağlam, tesir
li bir denetleme sisteminin kurulması, vergile
me usullerinin ıslahı, vergi idaresinin görevini 
tam olarak yapar hale getirilmesi, vergi ziyaı-
nın önlenmesi vergide verimliliği sağlamanın 
da, vergi adaletini gerçekleştirmenin de tek 
yoludur. Aksi halde vergiyi kaynakta tevkif 
usulü ile ödiyenler ağır külfetlere katlanırlar. 
Vatandaşlık görevini tanı olarak yerine getir
mek istiyenler için vergiler ağır olur. Başkaları 
için vergi hafif olur. Adalet sağlanmaz, verim 
sağlanmaz. Tek kelimeyle çok adaletsiz olan 
vergileme durumu daha adaletsiz bir duruma 
gelir; vergi yükü arttıkça. 

Artan bütçe açıklarını, kabaran cari mas
rafları, iktisadi Devlet Teşekküllerinin zarar
larını karşılamak için 1969 da bâzı vergilere 
1,5 milyar lira civarında zam yapılmıştır. 1970 
te de yeni vergi tedbirleri yürürlüğe konmuş
tur. Bu tedbirler cümlesinden olarak 4 yeni 
vergi; işletme, taşıt alım, gayrimenkul değer 
artışı, Spor - Toto vergileri ihdas edilmiştir. 
Birçok vergilere, bildiğiniz gibi, zamlar yapıl
mıştır. Gider vergilerine yüzdeyüz kadar zam 
yapma yetkisi Hükümete verilmiştir ve bina ve 
Arazi Vergisi yerine Emlâk Vergisi getirilmiş
tir. 

Arkadaşlar, bütün bu tedbirler silsilesi için
de nazari olarak Kalkınma Plânına, vergi ada
letine, ekonomik icaplara uygun görünenler var
dır, fakat yeni vergiler, Hükümetin iddia etti
ği gibi, sadece varlıklı vatandaşları ve onların 
da lüks tüketimlerini hedef almış değildir. Fa
kir ve orta halli vatandaşların günlük tüketim 
ve kullanma maddelerinden bâzıları da yeni 
vergilerin etkisiyle pahalılaşmıştır. 

Bu vergi ve zamlardan bâzılarının, para 
kıymetinin düşürülmesinden doğan sınai mali
yet yükselişleriyle aynı zamanda raslaması, öl
çüsüz fiyat artışlarına yol açmıştır. 

Yeni vergi kanunları vergi sistemimizi ba
sitleştirmek yerine, tam aksine daha karışık 
hale getirmiştir. Dürüst vergi mükellefleri için 
son derecede ağır yükler ihdas etmiştir. Daha 
önce uygulandığı alanlarda yolsuzluklara, hiç 
değilse tazyiklere, güçlüklere yol açmış olan 
takdir usulleri, son vergi kanunları ile yeniden 
önem kazanmıştır. 

Yeni vergi kanunları sanayileşmeyi, turizmi 
teşvik edici değil, engelleyici hükümler getir
miştir. 

Ucuz meskenler için istisna tanımış görün
mesine rağmen, işçi vatandaşlarımızın ve baş
ka dar gelirli yurttaşların kooperatifler eliyle 
mesken sahibi olmalarını güçleştirmiştir. Lüks 
inşaat yatırımlarını frenlemek iddiası ile yü
rürlüğe konan hükümler, gayrimenkul tedavü
lü ve inşaat sektöründe devlet gelirlerinin de 
düşmesine yol açacak şekilde ölçüsüz bir dur
gunluğa yol açmıştır. 

1970 yılında kabul edilen yeni vergi kanun
larının elle tutulur sonucu, iktisadi hayatımız
da yarattığı endişeli hava ve duraklamadır. 
Bâzı sanayi dallarında görülen ağır bunalım ve 
işsizliği artıran durgunluk geniş ölçüde yeni 
vergi kanunlarının sonucudur. Bu son tecrübe 
bir defa daha maliye hocalarımızın bize tekrar
ladıkları. eski bir mütearifeyi teyidetmiştir, ye
ni vergi kanunları koymak veya vergi oranla
rını artırmak her zaman Devlet gelirlerini ar
tırmak anlamına gelmez... 

Millî Güven Partisi G-rupu adına daha önce 
Saym Melen'in belirtmiş olduğu gibi, son ver-
igi tedbirleri, vergilerin veriminden çok, ver
gilerin tazyikini artırmıştır, vergiye karşı mu
kavemet hissi doğurmuştur. Vergiye karşı mu
kavemet duygusunun bir sebebi de, Devletin 
gayrisâfi millî hasıladan gitgide artan bir pay 
alması, fakat sağladığı bu gelirleri gerektiği 
kadar verimli şekilde kullanmadığının görül-
mesidir. Vatandaş kısır harcamalardaki ölçü
süz artıştan, resmî israftan, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin verimli çalışmamasından dolayı 
kendi omuzuna her gün yeni yükler bindirilme
sinden şikâyetçidir. 
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Tekrar edelim İri, yapılacak iş, plâna uy
gun şekilde vergi ıslahatım gerçekleştirmek, 
vergi kayıplarını önliyecek denetleme tedbir
lerini kuvvetlendirmek, vergi dairelerini ve 
vergi kazalarını ıslâh etmek, vergileme usul
lerini düzeltmek, indirim, muafiyet, erteleme 
gibi usullerin uygulanmasında ciddî ve sıkı 
bir inceleme yapmak, iktisadi Devlet Teşek
küllerini bütçeye her gün daha çok yük olma-
yerine, kaynak yaratır hale getirmek, idari 
reform çalışmaları ile Devlet makinasmm da
ha iktisadi çalışmasını sağlamak, resmî isra
fa engel olmak ve mahallî idareler maliyesini 
yola koymaktır. Aklın da, kalkinma plânının 
da emri zaten bundan ibarettir; bunlardır. 

Arkadaşlar, mahallî idarelerimizin malî du
rumunu uzun boylu izaha lüzum görmüyorum. 
Mahallî idarelerimiz - yatırım yapamaz, hattâ 
bâzıları maaş ödiyemez duruma gelmişlerdir. 
Hazırlanmış olan belediye gelirleriyle ilgili 
tasan, çok dağınık birtakım yeni mükellefiyet
ler getirdiğinden, finansman Kanununa ilâve 
edildiği zaman bir çok güçlükler yaratacak ka
rakterdedir. Üstelik belediyelerin ihtiyacını 
karşılamaya muktedir olmıyacaktır. Malî tev-
zin Kanunu tasarısı, günün şartlarına göre de
ğerlendirilip, yeniden ele alınmalıdır. Hazır bir 
tasarıdır. Geri kalmış bölgelerin belediyeleri
nin ihtiyaçları da ancak böyle karşılanır. Dev
let Plânlama Teşkilâtımızın hazırladığı ve Hü
kümetin imzaladığı 1971 Programı da esasen 
Millî Güven Partisi sözcüleri tarafından yıl
lardan beri ısrarla istenen malî tevzin Kanu
nu tasarısını tavsiye etmektedir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin durumuna 
gelince: Bu teşekküller yıldan yıla açıklan ar
tar bir haldedirler. 1967 rakamına bakınız, 
-'607 milvon lira genel bütçeden yardım yap
mışız. 1968 de 807 milyon, 1969 da 1 500 000 000, 
1970 te 2 milyar, 1971 bütçe tasansında 
2 399 000 000 lira. 

Arkadaşlar, bu gidişin sonu yok. Bu mik
tarın hepsi yatıranlar için de değil. Yüz mil
yonlarca lirası, 1 milyara yakın kısmı cari iş
letme açıklarının kapatılmasında kullanılacağı 
resmî belgelerde yazılı. 

Arkadaşlar, bu konuda 1965 yılından bu ya-
jna Sayın Demirel'in imzası ile yayınlanmış 
olan yıllık programlarda, iktisadi Devlet Te-
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şekkülleriyle ilgili olarak, yıl içinde alınacağı 
vadedilen tedbirlerin hiçbiri gerçekleşmediği 
için, geçen yıl bunları bir bir imzalan taşı
yan belgeleri okuyarak arz ettim. Zabıtlarda 
vardır. Tekrar edecek değilim. Bu ıslâhat cid
diye alınmadığı için, yeniden düzenleme çalış-
malan, başka bütün temel ıslahat konuların
da olduğu gibi, bu konuda da ihmal edildiği 
için maalesef açıklar büyük bir hızla artmak
tadır. 

Bu yıl arkadaşlar sizlere, bilinen cephesi ya
nında bu konunun, aynı derecede bilinmiyen 
bir başka yönünü arz etmek istiyorum. İktisa
di Devlet Teşekküllerimizin iştirakleri vardır. 
Kelimesini izin verirseniz başta söyliyeyim, so
nunda da söyliyeceğim ya, ba-şta söyliyeyim; bu
rada bir «yağma» söz konusudur, «İsraf» keli
mesi hafif kalır, değerli arkadaşlarım. Bunu 
ezbere söylemiyorum. Şimdiye kadar verdiğim 
bütün rakamlar resmî Devlet belgelerine dayan
dığı gibi, şimdi arz edeceğim rakamlar da Hü
kümetin imzasını taşıyan Devlet Plânlama Teş
kilâtınca hazırlanmış belgelere dayanmaktadır. 

Karma ekonomi başka şeydir, karma teşeb
büs başka şeydir. Karma ekonomi özel teşeb
büslerle Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yanya-
na ama, ayrı olarak tam bir güven içinde ser
best rekabet ve piyasa ekonomisi kurallarına 
uyarak çalışmalarına imkân veren; hürriyete 
saygılı bir ekonomi düzenidir. Biz, karma eko
nomiye inanıyoruz. 

Bir de karma teşebbüs vardır. Karma teşeb
büsün karma ekonomiyle ilgisi yok. O, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin özel şahıslarla ortaklık 
kurup birtakım şirketlere, hâkimiyet kendi elin
de olmaksızın, hâkimiyet özel şahıslarda olarak 
sermaye yatırması ve bunu da krediyle besle
melidir. Buna iştirakler deniyor. 

Arkadaşlar, bu iştiraklerde ortaya çıkan 
dunun nedir? Akla sığmaz sorumsuzluklar, ak
la sığmaz maceralardır. Geçirilmiş acı tecrü
beler vardır. Devlet Plânlama Teşkilâtının ilk 
kuruluş yıllarında bu mevzuda yapılan bir etüt, 
bu iştiraklerin sayı bakımından da, maceracılık, 
israf ve yağma vasfı baînmından da ne kadar 
tahmin edilmez sınırlara varmış olduğunu orta
ya koymuş idi ve bu sebeple buna bir son veril
mesi dileği ortaya atılmıştı. 
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İkinci Kalkınma Plânı yapılırken Hükümet 
bu karma teşebbüslere yeniden yol vereceğini 
ilân etti, plâna koydu. İkaz ettik, uyardık, 
tehlikeli olduğunu ifade ettik, eski misallerden 
bahsettik. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi size Sayın Baş
bakanın imzasını taşıyan, bütün Hükümetin im
zasını taşıyan belgeden şu cümleyi okuyayım : 
(1971 programı, 1 nci cilt, sayfa 94) «İştirak
ler» diyor, «iktisadi Devlet Teşekkülünün fa
aliyetiyle ilgili olmak ve iktisadilik ilkesiyle tu
tarlı bulunmak icabederken tatbikatta bu tu
tarlılık sağlanamamıştır.» 

Bu, kalitatif bir beyan. Bir de rakamlara ba
kalım. İktisadi Devlet Teşekkülleri milyarlarca 
lira yatırdıkları bu iştiraklerden yüzde yarım 
ölçüsünde dahi g-elir sağlayamamaktadırlar. 
Resmî belgeyi okuyorum. 

1968 de iştiraklere bağlanan para 2 247 000 000 
Tl. sidir. Buna kargılık sağlanan gelir 79 milyon 
liradır. Oran yüzde 0,35, yani binde 3,5 tur. 
1969 da iştiraklere bağlı olan millet parası 
2 693 000 000 liradır, sağlanan gelir 106 000 000 
liradır. Yatırılan paraya göre sağlanan gelir 
oranı yüzde 0,39 dur. Ortalama yüzde 8 , 5 - 9 
faiz ile finansman kredisi alan bu millî kuruluş
ların yüzde yarım bile tutmayan bir gelir sağ-
lıyacak şekilde bu fonları özel şirketlere dağıt
maları, millet parasının sorumsuzca sokağa atıl
ması demek değil midir? Bir yandan da bu ku
ruluşların açıklarını kapatmak için geçim sıkın
tısı çeken vatandaşın omuzuna durmadan yeni 
vergiler yüklenmektedir. Burada gerçek bir 
yağma manzarası vardır. M. G. P. Grupu ola
rak, bu konuda bir Meclis araştırması açılması
nı. Yüce Meclisten istemeye karar vermiş bulu
nuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, iktisadi konularla ilgili 
tahlil ve tenkidlerimizi tamamlamak için, fi
yat yükselişleri ve hayat pahalılığı, istikrar 
tedbirleri konusuna da kısaca temas etmek iste
rim. 

Bu konu, işlenmiş bir konudur ve herkesin 
günlük hayatında bildiği bir konu olduğu için, 
vaktin darlığı sebebiyle, kısa geçmeye çalışaca
ğım. 

Türk parasının değerini kaybetmesi, her şey
den önce açık finansmanın sonucudur. Fiyat ar
tışlarının başta gelen iktisadi sebebi, bir taraf -
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tan Devletin, bir taraftan Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin sıhhatli yollardan gelir sağlama ye
rine, gitgide artan ölçülerde Merkez Bankasının 
kapılarını zorlamalarıdır. 

Geçen yıllarda bütçe müzakereleri sırasında 
fiyat artışından, istikrarsızlıktan bahsetikçe, 
enflâsyonist baskıdan bahsettikçe Hükümet; 
«hayır» diyordu, «enflâsyonist baskı yoktur, is
tikrar vardır, cüzi fiyat artışları normaldir, 
gelişen bir ülkede bu bir sıhhat alâmetidir» ve 
saire deniyordu. Fakat Bakanlar Kurulunun 
imzasını taşıyan 1971 programını okursanız, de
valüasyonu izah etmek için söylenen nutukları 
incelerseniz görürsünüz ki, bu defa Hükümet 
kendi imzasiyle, «Kamu sektörü enflâsyonist 
balkıyı yaratan sebeplerden biri olmuştur.» di
ye aynen yazılmaktadır. Böylece g'eçen yılki ten-
kidlerimisin haklılığı kabul ve teslim edilmiş
tir. 

Bu münasebetle Bütçe Karma Komisyonu
muzun temennisine uygun olarak , toptan eşya 
fiyatları ve şehirlerimizin geçinme endekslerini 
gösteren endekslerin, son derecede yetersiz ol
duğunu ve bu endekslerin ıslah edilmesi yolun
da geçen yıllarda ileri sürülmüş temennilere 
rağmen, endekslerin hâlâ sıhhatli bir hale ge
tirilmemiş olmasını esefle karşılanacak bir olay 
saydığımızı belirtmek isteriz, «Esefle karşıla
nacak olay» tâbiri Karma Komisyonumuzca kul
lanılmıştır, 

Arkadaşlar, bu durum, para ve kredi poli
tikası bakımından farsız, önünü görmeden ara
ba kullanmaya yol açar. Bu balamdan endeks
ler süratle ele alınmalıdır. 

Fiyatlar bakımından bizi gelecek için endişe
ye düşüren bir durum, ikinci Beş Yıllık Plâna 
göre kamu tüketim harcamalarında yıllık or
talama artış yüzde 8,8 olmalı. Bu yıl yüzde 
8,8 yerine 38 dir kamu tüketim harcamaları ar
tışı. Bunu dengelemek için özel tüketim har
camalarında artış yüzde 2,5 a indirilmiştir. Yüz
de 2,5 demek, nüfus artışından daha az bir ra
kam demektir yani; resmen nüfus artışı kadar 
dahi tüketimde artış olmıyacaktır'm itirafıdır 
yani; 1971 yılında vatandaşların ortalama ya
şama seviyelerinde bir düşme olacağının Hükü
met belgesiyle resmen itirafı ve tescilidir. Başka 
türlü yüzde 2,5 ta özel tüketim harcamalarını 
tutamazsınız. Nüfus artışının yüzde 2,5 tan 
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fazla olduğu bir ülkede, özel tüketim harcama
sını böylece «sınırlayacağım» demek, hele bâzı 
kimseler bu sınırın üstünde özel tüketimlerini 
artırabildikleri takdirde, başka bâzı kimselerin 
geçmiş yıllara göre yaşama seviyelerinde bir ge
rileme olacağının itirafı anlamına gelir arkadaş
larım, 

Bu notkada şüphesiz yüksek gelir seviyele
rinde düşme olacaktır, deniyor, denecektir. 
Ama, bunu sağlamanın tatbikatta söylemek ka
dar kolay olmadığını görmüş bulunuyoruz ve 
biraz evvel yapmış olduğumuz tahliller, hattâ 
vakit olsaydı arz edebileceğim birçok program 
rakamları, durumun böyle olmadığım göster
mektedir. 

Gerçekte kaybeden, tarım gelirleri bahsinde 
gördüğümüz gibi, büyük köylü vatandaş küt-
lesidir. Esasen Hükümet bunu itiraf ediyor, 
1971 programında aynen şu cümleyi kullanmış, 
üstü kapalı : 

«Enflâsyonist baskıların hâkim olduğu bir 
dönemden sonra, istikrar hedefinin ağırlık 
kazanması, ekonominin diğer hedeflerinden bir 
süre için bâzı fedakârlıkların yapılması ihti
malini beraberinde getirmiştir.» 

Demek isteniyor ki, istikrarı sağlamak için 
gelişme hedefinden, vatandaşların refahını yıl
dan yıla artırma hedefinden bir süre için fe
dakârlık yapılması esasen bir ölçüde zaruri ola
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, kredi konusu, istik
rarla yakından ilgili bir konudur. Krediler bah
sinde geçen yıl dikkati çektiğimiz bir konu 
vardı : Zirai kredilerin dağılışında büyük ada
letsizlik vardır. Resmî kredi kaynaklarından 
beslenen tefecilik birçok yurt bölgelerinde köy
lü vatandaşı ezmeye devam etmektedir. Zirai 
krediler dışında, sanayi, turizm ve saire kredi
leri, bilindiği gibi, yetersizdir. 

Fakat bu yıl üstünde özellikle durmak iste
diğim bir konu var. Tarımsal üretimle hiç il
gisi olmıyan bir tüketim kredisi dağıtılmakta 
Türkiye'de : Adına «gübre kredisi» denir, adı
na «tohumluk kredisi» denir. Ama geçen yıl arz 
ettim; birçok köylü vatandaş cebine konan kâ
ğıdı tohumluğa el sürmeden, tarlasına o sertifi
kalı tohumluktan bir kuruşluk atmadan, o kim
yevi gübrenin bir gramını kullanmadan vesika
yı yarı yarıya ucuz fiyatla devreder. Acele tü-
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ketim kredisine muhtaçtır, yüz liralık gübre 
belgesini elli liraya satar, günlük ekmeğini el
de eder ve borçlanır Ziraat Bankasına. Bunun 
mekanizmasını izah ettim ve bununla birçok 
insanların nasıl havadan para kazandıklarını; 
Ziraat Bankası kaynaklarının zirai yatırım için 
kullanılması, zirai kalkınmada kullanılması ge
reken kaynakların nasıl eriyip bittiğini ifade 
ettim. 

Arkadaşlar, bu yıl Hükümetin imzasını ta
şıyan program, Resmî Gazete belgesinde gör
düğüm bir rakamı arz etmek isterim. 

1966 senesinden 1970 senesine kadar ziraat 
alanında «şöyle kredi dağıttık, böyle sertifika
lı tohumluk dağıttık, şöylesine gübre ile gelir
leri artırdık» denilen sahada gerçek durumun 
ne olduğunu gösteren şu rakamlara balanız : 

1966 da dağıtılan kimyevi gübre kredileri
nin yüzde 80 i geri dönerken, 1970 de geri dön
me yüzde 30 a inmiştir, yüzde 70 i gitmiştir. 

Sertifikalı tohumluk kredisi 1966 dan 1970 e 
kadar çok artmış. Fakat aynı yıllarda geri dön
me oranı ne olmuş? 1966 da Ziraat Bankası bi
raz daha ciddi dağıtım yapmış, yüzde 86 sini 
geri almış. 1970 te geri dönme oranı yüzde 10, 
yüzde 90 ı gitmiş, alınamamış. Geri dönme ora
nının üç yılda yüzde 86 dan yüzde 10 a düşme
sinin bir mânası vardır; bu, korkunç bir kay
nak kaybıdır. 

«Tarımda teknolojiyi geliştiriyoruz, modern 
girdileri artırıyoruz» edebiyatı altında millet 
parasının nasıl har vurulup - harman savrul
duğunun bir delilidir. Aynı resmî belge, bâzı 
yurt bölgelerinde tohumluk kredilerinde geri
ye dönüş oranının yüzde 0,3 yani binde 3 ora
nında olduğunu itiraf etmektedir. İktisadi Plân
lama cildi, sayfa 73, merak edenler için. 

Partizanca tutumların, rey avcılığının, ya
ran kayırmanın, siyasi tercihlerle rastgele kre
di dağıtmanın acı sonuçlarıdır bunlar. 

Sevgili arkadaşlarım, bu konuda da bir 
araştırma yapılması gerektiği inancındayız. 

Sosyal konularda da durum parlak değil
dir. îş Kanunu başta olmak üzere çalışma haya
tımızla ilgili birçok mevzuat geri kalmıştır, iş 
güvenliği ve işçi sağlığı yönünde alman ted
birler yetersizdir. Bir yılda iş kazası ve meslek 
hastalıkları sebebiyle kaybedilen işgücü top
lamı 7 622 000 i aşmıştır. Esnaf ve sanatkâr-
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larımız başta olmak üzere, işçiler dışında kalan 
vatandaşlarımızın da sosyal güvenliğe kavuştu
rulması şarttır. 1964 senesinden beri esnaf ve 
sanatkârların güvenliğe kavuşturulması hak
kında yapılmış olan vaitler gerçekleşmemiştir. 
Esnaf ve sanatkârlarımızın daha kolay usul
lerle vergilenmesi, kredi, eğitim, teşkilâtlanma 
konularındaki haklı istekleri; ustalık, kalfalık, 
çıraklık kanunları bir türlü ele alınmamıştır. 

Sağlık alanında ise, gösterişle gerçek ara
sında çok büyük farklar olduğunu resmî ra
kamlar ortaya koymaktadır. Evvelâ avrılması 
gereken malî kaynak bakımından sağlık hiz
metlerine, plânın emrettiği kaynaklara nazaran 
ayrılan para 1968 de yüzde 42 oranından daha 
az olmuştur. Son üç yılda yüzde 26 oranında 
bir geri kalma vardır, ayrılan kaynak bakımın
dan. Üçyüz sağlık ocağı yapılacaktı senede. 
1969 da 59 sağlık ocağı hizmete girmiştir, Sağ
lık ocakları bakımından geri kalma oranı, Dev
let Plânlama Teşkilâtının rakamı, yüzde 46 dır. 
Sağlık evleri bakımından geri kalma oranı yüz
de 59 dur. Üstelik, bunların birçoğunda, yarı
sından fazlasında hekim yoktur, sağlık memu
ru yoktur. Bunlar, boş duran, israf âbidesi ha
linde yükselen binalardır. Bunun kabahati Hü
kümetin takibettiği sağlık personeliyle ilgili üc
ret politikası olmuştur. Bunu geçen yıl arz et
tik, itiraz edildi. 

Hükümetin imzasını taşıyan cümleyi aynen 
okuyorum : 

«Belirli bir sağlık personeli ve ücret politi
kasının uygulananı aması nedeniyle geri kalmış 
bölgelere sağlık personelini çeken tedbirlerin 
etkisini kaybetmesi, sosyalleştirme programla
rının yavaşlamasına yol açmıştır.» 

Ters bir kararla gidenler geri getirilmiştir. 
Sevgili arkadaşlarım, bu rakamlarla daha 

çok vaktinizi almak istemiyorum. Vaktim da
raldığı için konuşmamın sonunu bağlamaya ça
lışacağım. 

Buraya kadar yaptığımız açıklama ve tah
liller, Türkiye'nin genel tabloısuyla; iktisadi, 
malî, sosyal, siyasi tablosuylıa ilgili idi. Grupu-
muzun değerli sözcüleri çeşitli bakanlıklar vesi-
lesyle bu görüşlerimizi daha teferruata, daha 
derinlere indirecekler ve temas etmek imkânını 
bulamadığımız memleket dertlenme, meselelerine 
bakanlıklar bütçelerinde, daireler bütçelerinde 
temas edeceklerdir. 

Yalnız şimdiye kadar yaptığımız tahliller, 
bugünkü Hükümetin kalkınma plâniyle bizzat 
çizdiği hedeflere, iktisadi kaljkınma konusunda 
dış ödeme dengesi bakımından da, plânın sosyal 
hedefleri bakımından da ulaşamadığını, hattâ 
birçok alanlarda bu hedefe yaklaşamadığını 
açıkça ortaya çıkarmıştır. 

Bu tahlilleri yaparken, daima haklı ve in
saflı olmaya itina gösterdik. Rakamlarımızı 
resmî kaynaklardan aldık. Doğru olduğuna 
inanmadığımız bir rakamı kullanmadık. Yan
lış anladığımız bir nokta olursa, hakkaniyetle 
«gerçek şudur» demeye hazırız. Yalnız, kul
landığımız bütün rakamları resmî Devlet belge
lerinden, Hükümet imzasını taşıyan bebelerden 
almaya çalıştık. Objektif ve yapıcı olmaya 
gayret ettik. İddialarımızı resmî vesikalarla 
ispat hususunda itina gösterdik. 

Şimdi konuşmamı tamamlarken, Türkiye'
nin genel durumu ve 1971 bütçesi bakımından 
ortaya çıkan gerçekleri ve buraya kadar arz et
tiğim hususları kısa bir özet halinde toplamak 
ve konuşmamı böylece bitirmek istiyorum: 

Türkiye'nin toplam kalkınma hızı üç yıldan 
beri plân hedeflerinin gerisindedir ve bir önce
ki yıldan daha düşük olmaktadır. 

Sanayileşme alanında üç yıldan beri % 12 
olan hedefine erişememiştir. Gelişme hızı her 
yıl, bir önceki yıldan daha düşük olmuş ve ge
çen yıl sanayi sektöründe gelişme hızı % 12 ye
rine % 3,6 ya kadar düşmüştür. 

Hatalı bir sanayileşme politikası, Türkiye'
nin ödeme dengesini düzeltmek şöyle dursun, 
ekonomiyi daha çok dışa bağlı, daha çok yar
dıma muhtaç duruma getirmiştir. 

Plânın, ağır sanayi ve yatırım malları sa
nayii bakımından çizdiği çizgiden sapıldığı, biz
zat Hükümetin imzasiyle yayınlanan belgede 
söylenmektedir. 

Tarım alanında, üç yılda % 12,5 civarında 
bir gelişme elde edilmesi gerekirken sadece 
% 2 civarında bir gelişme saklanmıştır. 1970 
te gelişme hızı % 0,4 e kadar düşmüştür. 

Tarım sektöründeki gelişme, Türkiye'yi bes
lenme problemleriyle karşı karşıya getirecek 
kalkınmayı tehlikeye dşüreoek kadar yavaştır. 

Nüfus, tarımdaki hâsıladan daha hızlı arttı
ğı için, köylü vatandaşlarımızın ortalama geliri 
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son üç yılda maalesef yükselmemiş, gerilemiş-
tL.\ 

Hükümet, insan - toprajk ilişkileri ve tarım 
jkalkınmaısı ile ilgili temel ıslahat tedbirlerini, 
gerekli sürat ve ciddiyetle ele almamıştır. 

Zirai eğitime önem verilmemesi, milyarlar
ca liralık dövize ve fedakarlığa mal alan gay
retlerin istenen faydayı sağlamasını engelle
miştir. 

Ziraat Bankasının hakkı olan kanuni öde
nekler, orman köylüsünün hak^ı olan ödenek 
bütçeye konmamıştır. 

Kredi almaya hakkı olmıyan yaran ve ya
kınlara, himaye ve partizanlıkla kredi veril
diği, Ziraat Bankası imkânlarının har vurulup 
harman savrulduğu resmî belgelerle sabit ol
muştur. 

Türkiye'de, son yıllarda, işsizli|k tehlikeli şe
kilde artmaktadır. Köylerde gizli işsizlM, mev
sim işsizliği, şehirlerde ve tanm dışı sektörlerde 
açık işsizlik, gitgide büyüyen bir dert halini 
almıştır. 

Yeni işyeri açma ve istihdam imkânları ba
kımından plân hedeflerinin çok gerisinde 
kalınmış, işsizlik rakamlarında son üç yılda 
azalma yerine iki misline yakın artış görül
müştür. 

Hükümet, bu konuda, plânda yer alan özel 
tedbirleri ihmal etmiş, israfçı ve hesapsız iktisa
di politikasiyle işsizliği daha da artıracak bir 
ortam doğurmuştur. 

Hükümetin eğitim politikası millî bünyemi
ze, plânın emirlerine, Türkiye'nin gelecekteki 
insan gücü ihtiyaçlarına aykırı düşmektedir. 
Bu yüzden aydın işsizliği problemi de büyü
mektedir. 

Yatırım tarafı zayıf, tüketici bir bütçe olan 
1971 bütçesi, işsizliği daha da artıracak nitelik
tedir. Düz işçiler yanında, kalkınmamız için 
şiddetle muhtaçolduğumuz vasıflı iş gücü de 
yurt dışına gitmektedir. Vatan hasreti ve bin-
bir fedakârlık içinde çalışarak, dış ödeme den
gemiz bakımından en büyük hizmetleri yapan 
yurt dışındaki işçilerimizin millî kültür ihtiyaç
ları başta olmak üzere, birçok ihtiyaçlariyle ve 
meseleleriyle daha ciddî şekilde uğraşılmalıdır. 

Demire! hükümetlerinin icaratı; Türkiye'yi, 
ekonominin dışa bağlılığını azaltmajk yolunda-

I ki millî hedefe yaklaştırmamıştır. Kalkınma 
temposu yavaşladığı, yatırım malları ithalâtın
da plân rakamlarına göre endişe verici bir dü
şüklük olduğu halde, dış ticaret açığı büyümek
tedir. Dış ticaret açığı 1969 da 204 milyon 
dolar, 1970 de 350 milyon dolardır. 1971 de 
405 milyon dolar olacağı Devlet Plânlama Teş
kilâtı rakamları ile ortadadır. 

Hükümet, Türk parasının değerini düşürme
nin, tek başına ihracatı artırmaya yetmiyeceği-
ni görmezlikten gelerek, ihracat konusunda ha
yatî organizasyon tedbirler'ini ihmal etmek
tedir. 

Lüks tüketim malı ithalâtı ve spekülâsyon 
önlenememektedir. 

Hükümetin yabancı sermayeye bağladığı aşı
rı ümitler gerçekleşmemiştir. Tecrübe, bu ko
nudaki uyarmalarımızın haklılığını ispat etmiş
tir. Son üç yılda Türkiye'ye 69 milyon dolar 
girmiş, dışarıya 97 milyon dolar kâr transferi 
olmuştur. 

Turizm alanında, Hükümet vaadettiğini ba
şaramamıştır. 

Uygun şartlı dış yardım imkânları daralır
ken, Türkiye'nin dış yardım ihtiyacı bir tür
lü ^almamaktadır. 

1971 bütçesi malî tarihimizin en tüketici 
bütçelerinden biri olarak Yüce Meclise sunul
muştur. Devlet bütçesinin cari malsraflarında 
ölçüsüz artış, fiyat yükselişi nazara alınırsa, 
yatırım ödeneklerinde ise azalma vardır. Kon
solide bütçenin % 52 si cari masraflara, sadece 
% 19,8 i yatırıma ayrılmıştır. 

İdari reform çalışmaları savsaklanmıştır. 
Yapılmışş vaidlerin aksine olarak, Devlet majki-
nası daha pahalı, daha israfçı hale getiril
miştir. 

İktidarın geçen yıl getirdiği yeni vergiler 
ve vergi zamları, birçok yönleri ile millî bün
yemize aykıırdır. Hükümetin getirdiği bu yeni 
vergi tedbirleri İktisadi hayatta endişe ve dur
gunluk yaratmıştır. Hatalı vergi politikası ver
gilerin veriminde değil, vatandaş üzerinde taz
yikini. artırmıştır. 

Mahallî idareler iş yapamaz, maaş ödiyemez 
duruma düşürülmüştür. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin daha ve-
I rimli hale getirilmesi için başlanmış çalışma-
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lan Hükümet ihmal etmiştir. Bu yüzden, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin bütçeye ve vergi 
mükellefi vatandaşlara yükledikleri külfet, 
yıldan yıla durmadan artmaktadır. Bütçeden 
İktisadi Devlet Teşekküllerine yapılan yar
dım 1967 den "bu yana, azalacak yerde üç misli 
artmıştır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinm iştirakleri 
birçok hallerde Devlet parasının yağma edil
mesine yol açmaktadır. % 9 faizle kredi alan 
İktisadi Devlet Teşekkülleri, iştiraklerine 
bağladıklan milyarlarca liradan, sadece % 0,35 
oranında gelir sağlamaktadırlar. 

Hükümetin müsrif, enflâsyoncu1 politikası, 
hayat pahalılığını artırmıştır. Hükümet, geçen 
yıla kadar, enflâsyoni'st baskıların ve paha
lılığın varlığını dahi kabul etmiyordu. Şimdi, 
resmî belgelerde, gerçekleri itirafa mecbur ol
muştur. 

1971 bütçesi pahalılığı daha da artıracak 
niteliktedir. 

Hükümetin yayamladığı 1971 yılı progra
mındaki rakamlar, vatandaşların ortalama ya
şama seviyelerinde, bu yıl bir gerileme olaca
ğını göstermektedir. 

Biraz önce rakamlarla ortaya koyduğumuz 
gibi, kredi dağıtımında adaletsizlik vardır. 
Millet parasını sokağa atma ölçüsüne va
ran sorumsuzluklar ahp yürümüştür. 

Plânm sosyal hedefleri de gerçekleışmemek-
tedir. İşçilerimizle ilgili çalışma mevzuatı, iş 
hukuku alanında yapılması gerekli birçok ıs
lahat gecikmiştir. 

Özellikle, küçük esnaf ve sanatkâr vatan
daşlarımızın âcil ve haklı ihtiyaçlarını karşı-
lıyacak olan kanunlar çıkarılmamış tir. has
talık, kaza, ihtiyarlık ve başka risklere karışı 
esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek erbabını 
ve bütün Türk vatandaşlarını güvenliğe ka
vuşturmak şarttır. Bu alanda,, 6 yıldan beri 
resmî belgelerde bulunan vaitler ele alınma
mıştır. 

Sağlık ve eğitim hizmetleri de aksamakta
dır. Uygulamada, plân hedeflerinin çok ge
risinde kalınmıştır. Hekimsiz, hemşiresiz sağ
lık evleri ve sağlık ocakları birer israf âbidesi 
halimdedir. 

Bütün bu iktisadi ve sosyal gerçeklerin 
yanında, Türkiye'de, milletimizin bütünlüğüne, 
huzuruna, hür demokratik rejime kasdeden 

yıkıcı faaliyetler de günden güne azgın hale 
gelmektedir. 

Hükümetin, müsrif enflâsyoncu politikası 
hayat pahalılığını artırmıştır. Hükümet, geçen 
yıla kadar inkâr ettiği bu gerçekler sebe
biyle, Türkiye'de artan bu 'sosyal çalkantıları 
sadece bir tek sebebe bağlamakla hata etmek
tedir. Aslında, Türkiye'de, konuşmamızın 
başından beri özetlediğimiz iktisadi ve sosyal 
tedbirlerle kanun hâkimiyetimin sağlanması bir 
arada ve topluca düşünülmek lâzımdır. Mese
leye tek yönlü bakmak, dâvanın çözümlen
mesine imkân vermiyecektiir. 

Kırlarda ve şehirlerde asayişin bozul
masından vatandaş şikâyetçidir. Kanun hâki
miyetinin kalmadığı söylenir hale gelmiştir. 
Üniversitelerde, yüksek okullarda, liselerde, 
iş yerlerinde, can, mal ve çalışma güvenliği
nin sarsılması, başlıca dertlerden biri halini 
almıştır. 

Cemiyetimiz, bunun yanı sıra partizanlık, 
iltimas, kayırma gibi hastalıkların idari bün
yeyi çevirmesinden, rüşvet, nüfuz suiistimali 
dedikodularının yaygınlaşmasından şikâyetçi
dir. Bütün bu sebeplerle, bugünkü Hükümet 
geniş ölçüde yıpranmış ve mânevi otoritesini yi
tirmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, biz bütün bu şikâyet 
konularının hür düzen içinde çözüm yoluna 
kavuşacağına inanıyoruz. 

Faşist veya komünist bir dikta idaresin
de, bu şikâyetlerin giderilmesi değil, söylen
mesi bile imkânsızdır. Bunu biliyoruz. Bu çe
şit idarelerde, bütün yolsuzluklar, vatandaş
ların bütün İstırapları örtbas edilir, dalka
vukluk dürüst tenkidin yerini alır. 

Biz bu sebeple, millet hâkimiyeti yerine şa
hıs ve sınıf hâkimiyeti getirmek istiyenlerin 
karşıısmdayıız. Türkiye'yi sosyalist y af tali bir 
çeşit faşizme, kızıl faşizme sürüklemek isteyen
lere karşıyız. 

Biz büyük milletimize inanıyoruz. Hiçbir 
şahsın milletten daha üstün olması mümkün 
değildir. Bu sebeple, bir politbürö diktasına, 
bunun için karşıyız. 

Millet hâkimiyetini ve hürriyeti, insanca 
yaşamanın vazgeçilmez şartı sayıyoruz. Hür
riyetleri sadece kendi bürokratik zulüm ida
relerini;, dün kullanılmış bir tâbir var; «Sos1-
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yalîst yaftahğı» bürokratik zulmü getirmek 
için vasıta sayan hür düzen düşmanlarının 
karşısındayız. Biz, durmadan ilerliyen ilme, 
milletimizin mânevi değerlerine bağlıyız. İl
min, geçen yüz yılda Kari Marala bittiğini 
«anan iptidai zihniyetin karşısındayız. 

Emperyalizmin yalnız bir türlüsünü de
ğil, her türlüsüne karşı milliyetçi ruhla mü
cadele edilmesini istiyoruz. Her Türk vatan
daşına insanca yaşama imkânı, yarına gü
venle bakma imkânı sağlıyan sosyal adalet 
ve sosyal güvenlik tedbirlerine «evet» fakat, 
îıerfeesi köle yapan sosyalist maceraya «hayır» 
«diyoruz. 

Türkiye'nin milliyetçi, hürriyetçi vs ısla
hatçı bir tutumla saydığımız bütün dertlerden 
kurtulabileceğine, milletimizin aydınlık gele
ceğine inanıyoruz. * 

Yüce Meclise, Millî Güven Partisi Grupu 
adıma, saygılar sunarım. (M. G. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Necdet Uğur, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, 

1971 bütçe kanun tasarısı üzerinde C. H. P. 
nin görüşlerini açıklamak için söz almış bulu
nuyorum. 

1971 yılı A. P. iktidarının 6 ncı, kendi siya
sal ve ekonomik felsefesine göre yaptığı ikin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânının dördüncü yı-
Jıdır. 

Bu yıl, A. P,. iktidarının Türk ekonomisi üze
rinde uzun yıllar etkisini gösterecek bir ope
rasyona gittiği, devalüasyon yaptığı yıldır. 

Sayın Başbakan, önceki yıllar yapılan büt
çe eleştirilerine cevap verirken kendi iktidar
larını «Biz fukaralığın dile gelmesinden mem
nunuz. Biz o eserin sahibiyiz» diye tanımla-
jdıktan sonra, ne tür bir bütçe eleştirisi iste
diğini açıklamıştır. 

«Hükümet neyi yapması lâzımdı da yapma-
madı, onu söylemeye mecbursunuz.» «Neyimiz 
işlemiyor, neden işlemiyor, neyi düzeltsek olur. 
Bunları söyleyin» demiştir. 

Bu bakımdan biz burada bugün 1971 bütçe
sinin malî eleştirisi ile yetinmiyeceğiz. Kendini 
«Fukaralığın sesi» diye takdir eden bir iktida-
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rm 5 yıllık uygulamasını ele alarak «Neyi yap
ması lâzımdı da yapmadı,, nesi işlemiyor, neden 
işlemiyor, neleri düzelterek olur» u anlataca
ğız. 

A. P. iktidarının neyi yapması gerekliydi 
de yapmadığını söylemek, bizim için O. H. P. 
nin İtidara geldiğinde neyi nasıl yapacağını 
açıklamak demektir. 

Bütçeler, siyasal iktidarların yönelttikleri 
ülkenin gelişmesi üzerinde sosyal ve ekono
mik görüşlerini yansıtan belgelerdir. 

Bugün burada, 1971 bütçe kanunu tasarısı 
dolayısiyle, A. P. İktidarının Türkiye kalkın
masını beş yılda nasıl yürüttüğünü tartışıyo
ruz. 

Avrupa Efkonomik Topluluğunla girmek ka
rarını aldığımıza göre, «Türkiye kalkınması» n-
da hedef, en azından Türkiye'yi Avrupa Eko
nomik Topluluğu üyeleriyle ezilmeden, sömü-
rülmeden eşit koşullar içinde yaşıyacak bir 
düzeye getirmektir. 

Bu konuda nelerin nasıl yapılması gerekti
ğini tartışmadan önce, Türkiye'nin içinde bu
lunduğu koşulları, Türk toplum yapısının özel
liklerini, Avrupa Ekonomik Topluluğu üyele
riyle Türk toplum yapısı arasındaki yapısal 
ve ekonomik farklılıkları kısaca incelemeyi 
zorunlu görüyoruz. 

Nüfusumuz 36 milyonu geçmiştir. Nüfus ar
tışı hızı % 2,5 dur. Şehirleşme hızı % 6,8 dir. 
(Nüfus artış hızı da, şehirleşme hızı da dünya 
ölçülerine göre en yüksek oranlar arasındadır. 

Türkiye'de şehirlerde yaşıyan nüfus 1945 
te Türkiye toplam nüfusunun % 18,6 siyken, 
1970 te % 38 i olmuştur. 5 yıl sonra Türkiye 
nüfusunun yarısı şehirlerde yaşamaya bağlı
yacaktır. Köylerden şehirlere doğru bir akın 
vardır. 

1960 - 1965 arasındaki 5 yıllık dönemde 900 
bin, 1965 - 1970 arasındaki 5 yıllık dönemde 
1,5 milyon insan köylerden şehirlere göç et
miştir. 

Yüzbinlerce Türkün, doğup büyüdükleri yer
lerden kopup şehirlere sığınmasının temel ne
deni, şehirlerde çekici yeni iş alanlarının açıl
ması değildir. Gerçek neden, köylerin, çoğalan 
nüfusu artık besleyemez, banndıramaz hale 
gelmesidir. 

Köylü ailelerin % 27 si işlediği toprağın 
sahibi değildir. Tarımdaki işletmelerin % 40 
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mın geliri yılda 2 500 liranın altındadır. Bu
na karşılık en üst gelir dilimine mensup % ya
rımın yılda ortalama geliri 62 bin liranın üs
tündedir. Tarımda üretim verimsizdir. 

Şehre gelenler gecekondulara sığınırlar. 
Gecekonduda yaşıyanlarm sayısı 2,5 milyona 
yaklaşmıştır. Bir çok şehirlerimizde gecekon
duda yaşıyanlarm nüfusu şehir nüfusunun yarı
sını geçmiştir. Örneğin, Ankara nüfusunun % 
60 ı, istanbul nüfusunun yarısı gecekondularda 
yaşav. 

Gecekondularda yaşıyanlar çalışma biçimi, 
yaşayış düzeni, davranış ve düşünüş bakımla
rından şehir yaşantısına uyabilmiş değildir. 
Zaman geçtikçe, gecekondularda yaşıyanlar şe
hirde kendilerinden daha iyi yaşıyanlarm ol
duğunun bilincine varmakta, huzursuzluk duy
maktadırlar. 

Türkiye'de 1971 de 2 milyonu geçen işgücü 
fazlası vardır. Bu, 2 milyon işsiz demektir. 
Her yıl işgücüne yeni katılan 10 kişiden an
cak 6 sına yurt içinde bir iş imkânı yaratılabil-
mekte, 4 kişi işsiz kalmaya mahkûm olmakta
dır. 

Plânlama Teşkilâtının yaptırdığı bir ankete 
göre, köylüler içinde bulundukları durumdan 
memnun değildir. 

Köylülerin % 84 ü imkânları olsa şehire göç 
etmeyi istemektedir. Köylülerin % 74 ü erkek 
çocuklarının ve % 29 u da kız çocuklarının üni
versite öğrenimi yapmasını istemektedir. 

Oysa köylerde 16 yaşından yukarı nüfus 
arasında okuma - yazma bilmiyen kadınlar ora
nının % 83, erkekler oranını % 38; okulu bulu
nan köylerde bile okul dışında kalan kız çocuk
ları oranının % 35 ten fazla olduğu görülmek
tedir. 

İkili öğretim yaygınlaşmıştır. Köylerde ve 
şehirlerde açıktan açığa eski harflerle arapça 
ve din öğretimi yapılmaktadır, öte yandan üre
tim ve hizmet alanlarına eleman hazırlıyan mes
lekî ve teknik öğretime gidenlerin oranı azal
maktadır. 

Tarımda makina kullanan kapitalist büyük 
işletmeler ve buralarda çalışan tarım işçisi sa
yısı artmaktadır. 

Tarım işçileri sosyal güvenceden yoksun
dur. 

Köyler pazara bağlanmaya, pazar için ürün 
yetiştirmeye başlamışlardır.. 
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Radyo ve gazeteden yararlanan köylü sayı
sı artmaktadır. Yeni düşüncelerden yana olma, 
yenilikleri benimseme eğilimi de hızla geliş
mektedir. 

Altyapı yatırımları, sanayi ve hizmetler 
Türkiye'nin bâzı belirli bölgelerinde yoğunlaş
mıştır. öteki bölgelerde ilkel koşullar ve feodal 
ilişjMler devam etmektedir.. 

Türkiye'de 655 bini aşkın memur vardır. 
Sanayi ve hizmetlerde ücretle çalışıp toplu söz
leşmelerden yararlanan işçilerin sayısı 2 mil
yonu aşmıştır. Bunların 1 milyon 200 bini sen
dikalıdır. 

Bu arada halkımızın Hükümetten hizmet 
olarak bekledikleri değişmektedir. Vaktiyle Hü
kümetten halkımız bir şey beklemez, yalnız 
kendisini borçlu sanırdı. Vatan borcu diye as
kerlik yapar, Devlet borcu diye vergisini verir
di. Sonraları yolunu, suyunu, okulunu ister ol
du. 

Bugün bunlardan öteye halkımız, kendisine 
iş imkânı yaratılmasını, ürünlerine değer fiyat 
verilmesini, aldığı ücretin hayat pahalılığı ile 
elinden geri alınmamasını istemektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Çağımızda ulusların kendi içlerine dönük, 

tek başlarına diledikleri gibi yaşaması olanağı 
kalmamıştır. 

Bir ülkenin ilerfiliği, geriliği geçmiş yıllar
dan ne kadar iyi olduğuyla değil, gelişmiş ül
kelerin ulaştıkları düzeye göre, nerede bulun-
duğuyla ölçülmektedir. 

Gelişmemiş, teknikte ve eğitimde geri kal
mış ülkelerin, kendilerini savunma ve bağımsız 
kalma olanakları kalmamaktadır. Ekonomik 
geri kalmışlık, gelişmiş ülkelere savaşsız, di
rençsiz bağımlılık sonucunu doğurmaktadır. 

Bu bakımdan Türkiye'nin 1971 de nerede 
olduğunun tam teşhisinde, yakın ilişki kurduğu 
ülkelerle durumunun karşılaştırılması zorunlu
dur. 

Ortak Pazar'a geçiş dönemine girmeye ka
rar vererek Avrupa Birliğine doğru kesin adım
ların atldığı bugünlerde Türkiye'nin Ortak Pa
zar ülkeleriyle karşılaştırılmasında fayda var
dır. 

1970 te Türkiyefae insan başına düşen gelir 
devalüasyon öncesi 334 dolardır. Buna karşılık 
Yunanistan'da 849 dolar, italya'da 1 385 dolar, 
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Kolanda'da 1 877 dolar, Belçika'da 2 107 dolar, 
Batı Almanya'da 2 154 dolar, Fransafaa 2 399 
dolardır. 

Ortak Pazar ülkelerinin yıllık nüfus artış 
oranı % 1, Türkiye'nin % 2,5 dur. 

Ortak Pazar ülkelerinin üretime katılan 15 
ilâ 64 yaş arasında faal nüfusu toplam nüfusun 
% 64 üdür. Türkiye'de ise toplam nüfusun 
% 42,5 i çocuktur. 0 - 14 yaşları arasındadır, 
henüz üretimde bir payları yoktur. 

İtalya dışında Ortak Pazar ülkelerinde okur 
yazarlık yüzdeyüze yakın bir duruma gelmiş
ken, Türkiye'de % 50 dolaylarındadır. Başka 
bir deyimle Türk halkının yarısı 1971 de, çağı
mızda okuma - yazma bilmemektedir. 

Böylesine öğrenim düzeyine rağmen, Ortak 
Pazar ülkeleri millî gelirlerinden % 6 ya yak
laşan bir payı eğitim yatırımlarına ayırırlarken 
Türkiye yaklaşık olarak % 3,5 oranında bir pay 
ayırmaktadır. 

Ortak Pazar ülkelerinde millî gelirin yarı
sına yakın kısmı sanayide yaratılır. 

Türkiye'de millî gelire sanayiin katkısı % 20 
kadardır. Onlarda sanayi denilince makina ve 
elektrik sanayii akla gelir. Ekonomilerine ma
kina üretimi egemen olmuştur. Bizde makina 
üretimi toplam imalât sanayiinin dörtte biri 
kadardır. Türk ekonomisine hâlâ tarım ege
mendir, sanayii içinde ise gıda ve dokuma ke
simi egemendir. 

Sayın milletvekilleri, 

Bugün burada kalkınmasını tartıştığımız 
Türkiye, bu koşullar içinde bulunan bir ülke
dir. 

A. P. iktidarı, bu koşullar içindeki Türki
ye'nin kalkınmasını özel kesim eliyle gerçekleş
tirmenin mümkün olduğuna inanan bir siyasal 
görüşün temsilcisidir. 

A. P. iktidarına göre, özel kesim güçlendi
rilir, geliştirilirse, Devlet elindeki kamu kay
naklarıyla teşvik edilirse, gelişmiş ülkelerin bü
yük sermayesi ile desteklenirse, çağımızda ve 
Türkiye koşulları içindeki gibi olan bir ülke
de bile, hızlı ve sosyal adalet içinde bir kalkın
ma Adalet Partisine göre mümkündür. 

A. P. altı yıldır iktidardadır. Olayların al
tında ezilmezlerse daha iki yıl iktidarda kala
caktır. 8 yıllık iktidar bir siyasal parti için 
büyük, tarihi bir fırsattır. Kaldı kiâ bu süre 

içinde A. P. kendi siyasal ve ekonomik felse
fesine göre beş yıllık bir kalkınma plânı hazır
lamak ve uygulamak olanağını da bulmuş ola
caktır. 

A. P. iktidarı bu talihini nasıl kullanmıştır, 
şimdi onu görelim : 

Sayın milletvekilleri; 
A. P. altı yıllık iktidarı süresinde fabrika

lar, barajlar, yollar yapmıştır. Sayın Başbakan 
bunları kapasiteleri, özellikleriyle saymaktan, 
bunlarla övünmekten zevk alır. İktidarının ba
şarısı olarak bunları gösterir. Oysa her iktida
rın devrinde fabrikalar, barajlar, yollar yapılır. 
Mesele burada değildir. Mesele, bir iktidarın, bir 
Başbakanın başarısı, toplumun kalkınma istem 
ve özlemlerine cevap vermekte ki, toplumunu 
gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarmaktaki çaba
sıyla orantılıdır. Örneğin, Türkiye için başarı 
ölçüsü, Avrupa Ekonomik topluluğu üyeleriyle 
aramızdaki mesafenin kapatılma oranıdır. 

A. P. iktidarının böylesine bir endişesi ol
madığı için biz burada bu ölçüyü kullahmıya-
cağız. Başka bir deyimle; Türkiye'yi, Ortak 
Pazar ülkelerine göre nereye getirdiler, bu
günkü durumlarının üzerinde ayrıca ayrıntıla
rı ile durmıyacağız. Biz, burada İkinci Beş Yıl
lık Plânla kendilerinin koydukları hedefe va
rabilmişler midir, başka bir deyimle, İkinci Beş 
Yıllık Plân hedeflerini ne ölçüde gerçekleştir
mişlerdir, bunu inceliyeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, A. P. iktidarı, hazır
ladığı İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
% 7 gelişme hızına ulaşmayı kendine hedef al
mıştır. 

A. P. iktidarına göre, % 7 gelişme 
hızı ulaşılabilir bir hedeftir. İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı, Türk ekonomisinin 
bu hızı devam ettirecek potansiyele ve elindeki 
yaygın ve değişik kaynakları harekete geçire
cek güce sahibolduğunu iddia etmektedir. 

Kendi yaptıkları plâna göre, seçilen geliş
me hızı Türk toplumunun katlanamıyacağı bir 
fedakârlık yükü de getirmemektedir. A. P. ik
tidarı Türk toplumunu bir gelişme noktasına 
getirmek için beş yıllık plân yapmıştır. Bu plâ
nı neye göre yapmıştır? Kendi felsefesinde, 
Türkiye'deki kaynakları işletebileceğini düşün
müş, kendi ölçülerinde kendi imkânlarını he
saplamış, hedeflerini kendi felsefesine ve gü-
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cüne göre hesaplıyarak yapmıştır. O halde bu
rada, bu ölçüyü kullanırken Sayın Başbakanın 
zaman zaman yaptığı gibi «kaynak gösterin, 
bütün bunları nasıl yapacağız» deme hakkı yok
tur. Çünkü, bu kaynakları, bu plânı yaparken 
var saymıştır. Kendi mantığı içinde, kendi im
kânları içinde öngörülen hedeflere A. P. ne 
ölçüde varmıştır, şimdi ona bakıyoruz. 

A. P. iktidarına göre % 7 gelişme hızı ula
şılabilir bir hedef olmasına, Türk ekonomisinin 
bu hızı gerçekleştirecek güce sahip bulunması
na rağmen, A. P. iktidarı, İkinci Plân dönemi
nin ilk üç yılında bu hızı gerçekleştirememiş, 
plân hedeflerinin gerisinde kalmıştır. Büyüme 
hızı 1968 de % 6,7, 1969 da % 6,1, 1970 te de 
% 5,4 gerçekleşebilmiştir. Bunlar, en son aldı
ğımız revize rakamların sonuçlarıdır. 

Böylece ikinci plân döneminin ilk üç yılın
da kalkınma hızı ancak % 6 civarında gerçek
leşmiştir. 

Sayın milletvekilleri, plânda öngörülen ge
lişme hızına ulaşmak, plânın sosyal amaçlarını 
gerçekleştirmek için A. P. iktidarı ilk üç yılda, 
1965 fiyatlarıyla 59 200 000 000 liralık sabit 
sermaye yatırımı öngörüyordu. 

Ne varki, ilk üç yılda, 1968, 1969, 1970 yıl
larında ancak 56 350 000 000 liralık yatırım 
gerçekleştirilebilmiştir. 

Böylece A. P. iktidarı, kendi plânının ilk üç 
yıllık döneminde 2 850 000 000 liralık az ya
tırım yapmıştır. Başka bir deyimle, kaynaklar 
olduğu halde bu kaynakları kullanmadan, hedef
ler tesbit ettiği halde bu hedeflerin gerisinde 
kalmayı göze alarak, ya yönetim beceriksizliği 
sebebiyle, ya biraz sonra söyliyeceğimiz baş
ka nedenlerle, gelişme hızım gerçekleştirme
miştir. 

Sayın milletvekilleri, tarım kesiminde geliş
me sağlamak için A. P. iktidarı kendi kalkınma 
modelini uygulamıştır. Tarımda üretim ve verim 
artışını, kredi ve fiyat politikası ile destekledi
ği özel kesimden beklemiştir. 

A. P. iktidarı, kendi hazırladıkları 1971 
programında belirtildiği gibi, Ziraat Bankasının 
kredi imkânlarının önemli kısmını büyük tarım 
işletmelerime yani, büyük toprak sahiplerine da
ğıtmış, tarım ürünleri taban fiyatlarını, destek
leme alımlarını, büyük ihracatçılara zarar ver-

miyecek, onları koruyacak biçimde düzenlemiş
tir. 

A. P. iktidarı, tarımda hiçbir yapısal değişik
liğe gitmeden, gelişmiş ülkelerden özendiği» 
«yeşil devrimi» gerçekleştirmek istemiştir. 

A. P. iktidarının, büyük özel sermaye öncü
lüğünde tarım üretimini artırmak politikası 
tam bir başarısızlığa uğramıştır. Yirmi dört mil
yon köylünün aldığı her malın fiyatı durmadan 
yükselir, üretim maliyeti artarken paranın de
ğeri düşürülür, fakat köylünün ürettiği ürün
lerin değeri hemen hemen aynı seviyede kalır
ken, tarımda, A. P. nin başarısından bahsetmeye 
imkân var mıdır? 

Tarım kesiminin yurtiçi gelir ve gayrisâfi 
millî hâsıladaki yeri, artmak şöyle dursun, de
vamlı olarak azalmıştır. 

A. P. iktidarının hazırladığı İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânında tarımsal net hâsılanın 
yılda ortalama % 4,2 artması hedef alınmıştır. 

A. P. Hükümetleri, uygulamalarında bu he
defin çok gerilerinde kalmıştır. 1968 yılında ta
rım üretiminde tarımsal net hâsıla da, plânın 
öngördüğünden % 2,3 eksiğiyle ancak % 1,9 
oranında bir artış olmuştur. 1969 da bu küçük 
artış da durmuş, % 0,1 gerileme olmuştur. 1070 
de ise 2 yıl önceki düzeye ancak dönülebilmiş-
tir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki he
defe varmak için (1971 ve 1972), A. P. nin elin
de - eğer iktidarda kalırsa - iki yıl kalmıştır. 

Bu gerilemeyi kapatmak için bu yıl ve gele
cek yıl tarımda 1965 fiyatlariyle 9 milyar 322 
milyon liralık yatırım gerekecektir. Üç yılda 
7 milyar 577 milyon liralık yatırımı ancak ger-
çekleştirebilen A. P. iktidarının iki yılda 9 mil
yar liralık yatınım gerçekleştirmesini ummak 
hayaldir. Hele gittikçe sadece maaş bütçesi ha
line gelen yatırmışız bütçelerle... 

Plân, tarım kesiminde yılda ortalama % 4,2 
artışı öngörürken, her yıl % 2,5 çoğalan nüfu
sumuzun besin ve sanayiin hammadde ihtiyacı
nın ithal zorunluğunda kalıp döviz ödemeden 
karşılanmasını öngörmüştür. 

Ayrıca üretim fazlasiyle ihracat yapıp dö
viz kazanmayı ve elde edilecek gelir fazlasiyle 
de tarımda birikecek sermayeyi sınai yatırım
lara aktarmayı hesaplamıştır. 

Tarımda öngörülenin tam tersine üretim 
azalışı olması, Ortak Pazar ülkeleriyle rekabete 
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hazırlandığımız bu yıllarda, ekonomiyi zor du
ruma düşürmüştür. 

Besin maddeleri ihtiyacı karşılanamamıştır. 
Sanayi hammadde sıkıntısı çekmiştir. İthal zo-
runluğu doğmuştur. 

Talep ve üretim arasındaki dengesizlik fiyat 
artışlarını hızlandırmıştır. 

Bütün bunlara, sanayiimizdeki başarısızlık 
da eklenince A. P. iktidarı para ayarlamasın
dan medet umma noktasına gelmiştir. 

Oysa tarımdaki üretim istikrarsızlığı ve ve
rim düşüklüğünün nedeni tarımsal yapı ve dü
zen bozukluğu, ileri teknolojiyi uygulayarak 
ortamın yaratılmamış olmasıdır. 

Bu bakımdan para ayarlaması gilbi tedbirler
le tarımda istikrarsızlığı önlemek, üretim ve ve
rimi artırmak mümkün değildir. 

Sayın Başbakana sorarsanız, suçlu, kötü ha
va koşullarıdır. «Ne yapalım, havalar kötü gitti, 
böyle oldu.» demektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Tarımda üretim gerileyişinin nedeni gerçek

ten kötü hava koşulları mıdır, değil midir? 

A. P. iktidarının hazırladığı 1971 programı, 
tarımdaki üretim azalışını yalnız kötü hava ko
şullarına bağlamıyor. Çok daha önemli başka ne
denlerden de bahsediyor. 

1971 programına göre, tarımda ekonomik 
kaynakların önemli bir kısmı, üretim fazlası ve
ren ve ihraç imkânları sınırlı olan ürünlerin des
teklenmesinde kullanılmaktadır. 

1971 programına göre, verimliliği artıran 
tarım girdileri, bilgisizlik, eğitim yetersizliği 
nedeniyle üretim artışında etkili olamamakta
dır. Tanımdaki sermaye kötü kullanılmaktadır. 

A. P. nin resmî belgesi olan 1971 programı
na göre, geleneksel tarım yapısında gerekli dü
zeltmeler yapılamamıştır. Tarım işletmelerinin 
parçalanması, küçülmesi devam etmektedir. Ta
rım ürünlerinin en elverişli biçimde pazarlan-
masını sağlayıcı bir sistem kurulamamıştır. 
Çiftçiler, kredi, üretim ve pazarlama konuların
da yeterince örgütlendirilememiştir. Tarımdaki 
mevcut kredi düzeninin yetersizliği tüm ortaya 
çıkmış, fakat köklü bir çözüm getirilememiştir. 
Bu sebepten verilen hattâ artırılan tarımsal 
krediler, tarımsal üretimin artırılması açısın
dan etkisiz kalmaktadır. Tarımsal kredinin da
ğılımı dengesizdir. 

1971 programına göre, Ziraat Bankasının 
tarımsal kredilerin önemli kesimini başka ban
kalardan da kredi alma olanağına sahibolan bü
yük tarım işletmeleri kullanmaktadır. Arkadaş
larım, bunu A. P. nin kendisi diyor. 

Küçük işletmeler aldıkları yetersiz kredileri 
üretimde kullanamamaktadırlar. 

Bakınız yine A. P. nin hazırladığı resmî bel
ge ne diyor : 

Devlet, kredi vermediği, teknik yatırım yap
madığı, eğitmediği, rehberlik etmediği, denet
lemediği için kooperatifler iyi çalışmamakta, 
ortaklanma yararlı olmamaktadır. 

Tanının modernleşmesinde ve tarımsal üre
timin artınlmasında etkili olabilecek nitelikte 
tanmsal araç - gereç tedarik edecek ve üretim 
yapacak kooperatifler kurulamamıştır. 

Tanmsal kesimden, tanm dışı kesimlere iş
gücü geçişini düzenleyici tedbirler alınmamış
tır. 

Köylerdeki gizli ve mevsimlik işsizlik sorun
larına çözüm yolu getirecek bir sistem kurula
mamıştır. 

Köylü nüfusa, hem. istihdam, hem de yan 
gelir olanaklan sağlamak amaciyle köye götü
rülen el sanattan hizmetlerinde nitelik ve ni
celik yönünden gelişme sağlanamamıştır. 

Ticaret kesimi iyi çalışmamakta, dikkat bu
yurunuz arkadaşlar A. P. nin resmi belgesi di
yor ki, fiyatlar çoğu halde hem üretici, hem tü
ketici aleyhine tesbit edilmektedir. 

Bütün bunlan belirten, 1971 programıdır. 
Görülüyor ki, suçlu, kötü hava şartlarından 

öteye tanmda yapı ve düzen bozukluğudur. 
Sayın Başbakan, Hükümet neyi yapması lâ

zımdı da yapmadı, onu söylemeye mecbursunuz. 
Neyimiz işlemiyor, neden işlemiyor, neyi düzelt-
se'k olur, bunu söyleyin» diyordu. 

Şimdi kendilerine söylüyoruz : 
Tarım üretimi artmıyor, verim düşük kalı

yor, tarımda düzen temelinden bozuktur, üç yıl
dır, kendi iktidarınızın koyduğu üretim ve ve
rim artışı hedeflerini gerçekleştiremediniz. Ço
ğalan nüfusu besliyemez hale geldiniz. Fiyat-
lan yükselttiniz, ödemeler dengesini tam çık
maza soktunuz. 

1971 programı, gerçekte, dikkatli bir dille 
bugünkü toprak dağılımından, Ziraat Bankası
nın büyük toprak sahipleri için çalıştığından, 
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aracı ve tefeci sömürüsünden, eğitim politikası
nın yetersizliğinden, kooperatifçiliğim nasıl yoz-
laştırılıp etkisizleştirildiğinden bahsetmekte
dir. 

Programda önerilen tedbirlerin çoğu paraya 
ihtiyaç göstermiyen tedbirlerdir. Sadece siya
sal iktidarın, büyük toprak sahiplerini, tefeci
leri küstürmeyi göze alması yeterlidir. 

Sayın Başbakan, değil onları küstürmek, 
böylesine bir teşhis koymaktan, tefeciye tefeci 
demekten bile kaçınmaktadır. (0. H. P. sırala
rından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 

A. P. iktidarının yaptığı gibi, tarım toprak
larının bölünüp parçalanmasına seyirci kalınır
sa, toprak reformunun adını bile anmaktan 
umacı görmüş gibi kaçınılırsa, kooperatifçilik 
toolhozculuğa giden yol olarak görülürse, tefeci
lerin çiftçilerimize çektirdikleri çilel/eri dile ge
tirenler bozguncu, anarşist diye suçlanırsa, bu 
memleketin kıt sermayesi, bilgisizlik ve rehfaer-
sizlikten verimsiz yatırımlarda ziyan ettirilirse, 
binbir emek ve masrafla yetişmiş tarım mühen
dis Ve teknisyenlerine tarlalardan uzakta masa 
başlarında vakit öldürtülürse, köy çocuklarını 

. eski köy enstitüleri benzeri okullarda üretim ve 
tarım teknolojisine göre yetiştirelim diyenler 
komünistlikle suçlanırsa tarımda üretim artmaz, 
sanayileşme olmaz, sosyal adalet gerçekleşmez, 
tam tersine işsizlik artar, gecekondulaşma ar
tar, pahalılık artar, sefalet artar, kurulu hukuk 
düzeni ile sürtüşmeler, çatışmalar artar. (O. H. 
P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bugün köylerde yalnız alt yapı hizmetleri 
yoksunluğu değil, şimdi yolsuzluğun, okulsuzlu-
ğun, susuzluğun, kredisizliğin, fakirliğin yanın
da bir de can emniyeti yoksunluğu vardır. 

Sayın milletvekilleri, 
C. H. P. tarımda üretimi ve verimi artırmak 

için yeni düzen önermektedir. 

C. H. P., tarımda yeni düzeni Devlet kay
naklarından desteklenen üretici kooperatifleri 
eliyle gerçekleştirecektir. Bu düzende Devlet 
üreticinin öncüsü, yardımcısı, desteği olacak
tır. 

Bu düzende, büyük toprak sahiplerinin, ara
cının, tefecinin yeri olmıyacaktır. 

C. H. P. toprak dağılımındaki adaletsizliği 
haksız iktisapları toprak reformu ile düzeltecek, 
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optimum büyüklükte kooperatif işletmeleri ku
racaktır. Daha önemlisi, bölünüp ufalmış iş
letmeler üretim kooperatifleri eliyle birleştiri
lecektir. 

C. H. P. tarım ürünleri sanayiini üretici koo
peratif birliklerine Devlet yardımıyla kurdu-
racaktır. Tarım ürünleri ihracatını, pazarla
masını yine üretici kooperatifler birliğine yap
tıracaktır. 

O. H. P. sinin kuracağı yeni tarım düzenin
de kabiliyetli fakir köy çocukları, yeniden dü
zenlenmiş enstitülerde ileri tarım teknolojisini 
ve tarım ürünlerini ve bunların sanayiini yü
rütmek üzere yetiştirecekler, tüm tarımda ça
lışanlara temel eğitim verilerek, sosyal güven
lik sağlanacaktır. Gerekli yerlerde çevresinde
ki üretim birimlerinin eğitim, sağlık, kültür ve 
teknik hizmetlerini sağlıyacak köy kentler ku
rulacaktır. 

0. H. P. bu amaca varmak, köylüyü kendi 
kendinin efendisi yapmak için tarımla ilgili ya
salarda gerekli bütün değişiklikleri yapacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 

A. P. iktidarı, kendi kalkınma felsefesini 
yansıtan îkinci Beg Yıllık Plânda sanayileşme
ye, özellikle imalât sanayiinde gelişmeye önce
lik vermiş ve bu sanayileşmenin özel kesim ve 
yabancı sermaye ile gerçekleşmesini öngörmüş
tür. 

A. P. iktidarının amacı, yatırım malı ve ara 
mal üreten sanayi ile önemli ölçüde ithal ikâ
mesi sağlıyan sanayii geliştirmektir. 

Bu amacın gerçekleşmesi için özel kesimin 
bu tür sanayilere yönetilmesi sorununu A. P. ik
tidarı vergi teşvik tedbirleri ve bütçe kaynak
larından ayrılan fonlarla özel teşebbüsü des
teklemek yoluyla çözümlemiştir. Aynı zamanda 
yabancı sermaye ile işbirliğini teşvik etmiştir. 

Görülüyor ki, özel kesim eliyle sanayileşmek 
için, gelişmemiş bir ülkede, önce büyük serma
ye sahipleri yaratmak, yetersiz kaldıkları yerde 
yabancı sermaye ortaklığı ile desteklemek ge
rekmektedir. 

Böylesine bir işbirliği, kuruluş nedeni ge
reği, Türkiye'de teknik bilgi üretimi, bilimsel 
araştırma ve ileri teknoloji uygulaması yapma
makta, bunları yapılmış hazır yabancı ortağın
dan aktarmaktadır. Ama bu nedenle Türkiye'
de teknik bilgi gelişmemekte, sanayide araş-
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tırma yapılmamakta, ileri teknolojinin güç kı
sımları uygulanmamaktadır. Türkiye'de yapı
lanlar, basit ve kaba imalât ya da parçaları bir
leştirmekten ibaret olmaktadır. 

A. P. iktidarının sanayileşmemiz için bel 
bağladığı bu kalkınma modeli ne sonuç vermiş
tir? Şimdi, onu inceliyelim. 

İkinci Beş Yıllık Plân, sanayide ortalama 
yılda % 12 artış hızını hedef almış ve kalkın
ma hesaplarını bu hıza göre yapmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın üç yılını geçirmiş 
bulunuyoruz. Plânın birinci yılında, 1968 de, 
sanayide % 10 artış hızı gerçekleşmiştir. Bu, 
plân hedefinden % 2 geri kalmak demektir. 
Plânın ikinci yılında, 1969 da, % 9,4 gelişme ol
muştur. Bu, plân hedefinden % 6 geri kalmak-
demektir. Plânın üçüncü yılında, 1970 te ise, 
ancak % 3,6 bir artış olmuştur. Bu, plân hede
finden % 8,4 geri kalmak yani 3 de 1 ini bile 
gerçekleştirememek demektir. 

A. P. iktidarının sanayileşme için kendi ken
dine geçtiği %12 artışı öngören hedef nerede, 
1970 teki % 3,6 lık gerçekleştirilen hız nerede? 
Böylesine bir hız, kalkınmayı hızlı bir sanayi
leşme ile gerçekleştirme stratejisinde yetersiz
dir. 

İmalât sanayiinin gerek kamu kesiminde, 
gerekse özel kesimde kalkınmanın temel gere
ğine dönük, özellikle dış ticareti olumlu etki-
liyecek ve istihdam yaratacak projeler seçile-
memiştir. Türlü teşvik tedbirleri ile ekonomiye 
Devlet maliyesine çok pahalıya malolmasma 
rağmen projeler daha çok tüketim malları ima
lâtına yönelmiştir. Plânlamadan teşvik belgesi 
alan birçok projede, belirli bir oranda döviz 
tasarrufu yapılacağı öngörülmüştür ama sonuç 
alınamamaktadır. 

İthal ikâmesi yolu ile çoğu kez aldatıcı var
sayımlara dayanmaktadır. îthal ikâmesi yoluy
la döviz tasarrufu yapılacağı iddiası taşıyan 
projelerin çoğu, gerçekte ithal edilmiyen ve nü
fus yoğunluğuna göre ithal edilecekmişçesine 
yapılan hesaplara oturtulmuş projelerdir. Bu 
yatırımlar, yapanlara kısa sürede çok kâr ge
tirmektedir. Ama ulusal tasarrufların birtakım 
gereksiz tüketim malları üretiminin finansma
nından çarçur edilmesi sonucunu doğurmakta
dır. Aslında bu tür yatırım kararlarının teşvik 
edilmek şöyle dursun, kredi ve döviz tahsisle
rinden de faydalandırılmamak gerekir. 

Son beş yılda imalât sanayiindeki yatırım
ların dağılımı gözden geçirilirse, bu söyledikle
rimizin haklılığı ortaya çıkar. 

Devlet kaynakları bu tür tüketim malları 
yatırımlarında harcanırken, kalkınmanın te
mel mal ihtiyacını karşılıyacak yatırım malla
rı ve ara mamuller üretecek yatırımlar ihmal 
edilmiştir. 3 ncü Demir - çelik tesisleri, alimin-
yum, petro - kimya, gemi inşa sanayii, dizel 
motorları sanayii ağır yürümekte ve savsaklan
maktadır. 

Büyük yatırımlara girişilirken, hammadde 
kompozisyonlarına, kapasite büyüklüklerine, 
modern teknolojinin seçimine ve bütün bu ne
denlerden ötürü maliyet sorunlarına gereken 
önem verilmemektedir. Bugün büyük yatırım
lar olarak adlandırılan petro - kimya, İskende
run Demir - Çelik, gübre fabrikaları, Bandırma 
sülfirik asit gibi tesisler Ortak Pazara girildi
ğinde, bu hesapsız davranışlar nedeniyle kapan
ma durumunda kalabileceklerdir. 

Optimum kapasitenin demir - çelik tesisle
rinde 4 milyon ton, petro - kimya komleksinde 
225 bin ton olduğu günümüzde 1 milyon ton
luk ve 60 bin tonluk tesislerin rekabet gücü ol
ması çok zor bir şeydir. 

•Sanayileşme politikasında Ortak Pazara gir
diğimizde ihtisaslaşmaya girip rekabet edebile
ceğimiz, örneğin, aliminyum, bakır, boraks gibi 
dallarda, gümrük tarifelerinde lehimize dü
zenleme yaptırılması gerekirdi. Ortak gümrük 
tarifesi incelendiğinde görülecektir ki, toplu
luk üyesi ülkeler kendi nispî avantajlarının bu
lunduğu sanayi dallarını gümrük duvarları ile 
himaye etmekte, buna karşılık ithal etme duru
munda oldukları mallara gümrüklerini açmak
tadırlar. 

Türkiye'de İkinci Beş Yıllık Plânın son dö
nemine gelinmesine rağmen, hâlâ bir millî sa
nayi politikası tercihi yapılamamıştır. Sanayi 
Bakanlığı ne kendisini bu çok önemli sorunun 
çözümüne yeterli hale getirebilmiş, ne de bağlı 
kuruluşlarda bu olanakları sağlıyabilmiştir. 

Plânlı dönemdeki yatırım kararlan da te
melde politik nedenlere dayandırılmıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, Türk millî sa
nayiinin karakteri üzerinde araştırmalar ve 
uzun vadeli çözümler arıyacak yerde birtakım 
teşvik belgeleri dağıtan itibarsız bir kuruluş ha
line getirilmiştir. 
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Yabancı sermaye de alman tedbirlerin ye
tersizliği kısa vadede kendisini amorti eden te
sisler kurmaya yönelmiştir. İlâç ve otomotiv 
sanayiinde olduğu gibi, bu iki kesimde de ima
lâttan çok, ambalajlama ve montaj işlemleri 
yapılmış ve yasaklanan ithalat sayesinde büyük 
kârlar elde edilmiştir. 

Para değeri üzerinde de alınan tedbirler so
nunda ilk şikâyetler bu dallardan gelmiştir. Bir 
kısmı işlerini tasfiyeye bile başlamışlardır. Bu 
kuruluşların kısa sürede kendilerini kolaylıkla 
ve zararsız tasfiye edebilmeleri, mahiyetleri 
hakkında fikir vermektedir. 

Bütün bunlar bir millî sanayileşme politi
kası olmasının doğal sonucudur. 

Devamlı dış ticaret açığı veren, işsizliğin arty 
tığı, tarımda gizli işsizliğin kronikleştiği, ulu
sal tasarrufların yetersiz olduğu Türkiye'de ih
racata 3/önelen, gerçek bir ithal ikâmesini sağ-
lıyan, istihdam yaratan lüks tüketimi teşvik et-
miyen bir sanayi politikası, artık daha fazla 
vakit kaybetmeden tesbit edilmelidir. 

Devalüasyon, yeni vergiler ve mevcut ver
gilerdeki oran artışları, ücretlerdeki nispî yük
selmeler, bütçe cari harcamalarındaki şişmenin 
Hazine avansı biçiminde banka kredilerine 
olumsuz etkisi imalât sanayii maliyetlerini 
% 20 - 40 oranında yükseltecektir. Bu neden
le, imalât sanayiinde düşük gelir artışı olacak, 
buna karşıt hızlı fiyat artışları dolayısiyle iç 
talep azalacaktır. 

Çeşitli teşvik tedbirlerine rağmen, ihracata 
yönelme gelişmiyecektir. Bütün bunlar biraz 
önce açıkladığımız temel tercihlerde sapılan ha
taların sonucudur. 

milletlerarası ticarette her ülke kendine uy
gun en ucuz malı üretmekte ve satmaktadır. 
îmalât sanayiimizin bu açıdan gtizden geçiril
mesinde ve ihracata dönük kapasitelerde seçim 
yapılmasında zorunluk vardır. 

îmalât sanayii en azından kendi muhtaç ol
duğu dövizi yaratmalıdır. 

IVÜakina imalâtı sanayiinde özel kesim ba
şarısızlığa uğramıştır. 1971 programı bu konuy
la ilgili olarak şunları yazmaktadır. 

«Çeşitli nedenlerle yatırım malları üretimi
ne gerektiği kadar yönelemiyen özel sektörün 
boş bıraktığı alanlarda kamu sektörünün öncü
lük yapması, ikinci plânın makina imalât sa-
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nayii için öngördüğü ikinci ilkedir. Dönem or
tasında bu zaruret kendisini kuvvetle hisset
tirmektedir» 

Bu gerçeği öğrenmek için bunca vakit kay
bı, Devlet kasasından bunca kaynak israfı ge
rekir miydi? 

Sayın Başbakanın sorusuna tekrar cevap ve
relim : 

Devlet kaynaklarından desteklenen özel ke
sim eliyle yürüttüğünüz makina ve yatırım mal
ları sanayii kurmak politikanız yürümemekte
dir. 

Ortak Pazara geçiş dönemine giriş protoko
lünü imzaladığınız bu günlerde, altı yıllık ik
tidarınız süresince sanayiimizi Ortak Pazar re
kabetine dayanacak güçte geliştiremediniz ve 
bu yolda da olmadığınız bütün uygulamalarınız
la ortaya çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, C. H. P. sanayileşme 
politikasında Devleti, yatırımcı, işletmeci ve 
plânlayıcı olarak kullanacaktır. 

Plânlama teşkilâtı yalnız kamu kesimine de
ğil, özel kesim ve halk kesimine de hedefler ve
recek, kalkınmanın gerektirdiği disiplini uy-
gulıyacaktır. 

0. H. P. Demir - Çelik, petro - kimya ve ma
kina sanayiini Devlet eliyle kuracak, geliştire
cek ve işletecektir. 

0. H. P., petrol ve boraks da dâhil olmak 
üzere önemli yeraltı servetlerini Devlet eliyle 
işletecektir. 

C. H. P.'nin kuracağı yeni sanayi düzeninde 
özel kesim toplum yararına uygun yönde görev 
yapacak, plânlamanın gösterdiği yolda sanayi
leşmemize katkıda bulunacaktır. 

C. H. P. yeni sanayi düzeninde, örgütlenmiş 
halk kesimine giderek ağırlık verecektir. 

Sayın milletvekilleri, çağımızda birbirini ta-
mamlıyan iki devrim olmuştur : Teknolojik dev
rim ve eğitim devrimi. 

Geçen yüzyıllarda raslantılara bağlı buluş
lar olur, çoğv kez, kişisel çabayla bilginler bi
limsel araştırmalar yaparlardı. Buluşlarının 
uygulamaya geçecek hale gelmesini görmelerine, 
bilginlerin ömürleri yetmezdi. 

Bugün, insanlık tarihinde görülmemiş ölçü
de, dünyanın çeşitli yerlerinde, onbinlerce bil
gin bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Buluş
ları, en kısa bir sürede, uygulamaya geçmekte-
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dir. Böylesine yoğun bilimsel araştırmaların ne
deni, silâhlanma yarışı ve sanayideki rekabettir. 

Büyük devletler arasında savaş, artık mey
danlarda değil, bilimsel araştırma lâboratuvar-
lannda yapılmaktadır. Bir gün, dünya sahnesi
ne tek başına güçlü bir devlet egemen olursa, 
bu egemenlik önce bu devletin bilim merkezle
rinde ve araştırma lâboratuvarlarmda kazandı
ğı üstünlüğün sonucu olacaktır. Bu nedenle, 
güçlü devletler, bilimsel araştırma ve teknolo
jide birbirlerinden geri kalmama yarışına gir
mişlerdir. 

Eğer barışçı amaçlarla kullanılsayd^, yeryü
zü insanlarının tümünü temel ihtiyaçların pen
çesinden kurtarıp, rahata ve mutluluğa ka
vuşturacak kadar astronomik paralar, silâhlan
ma yarışına harcanmaktadır. 

Öte yandan, gelişmiş, ülkeler sanayi, reka-
betde üstün çıkmak için,, daha ucuza, daha kali
teli malı nasıl yapacağını sürekli olarak, bi
limsel merkezlerinde ve araştırma lâboratuvar
larmda incelemektedir. 

Bunlara, kaynakları kıt olduğu için daha 
az ölçüde olmak üzere, üniversitelerin yaptığı 
bilimsel araştırmaları da eklemek gerekir. 

Bütün bu çalışmaların sonunda elde edilen 
buluşlar, insanda düşünme ve buluş yapma gü-
icünün artıran kompüterler ve sanayide çok 
yaygın kullanılmaya başlanan otomasyon yeni 
bir çağın yolunu açmıştır. Yalnız üretimde de
ğil, üretim ilişkilerinde de hızlı değişiklik
ler olmakta ve toplumlar bunların etkisinde 
kalmaktadırlar. 

Böylesine bir değişikliğe, bir avuç mutlu 
azınlığın tekelindeki süslü, duygusal, eski bil
gi ve kültürle ayak uydurma olanağı kalma
mıştır. işte bu nedenlerle, gelişmiş ülkelerde, 
bir çeşit eğitim patlaması diyebileceğimiz, bü
yük bir eğitim devrimi gerçekleştirilmeye baş
lamıştır. 

Eğitim, mutlu azınlığın tekelinden çıkarak;, 
büyük halk kütlelerine mal olmuştur, ilkokuldan 
başlıyarak, üniversitelere kadar, üretime dönük 
olmuştur. 

ileri teknoloji, halkın tümünün temel eği
liminden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. 
Az gelişmiş ülkelerde okur - yazar oranını bi
raz daha yükseltmek erişilmemiş bir amaç ola
rak dururken, gelişmiş ülkeler teknik eğitimi 
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daha da yukarı bir standartta ve bütün çalış-
şanlara yaymak peşinde koşmaktadırlar. 

Büyük devletler arasındaki bilimsel sava
şın ilk aşaması, daha yoğun ve daha yaygın 
teknik eğitim yapmakta rakibini geçmekte baş
lamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, A. P, iktidarı Türki
ye'yi sanayileştirme iddiasındadır. Hazırladığı 
İkinci Beş Yıllık Plânda sanayii, hem de maki-
na ve elektrik sanayiini gerçekleştirmeyi ken
dine amaç edinmiştir. 

Çağdaş teknikle daha yeni yeni karşılaşan 
bir toplumda sanayileşme kararı verildiği za
man teknik eğitime, sınai yatırımlar kadar 
ağırlık tanımak, büyük kaynaklar ayırmak 
zorunludur. 

Şimdi, A. P. iktidarının ilk üç yıllık plân 
uygulaması döneminde eğitim alanında neler 
yaptığına bakalım: 

A. P. iktidarı, eğitim alanında da başarı
sız olmuştur. İkinci Beş Yıllık Plânda kendi 
koyduğu hedeflerin gerisinde kalmış, her yıl 
eğitime daha az yatırım ödeneği ayırmıştır. 

Plân, 1968 de eğitime 1 milyar 237 milyon li
ralık yatırımı hedef almışken, 1968 de 87 mil
yonluk yatırım yapılmıştır. Plân, 1969 da 1 mil
yar 310 milyon liralık yatırımı gerekli gör
müşken, 1969 da 181 milyon eksik yatırım ya
pılmıştır. 1970 te, Plânın hedefi 1 milyar 457 
milyonluk bir eğitim yatırımı yapılması idi. 
A. P. iktidarı, 1970 te, 330 milyon liralık ek
sik yatırım yapmıştır. 

Oysa, nüfus artışımız yılda % 2,5 tir. Ve nü
fusumuzun % 42 si eğitim bekliyen 0-14 yaş
lan arasındaki çocuklarımızdır. 

Plân, Beş yıllık dönemde eğitim alanına 7,5 
milyar liralık bir yatırım öngörmüştü - ki bu 
miktar yatırım C. H. P. göre yetersizdir - A. P. 
iktidarının bu yetersiz yatırımı ile gerçekleş
tirmesi mümkün olamıyacaktır. Çünkü, Plânın 
ilk üç yılında ancak 3,5 milyar liralık yatırım 
Igerçekleştirebilenlerin, son iki yılda, 4 milyar 
liralık daha yatırım yapabilmeleri boş bir ha
yaldir. Kaldı ki, A, P. iktidarının böyle bir ni
yeti de görülmemektedir. 

Teknik eğitimde ise, ilerleme, gelişme şöy
le dursun, gerileme vardır. Teknik ve meslekî 
orta öğretime plân hedeflerinin altında öğren
ci alınmaktadır. Bu okullara kayıd olan öğren-
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çilerin toplam öğrenci sayısı içindeki oranı 
iner yıl düşmektedir. İkinci Beş Yıllık Plân bu 
okullarda üretime dönük teknik gelişmeleri ya
kından izliyen bir yeni düzen öngördüğü halde, 
bugüne kadar elle tutulur hiçbir şey gerçekleş
tirilememiştir. 

Teknik yüksek öğretim için arz edeceğim ra
kamları özellikle dikkatinize sunmak isterim 
ve üniversitedeki yer darlığı meselesi Türki
ye'de yıllardan beri günün konusudur. Bakınız 
lîkinci Beş Yıllık Plânda, Türkiye'nin kendi açı
larından bile gerçekleştirilmesi için malî kay
nakların mevcut olduğu, gerçekçi bir açıdan 
hedef koydukları eğitimde, sanayide, üretimde 
hedef aldıkları ikinci Beş Yıllık Plânda teknik 
yüksek öğretimde ne olmuş? 

İkinci Beş Yıllık Plân, 1968 - 1969 ders yı
lında 7 800, 1969 - 1970 ders yılında 9 400, 
1970 -1971 ders yılında 12 000, 1971 -1972 ders 
îyılmda 15 000,1972 -1973 ders yılında ise 17 000 
öğrenci alacak kapasite yaratılmasını öngör
müştür. 

Oysa, 1968 - 1969 ders yılında 7 800 kişilik 
öğrenci kapasitesine karşılık, A. P. iktidarı an
cak 3 300 öğrenci kapasitesi yaralanıştır. 1969 -
1970 ders yılında ise, Plânın öngördüğü 9 400 
öğrencilik kapasite yerine 3 800 öğrencilik ola
nak yaratılmıştır. 

Plân, dönem sonunda, yani 1972 de üniversi
telerin teknik ve fen bölümlerinin kapasitesini 
33 000 den 65 000 ne, tıp bölümünün kapasitesi
ne 13 000 den 27 000 e, tarım bölümünün kapa
sitesini 6 000 den 10 00 e, toplam olarak da, 
Yüksek Teknik ve Tıp eğitimindeki kapasiteyi 
beş yılda 52 00 den 103 000 e çıkarmayı öngör
müştür. Bunun anlamı sanayiin ihtiyaç duydu
ğu teknik adamları vaktimde üretimin emrine 
vermektir. 

Şimdi Sayın Başbakana sormak istiyoruuz; 
üniversitelerimizde, özellikle teknik yüksek öğ
retimde, hazırladığınız plânın, sanayileşmeımiz-
için zorunlu gördüğü bu yatırımları niçin yap
madınız? Yatırımları gerçekleşltirmemekle sana
yileşmemizi engellemiş olmadınız mı? Bugün, 
bütün toplum olarak acı duyduğumuz üniversi
te gençlik bunalımını böylece siz yaratmış olma
dınız mı? özel yüksek okullar dramına sebebi
yet vermediniz mi? 

Bu yıl, bunca olayların ve bunalımların için
de yaşarken bile, üniversitelerin muhtacolduk-
lan yatınm ödeneklerinin bir kısmını bütçeye 
koyduralbilmek için O. H. P. liler Karma Bütçe 
Komisyonunda patftinMe savaş vermek zorunda 
kalmışlardır. 

EğMm üzerinde daha söyüyeceflderimiz var. 
Şimdi, 1971 programının 249 ncu sayfasını oku
yalım : «Ortaokul ve liselerde mevcut yatılılık 
kapasitesi 20 000 olmasına rağmen, cari giderle
rin karşılanmaması nedeniyle her yıl program
larda verilen parasız yatılılık hedefleri, yer sağ
lanmış olmasına rağmen, gerçekleştirilememek-
tedir. 1970 programında 15 000 sayısına ulaşıl
ması hedef olduğu halde, ancak, 8 905 olarak 
gerçekleşebilmiştlir.» 

20 000 kabiliyetli fakir öğrencimizi barındı
rabilecek yerin hazırlanmış olduğunu plân söy
lüyor. 1970 te 15 000 sayısına ulaşılması hedef 
olmuş. «Yer de vardır» diyor, «cari giderleri 
koyunuz» diyor, fakat konulmamış. Nitekim bu 
yıl, parasız yatılı öğrenci sayısında hiç artırma 
yapılmıyarak 9 000 de bırakılmıştır. 20 000 öğ
renci için parasız yatılılık kapasitesi var. Cari 
harcamalar verilmiyor ve 11 000 öğrencilik ka
pasite boş bırakılıyor. Öte yandan Anadolu'da 
yoksulluk yüzünden okuyamıyan 11 000 Türk 
çocuğunun geleceği böylece körletilîmiş oluyor. 

Sayın Başbakan, hani siz «fukaralığın sesi» 
idiniz? 

Sayın milîetvekillleri, 
•A. P. iktidarı, kabiliyetli köy çocuklarına 

fırsat eşitliği tanımamaktadır. Rendi anlayışına 
göre fırsat eşitliği tanımaktadır. Kabiliyetli köy 
çocuklarına lâyık gördüğü sadece bir tek alanda 
fırsat eşitliği tanımaktadır. Bu fırsat eşitliğinin 
ne olduğunu Bütçe kanunu tasarısından şimdi 
birlikte okuyalım : 

«îmam - hatip okullarının parasız yatılı öğ
renci kontenjanı 3 600 dür. 1964 yılından bu ya
na yatırım programlariyle yaptırılan pansiyon 
binaları ile eski yatılı okullarda 1971 yılından 
itibaren 6 000 öğrencinin barındırılması müm
kün olacaktır. Bu bakımdan, kabiliyetli fakir 
köy çocuklarının, plânın öngördüğü fırsat eşit
liği ilkesinden faydalanmaları ve mahallî der
neklerin olumsuz etkilerinden kurtarılmaları 
için, söz konusu okullardaki parasız yatılı öğ
renci kontenjanının 3 600 den 6 000 e çıkarıl
masında zaruret vardır.» 
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Şimdi bir de aynı Bütçe kanunu tasarısının 
552 nci maddesine bakalım. Burada deniyor ki : 
«Bir yıl önce 9 000 olan parasız yatılı öğrenci 
sayısında, bütçe yetersizliği nedeniyle artış ol
mamış, ancak mezun olanların yerine yeni öğ
renci alınmıştır.» 

Okuduğum her iki parça da 1971 bütçe ka
nunu tasarısından alınmıştır. Bir yerde kabili
yetli fakir köy çocuklarına ortaöğretim ve son
ra üniversite öğrenimi yapma olanağını sağlıya-
cak maddeye bütçe yetersizliği nedeniyle öde
nek konulmazken, başka bir yerde kabiliyetli 
fakir köy çocuklarına, hem de fırsat eşitliği il
kesinden faydalansınlar diye, imam - hatip okul
larına ödenek konulması teklif edilmektedir. 
Nedense, bütçe yetersizliği bu tür fırsat eşitli
ğinde akla gelmemiştir. 

Kabiliyetli fakir köy çocuklarının kaderi, ha
yatta yalnız imam olmak değildir. «Onlara dok
tor olmak, öğretmen olmak, mühendis olmak, 
subay olmak fırsatını vermiyorsunuz» dediğimiz 
zaman haklı değil miyiz? (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iki eğitim 
kurumunun, ilköğrdtmen okulları ve îmam - ha
tip okullarının gelişme yönleri üzerinde bir kar
şılaştırma yapmak düşündürücü olacaktır. 

1955 yılında ilköğretmen okullarının birinci 
devresinde 6 301 öğrenci, imam - hatip okulla
rının birinci devresinde 2 181 öğrenci vardı. 
1968 yılında ilköğretmen okullarındaki öğren
ci sayısı 6 301 den 13 626 ya çıkarken, imam -
hatip okullarındaki öğrenci sayısı 2 181 den 
33 400 e çıkmıştır. Bunun anlamı, ilköğretmen 
okullarındaki öğrencilerin, ortaöğretimin birin
ci devresindeki bütün öğrenci sayısına oranının 
% 3,7 den % 1,9 a düşmesi, buna karşılık imam 
hatip okullarındaki öğrenci oranının % 1,3 ten 
% 4,6 ya çıkması demektir. 

Sayın milletvekilleri, 

Sayın Başbakanın sorusuna bir kez daha ce
vap verelim: 

Hazırladığınız ikinci Beş Yıllık Plân hedef
leri, kendi ifadenize göre, «Türk toplumuna 
katlanamıyacağı bir fedakârlık yükü getirme
den gerçekleştirilebilir hedeflerdir.» Yine ken
di ifadenize göre, «Türk ekonomisi elindeki 
yaygın ve değişik kaynaklarla, plânın öngör
düğü gelişmeyi sağlıyacak güçtedir.» 

I Bütün bunlara rağmen, eğitimde kendi koy
duğunuz hedeflere erişemediniz. Sanayileşme
nin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek
te, teknik öğrenimde çok geride kaldınız. Üni
versitelerimiz için plânda öngörülen kapasite 
artışlarını'gerçekleştirmediniz. üstelik politik 
amaçlarla eğitim düzenimizde ikilik yarattınız. 

Eğitim alanındaki bütün bu başarısızlıkları
nızın doğurduğu sonuçların nedenini, şimdi de, 
zor ve baskı tedbirleriyle üniversitelere ve dü
şünce özgürlüğüne ödetmek istiyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, 
O. H. P. özgür insan yetiştiren, insan kişili

ğine en üstün değeri veren ve insan kişiliğinin 
gelişmesini sınırlayıcı her engeli kaldıran, her
kesin eğilim ve yeteneklerini, yaratıcı gücünü, 
insanlık ve toplum yararına değerlendirme ola
nağı sağlıyan, topluma birlik, canlılık ve sürek
li atılım gücü veren yeni eğitim düzeni kura
caktır. 

O H. P., işte eğitim, eğitimde iş kuralı ge
reğince işyerlerinde, kalkınma plânı amaçları
na ve teknolojik gelişmenin isterlerine uygun 
eğitim programlan uygulattıracak, okullarda 
çocuklara ve gençlere kendilerini hayata hazır
layıcı pratik bilgiler ve tecrübeler kazandıra
caktır. 

Bütün ortaöğretim kurumlarına kooperatif
çilik, toplum kalkınması önderliği, muhasebe, 
büro hizmetleri ve işletmecilik dersleri kona
caktır. 

Meslek okulları, köylerden ve küçük kent
lerden gelenler için parasız yatılı olacaktır. Ba
şarıyla meslek okulunu bitirenlere meslekleriy
le ilişkili dallarda yüksek öğrenim yapma ola
nağı sağlanacaktır. 

C. H. P., yetişjkinler ya da çalışma zorunda 
olan gençler için teknik okullarda, meslek okul
larında, liselerde, yüksek okullarda ve üniver
sitelerde akşam öğretimi yaptırma olanaklarını 
sağlryacaktır. 

O. H. P., bütün dar gelirli aile*çocuklarını, 
yetenekleri ölçüsünde en yüksek aşamalara ka
dar öğrenimlerini sağlamayı görev bilecektir. 

C. H. P., yetişkin çiftçilerin kooperatifçilik
te, tarım teknolojisinde yeterli eğitim görebil
meleri,, için, kurslar açacak, bu arada Devlet 
Üretme Çiftliklerinde köylüye dönük eğitim 
çalışmaları düzenliyecektir. 
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Sayın milletvekilleri, 
A. P. iktidarı, kendi hazırladığı plânın öde

meler dengesi için öngördüğü hedefleri de ger
çekleştirememiştir. 

Plânda, 1968 - 1970 yılları için, toplam ola
rak 1 milyar 730 milyon dolarlık ihracat öngö
rülmüştür. Bu hedefin 120 milyon dolar geri
sinde kalınmıştır. Ayrıca ihracatta plânın ön
gördüğü yapısal değişiklikler sağlanamamıştır. 

İthalâtta da, ilk üç yıldaki gerçekleştirme 
plân hedeflerinin gerisindedir. Plân, 1968 -1970 
dönemi için 2 milyar 710 milyon ithalât öngör
müştür. Gerçekleşme 200 milyon dolar geride 
kalmıştır. Mal grupları bakımından da ithalât, 
plândan değişik bir yönde olmuştur, örneğin, 
yatırım mallarında plân, ilk üç yılda 1 milyar 
52 milyon dolarlık ithalât löngörmjüşken, ancak 
791 milyon dolarlık ithalât gerçekleştirilebil
miştir. Plân hedefinden 200 milyon dolar geride 
kalınmıştır. Doların bugünkü karşılığı ile 4 mil
yar liralık yatırım malı böylece yurda getirile
memiş ve plânda öngörülen yatırımlar da bu 
ölçüde gerçekleştirilememiştir. 

Yatırım, malları plânın öngördüğü kadar it
hal edilmezken, döviz kaynakları, hammadde, 
ara malları ve tüketim malı ithali için kullanıl
mıştır. Plânın ilk üç yıllık döneminde ham
madde ve ara malları için ithalât % 5 fazla
sıyla 1 milyar 408 milyon dolar olarak gerçek
leşmiştir. Bu, montaj sanayiinin ödemeler den
gesine ne denli yük olduğunu açıkça göstermek
tedir. Kalkınmamız için zorunlu yatırım malla
rının ithal edilmemesi pahasına gerçekleştiri
len bu ithalâtın sonunda üretilen mallar bari 
kalkınmamızı sağlıyacak mallar olsa. Ne ge
zer.. Hepinizin bildiği gibi, bu sanayi, genellik
le yüksek gelirlilere hitabeden tüketim malları 
imal etmektedir. Üstelik aşırı kârlarla.. 

1971 de de durum, devalüasyona rağmen, 
değişeceğe pek benzememektedir. 1971 de ihra
catta % 9,4 oranında bir artış sağlanarak ih
racatın 640 milyon dolâria çıkarılacağı öngörü
lüyor. 1963 ile 1969 arasında ihracat zaten or
talama % 6,7 oranında artm'akta idi. Bu yıl 
% 9,4 oranında dahia büyük bir artış olacak
mış gilbi görünüyorsa da, bu, kur değişikliğinin 
sonucudur. 

Yatırım mallan ithalâtında ise, değer ola
rak, son yıllara göre bir düşme öngörülmekte

dir. 1971 yatırımları, bir de bu nedenle az ger
çekleşecek demektir, öte yandan, ara mallarla 
hammadde ithalâtı 1971 de de önemli ölçüde 
devam edecektir. 

Yabancı sermayenin kâr transferi ciddî bir 
slorun olarak ortaya çıkmaktadır. Kâr transfer
leri, son yıllarda yeniden gelen yabancı ser
maye miktarını aşan bir düzeye gelmiştir. Ge
tirdiğinden fazlasını alıp götürmeye başlamış
tır. Yabancı sermaye kârları bizim ödemeler 
dengemize yük- olurken, sermayenin geldiği ül
keler ödemeler dengesinin gelir kaynağı olmak
tadır. 

Dış borç miktarı yıldan yıla artmaktadır. 
Serbest dövizin önemli bir kısmı bu amaçla 
kullanılmaktadır. EMA ve IMF kredileri dâhil, 
program kredisi olarak yardımların büyük bir 
kısmı, borç ve faiz ödemeleri olarak geri öden-
mekteldir. Böç Ve faiz ödemeleri artış, program 
hedefleri azalış eğilimi gösterdiğinden önümüz
deki yıllarda program hedefleri ve kısa vadeli 
EMA ve IMF borç ve faiz ödemelerini karşı-
lıyamıyacaktır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın önemli bir hedefi, 
de, dış kaynaklar yönünden kendi kendine ye
terli bir duruma gelmektir. Plânında dış ödeme
lerde bu hedefe 1975 lerde varılması hesaplan
maktadır. Bu gidişle bu hedefin 1975 lerde de 
gerçekleşeceğini hiç sanmıyoruz. 

Sayın milletvekilleri ,ödemeler dengesi dar 
boğazı, Türkiye koşullarındaki gibi bir ülkede 
Adalet Partisi iktidarının uyguladığı politika
nın doğal sonucudur. 

A.P. iktidarı, ödemeler dengesi çıkmazı karşı
sında, lözelliklle diş sermaye çevrelerinin baskusiy-
le, devalüasyon yapmıştır. 1971 yılının ekonomik 
koşulları ve 1971 bütçe uygulaması üzerimde 
önemli etkiler yapacak bu para operasyonunu 
yakından incelemek gereklidir. 

Sayın Maliye Bakanı, 1971 bütçesini takdim 
nutkunda, ihracatımızda yapısal değişiklikler 
yapılamamış olmasının, devalüasyona yol aç
tığını, başlıca ilhraç mallarımızın ilk maddeler 
olduğunu, bunlara karşı da talep esnekliğinin 
düşük kaldığını söylemektedir. Böylece, Sayın 
Bakaîvpara ayarlamasından ihracatımızda ya
pısal değişiklik beklemektedir. Para ayarlama
sından ihracatta yapısal değişiklik beklemek 
biraz fazla iyimserliktir, Konuşmamızın başm-
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da, ihracatımızda yapısal değişiklikler yapılma
masının, Adalet Partisi iktidarının tarım ve sana
yi keisimlerinide uyıguladığı politikanın sonucu 
olduğunu açıklamıştık. Bu politika değişmedik
çe, ihraç mallarımıza karşı düşük talep esnek
liği de devam edeceğine giöre, dış ödemeler dar 
(boğazından kurtulacağını sanmıyoruz. 

'Sayın Erez, para ayarlamasının harcama 
hacmini genişletici, iç fiyatları yükseltici ve 
maliyetleri artırıcı oluımlsuz yan etkileri oldu
ğuna işaret ederek »bunları önlemek içlin fi
nansman Kanununun çıkarıldığını, bu Kanunla 
bütçelerin denkliğinin sağlanacağını, satmalına 
gücünün kontrol edileceğini ve fiyat istikrarı
nın korunacağını söylemektedir. 

1971 bütçesinin denk olup olmayacağını bir
az sonra tartışacağız. Sayın Bakan, satmalma 
gtücünün kontrol edileceğini, fiyatlarla yükseli
şin önleneceğini iddia etmektedir. 

Pinanlsman Kanunundan böylesine sonuçlar 
alınabileceğini sanmıytoruz. Bir kez, vergiler ha
zırlıksız getirilmiştir. Vergi dairelerinin yeni 
vergiler konuisuaılda etkili ve verimli çalışmaya 
başlamaları uzun zaman alacaktır. Kaldı ki, iş
letme vergisi geçiMirilmiş, emlâk vergisi erte-
lenımilştir. Personel Kanunu dolayısiyle yapılan 
zamlar, geçici bir süre için de olsa, satmalma 
gücünü artıracaktır. Büyük malî sıkıntılar için
de olan iktisadi Devlet Teşekküllerinin Personel 
Kanununun yükünü mamullerine zam yapma
dan taşımaları olanağı yoktur. Bugüne kadar 
yapılan zamların arkası gelecek, iktisadi Dev
let Teşekkülleri çok yakında zam yapmak için 
kuyruğa gireceklerdir. 

Gerek bu zamların gerekse devalüasyon ne
deni ile ithal malları fiyatlarında meydana ge
lecek yükselişlerin zincirleme etkisi, Sayın Ma
liye Bakanının «iç fiyat istikrarı korunacak
tır.» deyişine teminat değil, bir temenni niteli
ği vermektedir. 

Sayın Bakanın iddia ettiği gibi, düşük ge
lirli grupların yoğun şekilde tükettikleri mal
lara zam yapmaktan kaçmabileceklerini de hiç 
sanmıyoruz. 

Sayın Erez, alınan ihracat ve ithalât tedbir
lerini, yeni para ve kredi politikasını açıkladık
tan sonra, etkin bir fiyat ve ücret politikası iz
lenmezse, alman bütün bu tedbirlerin etkisiz ka
lacağını belirtiyor. Bu nedenle de Hükümetin 
fiyat ve gelir politikasının başlıca araçlarm-
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dan biri olan bellibaşlı tarımsal ihraç ürünleri
nin taban fiyatlarının tesbitinde Hükümetin 
dikkatli davrandığım ve «Geleneksel ihraç 
ürünlerimizin taban fiyatlarını, piyasaya aşırı 
satmalma gücü zerkine müncer olmıyacak, fa
kat üreticilerin gelir seviyelerinin idamesi ve 
artan maliyetlerinin karşılanmasını sağlıyacak 
ve belli bir teşvik yüzdesini aşmıyacak seviye
lerde tesbit ettiğini» söylüyor. Sayın Bakana 
göre, «taban fiyatları tesbitinde bu düşüncele
rin zorunlu sonucu bu malların ihraç gelirlerine 
uygulanacak kambiyo kurunu, tesbit edilen 
resmî rayicin belirli bir miktar altında tutmayı 
gerektirmiştir. Aksine bir uygulama, bu malla
rı üretenlerin gelirlerini gerekenden fazla artı
rarak iç fiyatlar seviyesini olumsuz şekilde et-
kiliyebilecek ve ekonomide enflâsyonist baskı
lar yaratacak para ayarlamasiyle kazanılan re
kabet gücünü ortadan kaldırıcı tehlikeler yara
tabilecektir. 

Sayın Bakanın bu tahlili, kendi sistemi içe
risinde tutarsız olmıyabilir. Şimdi Sayın Baka
nın bu söylediklerinin ışığında, bu sistemin ne 
sonuçlar vereceğini inceliyelim. 

Devalüasyon sonunda başka bir deyimle kim
ler kazançlı, kimler zararlı çıkacak, bütün bun
lara bakalım, 

Memurlar, işçiler, emekliler, sonunda zararlı 
çıkacaklardır. Çünkü, yükselen fiyatlar yapı
lan zamları fazlasiyle alıp götürecektir. 

Köylüler, sistemin gereği, işin başında bir 
pay almaktan uzak tutulmuşlardır. Yetiştirdik
leri ürünlerin ihracatı artacak, ama onların ge
lir seviyeleri değişmiyecektir. Taban fiyatları 
bilerek, sistemin gereği, düşük tutulmaktadır. 
Ama aynı sistem, fiyatlarda genel bir yükseliş 
doğuracağına göre, sonunda köylülerin geliri 
aslında azalmış olacaktır. 

Daha önemlisi, köylülerin yetiştirdiği ürün
lerin ihracından dolar başına 3 lira Devlete kal
maktadır. Diyelim ki, bu da sistemin bir ge
reğidir. Ama, sonunda bu paradan kimler ya
rarlanmaktadır? Bugünkü uygulamaya göre, 
sanayileşmemiz için Devlet fonlarından kendile
rine yardım edilen büyük sermaye sahipleri... 

Şimdi, insaf ile söyleyiniz: A. P. iktidarı 
«fukaranın sesi» midir,. yoksa sermayenin se
si mi? 
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Sayın Maliye Bakanının nutku dikkatle I 
okunursa görülecektir ki, Sayın Bakan, ilk ba
kışta sanıldığı kadar iyimser değildir. Sayın 
Erez'e göre, bizim gibi, ekonomileri hâlâ büyük 
ölçüde tarıma bağlı, sanayii tüketime dönük ve 
ara mallan imal eden endüstri dallarının tam 
gelişmediği, teknolojik geri kalmaların önemli 
olduğu ülkelerde - Sayın Erez, tıpkı bizim gi
bi diyor - para ayarlaması uzun devrede sonuç 
veren bir araçtır. Yine Sayın Bakan diyor ki, 
«Fiyat istikrarı büyük bir ölçüde daha yüksek 
seviyede bir üretim ve prodüktivite artışına 
bağlıdır.» Fiyat istikrarı daha fazla eğitim, 
daha yüksek seviyede üretim ve verim artışına 
bağlıdır. 

Konuşmamızın başından beri belirttiğimiz 
gibi, Sayın Bakanın saydığı özellikler olan bir 
ülkede, Adalet Partisininki gibi bir kalkınma 
modeliyle yüksek seviyede bir üretim ve pro
düktivite artışı sağlamak mümkün değildir. De
valüasyonun, bütün bu nedenlerle kendisinden 
umulan sonucu veremiyeceği konusunda, biz 
Sayın Bakandan daha öteye endişeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Kalkınma plânlarımız, başlangıçtan beri, tü

ketim harcamalarını, bu arada kamu tüketimi
nin sınırlı tutulmasını, buna karşılık millî ge
lirden her yıl daha büyük oranda yatırımlara 
pay ayrılmasını öngörmüştür. Bu nedenledir 
ki, 1971 yılı için GSMH'nın ancak % 14,8 inin 
kamu tüketimine ayrılabileceğini belirtmiştir. 

1971 bütçesi plânın bu ilkesinden ayrılmak
ta, GSMH'nın % 15,6 sini kamu tüketimine ayır
maktadır. Personel Kanununun gerçek yükü 
ve emeklilere yapılacak zamlar bu payı % 16,6 
ya çıkaracaktır. Kamu tüketimindeki bu artış, 
yatırımların önemli ölçüde kısılması sonucunu 
doğuracak, ya da yeni vergilerin getirilmesi 
zorunlu olacaktır. I 

Konsolide cari harcamalardaM artış, fiyat I 
yükselişlerinden dolayı, personel masrafları dı
şında kalan ödeneklerde daha az bir satınalma I 
gücü ve bu yüzden de daha az bir hizmet anla
mına gelir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda 1971 yık için 
GSMH'nın % 12,4 ünün kamu yatırımlarına ay
rılması hedef alındığı halde, bütçede bu amaçla 
millî gelirden ancak % 11,3 pay ayrılmıştır. 
Gerçekte bu pay, % 10 un altında kalacaktır. | 
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Yatırım masraflanmn önemli bir kesimini yatı
rım malları alır. ithal malı yatırım mallarının 
fiyatları para ayarlaması dolayısiyle yükselmiş
tir. Yerli yatırım mallarının fiyatları da yük
selmektedir. örneğin, çimento v. b. gibi. Bu 
bakımdan 1971 de geçen yıldan da az kamu ya
tırımı yapılabilecektir. 

Sabit sermaye yatırımları için de durum ay
nıdır. Plân, 1971 yılı için millî gelirin % 22,4 
ünün yatırılmasını öngördüğü halde, 1971 büt
çesi millî gelirin ancak % 21 inin yatırımlara 
yöneltmektedir. 

1970 yılma göre sermaye teşkili ve transfer 
bölümünde % 33 artış vardır. Bunlar borç 
ödemeleri artışı ve iktisadi Devlet Teşekkülle
ri finansman güçlüğünü gidermek için kullanı
lacaktır. 1971 de iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin finansman durumu çok bozulmuştur. Top
lam finansman açıkları 6 595 000 000 liradır. 
Bunun 2 220 000 000 lirası dış proje kredilerin
den, 3 000 000 000 lirası bütçeden, 1 495 000 000 
lirası Devlet Yatırım Bankasından karşılana
caktır. Son dört yıl boyunca gerçekleşen dış 
proje kredileri 943 000 000 lirayı aşmamıştır. 
1971 yılı için ögrülen 2 200 000 000 liranın ger
çekleştirileceği şüphelidir. 

Devlet bütçesinden karşılanacağı öngörülen 
3 000 000 000 liranın - bütçenin durumu göz önü
ne alınırsa - verilebilme ihtimali azdır. 1971 yı
lında iktisadi Devlet Teşekkülleri açıklarını 
karşılayabilmek için öyle görülüyor ki, Hükü
met, bir yandan yatırımlarını kısacak, öte yan
dan da iktisadi Devlet Teşekküllerinin mal ve 
hizmetlerine zam yaptırtacaktır. 

jSayın milletvekilleri, 
Gelir bütçesindeki tahminlerin gerçekçi ol

duğunu sanmıyoruz, örneğin, işletme Vergisin
den 400 milyon liralık gelir tahmininin 1971 de 
gerçekleşmesi olanağı görülmemektedir. 

Damga Resmi, Veraset ve intikal Vergisi, 
Taşıt Alım Vergisi ve iştirak gelirlerinden de, 
bütçede tahmin edildiği kadar bir geliri bekle
miyoruz. Emekli Sandığının 1971 yılında ödiye-
ceği emekli maaş artışları ve emekli ikramiye
lerinin karşılığı olan 1 milyar 200 milyon li
ra, bu yıl garip bir yenilik olarak, gelir bütçe
sinde gösterilmiştir. 

1971 bütçesinin resmî açığı 1 milyar 300 
milyon liradır. Cari harcamalardaM noksan, ge-
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lirlerdeld asın tahminler ve Devlet İktisadi Te
şekküllerinin 2,5 milyar liralık finansman açjğ 
göz önüne alınırsa, 1971 bütçe açığı resmen gös
terildiğinden çok daha fasla olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; sayın Maliye Bakanı 
bu sabah yaptığı konuşmada yalnız 1971 büt
çesinin denk bağlandığını söylemekle yetinmedi. 
Aynı zamanda halen uygulanmakta olan 1970 
Ibütçesinde gelirlerin harcamalardan fazla ol
duğunu söylemek ihtiyatsızlığında bulundu. 
Oysa gerçek durumun böyle olmadığını sayın 
Bakanın da bildiğine eminim. 

önce 1970 konsolide bütçesinin ilk dokuz 
aylık uygulamasına ait gerçek rakamları vere
lim; Maliye Bakanlığınca hazırlanan kamu 
gelirleri, kamu harcamaları ve ödemeleri ra
kamları Kasım ayı sonu itibariyle yani 1970 
bütçesinin ilik dokuz aylık uygulama sonuçları 
olarak konsolide bütçenin gelir fazlası varmış 
ıgilbi göstermesine rağmen gerçekte 1 900 000 000 
civarında bir açığın meydana geldiğini gös
termektedir. Gerçek durum bu olduğu halde 
kamu oyuna sunulan belgelerde bütçe fazlası 
varmış gibi gösterilmesini doğrusu sayın Mali
ye Bakanımızın öteden beri bildiğimiz tutumu 
ile bağdaştıraımadık. 

1970 bütçe yılı içinde toplam vergi gelirleri 
. de, bütçe gerekçesinde ifade edilen iyimser öl
çülerde artmamaktadır. 1970 Kasım sonu iti
bariyle toplam vergi gelirlerindeki artış % 15 
ten ibarettir. Aynı yıl içinde cari fiyatlarla 
gayrisâfi millî hâsıla artışının % 14,5 olarak 
tahmin edildiği göz önünde bulundurulursa 
vergi esneklik katsayısının 1 den ibaret kaldığı 
anlaşılır. 

Kaldı ki, 1970 yılı içinde hayat pahalılığın-
daki artışlar ve para değerinin yıpranması so
nunda vergi gelirlerindeki bu % 15 Ek artışın 
çok önemli bir kısmının pahalılık tarafından 
ifna edileceği de unutulmamalıdır. 

Yeni vergi tedbirine ve ağır zamlara rağ
men vergi gelirlerindeki artışların bu ölçüler 
içinde kalmış olması bir Maliye Bakanının 
uykusunu kaçıracak önemde olması gerekir. 

Yukarda sözünü ettiğimiz bütçe açığı 1970 
malî yılının sonuna doğru belki biraz azalacak, 
belki de daha yüksek düzeylere çıkacaktır. 
Fakat her halükârda 1970 bütçesi önemli bir 
açıkla kapatılmak zorumda kalınacaktır. 1971 

bütçe tasarısının gelir ve gider tahminleri, 
konmamış ödeneklerini, gizlenmiş Kamu ikti
sadi Teşekkülleri açıklarını objektif bir gözle 
yakından izlediğimiz zaman görürüz ki elimiz
deki bütçe, 7 milyar civarında bir dengesizlik 
içindedir. Bunun 2 milyar lirasının % 5 oranın
daki otomatik tasarruflar ile karşılanması müm
kündür. Ancak, bu hesaba katılsa dahi geriye 
5 milyar liralık bir dengesizlik kalmaktadır. 
1971 bütçesinin belirgin niteliği personel gi
derlerini büyük ölçüde artıran masrafçı bir 
bütçe olmasıdır. Bu yönü ile dikkate alındığı 
zaman 1971 bütçesinde yıl içinde zorunlu ta
sarruflara gitmek mümkün değildir. Olsa olsa 
zaten çok yetersiz bir düzeyde olan yatırım 
harcamaları bir miktar kısılabilecek, ya da 
İktisadi Devlet Teşekküllerine yapılacak trans
ferler azaltılacaktır ki bu da kamu yatırımla
rının geriletilimesıi anlamına gelir. 

Bu nedenlerle 1971 yılı içinde yatırım gider
lerinde yapılacak zararlı kısıntıların ötesinde 
5 milyarlık bütçe açığından kalan kısmın yeni 
vergiler veya zamlarla karşılanması ya da 
Merkez Bankası kaynaklarına erenis ölçüde el 
atılmasını gerektirecektir. Bu ölçüde büyük 
bir dengesizliği bünyesinde taşıyan bir bütçe
nin para ayarlamasını izliyen ve istikrar ted
birlerinin öngörüldüğü bir dönemde Yüce Mec
lisin hıuzuruna getirilmesi bir ta ih değildir. 

Sayın imilletvekilleri; 
'Sayın Baslbakan der M; «Bir siyasi parti ne

den kendi düşündüğü şeyleri yapmıyoruz diye 
bizi töhmet altında bırakamaz. Kendisi gayet 
tabiî ki, iktidara geldiği zaman kendi söyledi
ği şeyleri yapacaktır. Ama biz han$ri siyasi fel
sefenin sahibi isek, bu siyasi felsefenin tatbifc-
çisi olacağız. Bundan dolayı kimse bizi kına-
ımyacaktır. Neden o siyasi felsefenin tatbikçi-
si/yiz de bizim siyasi felsefenin taJtbikcisi de
ğilsiniz diye kimse bize söz söylemiyecektir?» 
Sayın Başbakan bunları söylüyor. 

Biz, burada, kendilerinden bizim siyasal 
felsefemizin uyenılanmasmı istemek için bulun
muyoruz. Burava kadar söylediklerimiz, kendi
lerinin, bütçe eleştirilerine cevap verirken 
muhalefetten istediklerini yerine getirmek, 
«Neyimiz islemiyor, neden işlemiyor, neyi dü-
zeltsek olur?» sorusuna cevap vermek içindi. 

Bir de bu arada, siyasal felsefelerinin kendi 
nutuklarında görülen yüzünü değil, uygulama-
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larında görülen gerçek yüzünü belirtmek istedik. 
Her siyasal partinin, iktidar sorumluluğunu 

aldığı zaman, toplumu götüreceği bir hedefi 
olur. Adalet Partisi İktidarı da yaptığı plânda, 
toplumu götüreceği hedefleri çizmiş ve bu he
deflere hangi araçla gideceğini açıkça söylemiş
tir. 

Sayın Başbakan plândan bahsederken şun
ları diyor: «îyi bir plân yapmak lâzımdır, fa
kat bu kâfi değildir. Yapılan plânı tatbik et
mek, hedeflerine ulaşmak gerekir. Burada, hem 
vatandaşın, hem de Devlet kadrolarının mesu
liyeti ve vecibeleri vardır. Memleketimizde, iyi 
bir plânın iyi neticeler sağlamasını mümkün 
kılan faktörler mevcuttur. Evvelâ, yüksek bir 
teşebbüs gücümüz vardır. Saniyen, Devlet kad
rolarında iyi yetişmiş, feragat sahibi, fedakâr, 
bilgili, vatanperver elemanlar mevcuttur. Mese
le - Sayın Başbakana göre - cesareti, şevki yük
seltmek, iyi bir işbirliğini sağlamaktır.» 

Şimdi, Adalet Partisi İktidarı plân yapmış
tır. Sayın Başbakanın da belirttiği gibi, iyi bir 
plânın iyi neticeler sağlaması imkânları da 
memleketimizde mevcuttur. Ama, Adalet Partisi 
Hükümetleri kendi yaptıkları plânın hedefle
rine ulaşamamış, kendi felsefelerini gerçekleşti
rememişlerdir. 

Kusur, kabahat kimindir? Adalet Partisi 
İktidarının mıdır, kusur kabahat yoksa plânın 
mı? Bu soruya yine Sayın Başbakanın kendi 
sözleriyle cevap verelim. Sayın Başbakan di
yor ki; «Plân, yapamamanın mazereti delildir. 
Bâzı ellerde plân, millete inançsız olan ellerde, 
yapamamanın mazereti olur. Bizim elimizde T>lân 
yapabilmenin iyi bir aletidir.» divor Savın Baş
bakan. «Millete hizmet edebilmenin iyi bir ale
tidir. Bu aleti iyi kullanırsanız, iyidir, tvi kul
lanamazsanız. iyi delildir. Kusur, kabahat plâ
nın değildir. Kusur, kabahat o aleti nasıl kulla-
naca,£mıza bağlıdır.» Bunlar Sayın Başbakanın 
sözleri. 

Savın Milletvekilleri, 
Adalet Partisi iktidarı, yartf/ıoı nlânm ilk 

üc yılında hedeflerin mensinde kalmıştır. 1971 
Plânın dördüncü yılıdır. Ama 1971 a.vnı zaman
da, yatırımların alflHldîJHıifi kısıldığı, tüketim 
harcamaların pfirülmpmls olrtfîde arttgı, Türk 
parasının amfili vat fidttrtiffi bir vıldır. 

Plânın öngörüp de bugüne kadar Hükümetin 
gerçekleştiremediği yatırımların ne bu yıl, ne 

de 1972 de gerçekleştirilmesi imkânı yoktur. 
Görülüyor ki, Adalet Partisi Hükümteleri «ya
pamamışlardır» kendi plânlarım gerçekleştire
memişlerdir. 

Sayın Başbakan, haklı olarak diyor ki, «ku
sur, kabahat plânın değildir, plân millete inanç-
sıç olan ellerde, yapamamanın mazereti olur.» 

Adalet Partisi İktidarının millete inançsız 
olarak kabul etmedikçe plânı gerçekleştireme-
menin mazeretini plâna atmak mümkün değil
dir. Öyleyse tekrar soralım: «Kusur, kabahat ki
mindir » 

Sayın Başbakan, «Kusur, kabahat bu âleti 
iyi kullanamıyanındır» diyor. Biz de kendisiyle 
bu konuda aynı kanaatteyiz. Gerçekten «Ku
sur, kabahat» yapamıyan, plân aletini kullanamı-
yan Adalet Partisinindir.. Bunun içindir ki, ken
dilerine güvenoyu vermiyoruz. Bunun içindir ki, 
hazırladıkları bütçeye olumlu oy vermiyeceğiz. 

Aslına bakarsanız, Türkiye koşulları içinde 
bulunan bir ülkede, benimsediği kalkınma fel
sefesiyle Adalet Partisi daha bin yıl plân yapsa, 
hiçbirini gerçekleştiremez. 

Sayın milletvekilleri; 
Bugün içinde bulunduğumuz siyasal bunalı

mın gerçek nedeni, nüfus patlaması olmuş, hız
la şehirleşen, acele gelişme ihtiyacında olan 
Türkiye'de Adalet Partisinin Devlet kaynakla
rından desteklenen özel kesime dayalı kalkınma 
modeli uygulamasıdır. 

Böylesine bir kalkınma modeli, yalnız ikti
sadi istikrarsızlık değil, 1961 Anayasası ile ça
tıştığı için de siyasal istikrarsızlık doğurmak
tadır. G-erçekten Adalet Partisinin 6 yıllık ikti
darı 1961 Anayasası ve getirdiği müesseselerle 
çatışma örnekleriyle doludur. 

Adalet Partisinin temsil ettiği sosyal ve eko
nomik görüş neden 1961 Anayasasıyla çatışır? 
Bunu en kolay açıklamanın yolu bir varsayım
da bulunmaktır. Adalet Partisi bu Anayasayı 
kendisi yapsaydı, ya da bir gün Anayasa yapa
cak çoğunluğa sahibolsa idi neler olurdu? Bu 
soruyu, bugüne kadar Adalet Partisinin Anaya
sa yakınmalarını göz önüne alarak cevaplandır
mak mümkündür. 

Evet, Adalet Partisi Anayasayı kendisi yap
saydı nasıl yapardı? 

önce Anayasanın 4 ncü maddesindeki «Ege
menlik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir» cüm-
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leşinden sonraki «Millet, egemenliğini, Anaya
sanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar 
eliyle kullanır» hükmünü koymazdı. Böylece 
1924 Anayasasında olduğu gibi, çoğunluk ege
menliğini getirdi. «Madem ki, egemenlik kayıt
sız Türk Milletinindir, madem ki, Türk Milleti 
çoğunluğu bize verdi, egenmenliği kayıtsız şart
sız biz kullanırız» mantığından hareketle ege
menliğin kullanılmasında hiçbir ortak tanımaz, 
bugünkü Anayasa müesseselerini kendi iradesi 
altına alır, yargı organlarını denetimi altında 
tutardı. 

Adalet Partisi Anayasayı kendisi yapsaydı; 
Anayasanın, Türkiye Cumhuriyetinin millî, de
mokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti ol
duğunu yazan 2 nci maddesindeki «sosyal» keli
mesini hiç koymazdı; «lâik» kelimesinin yanın
da da «Herkesin korkmadan Müslümanım» de
mesini sağlıyacak bir hüküm getirirdi. (C. H. P. 
sıralarından «bravo» sesleri) 

Adalet Partisi Anayasayı kendisi yapsaydı. 
Anayasanın 10 ncu maddesindeki «Devlet, kişi
nin temel hak ve hürrivetl erini, fert huzuru, sos
yal adalet ve hukuk Devleti ilkeleriyle bağdaş-
mıyacak surette sınırlıyan siyasi ve iktisadi ve 
sosyal bütün engelleri kaldırır; insanın maddi 
ve mânevi varlığının gelişmesi için gerekli şart
lan haclar.» fıkrasını hiç koymaz, varsa oldu
ğu gibi kaldırırdı. 

Adalet Partisi Anavasavı kendisi vansavdı. 
Anayasanın 50 nci maddesindeki, «kişilerin fikir 
ve kanaatlerini serbestçe acıkWa^ilecfiWfin% 
h"kmnnü kamu düzem* adına sınırlardı ve hele 
36 nci maddenin mülkivet ve miras haclarının 
kamu yaran amacivle sınırlandınlabilece#i ve 
mülkiyet hakkının kullanılmasının tonlum ya
rarına avkın olamıyacağı hükmünü tümüyle 
kaldırırdı. 

Htl\Mî BÎfîER (Sinop) — Nasıl malûm ol
du size .. 

C.WP.-(İRTTPTT A.TÎTNA NFCmaT TTftTTR 
(D'OT-n.mla} — Beyanlarınızdan malum, altı se
nelik beyanlannızdanı malûm, uygulamamadan 
malûm.. 

Adalet Partisi Anayasayı kendi yamaydı, 
ıtonraksız. ya da yeter tonragı hulunmıyan çift
çilere tonralk sa tanımasını emreden 37 nci mad
deyi tümüyle kaldırırdı. 

Adalet Partisi Anayasayı kendisi yapsaydı, 
özel teşebbüsü millî iktisadın gereklerine ve 
sosyal amaçlara uıygun yürütülmesini Devlete 
görev olarak verem 40 noi maddenin son fıkra
sını mutlaka kaldırırdı. 

Adalet Partisi Anayasayı kendisi yapsaydı, 
iktisadi ve sosyal hayatın adaletle, tam çalışma 
esasına ve herkes için insanlık haysiyetine ya
raşır bir yaşayış seviyesi sağlaması amacına gö
re düzenlenmesini emreden 41 nci maddeyi kal
dırandı ve 46 nci maddedeki sendika, toplu söz
leşme ve grev haklarını siyasal iktidarın kesin 
denetimine bağlardı. 

Sayın milletvekilleri, 
Yukarda belirttiğimiz hükümler Adalet Par

tisi iktidarının Anayasada çatıştığı hükümlerin 
bir kısmıdır. 

Adalet Partisi iktidan bu hükümlerle çatış
maktadır. Çünkü bu hükümler Adalet Partisi 
iikfâdannın temsil ettiği özel kesimi yani bü
yük sermayeyi, toplumun öbür kesimleri adına 
kısltlıyam hükümlerdir. 

özel kesim, mülkiyet hakkının tartışılmasın
d a , kamu yararına da olsa sınırlanldınlmasın-
dan hoşlanmaz, özel kesim, millî iktisat gerek
leri ve sosyal amaçlarla denetlenmelkten ya da 
engellenmekten kaçınır, özel kesim, çalışma 
hayatımın kendi gereklerine göre düzenlenmesi
ni ister, özel kesim, kendisimi temsil eden si
yasal iktidan icraatında hiçbir surette hiçbir 
kimsenin kısıtlamamasını ister. 

1961 Anayasasını yapanlar bu hükümleri 
A.P. nin karşı çıktığı hükümleri bilerek ve bi
linçle koymuşlardır. Böylece toplumda gelişen 
yeni güçlere haklarını, paylannı alabilecekleri 
bir güvemce sistemi yaratmak istemişlerdir. 

Bu hükümler bir avuç aydının özentisi de
ğildir. öyle olsaydı çoktan değiştirilirdi. Ger
çekte bu hükümler, millî gelirden hak ettikleri 
payı istiyen, yönetimde ağırlığını, söz hakkını 
duyurmaya kararlı, uyanan Türk halkının öz
lemleridir. 

Adalet Partisi ve temsil ettiği iktisadi güç
ler bu gerçeği görmedikleri sürece, iktisadi ha
yatta istikrarsızlık, siyasal hayatta bunalımlar, 
halkım gerçek temsilcileri iktidara gelinceye ka
dar devam edecektir. 

Sayım milletvekilleri, 
Ne zaman tanmda, ticarette, sanayide hak

sız kazançlara, vurguna, sömürüye değinsek, 
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ne zaman adaletsiz gelir dağılımını, lüks harca
maları dile getirsek, ne zaman toprak dağılı
mındaki adaletsizlikten, topraksız köylünün hak
larından söz açsak Sayın Başbakanı hemen, Ana
yasa, yasalar, hukuk devleti ve hukukun üstün
lüğü ilkesi üzerinde parlak nutuklar vertir ve 
bize sorar : «Hukuk devletline bağlı mısınız, de
ğil misiniz? Yasalara saygılı mısınız, değil mi
siniz? Madem ki bir hukuk devletinde yasıyo
ruz o halde yasalara uymak mecburiyetindesi
niz.^ 

IBöyleoe Sayın Başbakan, kendisini ve parti
sini mülkiyetin, hukukun savunucusu, bizleri de 
yıkıcısı olarak göstermek ister. 

ıSaym ^Başbakan ve partisi gerçekten hukuk 
düzeninin savunucusu muldur, değil miıdir, hu
kuk üstünlüğü ilkesi Saym Başbakanını anladığı 
gfilbi midir, yoksa bir başka şey midir? Şimdi 
fbiraz da bu konu üzerinde duralım. 

(Bir ülkenin, bir yasalar acısından görünüşü 
vardır, bir de geriçek görünüşü vardır. Bu iki 
görünüş birbirine yakın olduğu oranda o ülke
de istikrar, mutluluk uzak olduğu oranda bu-
malım, huzursuzluk olur. 

Yasalar, toplumdaki ekonomik ve sosyal iliş
kileri düzenlemek için konulur. Eğer bir ülke
nin ekonomik ve sosyal ilişkileri değişmişse, ya
salar, hukuk sosyal yapıya artık uymaz olmuş
sa, yasalarla toplum arasında sürtüşme başlar 
ve zamanla yasalar işlemez hale gelir. Hele ya
salarım düzenlediği sosyal ve iktisadi ilişkilerde 
'bulunanların çoğunluğu, yasaların dışımda bir 
"başka düzende yaşamıya başlamışlar ve o tür 
hayatı kendileri için meşru saymışlarsa, Devlet 
otoriteleri ve kendi güçsüzlüklerini, yasaların 
işlemezliğini göre göre çoğunluğun yaptığını 
olağan saymaya "başlarlar, tşte asıl o zaman hu
kuk devleti ve yasalar çiğnenmiş olur. Bu söy-
ledMeriımizi açıkça belirtmek için bâzı örnekler 
vermek istiyoruz. Bu örneklerde görülecektir ki, 
(Sayın Başbakanın altı yıldır savunuculuğunu 
yaptığı düzende yer yer yasalarla sosyal yapı 
arasında Uyumsuzluk olmuş, Sayın Başbakan da, 
partisi de yasaların çiğnemımesimi meşru görmüş
lerdir. 

(Sayın Başbakan ve partisinin hukuk devleti 
dışına çıkıp yasasızlığı meşru saymak zorunda 
kaldıklarının birinci örneği gecekondulardır. 
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Gecekondular, gerçekte, mülkiyet hakkına 
ve yasalara karşı gele gele, omları çiğneye çiğ-
neye kurulmuşlardır. Gecekondu bir başkasının 
mülkiyetimde bulunan bir arsa, ya da arazi üze
rine kurulur, yapılan evler imar yasalarına tüm
den aykırıdır. 

Otoriteler bu kanunsuzluklara önceleri karşı 
koymaya çalışmışlardır. Ama Anadolu'dan ge
len önüne geçilmez akın, her yıl, yüzbinleri şe
hir kapılarına yığınca arsa ve arazi işgalleri, 
tmar Kanunu dışı inşaatlar «olabilir»ı sayılma
ya başlanmıştır. Bu kanunsuzlukları yapanları 
suçlamak şöyle dursun, Sayın Başbakan ve par
tisi buralarda yaşıyamlara yaranmak için yasa
ları çiğnemekte öncülük etmişleridir. 

Bir yasayı, örneğin imar yasasını şehrin ke
narında yok sayacaksınız, o yasaları çiğnemeyi 
şehrin kenarlarında meşru kabul edeceksiniz, 
şehrin içinde yürütmeye kalkacaksınız, bu çok 
güçtür, yasaya saygıyı ortadan kaldırır. Nite
kim, bütün büyük şehirlerimizde şehirlerin için
de imar yasaları tatbik edilirken zorluklar var
dır, herkesin diline düşmüş yolsuzluklar vardır. 
Bu durum, gerçekte bu nedenin bir sonucudur. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, beş dakikanız kal
dı. Acaba tamaımlıyabilecek misiniz efendim? 

O.H.P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Efemdimı, ikinci konuşmamdan da 
alırım. 

(BAŞKAN — Peki efendim, ikinci konuşma
nızdan da alacaksınız. 

Buyurunuz devam ediniz. 
C.H.P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 

(Devamla) — Mülkiyet hakkını şehrin kena
rında tanımıyacaksmız, ama 3 - 5 kilometre öte
de tarlalarda, örneğin, îstan<bul'da Resmeli Çift
liğinde olduğu gibi, tapu hileler1:, yalancı şahit
liklerle gasbedilmiş Hazine topraklarına, o top
rakları kuşaklarbioyu kullanmış olan köylüler 
hak iddia edince, yasaları hatırlıyacaksınız. Bir 
toplum kesiminde böyle çelişki varsa o kesimin 
iktisadi ve sosyal ilişkilerini düzenl'iyen yasa
larda bozukluk var demektir. 

Toprak reformu yapılmış olsaydı, hızlı sa
nayileşme gerçekleştirülseydi, komut kredileri 
lüks yerlerde değil, bu bölgelerde kullanılsaydı, 
şehirlerin gelişme alanları önceden kamulaştırıl-
saydı, kimse ne mülkiyet hakkını çiğner, ne de 
imar yasasına karşı gelirdi. 
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Şimkü, hukuk devletini, «düzende bozukluk 
var, yasalar sosyal yapıya uymuyor, reform ya
pıp halkın ihtiyaçlarını karşılıyacak yeni düzen 
kumbm»( diyenler Cumhuriyet Halk Partisi mi 
savunuyor, yoksa bütün bunları yapmayıp mül
kiyet hakkinin ve yasaların çiğnenmesini meş
rulaştıranlar Adalet Partisi mi savunuyor. 
(O.H.P. sıralannidan alkışlar) 

iSayın Başbakan ve partisinin hukuk devleti 
dışına çıkıp yasasızlığı meşru saymak zorunda 
kaldıklarının ikinci örneği, orman bölgelerinde 
ölüp bitenlerdir. Ormanları korumak için ko
nulmuş ağır müeyyideli bir sürü yasa vardır. 
Ormanda adım atmanın, ağaca dokunmanın 
ayrı maddesi vardır. Pek çok görevli de yasa
lardaki bu .madeleri uygulamak için çabalar, 
bütün Türkiye'de yargıcı, yöneticisi, kasabalı
sı, köylüsü, partilisi herkes bilir ki, bu orman
daki yasalar göstermelik olmuştur. Ormanda 
yaşıyan köylüler, ormandan geçimlerini sağla
mayı, yasalara rağmen, meşru saymaya başla
mışlardır. Gerek ormanda yaşıyan köylülerin, 
gerekse kasabadakilerin meşru saydıklarını, 
yani yasa dışı meşruiyeti devlet otoriteleri de 
«olabilir» kabul etmişlerdir. Yasalarla sosyal 
yapı arasında bu yabancılaşma başlayınca bu 
kesimde de, yasalara karşı gelme çoğunluğun 
kınamadığı davranışlar olmuştur. Yasa uygula
maları da çoğu kez, düzeni korumaktan öteye, 
kötü niyetliler için yolsuzluğu gerçekleştirme 
bahanesi sayılmıştır. Ormanlar iyi ve tam işle
tilmez, sadece korunmak istenir, değerlendiri
lebilecek ürünleri çürümeye terk edilirken, ge
çimlerini sağlıyacak hiç bir imkânı olmıyan 
milyonlarca köylü ağaca dokunmaktan yasak
lanırsa, orman yasaları bugünkü gibi işlemez 
hale gelir. «Ormanda düzen değişsin, önce or
manda yaşıyan insana önem verilsin, orman 
ürünleri orman köylülerinin kooperatifleri eliy
le işlensin değerlendirilsin ve pazarlansın, or
manların tarifi yeniden yapılsın, tarıma elveriş
li kesimler ormana zarar vermiyecek surette 
köylünün yararlanmasına verilsin, toprak re
formu yapılsın, ormanda yaşıyan fazla nüfus 
toprak reformundan öncelikle yararlandırılsın» 
diyen O.H.P. mi hukuk düzeninden yanadır, 
yoksa milyonlarca insanın ve görevlilerin gföz 
önünde yasaların çiğnenmesini sürdürmekte ıs
rar eden A. P. mi bu düzenden yanadır? Sayın | 
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Başbakan ve partisinin hukuk devleti dışına 
çıkıp, yasasızlığı meşru sayma zorunda kaldık
larının üçüncü örneği, özellikle Güney - Doğu 
Bölgesindeki kaçakçılık olaylarıdır. 

Kaçakçılığı önlemek için bunca yasa getiril
miştir, sınır boyunca mayın tarlaları dizilmiştir. 
Ama kaçakçılık o bölge insanlarının kınamadığı, 
meşru saydığı, bu yüzden de otoritelerin «ola
ğan» görmeye başladıkları normal bir geçim 
yolu haline gelmiştir. Yasalardan, kanun hâ-
ikimiyetinden o bölgelerde söz açmanın imkânı 
var mıdır? Bu bölge insanlarının çoğunluğu 
geçimlerini sağlamak olanağından yoksundur
lar. Kendilerini geçindirecek toprakları yok
tur. Bölgede kendilerine iş sağlıyacak fabri
kalar kurulmamıştır. Tek başlarına iş kurma
ya güçleri yetmez. Yaptıkları, sınır boyunda 
iki ülke arasında iktisadi konjonktüre göre 
para eden mallan kaçırmak suretiyle bir çe
şit ticaret yapanlara, boğaz tokluğuna hiz
met etmekten ibarettir. Bu bölgede de bölge 
halkının sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını kar-
şılıyan yeni bir düzen kurulmadıkça hukukun 
üstünlüğü ilkesini gerçekleştirmek olanağı yok
tu;. 

Devleti yönetenler, yasalarla toplumun eko
nomik ve soryal ilişkileri arasındaki uyumlulu
ğu vakından izlemek zorundadırlar. Bir uyum
suzluk gördükleri andan itibaren de yasaları 
toplumun değişen ekonomik ve sosyal ilişkileri
ne göre yeniden düzenlemekle sorumludurlar. 
Gerçek hukuk devleti düşmanları, bu sorum
luluklarını ihmal edenlerdir. 

«Toplumdaki ekonomik ve sosyal ilişkiler 
değişiyor. Yasalar uygulanmaz oldu, Hukuk 
devleti zedeleniyor. Yasaları yeni ilişkilere gö
re değiştiriniz» diyenleri suçlamak kolay ve 
ucuz bir yoldur ama yasalara saygıyı sağla
maz. 

Hukuk devleti, donmuş, statik bir kavram 
değil, kendini toplumdaki gelişmelere göre ye-
niliyen dinamik bir kavramdır. Bir ülkede, ya
saların bir kısmı halkın sosyal ve iktisadi iliş
kileriyle yabancılaşmış, artık onları düzenliye-
mez olmuşsa, milyonlarca insanın sosyal ve 
iktisadi ilişkileri bir başka düzende, kendi fiilî 
meşruiyeti içinde yürür hale gelmişse, o ülke
de bir şeyler oluyor demektir. 
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O ülkede işlemiyen, toplumun ihtiyacına ce
vap vermiyen yasaların değiştirilip yeni bir 
hukuk düzeni getirilmesi gerekir. Buna dire
nenler» gerçekte, hukuka saygısızlıkların de
vamını,, hukuk üstünlüğü ilkesinin zedelenmesi
ni istiyenlerdir. Parlâmentonun görevi, mev
cut yasalara bekçilik yapmak mıdır, yoksa top
lumun değişen ihtiyaçlarına göre yeni yasa
lar, yeni hukuk düzeni getirmek midir? Ada
let Partisi iktidarı, çoğunluğunu bu yolda kul
lanabilmiş olsaydı Türkiye, bugünkü gibi bu
nalımlar ülkesi değil, mutluluklar ülkesi olur
du. 

Sayın milletvekilleri, 
Yasalara saygıdan, hukuk üstünlüğü ilke

sinden söz açmışken önemli gördüğümüz bir 
konuya daha dikkatinizi çekmek isteriz. 

Bir süredir arka arkaya olaylar olmakta
dır. Teker teker öğrenci avı, öğrenci çatışmala
rı, dinamitler, soygunlar, bombalar.. Gün yok 
ki, Ankara'da yada Türkiye'nin büyük bir şeh
rinde patlama olmasın. Halkımız, böyle olayla
ra ve olaylar karşısında hükümetlerin böylesi
ne güçsüzlüğüne alışık değildir. Cumhuriyet 
kurulalı beri hiçbir Hükümet, olaylar karşısın
da bugünkü A, P. Hükümeti kadar âciz kalma
mıştır. Halkımızın bu denli güçsüzlüğü aklı al
madığı ve çatışan taraflardan birine karşı res
mî ağızlardan yakınlık ifadeleri duyulduğu 
{için, bir süredir, olayların yaratılmasından Hü
kümeti suçlıyan söylentiler yaygın hale gel
miştir. Sayın Başbakan da kabul ederler ki, bu 
söylentilerin kanaat haline dönüşmesi kadar hiç
bir hareket hukuk düzeni için yıkıcı olamaz. Bu 
söylentilerin genel kanaat haline dönüşmesini 
önlemenin bir yolu vardır, o da, Hükümetin 
olayların gerçek faillerini yakalaması ve tekra
rını önlemesidir. Bu yapılmazsa Hükümet gün 
geçtikçe ağırlaşan bir itham altında ezilecek
tir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugün Türkiye'de tam bir siyasal istik

rarsızlık vardır. Buna çare olarak Sayın Baş
bakan kanunlara daha sert, daha şiddetli cezalar 
getiren hükümler koymayı düşünmektedir. Her 
kim ki, «bunlar çare değildir, siyasal huzur
suzlukların temelinde sosyal ve iktisadi istikrar
sızlık yatar, önce sosyal ve iktisadi hayattaki 
adaletsizliği giderin» derse Adalet Partisi, «Si
zi solcular, sizi» diye hemen suçlar. 

Bakınız bir zamanlar, iktidarının rahat g'iiıı-
lennuıe, »ayın iienureı neıer aemış: 

«ivıemıeüeue siyası huzur iktisadi huzur
la, iktosada istikrarla çok yakından ilgilidir. 
Memleketin kaa|ıanmıasını, daha önceuen, ne gi
bi tedbirler alınması lâzım, nelerle karşılaşaca
ğız, bunu düşünerek yaparsak, iktisadı istik
ran koruyacak tedbirleri nep düşünürsek o za
man, siyasi huzuru geniş çapta [korumak im
kânını buluruz.» 

Sayın başbakan devam ediyor o zaman söy
lemeye : 

«Ama paranın değerini düşürürsek, parayı, 
bir şey satınalmaz hale getirirsek, bu takdir
de en çok ezilen yine dar gelirli vatandaşlar 
olur» 

Demek ki Sayın Başbakan, paranın değeri 
düşürülür, para bir şey satınalmaz hale getiri
lirse, bundan en çok ezilenlerin dar gelirli va
tandaşlar olacağını biliyordu. Bunu bile bile 
paranın değerini düşürmüştür. (C. H. P. sırala
rından aŞaşlar) 

Adalet Partisi iktidarı neden dar gelirli va
tandaşların ezilmesine yol açacak bir kararı al
mıştır? Adalet Partisi iktidarı, ezilen dar ge
lirli vatandaşlara gör© değil, özel kesimin, ya
ni büyük sermayenin ihtiyaçlarına göre bir 
politika yürütmüştür de ondan. 

Adalet Partisinin muhalefet yıllarında Sayın 
Demıirel muhalefet partisi genel başkanı ola
rak bakınız neler diyor: 

«Türfk köylüsü hâlâ dünyanın alın teri kar
şılığını en az alan çiftçisidir. Randımanı en dü
şük olan çiftçisidir.» (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

«Başka memleketlerde çiftçi toprağı işliyen 
adamıdır» Sayın Başbakan ne diyor bakınız; 
muhalefette iken bu, ama şimdi söylerseniz ol
madık itham yok. «..Benim çiftçim var olma sını
rında didişen, uğraşan, arzulan mahdut, sa
hipsiz, garantisiz, çilekeş Türjk köylüsü..» O 
zamanlar için. 

Yine o zamanki sayın muhalefet başkanı ne 
diyor? «Üniversite çağına gelen talebe, ebevey
ni için büyük bir dert.» Sayın Başbakan biliyor
sunuz Arapça kelimeleri kullanır; «..çocuk oku
mak ister, fakat üniversite kapılan talebenin 
yüzüne kapanır. Üniversiteye devam eden tale
be büyük sıkıntılar içinde. Her sene..» Hele 
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şuraya bakın: «..Her sene yüzbinlerce kişi yurt 
dışına iş aramaya gider, hem de işçi olarak. Aca
ba Anadolu'dan hicret mi edeceğiz?..» Bunu 
o zamanki muhalefet başkanı Sayın Demire!, 
bizim Genel Başkanımıza soruyormuş o za
manlar... 

Sayın Demirel muhalefet partisi Genel Baş
kanı olarak yaptığı aynı konuşmada bu beğen
mediği, suçladığı düzenin yerine neler geti
receğini şöyle anlatıyor: «Evvelâ huzur olacak, 
huzurun tabu neticesi olarak topyekûn kalkın
ma yoluna gidilecek. Mazinin bütün yaraları 
sarılacak, beceriksiz bdr iktidarın açtığı bütün 
rahneler tamir olunacak, terajkki hamlesi te
kerleği önüne konulan taşlar kaldırılacak.. 
(0. H. P. sıralarından alkışlar) Halkın haysiyeti 
ve müesseselerin itibarı her şeyin üstünde tu
tulacak.! Herkes bu haysiyetin ve itibarın ko
ruyucusu olacak» Emniyet tesis edilecek..» (A. 
P. sıralarından «doğru» sesleri) Doğru mu? 
Doğru diyen sayın Adalet Partililere bugünkü 
radyo bültenini okuyorum. «Bugün 5 silâhlı, 
saat 4 te bir Amerikalı çavuşu kaçırdı.. Bugün 
Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 
önünde polislerle öğrenciler arasında silâhlı ça
tışma oldu, bir öğrenci yaralandı.. Bugün İs
tanbul'da Fen ve Edebiyat ve Kimya fakültele
rinde iMyüz kadar öğrenci birbirine girdi. Po
lis Ankara'da Büklüm sokakta iki otomobil ara
sına konulmuş patlamamış bomba buldu..» Bu 

' mu emniyet? (0. H. P. sıralarından alkışlar, 
«bravo» sesleri) 

Biz okuyalım; Sayın Genel Başkanınız o za
man neler demiş... 

'Sayın Demirel, diyor ki, muhalefet partisi 
fbaskanı olarak, işçiye, çiftçiye, şehirliye, kasa
balıya, köylüye, memura, aydına, müesseselere 
herkese emniyet gelmelidir.» 

ıŞimdi, bir Sayın Başbakanın muhalefetteki 
bu vâitlerine bakınız, bir de 1971 de her gün 
sokaklarında bombalar, dinamitler patlıyan, pa
halılığın alıp yürüdüğü Türkiye'nin işçi, köylü, 
memur ve müesseselerinin emniyet ve huzuruna 
bakınız. 

Muhalefet lideri Sayın Demirefl'in Türk hal
kına neler va'dettiğini bir kez daha kendi ağzın
dan dinliyelim. 

«Halkımız ocağı tütsün istiyor, çocuğu mek
tebe gitlsin istiyor, işçi ve sanatkar tatminkâr 
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kazancı olsun istiyor, evi barkı olsun istiyor. 
Hastası ilâç ve doktor bulsun istiyor. İşık isti
yor, yol istiyor, su istiyor, mahsulü değer paha
sını bulsun istiyor, kanunların tefrüksiz himaye
sinde devamllı emniyet istiyor. Bunları sağlıyan-
lara halkımız «Allah sizden razı olsun» diyecek
tir.» diyor, Sayın Demirel. 

Sayın Demirel bütün bunları nasıl yapacak, 
onun da yolunu şöyle gösteriyor : 

«Sayın Adalet Partisi demokratik rejimin 
teminatıdır. Türk halkının iktisadi bir mucize 
yaratılmasına ihtiyacı vardır ve bu mucizeyi 
A. P. yaratacaktır» (0. H. P. sıralarından al
kışlar, «bravo» sesleri) 

Muhalefet partisi lideri olarak Sayın Demi
rel, Adalet Partisi iktidara geldiği zaman bîr 
mucize yaratacağını müjdeliyor. 

Adalet Partisi iktidara geldi. Aradan 6 yıl 
geçti. 

Her gün sokaklarda bombalar, dünamitler 
patlıyor. Kimsede mal ve can emniyeti kalmadı. 
Bu mudur Adalet Partisinin yaratacağı mucize? 

Vatandaşın hastasına alacağı ilâç pahalılaşa 
pahalılaşa lüks bir mal offldu. Bu muydu yarata
cağınız mucize? 

Yakında mektup göndermek, telefon etmek 
bile zenginin imtiyazı olacak. Bu mu yarataca
ğınız mucibe? 

Tarımda üretim yıl geçtikçje daha düşüyor. 
Sayın Başbakanın vaktiyle yakındığı Anadolu'
dan yabancı ellere hicret görülmemiş ölçülere 
vardı. 1 milyonu aşkın vatandaş kuyrukta sıra
sını bekliyor. Bu mudur Adalet Partisinin yara
tacağı mucize? 

Sanayide fabrika yerine ambalajlama, paket
leme, birleştirme tesisleri kuruluyor. İşsizlerin 
sayısı 2 milyonu buldu. Bu muydu Adalet Par
tisinin yaratacağı mucize? 

'Ortak Pazarın gelişmiş ülkeleriyle barlükte 
olabilmek için gerekli iktisadi gelişmeyi sağb-
yacak 6 senesi vardı iktidarın, 6 ncı senenin so
nunda Türk parasını ameliyat masasına yatırdı. 
Bu muydu yaratacağınız muoize? 

Paranın değeri düştükten sonra dar gelirli 
vatandaşlar, kendi deyiminizle, büsbütün ezil
meye başladılar. Bu muydu yaratacağınız mu
cize? 

Sayın Demirel, Adalet Partisi ikfâdara gel
diğinde öyle çalışacaklar M, sonunda vatanda-
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şm kendilerine «Allah sizden razı olsun» diye
ceğini söylüyordu. 

6 yıillık iktidarlarımda memleketi o hale ge
tirdiler ki, vatandaş ancak iktidardan ayrıldık
ları gün «Allah sizden razı olsun» diyecektir. 
(Ö. H. P. sıralarından, «bravo sesleri» alkışlar). 

Sayın milletvekilleri; şu anda Türkiye'nin en 
büyük talihsizliği A. P. nin iktidarda olmasıdır. 
Bütün bu nedenlerle 1971 Bütçesine olumlu oy-
vermiyeceğiz. Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(0. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 18,48. İkinci konuşmadan 
20 dakikayı kendi arzuları ile kullandılar. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Yüce Meclisin 
aldığı karar gereğince 19,30 a kadar çalışaca
ğız. Yani 40 dakikalık bir süremiz var. A. P. 
Grupu adına Sayın Nuri Bayar'da sıra. Konuş
manızı bütün olarak yapmak mı istersiniz, 40 
dakika şimdi konuşup, saat 21,00 de devam mı 
edeceksiniz? 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Bütün olacak 
efendim. 

BAŞKAN — O zaman şahısları adına söz al
mış iki sayın milletvekiline söz vereceğim ve 
19,30 a kadar çalışacağız efendim. («Olmaz öy
le şev» sesleri) 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — İçtü
züğe göre mümkün mü Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evvelce de olmuş tatbikat. Za
bıtlardan da buldum Sayın Feyzioğlu. Biri de 
zannediyorum size tatbik edilmiş. Onun için so
ruyorum. Eğer tamamını 21,00 den sonra konu
şacaksanız o zaman şahısları adına söz istiyen 
milletvekillerine söz vereceğim. Zaten grup adı
na şimdi söz isteyip istemediğini sordum, bilâ-
hara konuşacaklarını ifade ettiler. 

Şahısları adına söz istiyenler?.. Sayın Musta
fa Kaftan, buyurun efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
şahıslan adına konuşmalar lehte, aleyhte, üze
rinde olarak yapılsın. 

BAŞKAN — Böyle bir önerge gelmediği için 
Meclisin kararını almadım Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ben teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeyle olur efendim. Yazılı 
isteme tâbidir, Meclisin kararına bağlıdır. 

Buyurun Sayın Kaftan. 
MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Sayın 

milletvekilleri; 1971 bütçesi üzerinde kişisel gö

rüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza geldim. 
Şimdiye kadar 1971 bütçesinin tümü üzerin

de parti gruplarının sözcülerini dinlediniz. Her 
malî yılda olduğu gibi bu yıl da bütçe müzake
releri nedeniyle grup sözcüleri tarafından Tür
kiye'nin sorunları değişik açıdan eleştirildi. 
Tenkidler oldu, temenniler oldu, ithamlar, suç
lamalar oldu. Elbette Meclisteki müzakerelerin 
bundan sonraki safhasında iktidar sorumluları 
tarafından cevaplar verilecek, karşı ithamlar, 
iddialar, hattâ karşı suçlamalar olacak. Eller 
kalkacak, inecek, 1971 bütçesi ülkenin ekono
mik, sosyal hiçbir temel sorununa eğilmeden al
kışlar arasında kabul edilecek. Miflâdî yıllar gi
bi, malî yıllar da birbirini kovalıyacak, bir it
ham ve inkâr düellosu içerisinde bir yıl daha 
eriyip gidecek. 

A. P. nin iddialı iktidar yıllarına ait bütçe
lerden hangisini ele alırsanız alınız, 1965, 1966, 
1970 e kadar rasgele hangi yıl bütçesini tenMd 
ederseniz ediniz, bu kürsüden karşılıklı aynı 
iddiaların, aynı çıkışların yapılmış olduğunu gö
rürsünüz. 

Tenkidler aynı, temenniler, sözler, deyimler, 
kalıplar aynı, hattâ bu itham ve iddiaların yet
kililer tarafından karşılanış biçimi, tavrı da 
aynı. 

G-eoen hafta Almanya'da yayınlanan Der 
Spegel Dergisi, Demirci'm Türkiye'yi beş yılda 
Avrupa'nın en fakir ülkesi haline getirdiğini 
ilân ededursun; büyük lâflar ve büyük iddialar
la, aynı yıllar içinde iktidarda kalmayı beceren 
Sayın Başbakan karşımıza çıkacak, bu yıl da, 
hiçbir devirde, hiçbir Başbakanın gösteremedi
ği rahatlıkla görülmemiş kalkınmalardan, bol
luktan, ucuzluktan, refahtan, saadetten söz ede
cek, huzurdan, hele huzurdan söz edecek, saye
sinde ekonomik, sosyal, her alanda baştan aşağı 
dengesizlikler ülkesi haline gelen Türkiye'yi 
güllük gülistanlık bir memleket halinde göstere
bilecektir. 

Ne var ki, sayın milletvekilleri, A. P. ikti
darı aslında memleketi aldığı noktadan ileriye 
götürebilmiş bir iktidar değildir. Artık vatandaş 
büyük bir zaman akışı içinde Türkiye'nin uygar 
Batı dünyasındaki yerini tesbit edebilmekte, 
Türkiye gerçeğini daha yakından görebilmekte
dir. 

ıSiyasi iktidar işi ne kadar hafife alırsa al
sın, şurası bilinmelidir ki, Türk toplumu tarihin 
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hiçbir döneminde ülke sorunlarına, kendi sorun
larına böylesine sahip çıkmamıştır. 

Gençlik sorunu memur için, işçi sorunu köy
lü için, toprak sorunu işçi için, özet olarak Türk 
ekonomisinin temelindeki bozukluk ve denge
sizlik toplumun her ferdi için yabancı ve bilin-
miyen sorunlar olmaktan çıkmıştır. 

Kendi sorunlarının bilincine ulaşmış bir top
lumu yönetenler her şeyden evveli bu gerçeği bil
meli, ülkenin geleceği için bunu değerlendilebil-
melidirler. Tam altı yıldan beri yönetimi elinde 
tutan A. P. iktidarı toplumdaki bu oluşumu bil-
memezlikten gelmiş, bir orta çağ prensinin gös
terebileceği umursamazlık içerisinde her gün 
çeşitli görüntüleriyle karşı karşıya geldiğimiz 
toplum olaylarının temeline inememiştir. 

Ülkenin geri kalmışlığını bir evvelki Hükü
met programında sık sık tekrarlıyan Sayın Baş
bakan, Türkiye'nin her geri kalmış ülke için 
söylenebilecek değişmez sonuca doğru hızla iti
lişinin sosyal ve ekonomik nedenlerden ileri 
ıgeldiğini bir türlü kavnyamamafeta, anlaşıl
maz bir inat göstermiş, muhalefetten gelen en 
haklı ve doğru tenkidleri bile muhalefetin ikti
darı yıpratma görevi sayacak kadar modern 
Devlet ve Hükümet olma anlayışına ters dü
şen davranışlardan kendisini ve iktidarını kur-
taramamıştır. 

Hepsinden daha kötüsü ve daha tehlikelisi, 
bizzat A. P. iktidarı tarafından ülkede kendi 
'iktidarlarının Anayasanın öngördüğü ekono
mik ve sosyal ilkelerin karşısında bir iktidar 
olduğu imajı yaratılmış. A. P. iktidarı tarafın
dan her türlü beceriksizlikleri örtbas etmek için 
anasebep Anayasa tekerlemesi uydurulmuştur. 

Çoğunluğu Atatürk kuşağının çocukları ol
masına rağmen, Atatürk Türkiye'sunin hiçbir 
devrinde Atatürk ve Atatürk devrimleri A. P. 
iktidarı döneminde olduğu kadar irdelenmemiş-
tir. 

Seri halinde basılan nurculuk ve Süleyman-
cılık okulları, 10 Kasım ida Anıttepe'ye doğru 
10 adım atmayı Atatürkçülük sayan A. P. ikti
darı zamanında filizlenmiş, cennet mekân Sul
tan Hamit Hanı, Sultan Vahdettin Hanı kurucu 
ilân eden tekbirlerle, kasidelerle Atatürk An
karalında kongre küşadeden siyasi fırkalar, ge
rile-gerile müslümanım diyemediğine daha ge
çen yıl bu kürsüden yakınan Süleyman Demi-
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relin devri iktidarında kurulma ve gelişme 
olanağı bulmuştur. 

Anlaşılmaz bir bulgu ile lâikliği kendince 
vicdan hürriyetine dönüştüren, böylece seçme
nine daha şirin görünmeyi, Türkiye'nin gele
ceğinden daha önemli sayan sağcı A. P. ikti
darı, kendinden daha sağdakiler çıkıpta sah-
nei siyasette arzı endam edince fesini önüne ko
yup koyu koyu düşünmeye başlamıştır. 

Bütün bunlar A. P. iktidarının yıllardan 
beri denediği ve olumlu bir sonuç aldığını zan
nettiği, son günlerde başarısızlığa dönüşen ucuz 
başarı yollandır ki, bu iktidarı köksüz, temel
siz ve inançsız politikaları nedeniyle bir şaş
kınlık dönemine itmiştir. 

Bu şaşkınlık devri Atatürk ve Anayasa il
kelerine inançsızlığın, sevmeden, inanmadan ik
tidar olmanın kötü bir örneğini teşkil edecek, 
ülkede süregelen ekonomik bunalımın sosyal 
bunalımla katı ilişkilerinin görüntüsünü vere
cektir. 

Gerçekten 1971 bütçesinin hesap tabloları 
yığınından uzakta kalarak toplumun genel du
rumuna bakınca, sonucun hiç de ferahlatıcı ol
madığım söyliyebiliriz. Millet olarak şu anda 
bunaldığımız dengesiz ekonomik düzen, bozuk 
sosyal düzenle aynı özellikler içerisinde geliş
mektedir. Sosyal dengesizliklerin nedenini eko
nomik dengesizlikte veya birinin nedenini diğe
rinde arayan vatandaş, bunların hepsinin nede
nini siyasi dengesizlkte aramak durumuna, bir 
nev'i inançsızlığa düşürülmüştür, öyle ki, va
tandaş kafasında, aydın kafasında, gençlik, işçi, 
köylü kafasında başka başka sorunlar canlan
makta, şimdiye kadar çözüm yolu (buhınamıyan 
büyük ülke sorunlarının çözümlenmesi için 
parlömanter rejimden başka yeterli bir yöne
tim biçimi olup olmadığı büroda, sokakta, köy
de, kentte hergün Hırtışılır hale gelmekte, hü
lâsa eski hamama yeni tas arayanların adedi 
A. P. iktidarının kötü yönetiminin sonucu-ola
rak hergün biraz daha artmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; genel görünümü
nü özet olarak böylece tammlayabildiğimiz 
Türkiye için bu bütçe umutlandıncı bir yeni
lik getirebilmekte midir? Üzerinde söız ettiği
miz 1971 bütçesi ülkemizin temel sorunlarına 
yönelmiş bir çözüm yolu gösterebilmekte midir? 

Bu bütçeyle bu^ün Batı ülkeleri ara
sında gelişme hızı en düşük olan Tür-
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Mye'nin gelişme hızında bir artış olacağı 
umudu var mıdır? Bu bütçeyle, gelir dağılı
mı aynı ülkeler arasında en dengesiz olan Tür
kiye'de gelir dağılımında göze çarpar bir den
ge ve adalet sağlanabilmiş midir? Bu bütçeyle, 
Hasır yatırım olanaklarını tükettim alanların
dan alıp, üretim alanlarına yönetecek bir eko
nomik yöntem tesbaıt edilmiş midir? 

Bu bütçe ile toprak dağılımındaki eşitsizli
ğe, eğitimdeki bozukluğa, vergideki adaletsizli
ğe, işsizliğe, yoksulluğa şimdiye kadar söylenen 
alışılmış sözlerden, vaitlerden başka düzeyde 
kalmıyan temele inen tedbirler getirilebilmiş 
midir? 

Bu bütçe ile Türkiye'nin yabancı sermaye
den, dış sömürüden onların Türkiye'deki işbir
likçilerinin elinden yakasını kurtaracak petrol 
ve öneli yeraltı servetlerimizi gerçek sahibi
ne iade edebilecek miyiz? 

Bu bütçe ile vidalama, paketleme gibi ilkel 
montajcılığı Türk sanayi kalkınma şeklindeki 
yutturmacıhktan vazgeçip temel ve ağır sana
yie, makina yapan makinalar sanayiine yönele
bilecek miyiz? 

Hülâsa; 1971 bütçesinde sosyal, ekonomik, 
günlük yaşantımızın her dalında karşıkarşıya 
geldiğimiz baştan aşağıya bozuk düzene kaderi
ni değiştirecek umutlandırıcı düzeyde kalmı
yan köklü yenilikler bulabilecek miyiz? 

İşte iktidar partisine mensup en iyimser bir 
arkada şmuzın bile kolay kolay «Evet diyemi-
yeceği bir sürü sorular ve sorunlar... 

Muhterem milletvekilleri; 

1971 bütçesi Parlâmentoya ilgi çekici bir 
ekonomik ve sosyal ortam içerisinde gelmiş bu
lunmaktadır. Bir taraftan hızlı fiyat artışlarına 
paralel olarak hayat pahalılığı vatandaşın ta
hammülünü aşan bir kasırga halinde yurt sat
hını baştan başa etkisi altına alırken diğer ta
raftan ardı arkası kesilmiyen direnmeler, pro
testolar, mitingler, grevler, yürüyüşler gibi ya
sa içi, yol kesme, yağma, banka soyma, adam 
kaçırma, adam öldürme, bomba, dinamit atma 
gibi yasa dışı eylemler lükemizin ekonomik ol
duğu kadar sosyal bir bunalım içinde bulundu
ğunun somut belirtilerini teşkil etmektedirler. 
Ankara'nın göbeğinde gözlerimiz önünde seri 
halinde cereyan eden bomba, dinamit atma, 
adam kaçırma olaylarından, banka soygununa 

kadar birçok suçların failleri bulunamamakta, 
suçlular Devlet kuvvetleriyle alay edercesine 
vatandaşa korkulu günler, korkulu geceler ya
şatmaktadır. öyle ki; şehirde yaşıyanlar dağ
da yaşıyanların hayatını imrenecek duruma dü
şürülmüştür. 

Bunun yanısıra kalkınma ve sanayileşmesi
ni başaramamış olan geri kalmış ülkelerde var
lığını devamlı olarak sürdüren ekonomik bu
nalım böylece 1971 Türkiye'sinde Adalet Parti
si iktidarnın üstesinden gelemdyeceği problem
ler yaratmakta Hükümeti yeni baskı kanunla
rıyla polisiye tedbirler getirmek gibi temelde 
hiç bir şeyi değiştirmiyecek olan olumsuz ta
sarruflara özendirmektedir. 

Buraya kadar kısaca işaret etmekle yetindi
ğimiz somut toplum olaylarını kontrol altına 
alamıyan siyasi iktidar Türk ekonomisini de 
disiplin altına alamamıştır. Gelişmiş ülkelerle 
aramızdaki mesafeyi her geçen gün biraz daha 
açan fiyat istikrarsızlığını yenmek ve belirli 
bir fiyat düzeyine ulaşıp orada kalabilmek bir 
türlü mümkün olamamıştır. 

Personel Kanunu ile kamu sektöründe çalı
şanların gelir ve ücretlerinin 10 milyar liraya 
ulaşması özel kesimde de zincirleme ücret ve 
gelir yükseltme eğilimleri Türk ekonomisinde 
özlenen istikrarı kesin olarak tehdidetmekte-
dir. 

özellikle son birkaç yıl içinde tarım ürünle
rinde açık bir gerileme kaydedilmiş, bir yandan 
da sanayi kesimindeki artış hızında sürekli ve 
ciddî düşme görülmüştür. Geçen yılın aynı ay
larında tedavüldeki bankmot hacmında % 20 
nin üstünde bir artış olmuş, fiyat endekslerin
de çimento ve Sümerbank mamullerine yapıl
mış olan son zamlardan evvel % 8 i aşan bir 
artış olduğu diğer toptan eşya fiyatlarında bu 
artışın % 20 yi aştığı ilgililerce tesbit edilmiş
tir. Bu artış Türkiye'nin plânlı döneme girdi
ğinden bu yana en yüksek artış temposu olarak 
ilgi çekicidir. Fiyat istikrarının kesin olarak 
sağlanabildiği dönemlerde yapılması faydalı 
olabilecek devalüasyonla birlikte artan fiyatlar 
devalüasyondan beklenen faydaları alıp götür
müş, Sayın Maliye Balkanımız tatlı dili ile de
valüasyonla memlekete ne büyük faydalar sağ
landığını anlata anlata, fiyatların sabit tutula-
madığı hiç bir ülkenin yaptığı devalüasyondan 
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o ülkeye bir fayda sağlandığı görülmemiştir. 
Ekonominin bu açık ilkesi, bu açık kaidesine 
rağmen Hükümet devalüasyonla birlikte gaza, 
ıbenzine, akaryakıta, demire zam yapmış, onu 
takiben de çimento, Sümerbank mamulleri, te
kel mamulleri zammı gelmiş, PTT ve ulaştırma 
zamlarının da şimdiden yeri yapılmıştır. 

Fiyat artışlarının adını ister vatandaşın 
alım gücünün artması, ister refah ve saadet 
alâmeti, isterse gerçek ekonomik mânası ile pa
ranın alım gücünün azalması şeklinde tarif edi
niz, bu olay o ülkedeki ekonomik dengesizliğin 
ilk belirtileri sayılmaktadır. 

1971 bütçesinde cari harcamalar görülme
miş bir artış gösterirken yatırımlar da belirli 
bir duraklama ifade etmektedir. Üzerinde söz 
ettiğimiz 1971 bütçesinin en karakteristik yönü 
de yatırım harcamalarının önemli ölçüde kısıl
mış olması veya kısılma zorunluğunun doğmuş 
bulunmasıdır. 

Her alanda büyümek için, ekonomiyi geliş
tirmek, çarklarını düzenli şekilde işletebilmek 
için yatırımları kısıtlamak şöyle dursun başla
mış olan yatırımları verimli hale getirebilmek 
için yeni yatırımlar yapmak mecburiyeti için
de olduğumuz halde bütçede yatırımlarda 
önemli ölçüde azalma görülmektedir. Yatırım 
yapmamak her şeyden evvel gelecek kuşakları 
yoksun bırakmaktır. Bugünün modern iktisat
çıları ve maliyecileri Devlet ve Hükümet olma
nın hikmeti vücudunu bu açıdan değerlendirir
ler. 

Personel Kanununun bütçeye tahmil ettiği 
malî yükü karşılamak üzere Parlâmentoda fi
nansman kanunları da birlikte geçirildiği halde 
bu yıl geçen yıla oranla yatırım harcamaların
da önemli bir azalma olacağı kendiliğinden mey
dana çıkmaktadır. Her ne kadar bütçe tasarısı 
yatırım harcamalarının % 8 oranında artacağı
nı belirtmekte ve Sayın Maliye Bakanımız da 
öğleden evvelki konuşmasında yatırını harca
malarının % 13,25 oranında artacağını söyle
mekte ise de bunu kabul etmeye imkân yoktur. 
Şöyle ki; Türkiye'de yatırımların 1/3 ü ithal 
mallarıyla karşılanmaktadır. 1970 te % 66,6 
oranında bir devalüasyon geçirildiğine göre it
halâta bağlı yatırım harcamalarında ister iste
mez bu oranda bir fiyat yükselmesi olacaktır. 
Buna paralel olarak iç fiyatların da artışı sınır- ! 
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lı yatırım harcamalarını etkiliyeceğine göre 
% 13 oranında yatırım harcamalarında bir 
artış olacağını kabul etmeye maddeten imkân 
olmıyacaktır. Böylece Personel Kanunu ile mê  
mur maaşlarının artması bunun cari harcamalar 
yekûnuna etkisi ve 1970 devalüasyonu yatırım
ları azaltıcı etkenler olarak ciddî sorunlar ya
ratacaktır. Nitekim ekonomisi yatırıma değil de 
tüketime yönelmiş bulunan hiçbir memleket 
geri kalmışlık alın yazısını silip atamamıştır. 
özellikle Türkiye büyümek için, hiç olmazsa da
ha fazla küçülmemek için ekonomisini tüketim
den, lüks harcamalardan çok yatırım harcama
larına yöneltmek zorunluğundadır. Ya yatırım 
harcamalarına her şeye rağmen Plânın öngör
düğü amaca ulaşabilmek için devam edilecek ya
hut da bugünkü iktidarın bu bütçesinde görül
düğü üzere tüketime yönelen bir ekonomi ile 
günümüzü gün edeceğiz. Söylemeye lüzum yok 
ki; bu son yolu bir müddet daha takibettiğimiz 
takdirde ülkemizi az gelişmişlik çizgisinden öte
ye götürmemiz mümkün olamıyacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bu yıl bütçesi münasebeti ile toplumun eko

nomik ve sosyal özellikleri Adalet Partisinin bu 
bütçe ile belirli hale gelen politikasının yönü ve 
biçimi hakkında söylediklerimi toparhyacağım. 

1971 bütçesi ile her bakımdan önemli bir dö
neme girmiş bulunmaktayız. Ülkemizin maddi 
varlıkları, gelir kaynakları, gelir dağılımı, üre
tim güçleri, toplumun çeşitli kesimlerinin birbi
riyle olan sosyal ekonomik ilişkileri 1971 Tür
kiye'sinin içinde bulunduğu ekonomik sosyal 
dengesizlikler ve bunların oluşturduğu çeşitli 
önemli problemler 1971 Türkiye'sindeki insanın 
tüm yaşam koşulları karşısında ne kadar kendi
mizi zorlasak iyi olamıyoruz. 

Sözlerimizin başında belirttiğimiz gibi Türk 
toplumu tarihin hiçbir döneminde ülke sorun
larına böylesine sahip çıkmamıştır. İşçi, memur, 
köylü, öğrenci, aydın, toplumun her kesimindeki 
insanların dert ve ihtiyaçları tüm ekonomik ve 
sosyal sorunları diğeri için bilinmiyen, anlaşıl-
mıyan sorunlar olmaktan çıkmıştır. Artık va
tandaş Türkiye'nin Batı dünyasındaki yerini 
rahatlıkla tesbit edebilmekte, Türkiye gerçeğini 
daha yakından görebilmektedir. 

Apollo -14 astronotlarının Ay'da bilmem ka
çıncı kez kokteyl verip fezada basın toplantısı 
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yaptıkları gün Türkiye'nin en büyük gazetele
rinde.. 

BAŞKAN — Sayın Kaftan, 2 dakikanız var 
efendim. 

MUSTAFA KAFTAN (Devamla) — Toplu
yorum efendim. 

istanbul Müftüsünün zemzem suyunun klor
lanmasında bir sakınca bulunmadığını keşfetmiş 
olduğu haberi yayınlanıyordu. Türkiye'deki 
zemzem suyu kâşifi ile uzay fatihlerinin akıllara 
durgunluk veren icatları karşısında Türk vatan
daşının düşünce ve olayları kavrayış biçimi düne 
göre bugün daha farklı ve daha bilinçlidir. Biz
ce önemli olan siyasi iktidarların bu farkı göre-
bilmelerindedir. Türkiye'de bundan sonra gele-
cak iktidarların köhne ve bozuk bir düzen içinde 
geleceğinden emin olmıyan insan yığınlarının 
insan onuruna yaraşır bir düzen kurma uğruna 
verdikleri demokratik savaşta toplumu ileriye 
götürmek istiyen güçlerle aynı çizgide olmadan 
başarı sağlamaları mümkün olmıyacaktır. Yok
sulluğun, bilgisizliğin, geri kalmışlığın Türk top
lum ve ekonomi hayatının temelinde yatan dü
zensizliğin katı çemberini yırtıp atmak, kısaca 
ülkenin kaderini değiştirmek yeni bir düzen 
kurma yolunda açık sözlü, bilgili, inançlı top
lumda güven duygusu yaratabilmiş siyasi ikti
darlar elinde gerçekleşmiş olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (O. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, bütçenin tümü üzerin
deki konuşmaların lehte, aleyhte, hakkında ol
mak üzere münavebe ile yapılması hakkında bir 
önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şahısları adına konuşma yapacak sayın üye

lerin «üzerinde» «lehinde» ve «aleyhinde» ol
mak üzere sıra ile yapılmasının karar altına alın
masını arz ve teklif ederim. 

Hilmi Biçer 
Sinop Milletvekili 

ŞiNASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz en baştasınız Sayın özden-
oğlu, en baştasınız. Aleyhte denilince ilk sıra 
sizin olacak. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — öner
genin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Ben bütçenin tümü üzerinde söz almış deği
lim. Ancak, bu konuda gece sabaha kadar bura
da bekleyip söz alan arkadaşlarımız var. O sı
raya göre hazırlanmışlar, söyliyecekleri var. 
Şimdi böyle bir önerge ile bu insanların hazırlık
larına set çekilmiş oluyor. 

O bakımdan değerli arkadaşlarımdan istirha
mım; söz sırasına göre, istek sırasına göre söz 
verilsin ve bütçenin «lehinde», «aleyhinde», 
«üzerinde» diye eğer bir ayrıma gidilirse büyük 
bir adaletsizlik olacaktır. Bu bakımdan önsrge-
nin reddini dilemekteyim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kemal Kaya. 
KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 

muhterem (arkadaşlarım; 
önergenin lehinde konuşmak için slöz alma

mın sebebi; hakikaten biraz evvel konuşan (ar
kadaşımın pek haklı olarak beyan ettiği gibi, 
Başkanlık Cumartesi günü saat 9 da Adalet 
Partisi Grupu salonunda bütçe üzerinde ko
nuşmak istiyenlerin yazılacağını beyan etmiş
tiler. Sabahleyin saat 7,30 da Meclise geldim, 
4 tane Halk Partili arkadaşımın geceleyin Ada
let Partisi Grupu önünde sıra ile yattıklarını 
ve ön sırayı aldıklarını gördüm, ama Başkaffi-
hk Divanına şu itirazda bulunduk, dedik M; 
«Bir milletvekilinin bütçe üzerinde konuşmak 
için gece sabaha kadar Adalet Partisi Grupu 
önünde yatması hakikaten tuhaf bir şeydir. 
Mademki saat 9 da yazılacaktır, ilk söz muha
lefetin olsun. Binaenaleyh muhalefet mebus
larına ilk söz verilsin. İkinci söz grupu olan 
diğer partiye verilsin, üçüncü söz grupu olan 
diğer arkadaşlara verilsin, hattâ müstakiller© 
verilsin, beşte bize verilsin.» Fakat dördü d© 
araya girdiği için bu kabul edilmedi. Binaen
aleyh Tüzük de sarihtir, konuşacakların; üze
rinde mi, aleyhinde mi, lehinde mi konuşan 
caklarını beyan etmeleri ve sıranın ona gör© 
verilmesi lâzımdır. Bu suretle de hakkaniyet 
yerine getirilmiş olur. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi önergeyi oylıâ  

rınıza arz edeceğim, önerge kabul edilirse, Tü
züğümüzün 85 nci maddesindeki sıraya göre, 
lehte, aleyhte, hakkında sıra il© ve münaveb© 
ile söz verilecektir. 
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önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiy enler... önerge kabul edil-
ımetmıiştir efendim. 

Sayın Şinasi özdenoğlu, buyurun efendim. 
ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Adalet Partililer, lütfen dinleyin... 
BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, bir partiye 

değil, Umumi Heyete hitabetmek içtüzüğün 
emridir. Daha çıkar çıkmaz başlıyorsunuz... 

AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — Sen 
(konuşmana bak, biz konuşuruz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Biz si
zin sözcülerinizi dinliyoruz. 

İBAŞKAN — Sayın özdenoğlu, sizden rica 
ediyorum efendim, siz Umumi Heyete hitabe-
diniz. 

AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — is
ter dinler, ister dinlemez; son konuşmana bak 
Sayın özdenoğlu. 

BAŞKAN — Sayın Kavurmacıoğlu, siz de 
lütfen müdahale etmeyin efendim. Ben derhal 
müdahale ettim. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın miHetvekilleri; 

Geçen yıl bugünkü gibi bu kürsüden Dev
let bütçesini şahsım adına eleştirirken, sözle
rime şu soru ile başlamıştım. Bizim, milletve
killi olarak Devlet bütçesi, dolayısiyle Devlet 
yönetimi üzerinde bir etkimiz, bir fonksiyonu
muz var mıdır? Yoksa, neden yoktur? Geçen 
yıl olduğu gibi bu yıl da millet kürsüsünden 
şu hükmü bir kez daha tutanaklara geçirmek, 
fbir acılı, bir kötü siyasi kadermiş, benim için. 

Hüküm şudur : Milletvekili ne derse desin, 
hangi gerçeği savunursa savunsun, onu izah 
etmek şöyle dunsun, bir memleket borcu olan 
dinlemek külfetini dahi ihtiyar etmemektedir
ler. Bunu buradan zabıtlara ve tarihe tescil et
mek istiyorum. 

Arkadaşlarım, hangi gerçeği savunursak 
savunalım, memleket yararına, millet yararı
na hangi önergeyi getirirsek getirelim, Hükü
met ve iktidar hiçbir mâkul fikre teslim ol
mamakta ve bildiğinden şaşmamaktadır. Böyle
ce, değil asgari müştereklerde, asgarinin asgari
sinde bile birleşememek Türk Parlâmento haya
tının değişmez bir kaderi haline gelmiştir ve 
fonksiyonumuz su noktadan ileri gidememekîe-
dir. Gerek burada, gerek Bütçe ve Plân Komis

yonunda birtakım fikirleri heyecanlı ve acılı 
söylevler halinde sadece zabıtlara geçirmek. 
Yıllar geçiyor, her dakikası üzerine titriyeceği-
miz zaman geçiyor; her yılın bütçesinde aynı 
fikirler, aynı öneriler kendisini tekrarlıyan bir 
plâk sadakati ile bu zabıtlara geçmekte devam 
ediyor ve bizler Parlâmento bir iş yapıyor, şu 
kadar milyarlar ülke yararına, toplum yararına 
sarf ediliyor, Türkiye kalkmıyor zannediyo
ruz. Hayır arkadaşlar... Türk vatanı değil, bir 
avuç yaran kalkmıyor. 

Buraya milletvekili çıkar, bütün dertleri, ih
tiyaçları dile getirir. Bakan söz verir, aradan 
bir yıl daha geçer; ama gerçekleşmiş bir şey 
yoktur. Zabıtları açınız; geçen yıl üniversite 
olaylarında öldürülen gençler için millet temsil
cileri «Katiller nerede?» diye bu kürsüden hay
kırmışlardır ve Hükümet her seferinde faille
rin en kısa bir süre içerisinde yakalanıp adale
te teslim edileceğini kesinlikle buradan vadet-
mişlerdir, arkadaşlarım. 

1969 yılma bir kanlı 1970 eklenmiştir ve 
öldürülen gençlerin adedi 17 ye yükselmiştir. 
Bunların bir tekinin olsun faili bulundu mu, ya
kalandı mı?.. Soruyorum... Evet; dağda eşkiya-
lık, yol kesme, adam kaçırma ahvali âdiyeden 
sayılıyor. Silâhsız banka soyguncuları yanında, 
silâhlı banka soyguncuları da bir moda halinde 
adam soyuyor ve şimdi de bir adam kaçırma 
modası başladı, arkadaşlarım. Yine failler or
tada yok. Korku ve endişe bir çığ gibi büyüye
rek dağlardan sonra şehirlerdeki bulvarları 
kaplamıştır. Hükümet ve Devlet yoktur. Tek
rar ediyorum; Türkiye'de Devlet ve kanun fik
ri iflâs etmiştir. Geçen yıl İçişleri bütçesi mü
nasebetiyle Bütçe Komisyonunda aynen şunları 
söylemiştik : «Memleket kalkınmasının plân ve 
programının temelinde yüksek sevk ve idare 
vardır. Eğer, hukuk Devletini, kalkınmayı, iler
lemeyi gerçekten istiyorsak, idareyi teminata 
kavuşturalım.» demiştik. «Namuslu, cesur, dü
rüst ve tarafsız ^dereciyi partizanlara ezdirmiye-
lim.» demiştik, «idari teminat olmadıkça Dev
let çarkı işlemiyor, işletemezsiniz.» demiştik. 
«özel idareler bunalım içindedir.» özel idarele
ri ya kaldıralım, ya da bunlara kişiliğini kazandı
ralım.» demiştik. «53 yıllık idarei Hususiyei Vi-
lâyat Kanunu artık değiştirilmelidir, bakanlık 
bu konudaki çalışmalarını artık bitirsin.» de-
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mistik. İçişleri Bakanı bizi haklı bulmuş ve ta
sarıları Meclise getireceğine dair söz vermişti. 
Bugüne kadar ne olmuştur?... Değerli arkadaş
larım, bir ,kelime ile hiç... 

Tutanaklan açınız. Adalet Bakanlığı bütçe 
müzakereleri sırasındaki tutanaklara lütfen 
bakınız. Yıllardır tekrarlanan hep şudur. «Ceza 
Kanunu, Ceza ve Hukuk Usulü Kanunu, Noter
lik Kanunu değişecek. Adlî zabıta kurulacak. 
Ceza evleri ıslah edilecek. Savcılar teminata 
bağlanacak.» Parlak vaitlerle tutanaklar dolar 
ve taşar, bir yıl daha geçer, milletin ıstırapları 
ile dolu bir yıl. Ortada yine bir hamle ve elle 
tutulur bir eser yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; hatırlayacaksınız, ge
çen dönemde burada ve komisyonda Ortak Pa
zarın kavgasını vermiştik. Türk ekonomisinin 
hele Türk endüstrisinin bu hali ile geçiş dönemi
ne geçmesi milletçe felâketimiz olur, demişiz-
dir. Kalite ve fiyat unsurları başta olmak üzere 
ekonomimizin askıda bekliyen pek çok sorunu
nu çözümliyebilmek için A dan Z ye kadar 
kendimize çeki düzen vermeli, ekonomimizi di
sipline etmeliyiz, demişiz. Bunu rakamlarla, 
belgelerle ispatlamışızdır. Biz sanki tarih önün
de bu haklı ikazları yapmışız, treni kaçırıyo
ruz demişiz gibi, Hükümet gitmiş, siyasal ve 
ekonomik bağımsızlığımızı ciddî şekilde darbe-
lendirmiş olan bir katma protokolü Brüksel'de 
imzalamıştır. 

Evet arkadaşlarım; Parlâmento'daki bunalı
mımızın acı ve esaslı gerçeğini buradan, zabıtla
ra geçmesi için, bir kez dalha açıklıyorum. Par
lâmento ile Hükümet arasında en küçük ölçüde 
bir diyalog kurulabilmiş değildir arkadaşlarım. 
Bunalımın temel nedeni budur. 

Vatandaş bizden soruyor; Mebus olarak şunu 
yapmadınız, bunu yapmadınız, bunu yapabilir
diniz diye soruyor. Vatandaş bilmiyor ki, bu 
kürsüden söylenmedik söz kalmamıştır. Vatan
daş bilmiyor ki, bu kürsüden belirmedik siyasal 
ve ekonomik reçete kalmamıştır; ama Hükümet 
nerede?.. 

Değerli arkadaşlarım; benim, millet kürsü
sünden teklifim şu olacaktır. Bu biçimde bir 
brütçe görüşmesinin ne lüzumu, ne de faydası 
vardır. Bu faydasız görüşmeler, gterek komis
yonda, gerek Senatoda, gerek Millet Meclisin
de iki aya yakın bir zaman almakta. Sözcüler 
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uzun emeklerle hazırlamış oldukları güzel ko
nuşmalarını zabıtlara geçirmekten öteye gideme-
mektedirler. Öyle ise, her dakikası bu yoksul 
millete onbinlerce liraya malolan iki aylık bu 
çok değerli zamanı yitirmemeli ve bütçe ka
nunu görüşmesiz kabul edilmelidir arkadaşlar... 
Yok, eğer ciddî bir Parlâmentoya yakışır so
rumluluk duygusu içinde, - böyle değil tabiî -
bu bütçeyi görüşeceksek, milletvekillerinin fikir
leri ve önerileri dikkatle izlenmeli ve 1972 nin 
Başbakanı ya da bakanları bu kürsüye geldik
leri zaman, geçen yıl ileri sürülen tekliflerden 
şunları gerçekleştiremedik, şu nedenle gerçek
leştiremedik diye Devlet adamlarına yakışır bir 
haysiyet ölçüsü içinde ve namuslu bir »üslûp için
de açık, seçik buradan cevaplandırmalıdırlar. 
Eğer bunları yapamıyorsak ve yapamıyacaksak, 
bizim beher oturumumuzun maliyeti 1 milyona 
varan bu çatının altında hikmeti vücudumuz 
kalmamış demektir. O takdirde, oylariyle seçi
lip geldiğimiz büyük ve sabırlı Türk Milletini 
daha çok güvendirmiyelim, dağılıp gidelim ve 
(böylece sinei millete dönelim. 

Parlâmentonun itibarı diye her fırsatta ba
ğırıp duruyoruz. Parlâmentonun itibarı mebu
sun Hükümet üzerindeki etkisi ile, Parlâmento
nun itibarı Hükümetin Meclise hesap vermesi 
ile, nihayet Parlâmentonun itibarı Meclisin işe 
yaramıyan Hükümeti düşürebilmesiyle mümkün
dür. Bunların hiçbirisi bugün Türkiye'de yok
tur. Parlömanter denetim yollarından hiçbirisi 
bugün işlememektedir, aziz arkadaşlarım. 

Şu kısa zaman içerisinde 1971 bütçesinin 
teknik eleştirmesini yapmak esasen mümkün 
değil. Ben, yüksek huzurunuza değişik bir büt
çe eleştirmesi görüşü getirmek istedim. Bu de
ğişik üslûp içinde Iher yıl değişen rakamlarla 
değil, temeldeki bunalıma Cumhuriyetin salâ-
meti için hepimizin birleşmeye mecbur olduğu
muz belli bir sorumluluk şuuru üstüne dek yük
sek dikkatlerinizi çekmek istedim, istiyorum ki, 
Ibütçe eleştirmesi kupkuru, hafızaları rakamların 
ağırlığı altında ezen usandırıcı bir söylev olma-
Bin. Bütçe eleştirisi, yalnızca teknisyenlere de
ğil, halka; evet halka, büyük kütleye birşeyler 
söylemelidir. Halk kendi dâvalarını, kendi öz 
problemlerini bütçesinde bulabilmelidir. Bütçe, 
geleceğin şaşmaz bir aynası olmalıdır ve halk 
aynı zamanda kendi umutlarını bu bütçede bu-
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laibilmelMir. Oysa ne görüyoruz 1971 bütçesin
de?.. Bu bütçenin karakteristiği nedir?.. 

Değerli arkadaşlarım, geçen yıl reddedilen 
ve kabul edilen her iki bütçede olduğu gibi 
1971 bütçesi bir üretim bütçesi değil, bir tüke
tim bütçesidir. Belirli olarak gözükmekte. Yatı
rım harcamaları kısılmış ve bu yılki bütçe bir 
masraf ve cari harcamalar bütçesi haline geti
rilmiştir. Verimsiz, faydasız, emeği ile geçinen 
vergi mükelleflerine bu bütçe ağır bir yüktür. 
1971 bütçesi sosyal adaletli bir bütçe değildir. 
Bu bütçe ile Türkiye'nin askıda bekliyen bunca 
ekonomik ve sosyal problemlerinden hiçbirisini 
çözümlemeye imkân yoktur. Kendimizi aldatmı-
yalım. Bu bütçe ile bir toprak reformunu, bir I 
eğitim reformunu, bir sağlık reformunu, gerçek 
anlamıyla bir vergi reformunu, bir idari refor
mu gerçekleştirmeye imkân yoktur. Oysa, bu
gün Türkiye'nin reformcu bütçeler getirip uy
gulaması, onun var olmak ya da yok olmak mü
cadelesi demektir arkadaşlarım. Çünkü, bugün 
Türkiye öyle bir vatandır ki, nüfusunun % 20 si 
millî gelirin % 60 ını, nüfusun geri kalan % 80 i 
millî gelirin ancak % 40 mı paylaşmaktadır. 
36 milyon nüfusun 10 milyonu ayda ortalama 
25 lira ile geçinmek zorundadır, Türkiye'de. 
Hakkâri'de kişi başına düşen aylık gelir sadece 
20 liradır arkadaşlarım. Karadeniz Bölgesine 
yılda fındıktan gelen 900 milyon liranın 600 
milyonu tefecinin ve ancak 300 milyonu üretici
nin cebine girmektedir. Bugün Türkiye'de 100 
bin kişi mağaralarda yaşamaktadır. Hükümet 
tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye'
de 750 bin veremli, 1 milyon trahomlu vatan
daş vardır; Sağlık Bakanının geçen yıl verdiği 
beyanata göre. Son dört yıllık dönemde, 1966 -
1970 dömeminde 34 milyar Türk liralık bir ar
tış ile 2,5 milyar doları döviz ile ödenmek üzere 
tekmil Devlet borçları 92 milyara yükselmiş 
bulunuyor, arkadaşlarım. Buna karşılık OECD 
raporlarına göre Türkiye kalkınma hızında, I 
Libya, Honduras ve Nikaragua'dan sonra 19 ncu 
gelmektedir. Libya'nın yıllık kalkınma hızı 
% 19,2, İran'ın kalkınma hızı % 12 ve bizden 
fazladır değerli arkadaşlarım. I 

Tarım ürünlerinde satış fiyatları maliyetin I 
altına düşmüştür. Zirai ve sinai maliyet alabil- I 
diğine yükselmiştir. Buna karşılık tarımda ar- I 
tış hızı plândaki % 4,1 in çok altında % 0,4 | 

olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucu olarak 
geçimini toprağından sağlıyamıyan Türk köy
lüsü, tarlasını tanrıya emanet ederek büyük şe
hirlerin ya da yabancı ülkelerin yolunu tutmuş
tur. Her yıl 1,5 milyon köylü nüfus köyden şe-
hire veya kasabaya göç etmektedir. 

Ortak Pazar ülkelerinde aileleriyle birlikte 
700 bini bulan vatandaşlarımız yanında, dışarı
ya gitmek için bugün sıra bekliyenlerin adedi 
914 bin kişidir değerli arkadaşlarım. 

Türkiye boşalmaktadır ve vatan çocukları 
kaderini yaban topraklarında aramaya çıkmış
tır. Bu göçün sonu nereye varacaktır arkadaş
larım? Memleket çocuklarını bu toprağa bağlı
yacak, bu topraklarda doyurup bu topraklarda 
bırakacak bir endüstriyi hangi bütçelerle ve ne 
zaman kuracağız? 1971 yılı bütçesi, geri kalmış
lığımızın uğursuz çemberini kıracak yerde, mut
lu azınlığın milyonlarına milyonlar katmaktan 
başka hiçbir işe yaramıyacaktır. Eloğlunun 
Ay'ı fethedip Merih'in 3 bin kilometre uzağın
dan fotoğraflarını çekebildği bir dönemde dev 
atılımlara giriştiği şu dönemde böylesine ilkel 
ve tutucu bütçelerin modası geçmiş gerekçeleri 
ve felsefesiyle Türk yurdundaki sosyal adalet
sizlikleri, haksızlıkları, sosyal bunalımları ve 
patlamaları gidermeye imkân olmaz arkadaşla
rım. 

Değerli arkdaşlarım, isize kuru rakamlar
dan daha çok toprağını tefeciye kaptırmış, sa
vaşta bu topraklan canı ile savunduğu halde 
barışta bu toprakların hiçbir zaman gerçek sa
hibi olamamış, yatak parası bulamadığı için, 
ya da arkası veya dayısı olmadığı için hastane 
kapılarında can veren, nasipsiz halkımın, köy
lümün sesini getirmek istedim, beni affedin, is
tedim ki, bu bütçeyi yapanlar milletin asıl se-
ısini, gerçek sesini duysunlar. Ama görüyorum 
ki hepsi sağır. 

Size, bir zamanlar valilerimizle yönettiğimiz 
komşu ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınma
larını bu gidişle uzaktan ibretle seyretmeye 
mahkûm milletimin iç çekişlerini ve bu kaderi 
yenecek heyecanı getirmeık istedim. Demokra
tik idare, ya da halk iradesi adına işlenen ve 
işlenmekte olan tarihî günahlar önünde kahro
lan vatanperver insanlarımın sesini bu kürsü
den yansıtmaya ve zabıtlara geçirmeye kendimi 
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mecbur hissettim arkadaşlarım. Her Türk mil
liyetçisini kahredecek ölçüde insafsızca bölün
müş, kardeşin kardeşe düşman edildiği bir ül
kede bu gelip geçici bütçelerin kabulünden, ya 
da reddinden çok daha önce hepinize düşen tek 
görev vardır; Türk vatanında millî birliği sağla
mak, vatan çıkarlarını siyasal çıjkarlarm üstün
de tutmaktır arkadaşlarım. 

Krallar devrini andıran bir toplum düzeni 
içinde ağalık, beylik, şeyhlik, mezhepçilik, tari
katçılık, e^alliyetçilik, bölgecilik gibi bölücü 
ve millet hayatına kasteden akımlara karşı, si
yasal inançlarımız ne olursa olsun, el ele verip 
vatanı selâmete çıkarmaya mecburuz arkadaş
larım. Ama gün gibi açık bir gerçektir ki, bu 
Hükümetle vatanı selâmet yoluna çıkarmak im
kânı yoktur. Bütün müesseselerin itibarını yi
tirdiği, takdir ölçülerimin iflâs ettiği, ahlâkın, 
erdemin, bir yana itildiği, kişisel ve duygusal 
plândaki ihtirasların vatan çıkarlarının bile üs
tüne yükseldiği bir talihsiz dönemde biîle, tari
hinde 17 nci bağımsız devleti kurmuş Türk mil
leti elbette kendi hür iradesi ile kendi kaderini 
bir kez daha kurtaracaktır. Buna bütün varlı
ğımla inanıyorum arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri; 15 yıl sonra, 50 yıl 
ısonra, 100 yıl sonra, ama bir gün mutlajka bu
günlerin tarihini yazacak olanlar bu tutanak
lara eğileceklerdir. Bizim burada daha çok si
yasal tercihlerimize göre [kullandığımız oyları 
tarih, zaman önünde işte asıl o zaman değer
lendirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, milletvekili burada 
liderinin kendi hakkında vereceği hükümden 
değil, tarihin vereceği hükümden korkmalıdır. 
Evet, milletvekili bu kürsüden ve bu sıralar
dan yarın tekrar seçilebilmenin hesaplarına 
değil, 100 yıl sonraya, gelecek kuşakların vic
danlarına bakabiliyor ve oraya seslenebiliyor-
sa eğer, o zaman haysiyetli bir iş yapmış olacak
tır. Bu bütçeye vereceğimiz oylar, buradaki 
vazifeılilerce değil, bir gün tarihin hakemliği 
önünde sayılacaktır. Bu Hükümet elbetteki bu 
bütçeye beyaz oyu hak etmemiştir, elbetteki 
bu Hükümet bir avuç mutlu azınlığın Hüküme
ti olmaktan kurtulup halkın Hükümeti olama
mıştır ve böylece fiilen milletin güvenini yitir-

mistir arkadaşlar. Şimdi burada yapılacak iş, 
fiilen yitirdiğini hukukan tescil etmektir. 

Şimdi, A. P. li sayın milletvekillerine sesle
niyorum; Adalet Partisine mensubolabilirsiniz, 
ama şu anda ve herşeyden önce Türk Milleti
nin temsilcilerisiniz. Türk Milletinin bir par
çası olan muhalefetin de temsilcilerisiniz. Öyle 
ise, siyasal inancınız ne olursa olsun, milletve
kili olarak temsil ettiğiniz milyonlarca muhalif 
vatandaşın da temayüllerini aynı zamanda hesa
ba katmaya mecbursunuz. Siz değerli arka
daşlarım, kendisine güveni olan hükümetlerin 
gelip geçiciliğine, yalnızca milletlerin ölümsüz
lüğüne inanmış kişilersiniz, çoğunluktasınız, 
bunu biliyoruz ve bu Parlâmento çoğunluğu ile 
her zaman yeni hükümetler kurmanın güzel ve 
vatansever örneklerini verebilirsiniz. Türk 
Parlâmentosu ile birlikte Türk Vatanını da bu 
büyük bunalımlardan kurtarmanın tek yolu Hü
kümeti yenilemek olduğuma göre öyle bir tec
rübeye imkân veren bu fırsatı elbette vakit 
geçirmeden değerlendirmeyi düşüneceksiniz ar
kadaşlarım. 

Yeni Hükümet sizlerden kurulacağına göre, 
yeni Hükümet üyeleri sizin aranızdan çıkacağı
ma göre elbetteki bunu bir parti prestiji konusu 
da yapmıyacaksmız. Aslında Demirel Hüküme
tinin Türkiye'ye yapacağı bir tek büyük hizmet 
kalmıştır arkadaşlarım; çekilmek. Çekilmeyen 
Hükümeti düşürmek demokratik idarenin hiç
bir fevkalâdelik taşımayan basit bir kaidesidir. 
Bunu sizler oylarınızla, yani vicdanlarınızla 
halledeceksiniz. Lütfen değerli arkadaşlarım, 
kulislerden, ya da grup salonlarından değil, ön
ce memleket sathından, sonra da tarihin içinden 
gelen sese kulak veriniz; bu ses, en âdil mah
kemenin hükmünden de daha âdil, haksızlığa 
karşı yükselen en kutsal isyandan da daha kut
sal, sadece vicdanlarınızın güzel sesi olmalıdır. 
Sizleri işle vicdanlarınızın bu sesini tarih önün
de belirtmeye davet eder, hepiniz derin say
gılarla selâmlarım defterli arkadaşlarım. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yüce 
Heyetin almış olduğu karar gereğince, prog
ram bitmediğinden, saat 21,00 de toplanılmak 
üzere birleşime a,ra veriyorum. 

Kapanma saati : 19,40 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 
KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — 49 ncu Birleşimin 3 ncü oturu
munu açıyorum. 

A. P. Grupu adına Sayın Nuri Bayar, bu
yurun efendim. Saat 21,00 (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA NURİ BAYAR (Sa
karya) — Muhterem Başkan, sayın milletvekil
leri; 1971 yılı Bütçe tasarısı münasebetiyle 
A. P. Meclis Grupu adına huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 1971 Bütçesi müna
sebetiyle benden evvel bu bütçeyi eleştiren de
ğerli grup sözcüsü arkadaşlarımın mütalâaları
na, özellikle Sayın Feyzioğlu'nun, Saym Gür-
san'm mütalâalarına iştirak etmek belki müm
kün değil. Beraber olmadığımız taraflar elbet
te mevcut... Eğer böyle olmasaydı ayrı partiler
de olmamızın, böyle olmasaydı ayrı siyasi ka
naatlerin görüşlerin sahibi olmamızın mânası 
kalmazdı. Elbette itiraz ettiğimiz, beraber ol
madığımız noktaları, tarafları var... Bunlar hak
kındaki mütalâamı konuşmamın muhtelif yer
lerinde arz ve ifade edeceğim. Fakat sayın 
O. H. P. Grup sözcüsünün talihsiz, bu parlâ
mento kürsüsünde gerçekleri objektif olarak 
ifade etme gayretinin dışında, tahlil ve empoze 
ediş, ifade ediş tarzını yadırgadığımı ifade edi
yorum. Bir talihsiz konuşmadır. Muhtelif cihet
lerden bir talihsiz konuşmadır. Esefle beyan et
mek istiyorum ki, bu parlâmento kürsüsünde, 
bu konuşmanın, bir Bütçe tasarısı münasebetiy
le yapılmış olmasının, bir büyük siyasi parti 
sözcüsüne yaraşır tarafı olmaması lâzımdır. 
Buna mütaallik görüşlerimi, kendi beyanlarımı 
arz ettikten sonra Yüce Heyetinize ifade etme 
gayreti içinde olacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime başlama 
dan önce devalüasyondan sonra kendine mahsus 
özel şartlan içinde 1971 Bütçesini zamanında 
Meclislere tevdi eden Hükümete ve bu arada 
Maliye Bakanı Sayın Erez ile değerli bakanlık 
erkânına, bütçeyi daha mütekâmil kılma yolun

daki kesif gayretleri için; Bütçe Komisyonunun 
değerli üyelerine Adalet Partisi Grupunun şük
ranlarını sunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 1971 yılı Bütçesinin 
ekonomimiz yönünden arz ettiği önem izahtan 
vareste olmak lâzımdır. Ekonomik alanda Hü
kümetçe alman büyük, köklü tedbirler, vergi 
sistemimizde yapılan önemli değişiklikler dola-
yısiyle 1970 yılı iktisadi gelişmemiz yönünden 
mühim bir yıl olmuştur. Adalet Partisi siyasi ik-
tidarınca tanzim olunan yeni bir ekonomik ted
birler programı ve özellikle; vukubulan para 
devalüasyonu ile memleketimiz ekonomik bün
yesinde yeni bir gelişme hamlesi için değişiklik
ler olmuş, iktisadi kalkınmamız yeni bir itici 
güce kavuşturulmuştur. 1970 yılında gerçekleş
tirilen bu yeni ekonomik hamlenin önemini an
lamak için, 1969 seçim beyannamesi ile Ada
let Partisi tarafından Türk milletine vaadedi-
len hususları bilmekte fayda vardır. 

Adalet Partisi, 1969 seçimlerine girerken 
millete refah ve hürriyet yolunu göstermiş, ge
lişen iktisadi kalkınma hamlemizin artırdığı re
fahtan herkesin âdil ölçüler içerisinde pay sa
hibi olması gerektiğini, bundan evvel olduğu gi
bi, bir kere daha tekrarlamıştır. 

Hükümet programında refahı tabana yayma 
şeklinde nitelendirilen iktisadi ve sosyal görü
şümüz, seçimlerde Türk milletinden tasvip gö
rerek Adalet Partisi tekrar iktidar olmuş ve 
Parlâmentomuz da bu iktisadi ve sosyal politi
ka kararlarını, Hükümet Programını kabul et
mek suretiyle onaylamıştır. 

Bu kısa mâruzâtımı; seçimlerden sonra Hü
kümetçe malî, iktisadi ve sosyal alanda yürütü
len çalışmaların menşeine dikkatinizi çekmek 
için yaptım. Filhakika; seçim beyannamemizde-
ki önümüzdeki dönemin hedefi, bütün gücümüz
le ihracatı artırabilmek için döviz kazanma se
ferberliğine geçilmesi olacaktır tarzında özet
lenebilecek kararlılık, seçimlerden sonra tekrar 
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iktidar kazanıldığı takdirde, önceliklerin hangi 
istikamette olacağına işaret ediyordu. Eu iti
barla, 1971 Bütçesinde getirilen yeni ortam bak
landa tenkid ve tahlilde bulunurken bu bütçe 
ile Hükümetin genel politikası yeni bir eleştiri
ye tabi tutulurken, yukarıda bahsettiğim hu
susların bilinmesinde fayda vardır. 

Ancak bu suretle, para ayarlamasiyle bağ
latılan ekonomik kararların yeni vergi tedbir
lerini ve bu dönemde kabul edilen şekliyle yeni 
personel rejiminin Adalet Partisi siyasi ikti
darının daha 1969 da milletin huzuruna çıkar
ken tesbit ve ilân ettiği sosyal ve iktisadi he
deflere varmanın icabı olarak hazırlandığı an
laşılabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1970 yılının en 
önemli ekonomik hâdisesi şüphesiz 10 Ağustos 
1970 tarihinde alınan Türk parasını devalüe 
eden karardır. Bu karar ve birlikte tesbit edi
len tedbirler manzumesi hakkında kanaat ve 
görüşlerimizi ifade etmeden evvel, devalüasyon 
öncesi ekonomik ve malî durumumuza göz at
mak faydalı olacaktır. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 
toplam üretim, devamlı artış gösterdiği halde, 
ilhracalt fazlasının aynı derecede artış göstere
memesi, ihraç mallarımızın yapısında değişik
lik husule getirilememesi; ihracat istatistikle
rinde sınai mal olarak [gösterilen kalemlerin 
Çoğunun (gerçek anlacmlda sınai mal olma
yıp, gayet iülkel ikıinci operasyonlardan geç
miş tarlm malları veya yarı mamuller oluşu, 
Ibuigüne kadar Türk iktisadi kalkınmasının ümit 
kırıcı bir veçhesini teşkil etmelktödir. Gelişen 
bir dkonıoıminıin, artan ithalât ihtiyacının kar-
ş̂ laniafcilmıesii için yaratılan istihsal fazlasının 
büyük Wir kısmının ihracata tahsis ediltmeısii 
gerçeği, önemi nisbetinde anlaşılamamıştır. Bu 
yüzden Türkiye, dünya piyasalarında işgal et
tiği payı mamanla kaybeden ülkelerden birisi 
(oHimuştu. 1964 yılından itiübaren ihracatımızda 
kaydedilen niişpî gelişimeye rağmen, dı§ pazar 
payını tekrar kazanmak mümkün olamamıştır. 
Gelişime halinde olan ülkelerin hızlı) (bir iktisa
di kalkınmayı geırçekleıştirefbilmelieri, yatının. 
lar için ayrılan kaynakların hacmiyle sıkı sı
kıya bağlı bulunmaktaidır. Yatırımların iste
men (büyüklüklere çıkarılabilmesi bir yandan, 
tosarruf kaynaklarının geliştirilmesi, diğer 

yandan ithal kapasitesinin artışiyle orantılıdır. 
Dış ticaretin tuzun vadeli prentleri yukarda ifa
de eltltiğim ığilbi millî gelirdeki artışların geri
sinde kalmıştır. Dış ticaret sektörünün ekono
mik kalkmimayı sürükleyici değil, bilâkis sı
nırlayıcı yönde geliştiği sabittir. 

1950 yıHarınıda başlıyan sanayileşime ve ge
lişme merhalefslinin en büyük yapısal engeli dış 
tJiıcaret sektörü olmuşltur. Dış ticaret sektörü
nün ıgayrisâfi millî hâsıla içindeki payı yıldan 
yıla düşmüş ve 1968 yılında % 11 in altında bir 
değere varmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, konıuışmamm bu 
noktasında Sayın Feyzioğlu'nun konuşmasın
da ifade buyurdukları bir hususa özelikle işa
ret eitmek istiyorum. Sayın Feyzıioğlu meselele
re doğru; beğensek de, beğenmesek de lobjek-
ttif oteaya gayretli olarak ve hiç unutmamak 
lâzım, bir Parlâmento insanı seviyesinde yak
laşan Sayın Peyzioğlu.... 

EVet.... Sayın Feyziioğlu konuşmasının bir 
yerinde birindi plân döneminin ilik yıllarında 
İhracat artışlarının plânda öngörülen miktar
ları aştığı, buna mukabil ondan sonraki dö-
ne-mlerde Ibu artışların plân tarafından öngö
rülen nisibeitlerin gerisinde kaldığı tarzında 
Ibir önemli tenkildde bulundu. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Feyzioğiu'nun 
ifade buyurdukları husus bir ölçüde doğrudur. 
Ama önemli bir nokta değerli arkadaşımın gö
zünden kaçmamak lâzımdır, ifade eitmek iste
diğim husus şudur : Gayrisâfi millî hâsıla ile 
dış ticaret sektörünün temsil ettiği bütün de
ğerlerin miisibeıtinde 1963 - 1964 ten beri devamlı 
ıbir düşüş kaydedilmiştir. Bu önemi hususla, 
rakamlar vererek bir eleştiriye, değerli bir 
eleştiriye arzı cevalb'etmek istiyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 1963 yılı, 
Birinci Beş Yıllık Plânın ilk uy'gutUama yılıdır. 
/Burada da dış Iticareit sektörünün gayrisâfi 
millî hâsıladaki payı % 13,8 dir. 1964 teki 
payı 11,6 dır. 1965 te 11,7; 1966 da 11,7; 
1967 de 10,5 ve 1968 de 10,9 dur. 

Benim elde edebildiğim son rakamlar bu
ldur. Bu rakamlar göstermektedir ki, önemli 
şekilde dış ticaret sektörünün gayrisâfi millî 
hâsıla içindeki payı düşmektedir yıldan yıla 
ve bu düşüş Birinci Beş Yıllık Plânın tatbik 
edildiği yıldan itibaren de aynen vâki olmuış-
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tur. İfade etmek işediğim gerçek şudur M; 
ilhracatılmııada, bütün gajyretlierimize rağmen, 
arltısJar vukubulimuştor nısfi değerlerinde, 
alma dünya diş ticaret payları bakamından, 
dış pazarlarda Türkiye'nin elde ettiği payların 
ni^beti batoamınıdan düşüş devamlı olmuştur. 
)Bu düşüş, gayrisâfi millî hâsıla (dış ticaret sek-
<törü niabeltlerimde de sürıekli şekilde vukulbul-
muştur. 

O itibarla değerli arkadaşlarıım, «AdaM 
Parlbisi JkttdJdarının, - devalüe edilen para mu
vacehesinde, bâzı arkadaşlarımız tarafından 
if aide edildiği gibi - aldığı tedfbirlerle bu nokta
ya geldük, sizin iktisadi politikanız devalüe 
ddiüeicek toir noktaya geldi.» gibi ithamların 
aslında biraz insafsız olduğu (meydana çıkmak
ladır. Türkiye ide para devalüasyonuna verilen 
anUa/m ile, özellikle sayın C. H. P. Gözcüsünün 
yazıih metninde ıtesbıiıt etötiğim anlaim arasında 
hiçbir münasebet yokltur. Çünkü, Türkiye'de 
pıara devalüasyonunun A. P. siyasi iktidarının 
ifcaJtlbilk etltdği para, malî ve ekonomik politika
nın biır nevi iflası tarzında if aide edilmesi <de 
katiyen haklılık taşımamaktadır. Bunun delil
lerini de ileride arz edeceğim. 

Para devalüasyonu basit bir hâdise değerli 
arkadaşlarım, bir ekonomik enstrüman, bir eko
nomik araç; bütün dünya devletleri buna mü
racaat ediyorlar, konuşmamın ilerisinde de 
var. Dünya ticaret şartları içinde ek rekabet 
gücü kazanmak istiyen bütün devletler, eko
nomilerine büyük bir güç vermek istiyen yeni 
devletler, turizm hareketlerine yeni bir hare
ket getirmek istiyen bütün devletler, para de
valüasyonuna, iktisadi, malî tedbirlerin top
lamında ifad<î edilebilecek bir zihniyetle, bir ba
sit operasyon, ekonomiyi tanzim eden bir araç 
nazariyle bakmaktadırlar. O itibarla, verdiğim 
rakamlar da göstermektedir ki, Adalet Partisi 
iktidarının çok evvelinden başlıyan birtakım 
iktisadi sebepler, Türkiye'de dış ticaret ala
nında, dış ticaret sektöründe önemli tıkanık
lıkların mevcudiyetini göstermektedir. O iti
barla bu rakamları önemle dikkatlerinize arz 
ettim. 

Şüphe yoktur ki, dış ticaret sektörünün ge
nel kalkınma hızına ayak uyduramayışı, gay-
risâfi millî hâsıladaki büyüme hızının potansi

yel kalkınmasından düşük olmasına yol aç
mıştır. Bu kısır dairenin teşekkülünde takibe-
düen para kum. politikasının büyük rolü oldu
ğu şüpheden varestedir. Bu kısır dairenin bir 
noktada kırılması, mutlak bir zaruret olarak 
ortaya çıkmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, kamu oyu ve bası 
çevreler, özellikle klâsik iktisatçılar, uzun yıl
lar Türk lirasının kambiyo oranını dokunul
maz bir tabu olarak görmekte ısrar etmişlerdir. 
Para paritesinin ayarlanması, âdeta millî presti
jimizi zedeler bir operasyon olarak görülmüş
tür. Halbuki kambiyo ayarlaması, para ve maliye 
politikaları konusunda olduğu gibi, yürütme or
ganının elinde belli gayelere ulaşmada kullanı
lan bir araçtan ibarettir. 

Dünya ticaretindeki payını artırmak isti
yen bütün ülkeler, az evvel ifade ettiğim gibi, 
ek rekabet avantajı kazanabilmek için, zaman 
zaman para operasyonuna başvurmaktadırlar. 
Nitekim, 1066 yılında büyük bir devalüasyon 
yapan Yugoslavya, içinde bulunduğumuz aym 
başında yeni bir para ayarlamasına daha baş
vurarak, Batı pazarlarındaki ticaret payını ar
tırmak ve Yugoslav turizmine yeni bir canlı
lık getirmek istemiştir. Bu operasyonu, Dina
rın serbest piyasa kuruyla resmî kuru arasında 
büyük bir fark olmamasına rağmen yapmıştır. 

Bu hâdise dahi, yukarıda ifade ettiğimiz ek 
rekabet gücü elde etmek gayretinin açık bir 
örneğidir. Bu mülâhaza iledir ki, gayelere ve
rilen yüceliğin veya büyük önemin vasıtalara 
kaydırılması, çarpık bir felsefi görüşü yansıt
maktan öteye bir anlam taşıyamaz diyorum. 

Muhterem milletvekilleri, her hangi bir eko-
nimi için millî paranın yabancı paralara karşı 
değişim oranı, yabancı para fiyatlarının göster
gesidir. Yabancı para fiyatları, bir millî ekono
mideki anamalî ve monoter büyüklükler üze
rinde büyük etkiler yaratır. Kambiyo oranı, 
millî ekonomideki sarfiyatın yerli ve yabancı 
mallar arasında bölünüşünü birinci derecede 
etkiler ve toplam iç üretim, toplam gelir ve gi
derlerin tâyininde rol oynar. 

Özellikle dış sektörün öneminin büyük ol
duğu ekonomilerde para ayarlanmasının plân
lanan etkileri; iç ekonomi ile dış sektör ara
sında üretim ve giderlerin bölüşümünde arzu 
edilen kaymalar yaratmakla beraber, ekono-
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nüdeki toplam sarfiyat hacmi, iç fiyatlar ve 
maliyetlerin seviyesi üzerinde istenmiyen yan 
etkiler de doğurur. Bu yüzdendir ki, para ope
rasyonunun diğer malî ve parasal tedbirlerle 
beraber bir bütün olarak düşünülmesi gerekir. 
!Para ayarlaması, iç para arzını etkilediği gibi, 
iç ve dış değerler ve varlıkların nispî fiyatları
na tesir ederek iç paraya ve sair değerlere olan 
talebin bünyesinde de değişikliklere sebebolur. 

Bir çok memleketlerde otoriteler, kambiyo 
haddini ve para kurunu, iç malî istikrarın ida
mesi için faydalı bir disiplin sağlıyan sabit bir 
izafet çerçevesi olarak görmek alışkanlığın
dan kurtulmamışlardır. Bu sebepledir ki, her 
ülkede millî makamlar ekonomideki temel den
gesizlikler belli seviyeye ulaşmadıkça, para 
ayarlamasına başvurmaktan kaçınmışlardır. 

Hiç şüphe yoktur ki, para ayarlamasına ka
rar verildiği zaman bu işlem, iç sarfiyat akışını 
etkiliyen, dikkat ve titizlikle tesbit edilmiş di
ğer ayarlamalarla beraber yürürlüğe konmak 
igerekmektedir. Çeşitli politika araçlarının 
beraber yürürlüğe konması, yapılan para ayar
laması işleminin olumlu etkisini garanti etmek, 
iç ekonomi dış ticaret sektörü arasındaki kay
nak dağılımını etkilemek ve tesbit edilen po
litika demetinin yan tesirlerini bertaraf 
etmek için şarttır. 

Bu itibarla Hükümet, ekonomiyi sıhhatli kıl
mak için para ayarlamasını tek başına bir ted
bir olarak değil, bir tedbirler paketi olarak dü
şünmüş ve öylece tatbike koymuştur. Bu mâru
zâtımız göstermektedir ki, para operasyonuna 
gerekli bütün şartlar oluştuktan sonra baş
vurulmuştur. Kalkınan bir ülke olarak Türki
ye, ekonomideki harcama seviyesini veya yatı
rım hacmini, belli yüksekliklerde idame ettir
mek zorundadır. Zira harcama seviyesini düşük 
tutarak millî ekonomiyi Stabilize etme gayret
leri yeni kapasiteler yaratılmasından vazgeçme 
anlamını taşıdığı için, nüfusu hızla artan yur
dumuzda tutarlı bir iktisadi düzenleme şekli sa
yılamaz. Böyle bir tutum ayrıca, gelişme hızın
dan fedakârlığı tazammum ©der, Bu itibarla 
Hükümet, iç ekonominin deflasyonu alternatifi
ne yeterli olabilecek bir politika olarak önem 
atfetmemiştar. 

Nitekim, birçok memleketlerde, özellikle in
giltere ide, devalüasyon öncesi denemeler, iç eko

nominin deflasyonu yoluyla ödemeler sistemin
deki dengesizliğin giderilmesi teşebbüslerinin if
lâsa mahkum olduğunu göstermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, tesbit edilen yeni 
partinin başarısında önemli faktör olarak gö
rülen bir seri iktisadi ve fiskal tedbirler 1970 
ve sonraki bütçelerin sıhhatli bir denkliğe ka
vuşturulması amacını taşıyor. Bu konuda Yük
sek Meclislerce geçen yıl kabul edilen Finans
man Kanununa özel bir dikkat ile işaret etmek 
işetiyorum. 

Değeri arkadaşlarım, konuşmanın bu nok
tasında Finansman kanunları ile ilgili değerli 
grup sözcülerinin bâzı sözlerine değinmek isti
yorum. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Değinilecek 
tarafı mı var?.. 

A. P. GRUPU ADINA NURİ BAYAR (De
vamla) — Şimdi anlaşılır değinilecek tarafı 
var mı, yok mu?... 

özellikle Sayın Gürsan, Sayın Uğur ve Sa
yın Feyzioğlu bu kanunlarla ilgili görüşlerini, 
birbirleriyle çelişir tarzda da olsa, ifade buyur
dular. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Gürsan'm ko
nuşmasında, dikkat ile dinlediğim konuşmasın
da, Demikrotik Parti sözcüsü değerli arkadaşı
mın konuşmasında doğrular ve yenilikler vardı. 
Fikirlerini ifade ederken doğrular ve bu fikir
ler içinde yenilikler vardı. Fakat şimdi arz ede
ceğim birtakım gerçekler muvacehesinde, esef
le ifade etmeye mecburum ki, bu doğrular çok 
eski idi, yeni olarak ifade ettiği şeyler de yan
lıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuşmada ver
gi politikası hakkında Sayın Gürsan'm ifade et
tiği hususlarla mutabık olmak mümkün değil. 

Değerli milletvekilleri; modern çağda, yaşa
dığımız Devlet idaresi konsepsiyonunda, telâk
kisinde vergilere, Sayın Gürsan'm verdiği mâ
nayı vermek mümkün değil, özellikle Finans
man Vergisi ile getirdiğimiz esasları böyle bir 
yoruma tabi tutmak, bugünkü iktisadi, sosyal, 
ekonomik şartların çok gerisinde kalmayla te-
vem bir davranışı ifade etse gerektir. 

Değerli arkadaşlarım, vergilerin, Devlet ge
lirlerini artıran yönünü inkâr etmek mümkün 
değildir. Elbette vergiler, özellikle ve evlevi-
yetle Devlet gelirlerini arttırıcı fonskiyonu için 
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kullanılır ama, vergi politikasında bir başka 
özelliğe işaret etmekte fayda vardır. 19 ncu 
asır konsepsiyonu, telakkisi içinde bu vergilere 
bakamazsınız. Vergiler bugün Devletin elinde, 
muayyen polititikaların icrası için kullanılan 
son derece lüzumlu araçlar durumundadır. 
Vergiler bugün, tarafsız, tahsil, sıtatik durum
larını terk etmiş, memleket iktisadiyatının ve 
sosyal hayatının tanziminde taraflı, aktif, dina
mik fonksiyon elde etmişlerdir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi 
siyasi iktidarının, kim ne derse desin, 1960 dö
neminden sonra aldığı iktisadi tedbirlerin en 
başarılı tarafını teşkil eden - tatbik kusurları 
olabilir, tatbikattan çıkan kusurlar olabilir - ver
gi politikamız hakkında her plâtformda ve her 
ideoloji sahibi insanla tartışmaya hazır oldu-' 
ğuımuzu ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, «iktisadi ve sosyal po
litikanın tanzimine yanyan araçtır» dedim. Sa
yın Feyzioğlu bir ölçüde meseleye daha objek
tif olarak temas eitti. «Bu vergilerin iktisadi 
icaplar, ekonomik icaplar, plân hedefleri açı
sından kabil müdafaa tarafları vardır» dedi. 
Sayın Gürsan, bu tarafa katiyen iltifat etmedi. 
Plânla ilgili tarafı var mı, yok mu, beraberce 
münakaşa edelim. 

Değerli arkadaşlarım, bir çelişmenin izahı
nı isteriz. Bundan evveM bütçe konuşmaların
da bu kürsüye çıkan bütün muhalefet hatipleri 
plânla ilgili konuşmalarında muayyen şeyler 
söylediler. Bunlar, havayi nesiani de kalmadı, 
zabıtlarda da var. ittifak edilen husus şu idi. 
Plânın muayyen dengeleri var. iktisadı kay
naklar, Türkiye'nin kıt kaynakları bu dengeyi 
dikkate alarak tevzi edilmelidir. Bugüne ka
dar vâki tatbikat ile görülmektedir ki, - beyan
larını söylüyorum - «özellikle konut sektörün
de, özellikle ulaştırma sektöründe plânın öngör
mediği, plânın genel dengesini zedeliyen kay
nak yığılmaları, var, bu kaynak yığılmalarına 
tedbir bulun, plânın kaynak dağılımını etMli-
yen bu mahzurları bertaraf edin» diyen kendi
leri. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Finansman Ka
nunu ile getirilen Emlâk Alım Vergilerinin böy
le bir politikayı tanzim eden gücünü inkâr etmek 
mümkün mü? O halde böyle bir politikanın 
tanzimine medar olacak ensehrüman ve araç, mo

dern Devlet telâkkisi içerisinde, demokratik 
Devlet telâkkisi içinde vergi tedbirinden başka 
ne olabilir? Bütün dünyanın tatbik ettiği, mu
ayyen dengeleri temin etmek maksadiyle tatbik 
ettiği politika bunlardır. 

Ben, Finansman Kanunu ile şunu yapıyorum, 
sizin istediğinizi temin için, tenMdlerinizi kar
şılıyorum. Konut sektöründe, plânın öngörme
diği nisbetlerde yığılmalar vardır. Bunu den-
geliyeceğim, elimde varsa vergi tedbiri. Halk 
konutu yaparsanız, sosyal mesken yaparsanız, 
bu işin sahiplerine diyoruz M; sizden vergi al-
mıyacağız. Takribi olarak 125 metrekareyi bu
lan, kullanılabilir 100 metrekareyi bulan, ama 
aslında 125 metrekareyi bulan konutları vergi
den muaf tutuyoruz. Ama 200 metrekare ve 
ondan daha yüksek mertebe konut inşa etmek 
istiyorsanız, sizden vergi alacağım. Değerli ar
kadaşlarım, bunun müdafaasının yapılamıyacak 
tarafı var mı? Bunun plânla ilgisinin olmadığı 
iddiası havada kalmaz mı? Plân emretmiş; sos
yal meskeni teşvik et, herkes mesken sahibi 
olabilsin. Onun yapmışız, bu vergi tedbirleriyle 
onu getirmişiz. Gel, yatırımını sosyal mesken 
alanına intikâl ettir. 

Değerli arkadaşlarım, başka bir fonksiyona 
değinmek istiyorum; 100 metrekarelik inşaat
ları teşvik etmek suretiyle, ucuz mesken yapı
mına teşvik etmek suretiyle Türkiye'de konut 
meselesini halletme gayretinin yanında, arsa 
fiyatlarına müessiriyetini ihmal edebilir misi
niz? Muayyen bir arsada 200 metrekare ebadın
da daire yapılırken, on daire yapılırken, burada 
20 daire yapılmasını mümkün hale getiren bu 
tedbirin, plân hedefiyle ilgisizliğini iddia etmek 
mümkün mü? On dairelik potansiyeli 20 daire
ye çıkarabilen, o kadar çok daireyi muayyen bir 
arsa birimine oturtan politika, yanlış politika 
mı? 

Değerli arkadaşlarım, onun için, Sayın Gür
san'in bu meyanıyla mutabık değilim. Doğrular 
var, çok eskimiş, yeniler var, onlar da yanlış. 
O itibarla zannederim, beyanım doğrudur. 

Bir başka noktaya geliyorum. Muhterem ar-
daşlarım, Finansman Kanunu ile getirdiğimiz 
önemli değişiklikleri, Sayın Gürsan, tasarrufu 
azaltıcı mânada, özel sektörün yatırım şevkini 
kırıcı mahiyette telâkki etti. Değerli arkadaş
larım, modern teoride tüketime müteveccih ol-

— 101 — 



flt Meclisi B : 49 15 . 2 . 1971 O : 3 

mıyan vergiyi vergi saymak mümkün değildir. 
Tüketime müteveccih olmıyan vergiyi vergiden 
saymıyorlar. Bayın Gürsan'm dediğini yapsay
dık, bakıma ne olacak; Sayın Gürsan'm söyle
diği o zaman vuku bulacaktı. 

• Şimdi basit bir formül ifade edeciğim. Geliri 
şöyle kabul etsek, tüketim + tasarruf; muhte-
teram arkadaşlarım, bu verginin bütün yükünü 
gelir üzerine sevk etseniz, aynı zamanda bütün 
vergi yükünü gelire müteveccih kusanız, bu 
formül de doğrudur. Tüketim + tasarruf for
mülünde aynı riisbetlerde tasarrufu etkilersiniz. 
O zaman tasarrufu teşvik değil, tasarrufu zorlar
sınız. Tasa,rruf mahiyetinin yatırım demek ol
duğunu, tasarrufun memleket kalkınmasına gi
den fonlar demek olduğunu, izaha hacet gör
müyorum. O itibarla değerli arkadaşlarım, fi
nansman vergisiyle tüketimin üstüne gidilerek, 
tüketimi tahdidederek, bir ölçüde tüketimi 
cnliyerek Türkiye'de fertlerin mevcut kaynakla
rının, daha ziyade tasarrufta terekkübetmesi im
kânını temin etmez. Evvelâ monta ve sonra 
da plânın genel ilkelerine, zanederim en doğru 
tarzda uymanın bir icabıdır. 

O itibarla değerli arkadaşlarım, aldığımız 
vergi tedbirlerinin plânın genel hedeflerine, bu
günkü Devletin iktisabettiği büyük sorumlu
luklar muvacehesinde sosyal Devlet telâkkisine 
uygun olduğu kanaatindeyim. Bu vesileyle, de
ğerli arkadaşlarım, Halk Partisi Grupu Sözcüsü 
Sayın Necdet Uğur'un bir beyanına dokunmak 
istiyorum. Dediler ki; «Vergi tedbirleriyle fa
lar halkın yüklerini artıran, fakir halkı ezen, 
fakir halka eza ve cefa gösteren bir iktidar 
hüvjyetindesiniz». Muhterem arkadaşlarım di
yorlar ki, «Siz ösel sektörün, özel kesimin hâ
kimiyetini savunan partisiniz, o itibarla fakir 
halkı himaye edecek tedbirler almazsınız, bilâ
kis fukaralığın ve fakirliği daha da artmalını 
istersiniz.» Değerli arkadaşlarım, size hazin bir 
crneklo, yaptıklariyle söyledikleri arasındaki 
büyük uçurumu anlatmak istiyorum. Biz, Em
lâk Değer Artışı Vergisiyle bir şey yaptık. Tak
dir edilmek lâzımgelen bir şey yaptık. Muayyen 
noktalarda, birikmiş arsaların spekülatif kazanç-
lara, spekülatif gelirlere sebep teşkil etmemesi 
için Emlâk Vergisinde değişiklikler yaptık. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun tek he
defi muayyen şartlar içinde iktisabedilmiş bir

takım arsaların, iktisadi konjonktür sebebiyle 
veya imar hareketleri münasebetiyle yular sonra 
astronomik değerler kaşanan bu arsaların bir
takım spekülatif kazançlara vesile olmaktan çı
kartılması gereğini anladık ve bu gereğin icabı 
olarak Emlâk Değer Artışı Vergisini getirdik. 
Değerli arkadaşlarıma soruyorum; spekülatif ka
zançların yanında mısınız, karşısında mısınız? 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Karşısındayız. 
NURİ BAY AR (Devamla) — Karşısmday-

sanız, bu Emlâk Dğer Artışı Vergisi raporuna 
bir Halk Partili sayın milletvekili tarafından 
muhalefet şerhinin konulmamış olmadığına ce
vap hasırlayın. (A, P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Ebedi, 
tıfli olmaya mahkûmsun. 

NURİ BAY AR (Devamla) — Burada kür
süye çıkacaksınız, vatandaşa Adalet Partisi ik
tidarını kendinize göre tarif edeceksiniz, keyfi
nize göre tarif edeceksiniz. Ama halkın gözün
den kaçan birtakım faaliyetlerin içinde spekü
latif kazançları müdafaa eden muhalefet şerhle-
riyle bu kazançları müdafa edeceksiniz. Değerli 
arkadaşlarım, Adalet Partisini ortaya çıkaran 
iktisadi, sosyal ve siyasi şartlar bizim hüviyeti
mizi de tâyin ve tesbit eden şartlardır. Sizin 
bizi tarif etme gayretlerinizin bugüne kadar na-
Dil hüsrana mahkûm olduğunu bilirsiniz. Bu 
tarif etme gayretlerinin bugün kürsüden ifade
sini bulan şekliyle - konuşmamın sonuna doğru 
daha teferruatlı ifade edeceğim - nasıl iflâs ede
ceğini göreceksiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın İhsan Gür
san arkadaşımın bir hesabına, bu vergiler mü
nasebetiyle r.aret etmek istiyorum. Değerli ar
kadaşımın bu b,esabı nasıl yaptığını çok araş-
tirdim. Sayın Gürsan, ihracettiğimiz mallann 
döviz rantresinin devalüasyondan sonra 137 mil
yon dolara baliğ olan bir açık vereceğini söyle
diler. Hattâ dediler ki; «pamukta şu kadar, 
tütünde bu kadar, diğer ihraç- mamullerimizde 
bu kadar.»Muhterem arkadaşlarım, arkadaşımız 
acaba yanlış bir şey mi düşündü- diye düşündüm. 
Türkiye kendi parasını devalüe etti. Amerikan 
dolarına dokunmadı. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Türkiye pa
muğu kaça satıyorsa, yine öyle satacak. (C. H. P. 
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ile Demokratik Parti sıralarından gürültüler) 
Müsaade buyurun da devam edelim. 

Simidi Türkiye, pamuğu 55 sente satıyor mu, 
arkadaşlarım 70, 100 satıyor mu? Pamuğu 100 
dolara satacak. Bunun, Türkiye'nin döviz rant-
rcsiyle, arkadaşımızın yaptığı hesap bir türlü, 
tesiüi nerede, değerli arkadaşlarım? Döviz ola
rak... 

YUSUF ZIYA YAĞCI (Ankara) — Sen an-
kyamiazsın. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, siz, grup idareci-
sisin'iz, yardımcı olmanız gerekir. Lütfen, yeri
nizden müdahale ötmeyiniz. 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan, hatip... 

BAŞKAN — Ayağa da kalkmaya hakkınuz 
yok. 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Ankara) — Haki
katleri söylesin. 

BAŞKAN — Hiçbir şey konuşımaya da hak
kınız yok. Lütfen oturun ve müdahale etmeyin 
efendim. 

'Sayın hatip, devam edin efendim. 
A. P. GRUPU ADINA NURİ BAYAR (De

vamla) — Şimdi muhterem arkaJdaşlarım, mese
leyi şöyle anlıyorlarsa, 55 veya 70 sente satılan 
pamuk ;+ 9 lira; Ibundan (önce Türk köylüsünün 
eline (geçen para (bu lidi. Ama isiz, 70 i+ 12 lira 
ile hesabederek îköylüye 170 İX 112 lira 'olarak 
Türk köylüsünün 'elline îbu (kadar 'para verdiniz, 
bizim ihtirafımız, şikâyetimiz bunu temin etme
nindir ise, bu hesap doğrudur... (A. P. sıraların
dan gülüşmeler) bu hesap doğrudur. 

Muhterem arkadaşlarım, finansman kanun
ları ile ilgili bu umumi mâruzâtımdan sonra ya
zılı beyanıma devam ediyorum. 

Finansman kanunu ile getirilen yeni vergiler 
ve vergi gelirlerini artırıcı mahiyette diğer ver
gi kanunlarında yapılan değişiklikler, yeni pa-
rıtenin tesbiti ile daha büyük önem kazanan 
fiili arz ile fiilî talep dengesinin sağlanması, 
ekonlomildeki satmalma güdünün Ve aşırı likidi
tenin kontrol altına alınarak, iç fiyat istikrarı
nın korunmasına yardımcı olacaktır. 

Ayrıca iç ekonomideki tüketim seviyesini 
belli bir noktada tutarak, ihracat fazlası yara
tılması faaliyetlerinin hayati değer taşıdığını 
önemle belirtmek isterim. 

Yukarıdan beri arz ve izah ettiğimiz gibi dış 
ticaret sektörünün, kalkınmayı destekleyici gü
cü ancak bu sayede elide edilmiş olacaktır. Son 
vergi tödlbirlerinin, bu amacı teanlin için faydalı 
birer araç olabileceği gibi aynıca Hükümetin gi
der vergilerinde % 100 e yakın değişiklikler ya
pabilme yetkisi ile mücehhez kılınması içi üre
timdeki artışların istihlâk yoliyle israfının kont
rolü bakımından da çok önemli vasıtalar sayıl-
ımiak gerektiği kanaatindeyiz. Bu imkânları, bu 
imkânlar ile aşırı ithal talebi önlendiği gibi, üre
tilen mal hacmmda ihraç potansiyelini artıncı 
sürpüller yaratılmış olacaktır. 

îç ekonomideki talep hacminin ve ekonomi
nin muhtaç bulunduğu mâkul likidite seviyesi
nin kontrolü konusu, yeni ekonomik tadJbirler 
demetinin başarıya ulaşmlası yönünde hassasiyet 
ve dikkatimizi çekecek mahiyettedir. Bu kont
rolü yapacak malı ve paraJsal araçları elinde tu
tan kamu idaremizin, ekonomide enflâısyonist ve 
deflâsyonist baskılarının önlenmesi ve binne'tice 
iç fiyat istikrarının idamesi bakımından çok 
hassas olması gerektiğine bir kere daha işaret et
mek istiyorum. 

Finansman kanunumda yer alan bâzı vasıtalı 
ve vasıtasız vergi değişikliklerinin ekonomideki 
spekülatif hareketleri önleme ve yatırım dağılı
mındaki anormal trentlerl kaldırarak, kaynakla
rın en verimli şekilde kullanılirnı konusunda, ge
niş yetenek ve imkânlar getirdiğini de bu vesile 
ile tesbit etmek istiyorum. Bu sayede kıt ikti
sadi kaynakların aşın şekilde inşaat sektöründe 
toplanması cesaretsizlenidirilmekte ve açığa çı
kacak kaynaklann ihracat potansiyelini artıncı 
yaJtınm alanlarına kaydırılması mümkün hale 
gelmektedir. Yeni vergi tedbirlerinin önemıli 
bir diğer özelliğine dikkatinizi çekmek istiyo
rum. Gerçekten, Finansman Kanununda yer 
alan dolaylı, dolaysız vergi tedbirleri, gider ver
gilerinde % 100 e yakın değişiklik yapabilme 
imlkânlariyle birlikte, vergi yükünün varlıklı ve 
harcama gücü yüksek sınıflara yansıtılmasını 
ve fakir kütlelerin korunmasını mümkün kıl
maktadır. Bu önemli husus, hem para ayarlama
sı işlemini başanlı kılacak ve aynı zamanda de
valüasyon sonrası ortaya çıkması mukadder 
olan yeni gelir dağılımı süresinde, yeni denge
sizliklerin sert köşelerini yumuşatacaktır. 
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Muhterem milletvekilleri, 10 Ağustos karar
larının tarım sektörümüz için arz ettiği önemi 
belirtmeden geçmek istemiyoruım. 

Nüfusumuzun büyük bir çoğunluğunu teşkil 
eden tarım sektörünün ürettiği malların, diğer 
fiyatlarla satılması konusunun para kuru ile çok 
yakın ve organik bir ilgisi vardır. Bu kararlar 
tarım sektörünün idrak gücünü ve esnekliğini 
takviye etmektedir. 

Şu hususun unutulmaması gerekir ki, ihra
cata sınai muhtevası yüksek bir tertip kazandı-
nlmcaya kadar, büyük ihracat potansiyellimizin 
tarım sektöründe bulunduğu, söz götürmez bir 
gerçektir. Tarımsal üretimin, dünya pazarları
nın aradığı mallara göre çeşitlendirilmesi ve 
genel olarak tarımsal verimin yükseltilerek, 
ihracedilebilir üretim fazlası yaratılması, yeni 
ekonomik politikanın anahedeflerinden birini 
teşkil etmektedir. Para ayarlaması ile geti
rilen yeni tarımsal fiyat düzeni, çiftçimizi, 
üretimini yükseltmeye ve verimini artırmaya 
gülçü bîr şeküde teşvik etmektedir. 

Tarımda uyguladığımız fiyat politikası-
nın, tarımsal istihsalinin artırılmasına yarıyan 
vasfı yanında, gelir dağılımı yönünden öne
mine işaret etmekle yetineceğim. 

Yeni programda tarımsal fiyat politikası
nın tanzimine ait esneklik taşıyan imkânları 
takdirde karşılıyoruz. Bu politikanın nüfus 
keteafeti yüksek tarım kesimine ilâve satınal-
ma gücü katan tarafı ile önemli bir fonksi
yon icra edeceği açıktır. Sosyal adalet yolun
da güçlü bir adım teşkil eden bu gelişmenin, 
önümüzdeki yıllarda kuvvetli bir tarım bünyesi 
yaratacağından şüphe edilmemeldir. 

Ayrıca tarım kesimine vâki malî transfe
rin Türk sanayiinin gelişmesi için lüzumun
dan vazgeçilemiyeoek bir pazar genişliği ta
ratarak, endüstrileşme hamlemizi de takviye 
edeceği izahtan vareste olmak lâzımdır. 

Yeni ekonomik düzenimizin başarılı olabil-
mesiinde parasal politikanın malî politika ka
dar önemli olduğu açıktır. Bunu göz önüne 
alan Hükümet, iktisadi tedJbirler manzumesi 
İçinde para politikası tedbirlerine gerekli 
ağırlığı vermiştir. Faiz hadlerinde tasarrufu 
arttırıcı ve kredi talebini sermayenin verimi^ 
ne göre ayarlıyan bir değişmenin getirilmiş 
lolması, faiz politikamıza elastikiyet kazandır

mıştır. Bulunduğumuz yıl içinde sermaye pi
yasası kanunu çıkarılabilirse, bu faydalı 
etki ziyadesiyle güçlendirilmiş olacaktır. 

Piyasa düzenimizin işlerliğini takviye 3t-
mek ve alman tedbirlerin başarı şansını arttır
mak yönünden, bu kanun tasarısının süratle 
kanunlaşması Adalet Partisi Grupunun hali
sane temennisidir. 

Para politikamızın diğer bir boyutu ola
rak, , Merkez Bankası kredilerinin dağılımı 
ve anatanmsal ürünlerin pazarlanması ilçdn 
açılan mevsimlik kredilerin, ihtiyaçların ge
rektirdiği seviyelerde tutma konusunda büyük 
bir titizlik göstermek lâzımgeldiği gereğine 
inanıyoruz. 

İktisadi istikrar ölçüleri içinde bir para 
ve kredi plânlamasının getirdiği kasıntılar
dan, teşvik etmek istediğimiz »sektörlerin, 
zarardide 'olmamasını temin maksadiyle teşvik 
edici ve selektif kredi tatbikatının, yeni bir 
düzenlemeye .tabi tutulması isabetli olmuştur. 

Değerli milletvekilleri; yeni ekonlomik ham
lemizin yukardan beri arz ve ifade etmeye 
çalıştığımız fayda getirici unsurlarını özetli-
yerek, bu konuya ait mâruzâtımı bitirmek is
tiyorum. 

a) İhracat, para ayarlaması ile yeni bir 
rekajbet gücüne kavuşturulmuştur. Para ayar
lamasına rağmen, ihracat teşvik sisteminin 
muhafaza edilmesi, ihracat seferberliği için her 
türlü imkânların harekete getirildiğini göster
mektedir. 

!b) İthalâtın tahditlerden arınması sure
tiyle, dış ticaret kontrollerinin basitleştiril
mesi ve günlük işler hale getirilen bir trans
fer (sisteminin yartılmış olması, içinde bulun
duğumuz 1971 yılında, ısmai üretime büyük 
artışlar getirecek mahiyettedir. 

c) Yeni Vergilerle, vergi sistemimiz daha 
esnek ve iktisadi konjonktürün zaruretlerini 
karşılıyacak ve kolaylaştırıcı bir (bünyeye ka
vuşmuştur, 

Bu suretle gerek 1971 yılı ve gerekse Önü
müzdeki yıllar denk bütçelerin gerçekleştiril
mesinde yeni imkânlar elde edilmiştir. 

d) Türkiye, belki de tarihinde ilk defa 
güçlü bir surette ithalâtı kârlı olmaktan çıkar
tıp, tam aksine, ihracatı artırıcı istikâmette, 
yeni ve büyük imkânlar getirmiştir. 
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IBu özelliği dolayısiryle yeni kararların eko
nomide yapısal bir değişim husule getiren 
vasfına işaret etmiş oluyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın (bu 
noktasında diğer grup sözcülerinin devalü
asyona atfettikler'i 'bâzı nitelikler üzerinde 
durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, özellikle Sayın Gür-
san ve Bayın Uğur, devalüasyonla Türkiye'nin 
hemen derhal, acale dış tediye muvazenesini 
düzeltmek IbaJkımından İhracatını süratle artırı-
rafoileceği ümidini taşımadıklarını söylediler. 

Muhterem arkadaşlarım, Ibu Ibeyan,, Ameri
ka'yı yeniden keşfetmek kadar önemli sa
yılsa gerektir. 'Bunu söyliyen yok zaten de
ğerli arkadaşlarım. Hükümet söylemedi, Ma
liye Bakanı mütaaddid nutuklarında da söyle
medi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, devalüas
yonun, bir gelişmiş memlekette yapılan şek
liyle, gelişmekte olan memleketlerde yapı
lanı arasında, farklar vardır. Gelişmiş memle
ketlerde devalüasyon, konjonktüreldir. Deva
lüasyonu yaparsınız, imkânları, sınai kalkın
ma imkânları tamamlanmıştır, stokları vardır, 
yeni kazandıkları ek rekabet gücü sayesinde, 
derhal tesirini gösteren bir vasfı vardır. Bun
lar gelişmiş memleketlerin şartlarına göre de
ğerlendirildiği takdirde doğrudur. Ama geliş
mekte olan memleketlerde devalüasyonun, uzun 
vâdede tesirleri vardır. Gelişmekte olan memle
ketlerde devalüasyon, uzun vadeli ekonomik te
sirleri dikkate alındığı için yapılır. 

O itibarla, muhterem milletvekilleri, beya
nımda da ifade etiğim gibi, gelişmekte olan 
memleketlerde devalüasyon, yapısal karakter
dedir. Konjönktürel karakterde değildir. Yapı
sal karakterdedir. 

Türkiye, devalüasyon kararıyla bu karakter
de yeni ekonomik tedbirler menzumesini yürür
lüğe koymuştur. İthalât ve smaileşme hamle
mizde, pek çok arkadaşlarımızın yana yakıla 
şikâyet ettikleri husustan,. Türkiye kurtulma 
gayretindedir, kurtulma tedbirlerini almıştır. 
Türkiye, yatırım malları imal eden, Türkiye, 
ihracat potansiyeli olan bir sanayileşmeyi teş
vik etmektedir. Aldığı devalüasyonla beraber 
aldığı yeni tedbirlerle birlikte. 

O itibarla, beyanımda ifade ettim; tarihin
de ilk defadır değerli arkadaşlarım, ithalât, 

Türkiye'de 10 Oğustos kararları ve onun mü
temmimi olan ekonomik tedbirler, kârlı olmak
tan çıkarılmış, ihracat her vasıtaya başvurula
rak teşvik edilmiştir. 

Bununla birlikte, ithalâta müteveccih bir 
sanayi yaratma gayreti, lâfta, plâtonik edebi
yatta kalma düzeyinden çıkarılmış, Türkiye'nin 
en büyük problemi olan ödemeler dengesinin 
ıslahında fevkalâde değerli bir adım atılmıştır. 

O itibarla muhterem arkadaşlarım, «devalü
asyona kısa vâdede büyük ümitler bağladınız, 
bu doğru çıkmıyacaktır. Türkiye, ihracatı um
duğunuz ölçüde artmıyacaktır» beyanlarının, 
bu izahatım muvacehesinde değerlendirilmesi 
gerekir. 

Muhterem arkadalarım, bu tedbirler istikba
le muzaf tedbirlerdir. Türkiye'nin âtisini ga
ranti altına alan tedbirlerdir ve cesaretle alın
dığı için, Türkiye'nin istikbaline müteveccih, 
sorumluluk duygusu taşıyan bir iktidar tara
fından alındığı için, önemini belirtmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım... 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Maaşallah. 

NURÎ BAYAR (Devamla) — Size de maa
şallah. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kararların ih
racatımıza tesirini, etkisini böylece özetledik
ten sonra, yine de döviz trensferimizi süratle 
iyileştiren taraflarına gözlerimizi kapamak 
mümkün değildir. Süratle iyileştirme vasfı var
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun başında de
ğerli işçilerimizin Türkiye'ye gönderdikleri dö
viz artışına dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer, 
10 Ağustos kararlarını, almasaydmız, 10 Ağus
tos devalüasyon tedbirleri alınmasa idi, bu öl
çüde büyük işçi dövizlerini elde etmenin, bir
takım destekleyici tedbirlerinin, birtakım büt
çe imkânlarıyla destekleme tedbirlerinin, Türk 
ekonomisine getireceği mahzurları, zararları 
dikkatinize arz etmek istiyorum. Ama bu ka
rarlarıyla, işçi dövizlerinin plân hedeflerini hat
tâ % 100 aşan nisbetlerde bir gelişmeye maz-
har olduğunu ifade edersek, bu kararların im-
medial, ani, süratli tesirleri hakkında bir fikir 
vermiş oluyorum. 

Muhterem milletvekilleri, önümüzdeki 1970 
ler 10 yılının en büyük tefrik edici niteliğini 
bu husus teşkil etmektedir. Siyasi istikrarın bo-
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zulmadığı sürece Türkiye uzun yıllardır bir 
türlü halledemediği dış ticaret tıkanıklığına ait 
bütün sıkıntılarını yakın bir gelecekte Devle
tin malî arşivlerine gönderme şansını elde et
miştir. Bu mülâhazalarla A. P. Grupu ekono
mik kararlar manzumesinin başarıya ulaşması 
gayretlerine daima yardımcı olacak ve bu gay
retleri pek yakından izliyerek hassasiyetini belli 
edecektir, 

Muhterem milletvekilleri; maruzatımın bu 
kesiminde 1970 yılının tartışmaları hâlâ devam 
eden önemli bir diğer olayına geçmek istiyo
rum. Malûmunuz olduğu üzere, Yüce Parlâ
mentonun geçen yıl kabul ederek yürürlüğe 
koyduğu personel rejimiyle ilgili düzenleme 
tedbirlerinin yankıları, politik çevreleri, özellik
le Hükümeti meşgul etmekte devamlılık göste
ren bir mahiyet arz etmektedir. Bilindiği gibi, 
657 ve 1327 sayılı kanunlarla getirilen personel 
rejimi, kamu kesiminde iş ile insan arasındaki 
ilişkinin geliştirilmesini hedef almaktadır. Per
sonel reformunun sadece bir ücret sorunu ola
rak anlaşılması çok yanlıştır. Aslında ücret bile 
kamu personelini daha verimli yapmaya yönel
tebilecek bir âlet olarak düşünülmelidir. Araç
lardan biri kabul edilen ücret yükseltilmesi 
ameliyesi denilebilir ki, tarihimizin en büyük 
ücret operasyonu ile gerçekleştirilmiş bulun
maktadır. Aslına bakılırsa personel rejiminin 
getirdiği diğer son derece önemli ve rasyonel 
tedbirler bir tarafa bırakılarak, tartışma konu
su yapılan yönü kanunun malî porte ile ilgisi 
olan tarafıdır. Bu tartışmaların en önemlile
rinden biri, kamu kesiminde çalışanlara yapılan 
yeni malî transferin 10 Ağustos 1970 kararlan 
ile çeliştiği, devalüasyon yapan bir memlekette 
Hicretlerin memleketimizde yapılan ölçüde artı
rılmış olmasının enıflâsyonist bir gidişe müncer 
'olacağı iddiaları vardır. Hatitâ bâzı çevrelerce 
bu ücret artışımın ateşe benzinle gitmek tarzın
da nitelendirildiği bilinmektedir. 

iBu itirazları tahlile başlamadan evvel hâ
diselerin (özüne bir kere daha 'bakmakta fayda 
vardır. 

Muih'terem milletvekilleri; 1964 yılından iti
baren yürürlüğe konulan işçi ve işveren müna-
ısletoeltlerind'efci yeni ücret düzeni sonucu olarak 
ortaya çıkan gelişmeleri gölden geçirecek olur
sak, açıkça görülmektedir ki, sigortaya tâbi 

işçilerin ücretlerindeki ariışlar fiyat hareket
lerinin üstünde olmuş'tur. Buna mukabil kamıu 
sektöründe çalişan personelitn ücretlerinde 1964 
yılından beri her naniği bir artış kaydedilme
miştir. 

Artan millî gelirden kamu personelinin fay
dalanması şöyle dursun, ücretlerin fiyat hare
ketlerimi dalhi takibiedemediği görülmektedir. 

Bu gecikme kamu personeliyle ilgili ücret 
statüsünün çok farklı bir düzene tabi oluşun-
danldır. Bu itibarla Personel Kanunu ile yapı
lan ücret ameliyesinin kamu keciminide çalışan
ların ücretlerinde fiyat hareketlerine nazaran 
vâki gecikmenin telâfisi gözüyle bakmak daha 
doğru olur kanaatindeyim. Bir başka deyişle, 
fiyat hareketlerinden etkilenen kamu personeli
ne bu gecikmeyi telâfi edecek surette ve ölçü
de yeni bir satmalına güdünün temin edilmiş 
olmasıdır. 

Değeli arkadaşlarım, devalüasyona müracaat 
eden 5 - 6 memlekette yapılan tetkikler göster
miştir ki, her para ameliyesi genellikle o mem
leket ekonomisine gelişme için oldukça mah
zurlu telâkki olunan bdr resesyonıu da berabe
rinde gietirir. Bilinmektedir ki, enflâsyon na
sıl bir ekonıomiinin mu'tlaka kaçınması gereken 
âfetiyse, röse'syon da ticari ve ekonomik faali
yetleri ıdaraltan, binnetice iş ihacmına müessir 
olarak işsizliği artıran bir diğer faktördür. 

Her ekonomi (bu iki lönemli arızadan sakın
mak için dengeli bir malî ve ımoneter düzeyde 
kalma çare ve tedbirleri bulur. Kamu persone
linde yapılan ücret ve zamları devalüasyon son
rası kaçınılması imkân'sız resesyonu önliyen bir 
itisdlbir olarak düşünmek lâzımdır. Tabiri caiz
se, bu ücret artışlarını ekonomimizi konsolide 
eden tedbirler cümlesinden biri olarak görmek 
lâzımdır. 

Para ayarlaması ile ilgili görüşlerimizi açık
larken ifade ettiğimiz gibi, memleketimizin 
mevcut !i-:inai strüktüründe devalüasyon öncesi 
şartların zaruri kıldığı oldukça büyük bir âtıl 
kapasite meıvculttur. Para ayarlaması, hammad
de teminiyle biriikt kapasite altı çalışma eğili
mini cazip kılan sebepleri zail ettiği cihetle, 
kamıu personeli ücret rejiminin getirdiği ilâve 
satmalma gücünü âtıl kapasitelerin kullanılması 
suretiyle vukua gelecek üretim fazlasına yedir
mek imkân dâhiline girecektir. Bu itibarla kamu 
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personeli ücret artışlarının hacmi itibariyle 
imal talebini ekonominin kabul edebileceği nis
petlerin üstünde artırdığını ileri sürmek ko
lay değildir. 

Ayrıca, kamu personeli ücretlerinin artıişı 
îile birlkibe vergi tedbirleri gibi uygun anladı 
aletlerte tahkim edilmiş bütçe imkânlarına, ya
ni sağlam ve sılhhatl kaynakların mevcudiyeti
ne 'dikkatinizi çekmek işitiyorum. Bu sağlam 
ve sıhhati kaynaklarla karşılanmış harcaanala-
rı!n enflâsyionist etki husule getirmesi bahis ko
nusu olmlamak lâzımdır. Bu konuya bir nıalkno 
denge sorununun parçası gaibi bakmak, ilk 
iktisaJdi gerçeklere yakınlık itibariyle, daha 
doğru olacakltır. 

Bu konuda ifade edilebilecek başka husus
lar .da. vardır. "ücnet artışlarının önemli bir kıs
mı vergi, emelkl keseneğjyle birlikte Memur 
Yaıtâımilaşma Kurumu keseneği şeklinde ya 
Hazineye düşmekte veya itasarruf arltışı yarat-
mıaktaidır. ücret artışları birçok: gizli ödene
ği ortadan kaldıran yeni düzenlemelerle bir
likte vukubulimuşıtur. Malî porte hesaplanırken 
ibu unsurun da giöz önüne alınması gerekir. 

Kamu (kesiminde önemli bir kaynak israfı 
vardır. Eğer ücret artışları bu israfın orltadan 
fcaldunümasına yol açabilrse ve fcaimu kesdimi-
nin Türk refahına ekleidiği değerlerde artış 
olabilme, yeni rejimin imali yükünün kısa sü-
reldıe itelâfi edilebileceği anlaşılmış olur. 

Muhterem milletvekilleri; Personel Kanu
numun uygulanmasından sonra kamu kesiminin 
ufak bir bölümünden gelen itiraz ve tepkiler 
bu Kanunla personel piramidinin alt tabakala
rına gdtliriüen malî şartların düzeltici etkisini 
azaltmaımjalıd.r Asgari geçim şartlan ve hattâ 
bunun altmida yaşıyan çoik büyük sayıdaki me-
ımur gruplarına Yüce Parlâmentonun temin et
tiği büyük malî transferin sosyal adalet gerek
leri yanmlda, gelir dağılımını düzenliyen etki
sine şerefle sahip çıkmak lâzımıdır. Çalışanla
rın ıgeçitm şiarttlanm sağlamak ve bu şartları 
düzeltici istikamette tddbiıier almak Anayasa
nın Devlete verdiği bir glörevdir. 

Türk Parlâmentosu bu kadar önemli «bir ko
nuyu hallederken gösterdiği kararlılık dlolayı-
ısiyle tarihin takdirine maızhar olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; Personel Kanu
nunun uygulanması ile ilgili bâzı görüşlerimizi 
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ibu vesileyle ifade eıtmek lüzumuna inanıyo
rum. Yeni personel rejimini yerleştirme çalış
maları gerekltiği kadar miüessir sekilide yürütü-
Iemdmişltir. Meselâ yan ödemelere ilişkin çalış
malar zamanında sonuçlandırılamadığı gibi, 
teknik seviye baikımından da yeteri olmamış
tır. Gerçekten bir işgüçlüğü zamanının tayini 
için bütün kamu kesimini içine alan psikolog, 
Idokitior gibi kişilerin de ikatıldığı genliş heyet
lerce yürültülen iş envanteri ve iş değerlemesi 
çakmalarının yapılması zaruri idi. 

Diğer yandan, sistemin başlıca dayanağını 
teşkil edecek olan görev ve çalışma yönetmelik
leri de yeterli bir hızla hazırlanamamaktadır. 
Diğer çalşlmalar da aşağı - yukarı benzer du
rumdadır. 

Bunun başlıca nedeni yeni rejimi esas iti
bariyle ylürultımekle görevli olan Devlet Perso
neli Dairesinin gerek personel sayılsı, gerekse 
kalitesi yönlerinden 'takviye edilmesindeki ge
cikmedir. PerSoneıl reformu esas itibariyle bu 
daire tarafından yürütülecektir. Maliye Ba
kanlığı1 ile diğer kuruluşlar bu daireye gerekli 
desteği gölslberedelklerdir. Oysa Personel Daire
sinin yeteri bir inisiyatifle isi yönetmemesi, 
fonksiyonlardan çoğunun Malye Bakanlığın
da birikmesine yol açmıştır. Vaktiyle de Dev
let Personel Dairesi Başbakanlığa bağlı ve 
Maliye Bakanlığı dışında bir daire olarak ku
rulurken kamu Ikesimi personel poltiikasunın 
Maliye Bakanlığı içinde yürübülmiesi bakımiin-
ıdan bâzı sakıncalar mütalâa edilmiştir. Bu sa-
ikunidalar bulgun de varidır ve örneğin İngiltere'
de uzun sünedir Malye Bakanlığı içiınide yer 
alan Personel Dairesinin son samanlarda bu 
daireden ayrılması lüzumu hissedilmiş ve bu 
gençeiMeştiriilmiş1^. Dolayısiyle Personel Dai
resinin gerektirdiği gibi takviye edilmesi lüzum
ludur. Üsitelk 1327 sayılı Kanun bu dairenin 
önemli yetkilerle donatılmış Devlet personel 
uzmanları istihdam etme imkânını da getirlmiş-
Itir. 

Muhterem arkadajMarim; konuşmamın bu 
safhasında değerli grup sözcüsü arkadaşları
mın, diğer partiler grup siözcüleri arkadaşla
rımın beyanlarına kısaca, valktinizi çok alma
mak kaydiiyle afzu cevabetmeye gayret edece-
ğim. 

Muhterem aıfltadaşlanım; bütün grup sözcü
lerinin bulgünkü görüşm'eler'de işledikleri ortak 
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(temalardan Ibiırii ide şudur : TürkiyeMe kalkm-
tmıa hızının yılldan yıla düşmekte olduğunu ifa-
Ide eden, (bu düşüş nisbetlerini de tıpkı bütçe 
açılklarında olduğu gibi, bir müzayede konusu 
nıaünıe götüren gayretler (müşahede edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; ikinci Beş Yıllık 
Plân üç yıldır tatbik edilmektedir. Genellikle 
(bir plân dönemi hakkında karar verebilmek 
için (bu plân döneminin sonunu beklemek doğ
rudur. Nitekim Birinci Beş Yıllık Plân döne
minde de neftice aynen (böyle olmuş, beş yılım 
ortalaması plân hedeflerine çok yaklaşır hale 
gelmişitdr. Hemen hemien varıldı dense yerlidir. 
O itibarla değerli arkadaşlarını, kalkınma hı
zının bugün iktisabettiği (duruma bakarak, bu
günkü iktidarın memleket kalkınmasında kâfi 
(miktarda gayretli olmadığı hükmüne vartmak 
zannederim ki, 'doğru olmasa gerektir. Mte-
kiım Bininci Beş Yıllık Plân döneminin ilk üç 
yıl loritalaması ile, ikinci Beş Yıllık Plân dö
neminin ilk üç yıllık ortalaması dahi bu A. P. 
siyasi iktidarının bu üç yılda da Birinci Plân 
dönemine nazaran kalkınma hızının ortalama 
değerleri bakımımdan başarılı sayılacak bir va
satiye vardığını göstermektedir. 

Ben 1963 ten itibaren ilk üç yıllık Birinci 
Plân döneminin vasatilerini arz ediyorum. 
1963 te 7,7; 1964 te 4,9; 1965 te 4,60. Vasaiti 

5,6 değerli arkadaşlarım. Birinci Plân dönemi
nin ilk üç yıllık ortalaması 5,6. 

Birinci Plân döneminin taş yıllık ortalama
sı ise 6,7. Yani plân hedeflerine oldukça yak
laşan bir rakamdır ve plânın tesbilt ettiği kal
kınma hedefine, kalkınma hıızma yaklaşma im
kânları da A. P. nin Birinci Plân döneminde son 
fflki yıllık icraatı sayesinde olmuştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; ikinci Plân 
döneminin ilk üç yılllık ortalamasını arz ediyo-
rum. 1968 de 6,7; 1969 da 6,3; 1970 te 5,6. 
İlk üç yılın ortalaması 6,2; 5,6 ya nazaran, 6,2 
lik üçer yıllık ortalama rakamların hulâsasını, 
A. P. siyasi iktidarının plân tatbikatında geri
lemeye mâruz (bırakan bir ölçüye vardığını id
dia etmek hu rakamlar muvacehesinde mümkün 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; ifade ettiğim gibi, 
Ibir plân dönemi hakkımda bir plân döneminin 
(tamamı idrak edildikten sonra kanaat elde et
mek mümkündür. Umarız M, şartlar bizim 

I tedbirlerimi aldığımız istikamette inşallah ge
liştiği takdirde bu kürsülerde beşinci yıl so
nunda da bu meseleleri tekrar kemaliyle müna
kaşa etmek imkânını elde edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Necdet Uğur 
mütaaddit meseleler hakkında partisinin görü
şünü ifade ederken, 0. H. P. iktidara geldiği 
zaman şunları şunları yapacak, C. H. P. ikti
dara geldiği zaman şunları şunları yapacak ıdi-
ye beyanda bulundular. Bunlardan bir tanesi 
de, Biz C. H. P. iktidara geldiği zaman boraks 
konusunu Devletin teşebbüsleri meyamma İthal 
edeceğiz,» dediler. Bu C. H. P. nin zannediyo
rum anlaşılmaz tavırlarından biridir. Yaptık
larından daima pişman olmuşlardır. Boraks 
konusunda da hâdise böyledir. Kendi koalisyon
ları zamanında boraks ingilizlerin elindeydi, 
A. P. iktidara geldi, bu boraks konusunda te
şebbüsü ciddiyetle yürüttü ve bugün boraks, 
özellikte Eskişehir civarındaki büyük kısmiyle 
Etibankm elinde olan bir mesele halindedir. 
Tavsiyemi sadece şudur : Müstakbel programla
rından boraks hakkındaki maddeyi lütfen çı
karsınlar. (A. P. sıralarından gülüşmeler, alkış
lar) 

Şimdi değerli arkadaşlarım; Sayın Uğur, 
her zaman olduğu gibi ve diğer sözcüleri gibi, 
«Efendim, 0. H. P. fırsat eşitliğinde, C. H. P. 

I eğitimde herkes için eğitim imkânlarının ha
zırlanmasında şlöyle yapacak, böyle yapacak...» 

I Efendim, yapacak, şöyle edecek, böyle edecek 
lâflarını yuvarlamak kolay. Ama yapılmış de
ğerli arkadaşlarımı. Herkese fırsat eşiitli ver
menin lâfla mümkün olması, lâfla bu işi temin 
etmenin imkân dâhiline girmesi acaba düşünü
lebilir mi? 

Muhterem arkadaşlarım; ben siae bir basit 
rakam vereceğim. A. P. iktidara geldiği zaman 
762 olan ortaokul sayısını 1970 te 1 600 e çı
karmış, katlamış. Bütün bir Cumhuriyet dev
ri hizmetini katlamış. E, bunun mânasını lüt
fen gayret edip tefsir etmeleri gerekir. De
ğerli arkadaşlarım, tefsir etmek gerekir. Eğer 
eğitim kurumlarını böyle bir fırsat eşitliğini 
yaratacak şekilde memlekete yaymazsanız... 

FAZIL GtfLEÇ (Adana) — Hoca bulun, ho
ca yok.. Hoca istiyorlar, hoca yok.. Hoca bu-

I 1un, hoca yok 
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BAŞKAN — Sayın Güleç, bir defa peki, 
uzatmasanız iyi olur. 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Hoca yok, ho
ca bulun. 

BAŞKAN — Aynı lâfı on defa söylüyorsu
nuz Sayın Güleç. 

NURİ BAYAR (Devamla) — Böyle bir hiz
meti, ortaokulu köye götürmezseniz, A. P. nin 
yaptığı gibi köy seviyesine götürmezseniz, köy 
çocuğuna eğitim fırsatı verme edebiyatını nasıl 
realize edeceksiniz? işte A. P. ortaöğretim ku
rumlarını köy seviyesine indirmenin bütün ted
birlerini alan bir siyasi iktidardır. 

Değerli arkadaşlarım, 167 liseyi 1970 te 350 
ye çıkaran A. P. iktidarıdır. Liseleri memleket
te muayyen vilâyetlerin inhisarında olan bir 
imtiyaz olmaktan çıkarıp, her kazanın ayağına 
götüren hizmeti yapan bu siyasi iktidar. (A. P. 
sıralarından alkışlar) Benim çağım, benim je
nerasyonum lise tahsilini âdeta bir imtiyaz ola
rak yaptı. Bunun ıstırabını yaşıyanlardan biri 
de benim, değerli arkadaşlarım. Benim vilâye
timde bugün, yalnız vilâyetimin merkezinde 
değil, her kazasında lise var. Her kazasında 
gençler fırsat eşitliği bulma imkânının Devlet 
tarafından temin edilmiş şartlan içinde yeni 
bir Türkiye yaratma gayretini feyiz imkânları
na, feyiz olanaklarına kavuştular; bu hizmet 
bu siyasi iktidarın. Böyle yuvarlak, köşesi ol-
mıyan laflan yuvarlayıp; «Efendim eğitim fır
sat eşitliği, efendim herkes için eğitim fırsat 
eşitliği...» Ee, yapmışız, yapmışız. Günaydın 
demek lâzım arkadaşlanmıza, sabahı şerifler 
hayır olsun demek lâzım. Yapıyoruz... 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Uğur'-
un konuşmalan meyanında bir önemli konuya 
daha işaret etmek istiyorum. 

Değeri arkadaşlanm, İmam - Hatip okulla-
n sahasındaki vâki gelişme ile diğer eğitim mü
esseseleri arasındaki gelişmeyi mukayese eder
ken imam - Hatip okullanndaki artışı ifade 
ederek; «Türk köylüsünün çocuğu kaderi ola
rak sadece imam kalma kaderiyle mi karşıkar-
şıya bulunmalıdır?» ifade buyurdular. Ben, 
C. H. P. sözcülerinin İmam - Hatip okullarına 
karşı öteden beri takındığı tavn biliyorum ve 
brnu yadırgamıyorum. Bu tavnn, bu allerjinin 
sebeplerini, bu bütçe konuşmasiyle geniş ölçü
de anlatmaya lüzum hissetmiyorum. Ama muh

terem arkadaşlarım, İmam - Hatip okullarında 
okuyan çocuklarımıza «Sadece imam olmaya 
sizi memur ettiler, size bu kaderi tâyin ettiler, 
biçtiler.» gibi son derece hissî, objektif olmı-
yan - bir başka kelime kullanmak için bunlan 
söylüyorum - davranmak asgari mânada ayıp
tır, günahtır ve yazıktır. 

Değerli arkadaşlanm, bu Parlâmento İkinci 
Beş Yıllık Plânda yaptığı tadil ile imam - Ha
tip okullarında okuyan talebeler için de sayın 
arkadaşımızın ifade ettiği mühendis olma, dok
tor olma, avukat olma imkânlannı açtı. Muhte
rem arkadaşlanm, burada okuyan gençlerimiz 
içinde... 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Hanginizin ço
cuğu orada okuyor? A. P. mensuplarından bir 
tanenizin soyadiyle okuyan bir tane çocuk ismi 
gösterin bana. 

BAŞKAN — Sayın Fazıl Güleç... Sayın Fa
zıl Güleç... Sayın . Güleç, size ihtar vermek 
mecburiyetinde bırakmayın lütfen. 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — İhtar verin ba
na, şeref duyanın. 

BAŞKAN — Ne münasebet efendim, bir sa
yın üyeye ihtar her halde şerefli bir iş değil. 
Lütfen müdahalenizi kesiniz efendim. 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Yalan söylüyor
sunuz. 

BAŞKAN — Sayın Güleç, kesiniz lütfen ri
ca ediyorum efendim. 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Allahtan kork
mazlar, imansızlar. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın hatip. 
NURİ BAYAR (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlanm, bu, Parlâmentonun yaptığı önemli 
hizmetlerden biridir ve imam - Hatip okulla
rında okuyan çocuklanmızın da diğer müesse
selerde okuyan, öğretmen okullarında okuyan 
diğer gençlerimiz gibi daha yüksek öğretime 
atlama imkânlan, doktor olma imkânlan, mü
hendis olma imkânlan, hâkim olma imkânları 
tamamiyle açıktır ve ikinci Beş Yıllık Plân dö
neminde gerçekleştirilen bir husustur. O itibar
la meseleye bu önemli açıdan bakarsanız, bura
da söylenen iddialarla vanlmak istenen gaye 
arasında büyük bir çelişkinin mevcudiyeti ken
diliğinden meydana çıkar. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Han
ginizin çocuğu imam - Hatip Okulunda oku
yor? 
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BAŞKAN — Efendim, aynı sözleri tekrar 
etmeyin Sayın Soğukpmar, söylendi, lütfedin 
müdahale etmeyin. 

NUEİ BAYAR (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Başbakanın muhale
fette iken söylediği beyanları ele alarak Sayın 
Uğur, Başbakanın; «Biz şu şu hizmetleri yapa
cağız, ondan sonra da milletin bize Allah raz-
olsun diyeceğinden şüphe etmiyorum.» tarzın
da muhalefette ifade edilmiş bir beyanını oku
yarak, «Siz iktidardan giderseniz millet Allah 
razı olsun diyecek bir noktaya getirdiniz mem
leketi.» dedi. (C. H. P. sıralarından «Doğru» 
sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakanın 
muhalefette söylediği şeyler neler olmuş? Her
kesin evinde bir aş olsun, herkes yiyecek ka
dar evinde bir tencere kaynatsın, köyler şehir 
medeniyetinin asgari imkânlarına kavuşsun, 
Türk köylüsüne iştira gücü verilsin, malı de
ğerlendirilsin, ışık olsun, yol olsun, su olsan... 
Sayın Başbakan onu söylemiş. Okuduğunuz me
tin bu; 

Değerli arkadaşlarım, huzurunuzu bir rakam 
kalabalığı ile boğmak istemiyorum. Size eğitim 
hizmetleri mevzuunda Cumhuriyet tarihinin ba
ki hizmetleri kadar dört yıllık iktidar müddeti
mizde hizmet ettiğimizi ifade ettim. Köy yo
lunda da, köy içme suyunda da bu hizmet aynen 
böyledir. Cumhuriyetin yaptığına bir o kada
rını ilâve ederek Türkiye'yi katlamak suretiy
le büyüttük. (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri.) 

Değerli arkadaşlarım, iktidara geldiğimiz 
zaman elektriği olan köy adedi bir elin par-
maklariyle sayılacak kadar idi. Bugün mede
niyetin insanoğlu için ihdas ettiği asgari nime
ti, 4 000 köyde şakır şakır yanmaktadır, ikin
ci Beş Yıllık Plân döneminde bu rakamı 8 000 e 
baliğ edeceğiz. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, taban fiyat politilıa-
siyle, özellikle yeni alman ekonomik kararlar 
sonucunda, Türk köylüsüne götürdüğümüz ye
ni iştira gücünü önümüzdeki artan nisbetlerde 
götürmeye devam edeceğimiz düşünülürse, bu 
bakımdan da hizmetimizin inkâr kabul etmez ör
neklerini vermek mümkündür. 

I Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanın 
muhalefette söylediği beyanların doğruluğu or
tadadır. Milletin de «Allah razi olsun» dediği 
meydandadır. Hâtıralarınızı çok geriye değil, 

i bir sene evveline götürmek istiyorum. Biz bu ic
raatımızla seçime girdik, hesabımız bu... (C. H. 
P. sıralarından lâf atmalar, gürültüler.) 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — 
(Eliyle D. P. sıralarını göstererek) muhalefet 
meydana getirdiniz, bu hale geldiniz, bu hale. 
Eser meydanda... (A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

NURİ BAYAR (Devamla) — Sayın Başkan, 
devana ettirmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Hanağası... (O. H. P. sı-
I ralanndan gürültüler.) 

NURİ BAYAR (Devamla) — Bu halinizle 
dahi dinîiyebiîme yeteneğinizin ne kadar az, 
ne kadar zor şartlar içinde temin edildiğini gös
teriyorsunuz. izin verin de konusalım yani... 
Biz sise bunları yaptık mı Sayın Uğur?... Çok 
20.' dinliyorsunuz. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Biz 
böyle konuşmadık, i 

BAŞKAN — Sayın Hanağası... 
NURİ BAYAR (Devamla) — Gerçeklere 

karşı duyarlılığınız fazla, bunu anlıyorum. Ama 
ne yapalım, dinlemeye mecbursunuz. 

Arkadaşlarım, milletin Allah razi olsun de
diği, bir sene evvel yapılan seçimlerle ortada
dır. Siz de girdiniz, söylediniz; toprak işliye-
nin şu kullananın, soygundu, yağmaydı... Ne 
mümkünse va'elettiniz, biz de geldik yaptıkları
mla1. söyledik, milletin kime Allah razı olsun 
dediği ortaya çıktı. İhtilâfınız bu zaten. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Hakaret 
ediyor. 

BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlar, hatibe 
müdahale etmeyin. Çok istirham ederim Sayın 
özgüner. 

Sayın hatip devam buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA NURİ BAYAR (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, sarahaten ifa
de etmek mecburiyetindeyiz ki; birtakım Bi
zans usulleriyle bu memleketin yönetimini gay-
rimümkün hale getirme kararında ise bâzı ar
kadaşlarımın, Adalet Partisi yetkili kurulları
nın sarih olarak ilân edilmiş beyanları vardır. 

I Eğer bir sene evvel geçirilmiş tecrübe kâfi de-
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recede tatminkâr bulunmuyor ise; memleketi 
Bizans vâri usullerle yönetilmez hale getirme 
kararlarında sabit iseler, şimdi arkadaşlarımın 
dediğine geliyorum, Adalet Partisi istendiği 
halde, istendiği şartlar içinde tekrar aziz mille
tine gitme kararından biran fariğ olamaz. (A. 
P. sıralarından şiddetli alkışlar «Bravo» ses
leri.) 

Değerli arkadaşlarını, Sayın Uğur'un yasala
rı uygulama mevzuunda Adalet Partisi siyasi 
iktidarına atfettiği sözlerin mahiyetine gelme
den evvel, size bir anarşi liderinin beyanını 
okuyorum: 

«Son gençlik olayları demek bence yanlış. 
Bu, gençlik olaylarının ne başlangıcı, ne de 
sonu. Türkiye halklarının kurtuluşuna kadar 
devam edecek. Devrimoi gençler, toplumsal di
namitlin fitilleridirler...» Sayın Feyzioğlu sabah-
-M konuşmasında buna bir nebze temas ettiler. 
«Ve toplumsal dinamit patlayana kadar, bu 
fitil rolünü oynıyacaktır. Bundan sonra görev, 
köylü ve işçi yığınlarına geçecek. Bizim bura
da yapmak istediğimi* şudur: Biz işçi sınıfı
nın ideolojisi olan bilimsel sosyalizmi (Yani, 
at başı kominizmi) benimsemiş gençleriz. Bi
zim varlığımrzdır ki; Türkiye'nin sınıf mücade
lesinin varlığıdır.» 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — Siz 
ne yapıtınız? 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu, lütfen, hak
kınız yok efendim. 10 yıllık Parlömantersiniz. 

NURİ BAYAR (Devamla) — 24 . 3 . 1970. 
gazete Ulus, Sosyal Demokrasi Dernekleri Fe-
darasyonu Başkanı Naim Gürman yaptığı ba
sın toplantısında: «Mustafa Kemal'in bize ema
net ettiği Türkiye'nin tam bağımsızlığı için 
içtenlikle ve yurt ssverlikle hareket ederek bâzı 
ikonularda bizim solumuzda Marksist - Leninist 
örgütlerle işbirliği yaptık. 6 ncı Filonun geli
şini protesto bunun Ihfir örneğidir.» (C. H. P. 
sıralarından, «Sonuna kadar oku» sesleri ve gü
rültüler.) 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Devamını da 
oku. 

NURİ BAYAR (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bu hâdiselerden evvel, Başbakanın 
eski beyanlarını hatırlamakta fevkalâde mahir 
olduğu anlaşılan arkadaşlarıma, Sayın Başba

kanın (bir bütçe münasebetiyle burada yaptığı bir 
konuşmasından pasajlar aktararak sözlerime 
son vereceğim. 

Sayın Başkan ve muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Başjbeikan, burada bir bütçe konuşması 
münasebetiyle; «Tahrik etmeyiniz toprak iş
gallerini, tahrik etmeyiniz italebe hareketlerini, 
boySsoltla işgali bür saymayınız. Fabrika işgal 
eden, 'kanunsuz olarak eyleme girişen çevreleri 
teşvik etmeyiniz. Sonunda bu Devleti idare 
edilmez hale getirecek şartları yaratırsınız ve 
o zaman da dönersiniz, bunun çaresini bulun 
diye» demişti Sayın Başbakan. 

Değerli arkadaşlarım, doğa kanunu safsa
tasını icadeden sizsiniz. «Talebe hareketleri, iş
gal ve boykot değildir» diyen sizsiniz. «Toprak 
işliyenin, su kullananın» diyen sizsiniz. Başlat
tınız, tahrik ettiniz. Şimdi, geliyorsunuz, bu 
yangını söndürün diyorsunuz. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Ya bomba
lar. 

BAŞKAN — Sayın Birgit.. 
NURİ BAYAR (Devamla) — Aslında, Tür

kiye ide bunalımdan şikâyet edenler, bunalımın 
'muharriki ve yaratıcısıdırlar. 

Saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından 
şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Hükümet adına, Sayın Maliye 
Bakanı, buyurun efendim. 

Şu ana kadar siyasi parti grupları adına 
4 sayın üye, şaihısları adına 2 sayın üye konuş
muşlardır. Şu anda, Hükümet söz istemiştir. 
İkinci defa grupu adına Sayın Turhan Feyzi-
oğlu t i r tesikere ile söz istemiştir. Hükümetten 
sonra 'kendilerine söz vereceğim. 

Bu arada bir yeterlik önergesi gelmiştir, 
ondan sonra da yeterlik önergesini işleme 'ko
yacağım. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin muhte
rem üyeleri; 

Millet Meclisinin muhterem üyeleri derken, 
bu terimi bilhassa kullandığımı ifade etmek is
terim. Şimdi yapacağım ikonuşmada, Millet Mec
lisinin muhterem üyelerine hitabederek hiçbir 
aı'kadaşıma tarizde bulunmak, hiçbir siyasi 
teşekküle tarizde bulunmak 'niyetinde olmadı-
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ğımı belirtmek için bu deyimi (kullanmış bulu
nuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, birbirimM tenkid 
ede ©de zannediyorum ki, kendi kusurlarımızı 
göremez duruma gürdük;. Eskilerin nefsi mura
kabe dedikleri, yeni terimi ile de otokritik tes
miye edilen bir müessese vardı. Şimdi, müsaade 
©derseniz, ben bir otokritikte bulunmak istiyo
rum. 

Buraya çıkan arkadaşlarımız, dikkat buyur-
duysanız, memleketimizin ekonomisi bakımın
dan mütalâa serd ederken, fevkalâde kötü 
bir tablo çizdiler. Memleketin malî hakiminden 
mütalâalarını lütfederken, yine fevkalâde kö
tümser bir tablo çizdiler. Memleketimizin po
litik durumu, ısosyal durumu üzerinde eleştiri
de bulunurken yine fevkalâde kötü bir tablo 
çizmekten geri kalmadılar. 

Muhterem arkadaşlar, eğer Türkiye'nin için
de bulunduğu tablo bu kadar kötü ise - ki, bu 
kadar kötü mü değil mi, biraz sonra ona gele
ceğim - bu tabloyu bu kadar karamsar şekilde 
çizenlerin bunda hiç mi dahli, tesiri yoktur? 

Sayın ihsan Gürsan arkadaşımız, güç bir 
vazife deruhde etmiş. Yıllarca milletvekili ola
rak, bakan olarak aynı felsefeyi müdafaa edip, 
aynı politikayı uyguladıktan sonra bütçeyi ten-
kid vazifesini derubde ederek güç bir vazife 
deminde etmiş. 

Arkadaşlarımız dediler ki; (Ben otokritiğe 
devam ediyorum.) «Eylemler oluyor, yürüyüş
ler oluyor, bankalar soyuluyor, Hükümet nere
de?» iSordular. Hükümet, her türlü kanunsuz 
hareketlerin peşindedir. Ama, bunların olmasın
da, bu tenkidleri bugün yönelten arkadaşları
mızın şimdiye kadar davranışlarının hiç mi te
siri yoktur, bizim kendi tutumumuzda hiç mi 
bir kusur yoktur? 

Şimdi, otokritiğe devam ederken bir hususa 
işaret etmek istiyorum. Bu bizim tutumumuzu 
daha iyi anlatır zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 1963 - 1964 yıllarında 
şu sıralarda Devlet memuru olarak bütçe mü
zakerelerinde bulundum. O tarihlerde muhalefet 
partisi olan Adalet Partisi bütçeye kırmızı oy 
vereceğini beyan etmiştir. Bilâhara, 1965 te 
milletvekili olarak bulundum. 1965 ve 1966 da 
muhalefet partileri bütçeye kırmızı oy verecek
lerini beyan ettiler. 1967, 1968, 1969 da öyle, 
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1970 te öyle, bugün 1971 bütçesini konuşuyo
ruz, muhalefet partisine mensup arkadaşları
mız yine olumsuz oy vereceklerini, kırmızı oy 
vereceklerini beyan ettiler. 

Şimdi insanın aklına şöyle bir şey geliyor: 
Acaba Anayasada muhalefet partileri bütçeye 
mutlaka kırmızı oy verir diye bir hüküm mü 
mevcuttur?... (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Ben otokritiğe devamı ediyorum. 
Dedim ki, 1963 te, 1964 te A. P. kırmızı oy ve
receğini söyledi. Şimdi insan şöyle düşünüyor: 
Muhalefet olma bütçeye mutlaka kırmızı oy 
vermek gibi bir vazife mi yüklüyor acaba ve 
muhalefetin vazifesi mutlaka bütçeye kırmızı 
oy vermek midir, diye bir sual insanın zihnin
de ister istemez hâsıl oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime başlar
ken Millet Meclisinin... 

SİNASİ ÖZDENO&LU (Ankara) — Biz tas-
vibetmiyorsanız biz ne yapacağız? 

BAŞKAN — Sayın özdenoğhı, siz kürsüde 
iken olmuyordu değil mi?... Lütfen yerinizden 
müdahale etmeyiniz. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — ıSözlerime başlarken parti farkı gö
zetmediğimi, Millet Meclisinin muhterem üyele
rine hitabettiğimi söyledim ve öyle başladım. 

Şimdi bu durumu böylece tesbit ettikten 
sonra Anayasamızın bir başka hükmüne geçiyo-

_rum. Muhalefet partileri, daha doğrusu siyasi 
partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur
lar. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez 
unsuru olunca, ister İstemez siyasi partilere va
zife düşmektedir. Biraz önce yerinden 'konuşan 
Saym Şinasi özdenoğlu arkadaşım, - kendisi be
nim arkadaşımdır - bu kürsüde şahsı adına gö
rüşürken dedi ki; «Vatanın menfaatlerini si
yasal menfaatlerimizden üstün tutalım,.» Bu sö
ze tamamiyle bütün gönlümle iştirak etmiş ol
duğum için bunu burada tekrarlıyorum ve va
tanın menfaatlerini siyasi menfaatlerimizden üs
tün tuttuğumuz takdirde, demokrasinin vazge
çilmez unsuru oluruz. 

Kendi kendimize oto-kritiği yürüttüğümüz 
zaman, politika hayatımızda böyle davranıyor 
muyuz, davranmıyor ımuyuz; bu suali sayın mil
letvekillerinin kendi kendilerine bir defa sor
malarını istirham ediyorum. 

Şimdi, 0. H. P. nin sayın sözcüsü; Anayasa
yı A. P. yapsaydı şu hükmü almazdı, bu hük-
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mü almazdı diye bir muhakeme yürüttü. A. P. 
şu hükmü almıyacağım, bu hükmü almıyacağım 
diye bir Ibeyanda bulunmadığına göre, kendisi
ne ıbu şekilde bir hareket izafe etmek, atfetmek 
ne dereceye kadar doğru olur, (bunu arkadaşı
mın (takdirine bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de daima 
Anayasa meselesi olmuştur. Bir samanlar Türk 
Milleti bir Anayasaya sahübolabilmek için mü
cadele etmiştir. 1876 Kanun Esasisi bu mücade
leler sonunda elde edilen bir kanunu esasi idi. 
1924 yılında ise Türkiye'ye Atatürk'ün kazan
dırdığı Anayasa, 1924 Anayasası mevcut idi. 
1961 yılında da bugünkü Anayasamız mevcu-
dolmuştur. Bu Anayasaları yapanların her bi
risi o tarihte Türk Milletine mükemmel eser 
kazandırdığı kanaatiyle hareket etmiş ve o şe
kilde Anayasalar yapılmıştır. Hangi Anayasa
ların mükemmel olduğunu, hangi Anayasaların 
Türk Milletinin menfaatine daha uygun oldu
ğunu zaman gösterir, 

Muhterem muhalefet partilerimizin mutlaka 
tenkid etme karariyle bu kürsüye çıjkarak be
yanda bulunduklarının bir özel misali de; 1971 
programında, kendiniz söylüyorsunuz, «Bak 
şu hedefe ulaş amamışsınız, programda yazıyor, 
programın falan sayfasında şunu yazıyor, işte 
itiraf ediyorsunuz» gibi sözleridir. Muhterem 
miBetvekileri eğer programlarda kusurunu açık 
açık söyliyen, durumu açı{k açık ve doğru ola
rak tesbit eden bir Hükümetiniz varsa bunu 
tenkid etmeyiniz de takdir ediniz". (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Programlar bir duru
mun tesbitidir. Programların muayyen sayfala
rından muayyen cümleleri alarak tekrarlayıp 
ona göre hükümler çıkarmak ve bâzı [kısımlarını 
da görmemezlikten gelmek doğru değildir. 
Programlar bir durumu tesbit eder, onun ted
birlerini gösterir ve bu tedbirlerin alınmasını 
tavsiye eder. Bu dokümanları böyle değerlen
dirmek lâzımdır. 

Bugün de mevcut nizamda yapısal değişme 
lazımgeldiğini ve bu rejim içerisinde Türkiye'
nin problemlerinin haUedilmesinin fevkalâde 
güç, beltki de gayrimümkün olduğunu ifade 
eden arkadaşlarımız oldu. Muhterem milletve
killeri, en az beş senedir bu kürsüde bunu mü
nakaşa ediyoruz ve her defasında bizim ver
diğimiz cevap şu noktalarda toplanır; Türkiye'

nin siyasi rejimi, .politik rejimi demokrasidir. 
Bunda kimsenin tereddüdü yok; serbest seçimler 
yapılıyor, serbest seçimlerle ijktidarlar teşek
kül ediyor ve hükümetler Meclislerin itimat oyu 
ile yerinde duruyor. 

Şimdi, söz bu noktaya gelmişken, muhterem 
arkadaşlarımın- bir mütalâasına daha işaret et
mek istiyorum. Sözcülerimizin, -Sayın Nuri 
Bay ar müstesna- hemen hepsi karamsar bir 
tablo çizdikten sonra bunun çaresi olarak da bu
günkü Hükümetin işi bırakması lâzımgeldiğmi 
gösterdiler. Şimdi burada bir çelişmeye işaret 
etmek istiyorum. Eğer bu tablo sözcülerin çiz
diği kdar vahîm ise, Hükümetin işi bırakma
sıyla meseleleri halletmek mümkün değildir. 
Yok eğer Hükümetin değişmesiyle, bilfarz söz
cü arkadaşlarımızın dâhil olacajkları bâzı hükü
metler kurulmasiyia meseleler hallediliyor ise, 
arkadaşlarımızın çizdiği kadar tablo vahîm de
ğildir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Evet, Türkiye'nin politik rejimi demokrasi
dir. Bundan bir şikâyetimiz yok. Hürriyetler 
haddi âzamisinde; hattâ hürriyetlerin suiistimal 
edildiğinden şikâyet eden çevreler vardır. Bi
naenaleyh, demokratik rejimden, siyasal rejim 
olarak bir şikâyetimiz yoktur. Şu halde şikâ
yetimizden geriye ne kalıyor? Türkiye'nin eko
nomik rejimi, i|ktisadi rejimi, Türkiye'nin ik
tisadi rejimi Anayasa ile tesbit edilmiş olan 
rejimdir. Anayasa ile tesbit edilmiş olan rejim, 
Anayasamızın 40 ncı ve 41 nci maddelerinde ye
rini bulmaktadır. 

40 ncı madde diyor ki: «Herkes, dilediği 
alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sa
hiptir, özel teşebbüsler kurmak serbesttir. 

Kanun bu hürriyetleri, ancak kamu yararı 
amaciyle sınırlayabilir. 

Devlet, özel teşebbüslerin, milli iktisadın ge
reklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesi
ni, güvenlilik ve kararlılık içinde çalışmasını 
sağlayacak tedbirleri alır.» 

41 nei madde: «İktisadi ve sosyal hayat, 
adalete, tam çalışma esasına ve herkes için in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlanması amacına göre düzenlenir. 

İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı de
mokratik yollarla gerçekleştirmek; bu maksatla 
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millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum 
yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve 
kalkınma plânlarını yapmak Devletin ödevi
dir.» 

Muhterem milletvekilleri, bu iki maddeden, 
Türkiye'nin iktisadi rejiminin karma ekonomi 
olduğu açıkça anlaşılıyor. Binaenaleyh, bir ta
rafta özel sektör bulunacak, özel teşebbüsler 
kurmak serbest olacak, bunların serbestçe ça
lışmalarını temin için Devlet gerekli tedbirleri 
alacak, diğer taraftan da kamu sektörü mev-
cudolacak. 

Karma ekonomi sistemine gere ve iki sek
törün yanyana yaşıyacağına göre ve onların 
faaliyetlerinin neticesinde % 7 kalkınma hızına 
ulaşılacağına göre Birinci ve İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma plânları tanzim olunmuştur. Şu halde 
bu ekonomik rejim hakkında, «bu ekonomik re
jimle Türkiye'nin kalkınması temin edilemez.» 
denilince, asıl Anayasa ile çelişmeye düşülmüş 
olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi değerli müta
lâalarını lütfeden muhterem sözcülerin ortaya 
koydukları daha spesifik meselelere geçiyo
rum. 

Sayın İhsan Gürsan devalüasyon hakkında 
mütalâalarını bildirdi ve diğer sözcü arkadaş
larımız da devalüasyon hakkında bâzı mütalâa
lar serd ettiler. Devalüasyon lâzım mıydı, değil 
miydi, Türk ekonomisinin yararına mı olmuş
tur, olmamış mıdır ve devalüasyonun neticeleri 
ne olmuştur, gibi mütalâalar ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlar, devalüasyon öncesin
de, Türk parasının kıymetinin ayarlanmasının 
öncesinde fiyatlarda enflâsyonu teyideden bü
yük bir artış mevcut değildi ve çeşitli muhale
fet hatipleri o tarihlerde Türkiye'de galopan 
bir enflâsyon mevcudolmadığını ifade etmişler
dir. Kalkınma hızı ise % 6 mn üstünde idi. Bi
naenaleyh kalkınma hızı bakımından plân ba
şarı ile uygulanıyor, fiyatlarda da nispî istikrar 
sağlanmış bulunuyor, o halde niçin devalüas
yon yapılmıştır? Türkiye enflâsyon içinde değil
di ve enflâsyondan kurtulmak için, Türk eko
nomisinin istikrarı bozulduğundan istikrarını 
sağlamak için devalüasyon yapılmış değildir. 
Türk ekonomisi öyle bir noktaya gelmiştir ki, 
gelişmesini devam ettirebilmek için, yatırım it- -
halatının yapılabilmesi için önemli tedbirlerin 
alınması gerekiyordu. 

Evvelâ şunu arz etmek isterim ki, bir mem
lekette devalüasyonun şartları mevcut ise o 
memlekette devalüasyon yapılır. Binaenaleyh 
Türkiye'de bu şartlar var mıydı, yok muydu, 
ona bakmak lâzımgelir. 

Muhterem milletvekilleri, huzurunuzda de
valüasyon hakkında üç saat, dört saat konuş
mam mümkündür; fakat gecenin bu saatinde 
muhterem arkadaşlarımın zihinlerini bu derece 
uzun müddet sadece bir tek mevzu ile işgal et
mek istemiyorum. Yalnız şunu ifade etmek is
terim : Arkadaşlarımızdan bâzıları, zannediyo
rum ki Sayın Millî Güven Partisinin saym 
sözcüsü... (Millî Güven Partisi sesleri) 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Millî 
yıkıcılık değil, Millî Güven Partisi. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Sayın Millî Güven Partisinin sayın söz
cüsü Sayın Feyzioğlu arkadaşımız da devalüas
yon hakkında beyanlarda bulundu. Bu arada 
devalüasyon çiftçinin zararına olmuştur, memu
run zararına olmuştur, ancak ihracatçının, sa
nayicinin lehine olmuştur gibi mütalâalar da 
dinledik. Bu mütalâayı serd eden arkadaşları
mız şu vakıayı gözden kaçırmışlardır : Bili
yorsunuz 10 Ağustos tarihinden önce işçilerin 
gönderdiği dövizleri 12 liradan satmalmaktay-
dık ve bunu, genel hatlariyle söylüyorum, itha
lâtçıya dokuz liradan satmaktaydık. Devalüas
yon bu ameliyeye mâni olmuştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bunu ben şu
nun için zikrediyorum; hâdiselere doğru açı
dan yaklaşmak lâzımdır. İşin hiç su götürmiyen, 
aşikâr olan müspet tarafları varsa bunları 
mutlaka zikretmek lâzımdır. Şimdi bu sözümü 
cerh edebilecek arkadaşım var mı? Biraz evvel 
esbabı mucibemizi zikrettim. Ben sadece de
ğerli mütalâasını lütfeden arkadaşımızın müta
lâasını eleştiriyorum. 

Ayrıca memurlar için devalüasyonun zararlı 
lolduğu, işçiler için zararlı olduğu, köylü içim za
rarlı olduğu da doğr/u değildir. Ücretler için 
zararlı olduğu mütalâası bir tek noktaya isti
nat ettirilyor, o nokta, fiyatlar yükselecektir, 
fiyatlar yükselince devalüasyon ücretlerin aley
hine olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, şu fiyatlar mese
lesine müsaade ederfeeniz biraz bakalım. Hatip
lerin hemen ekserisi Türkiye'de pahalılığın alıp 
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yürüdüğünü, fiyatlarım süratle yükseldiğini ifa
de ettiler. Ben şimdi bir noktaya dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Devalüasyon ameliyesinden 
sonra fiyatlar ne nisbettıe artmak mecburiyetin
dedir.' 

EŞREF DERÎNÇAY (İstanbul) — Fiyatlar 
yüzlde otuz arttı. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Şimdi görüyorsunuz ki muhterem arka
daşlarımın içerisinde bâzı arkadaşlarım otur
dukları yerlerden yüzde elli, yüzde otuz artma
lıdır dediler. Bu mütalâalar hiçbir şeye dayan
mamaktadır. 

Şimdi Türk lirasının değerinde bir değişme 
olunca bunun ithalât mallarına tesir edeceği 
aşikârdır. İthalât mallarına tesir ettikten sonra, 
bu ımıallar yatırım malı iseler, hammadde iseler 
mamul bünyesine de tesir edeceği aşikârdır. 
Böyle olunca devalüasyon kemdi bünyesinde bir 
fiyat yükselmesi taşır ve bu fiyat yükselmesini 
hangi memleket devalüasyon yapmışsa oraya ge
tirir. Şu halde doğru mütalâada bulunabilmek 
için devalüasyon ameliyesinden sonra fiyatlar ne 
nisibeibte artmalı lidi ve fiyat endeksleri ne nis-
bette fiyat arıttığımı gösteriyor, bunu mukayese 
ettikten sonra doğru neticeye varırız. 

Muhterem milletvekilleri, 1965 yılında top
tan eşya fiyatları % 8,1 nisbetmde artmıştı. 1966 
da % 4,8, 1968 de % 4,6, 1969 da % 6 nisbetinde 
artmış bulunuyor idi. O tarihlerde devalüasyon 
yoktu. Bu sene genel fiyat endeksi bize göster
mektedir ki, 1970 yılının 12 aylık ortalaması 
(neticesinde fiyatlar % 6 misbetinde artmıştır. 

Muihterem milletvekilleri, bir devalüasyon 
operasyonundan sonra fiyatların bu mabette ar
tışının tutulabilmesi bir muvaffakiyettir. Biz 
daima şunu söyledik : Suni fiyat artışlariyle 
mücadele etmek lâzımdır, suni fiyat artışlarına 
mahal vermemek lâzımdır. Devalüasyondan son
ra şöyle bir psikolojik ortam olmuştur - bilhassa 
bu Türkiye'de müşahede ediliyor - madem ki pa
ramın nisibeti düşmüştür, binaenaleyh o nîsbette 
eşyanın ve hizmetlerin fiyatlarını artırmak lâ
zımdır gibi bir psikolojik ortam hâsıl oluyor. Bu 
psikolojik ortamla şiddetli şekilde mücadele edil
miştir. Ekonomik bir tarzda bu mücadele yürü
tülmüştür ve neticede oniki aylık fiyat artışı 
ortalaması % 6 civarında kalmıştır. O tarihlerde 
resmî beyanlar olarak bu ameliyelen sonra fi

yatların % 8, % 10 civarında bir artış kaydet
mesinin nlormal sayılabileceğini ifade etmiştik. 
Şimldiye kadar fjjyaJt emdeksleri bu ifadeye uy
gun bir şekilde gelişme göstermiştir. 

Muihterlem milletvekilleri, ügfötlar üzeninde 
bir müddet daha tevakkuf etmek istiyorum. Sa
dece kalkınma halinde olan memleketlerde de
ğil kalkınmış memleketlerde de, bütün dünyada 
fiyatlar 1970 yılında önemli artışlar kaydetmiş
tir. İsviçre'de dahilî mallarda fiyatlar % 3,6 nis
betinde artmıştır, ithal mallarında % 5,2 nisbe
tinde artmıştır. Bunun vasatisi % 4,5 dur. Da
nimarka'da % 8 misb etinde fiyatlar artmıştır. 
Finlandiya'da % 5, Norveç'te % 6,5, Almanya'
da % 7,5, İtalya'da % 7,5, Holânda'da % 5,3, 
Amerika'da % 5,5 - 6 niisbetm^e fiyat artışları 
olmuştur. Binaenaleyh dünya konjonktürü fi
yatları artırıcı istikamette, bu sabahki taikdim 
konuşmamda da arz ettiğim gibi, cereyan et
mektedir. Türkiye gibi kalkınma halinde olan 
bir memlekette ve devalüasyon yapıp gelem bir 
memlekette bu operasyondan sonra genel fiyat 
endeksinin % 6 nisbetinde tutulabilmesi bir ba
şarıdır. 

Saym ıGürsan, «ikinci bir devalüasyon söy
lentileri ortada dolaşmaktadır» dedi. Bu tabiî, 
böyle bir söylentiyi ortaya atmakta fayda 
umanların çıkardıkları söylemti olacaktır. İkinci 
bür devalüasyon yapmaya asla gerek yoktur ve 
Türkiye öyle üç ay içinde, beş ay içinde bir sene 
iki sene içinde devalüasyon yapan bir memleket 
de değildir. 

Bu arada sayın arkadaşım Sayın Uğur'un 
devalüasyon konusunda söylediği sözlere cevap 
olarak bir başka devalüasyonu hatırlatmak isti
yorum. Bu da 1947 de yapılmış devalüasyondur. 
(1946 da sesleri) 1946 da yapılan devalüasyon 
tamamiyle gereksiz bir tarzda yapılmış idi ve 
fakat hüsnüniyetle yapılmıştı. Gereksiz olması
nın sebebi şu : O tarihte Türkiye'nin döviz re
zervleri vardı, altın rezervleri varidi. Türkiye ih
racatta bir güçlük de çekmiyordu. Türkiye mal 
ithalinde güçlük çekiyordu. Çünkü harb sonrası 
mal üreten sanayi memleketlerinin satacakları 
mal yoktu. O bakımdan Türkiye ithalâtta güç
lük çekiyordu. Dövizimiz mevcutken, rezerviniz 
mevcutken ithalâtta güçlük çekiyorsanız, bu se
beple güçlük çekiyorsanız, devalüasyon icabet-

mez. 
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iSaym Gürsan'ın, devalüasyonun ihracat ge-
lirlerinli artıracağı yerde '"bilhassa pamuk ihra
catında bu gelirleri azalttığı youmdaki mütalâa
sına ve pamuk üretimini artırmanın mümkün ol
madığı tarzındaki mütalâasına iştirak etmek 
mümkün değildir. Bu hususta muhterem arkada
şımızın yapacağı bir inceleme şunu açıkça gös
terir ki, sulu pamuk ziraatı yapılabildiği takdir
de pamuk isıtiihali fevkalâde artış kaydetmekte-
ıdir ve Çukurova'da bu, böyle olmuştur. 

Ayrıca Sayın Bayar da işaret etti, fbir mahn 
dışardaki fiyatı neyse odur ve dışardaki talebi
ne göre bu fiyat taayyün eder, sizin devalüas
yon yapıp yapmadığınıza göre taayyün etmez. 

'Sayım Gürsom, devalüasyonla /beraber akar
yakıta ve sekerse zam yapılmasını tenkidetti. 
Devalüasyonun muvaffakiyeti için bütçelerin 
açık olmaması lâzımıdır, açık finansmanına gi
dilmemesi lâzımdır. Açık finansmanına gidilme
mesi için de bütçe gelirlerinin giderlerimi kar
şılaması gerekir. Akaryakıta yapılan zammı bu 
açıdan değerlendirmek lâzımdır. Şekere yapılan 
zamımı ise, pancar fiyatına zam edildikten sonra, 
bir şeyin (hammaddesine zam yapıldıktan son
ra mamulüne de zam yapılması fevkalâde nor
maldir, onu da (bu açıdan değerlendirmek ge
rekir. 

Sayın Grürsan'ın bir mütalâasına burada te
mas etmek istiyorum. Zaman zaman bu mütalâ
ayı başka çevrelerden de işitmişizdir, «Türkiye'
de devalüasyon dış çevrelerin tazyiki altında 
yapılmıştır.» tarzındaki mütalâa. 

Muhteremi milletvekilleri; Türk (Devletine ıhiç 
kimse hiç birşey dikte ettirmemiştir ve ettire
mez. Bu rivayetler nereden çıkmıştır? İkinci Ci
han Harbi'nden sonra Türkiye, Para Fonu An
laşmasını imzalamıştır ve Para Fonuna katılmış
tır. Para Fonuna âza devletlerin adedi yüzün 
üstündedir ve en ileri medeniyet seviyesine ulaş
mış devletler Para Fonu 'azasıdırlar. Para Fonu 
Anlaşmasına göre, Para Fonu, (üye devletlerin 
paralarının değeri üzerinde mütalâa sahibidir, 
söz sahibidir. Her devletin parası üzerinde, ya
ni hangi devlet üye ise o devletin parası üzerin
de, «Sizin paranızın değeri son yıllarda şöyle 
olmuştur, böyle olmuştur.» 'diye mütalâasını bil
dirir. îşte anlaşmanın Ibu hükmüdür ki, Türki
ye'nin Para Fonu ile sık temaslar yapması mec
buriyetini doğurmuştur ve bu temaslar dolayı-
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siyledir ki, yabancı devletlerin tazyiki ile deva
lüasyonun yapıldığı gibi rivayetler lortaya çık
mıştır. Bunların aslı esası yoktur. 

Sayın >GHirsan, «Son zamanlarda emisyonda 
3.milyardan fazla açık 'vardır, bu endişe verici
dir.» dediler. 131 . 12 . 1969 da emisyon, teda
vüldeki banknotların mevcudu 10 milyar 974 
milyon; 31 . 12 . 1970 İde 13 milyar 915 milyon, 
artış 2 milyar 941 milyon. 

Şimdi, Sayın Oürsan'ım, emisyondaki artışı 
endişe ile takilbetmiş olmasında ilk nazarda bir 
doğruluk ve bir haklılık mevcuttur. Ancak; ni
çin bu derece emisyon artmıştır? Bunun (sebep
lerini araştırdığımız zaman şu neticeye varırız: 
Emisyonu artırıcı değişmeler aktifteki artışla, 
pasifteki eksilişler tarzında mütalâa edilmek ge
rekir. Aktifteki artışlar arasında altın mevcu
dunun artışı, döviz alacağının artışı, kredilerin 
artışı ve diğer artışlar, pasifteki eksilişler ara
sında döviz borcu, ithalâttan alınan teminatla
rın eksilişleri vardır. Devalüasyondan ö'onra 
Türkiye'nin döviz alacakları artmıştır. Bu emis
yonu artırıcı bir olaydır. Karşılık para tevdi 
eden yeni kredi imkânları elbette ki, emisyonu 
artırıcı bir olaydır. 

Pasifteki eksilişlere gelince; ithalât temi
natlarının yüzde 60 ye 'indirildiğini söyledik, it
halât teminatlarının İndirilmesi ve bankalarda 
bekliyen teminatların iadesi de keza emisyonu 
artırıcı istikamette tesir eder. Binaenaleyh emis
yon artışını devalüasyon operasyonuna bağla
mak lâzımlgelir. Durduğu yerde olan bir artış 
değildir. 

Ayrıca, emisyon artışındaki misbet ekonomi
nin istikrarlı mı istikrarsız mı olduğunu tetkik 
etmek konusunda tam fikir de vermez. Para ar
amdaki artışa bakmak lâzımdır. Binaenaleyh 
vadesiz mevduat ile birlikte, kaydî para ile bir
likte emisyon Ihacmındaki artışı nazarı itibara 
almak, ona ı̂ öre nisbete bakmak lâzımdır ki, bu 
misbet yüzde 14,5 dur. 

Sayın 'Gtoan, Personel Kanununu da ten-
kid etti; «Altı ay içinde çıkması (gereken yönet
melikler çıkmadı. (Gerekçede Anayasa Mahkeme
si kararma dayanılıyor, bu kifayetli bir esbabı 
mucibe değildir, sebeplerin başında sosyo eko
nomik neden vardır.» dediler. 

Personel Kanununa (biraz sonra daha geniş 
bir surette avdet edeceğim. Yalnız, Sayın Gür-
san'a bir küçük tarizde bulunmak istiyorum, 
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657 isayılı Devlet Memurları 'Kanunu zannfcdiyio-
rum ki, daha evvelki dönemde 1964 te veya 1965 
te çıkmış idi. Kendisi de Maliye Bakanı (bulun
duğu sırada bu kanun mevcut idi. Eğer bu ka
nunu uygulamaya koyabilseydi 'Veya İbu kanunu 
uygulayacak şekilde değiştirebilseydi kendi me
muriyeti zamanında, hiç değilse ben şahsan 'bu 
sene bu külfetten kurtulmuş olurdum. 

Sayın Gürsan, modaya uyarak (bizim de fi
nansman kanunları adı altında (bâzı kanunlar 
getirdiğimizi beyan etti ve aynen şu tâbiri kul
landı: «Maliye Vekili tereyağından kıl çeker 
gibi Parlâmentodan İbu kanunları çıkardı.» De
mek ki, benim müdafaa ettiğim kanunlarla ilgili 
olarak muhterem milletvekili arkadaşlarımızın, 
naçiz şahsıma teveccühleri varmış ki, tereyağın
dan kıl çeker gibi kanun çıkarmak gibi bir maz
hariyete nail olmuşum. 

Yalnız ISayın 'Gürsan'ın, bu iltifatkâr sözün
den 'sonra vergiler hakkında (beyan ettiği müta
lâalara iştirak etmek mümkün değil. Sayın *Gür-
san İşletme 'Vergisini 'beğenmemiş, «Gayrimenkul 
Değer Artışı Vergisini beğenmiyor, Emlâk Ver
gisi için de, «Çok (garip (bir beyan esası, rayiç 
değerin beyanı esası getirildi» diyor, «Kendi gö
revini Devlet, mükellefe verdi.» diyor. 

Muhterem arkadaşlar, işletme Vergisi hak
kında çok söz söylenmiştir. Bir değerli sözcü 
arkadaşımız, ISayın Uğur'da, «işletme Vergisi 
niye bir müddet ertelendi de daha çabuk uy
gulamaya konulmadı» diye tenkidetti. Bâzı 
arkadaşlarımız, işletme Vergisi niye biran ön
ce uygulamaya konulmadı 'diye tenkid ediyor
lar, bâzı arkadaşlarımız da hu vergi Türkiye'
nin bünyesine uymuyor diye tenkid ediyorlar, 
ki, Sayın Feyzioğlu'da bunlar arasında. 

işletme Vergisinin gerçeğe uygun durumu 
şudur : 

Sayın Gürsan'm mütalâaları hilâfına bugün 
bütün dünyada vergileme sistemi iki anahede-
fe yönelmiş (bulunuyor. Bunlardan birisi ge
lir vergisi, diğeri de harcamalar üzerinden alı
nan vergilerdir. 'Sayın Gürsan «Harcama vergi
ye esas olamaz» diyor; ama Türkiye'nin Gider 
vergileri, eski muamele vergileri hep harcama 
üzerinden alman vergilerdir. Türkiye'nin Güm
rük vergileri de öyledir. Bilcümle Vasıtalı ver
giler, harcamalar üzerinden alınan vergilerdir. 
Binaenaleyh hem 'harcama üzerinden, hem de 
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gelir üzerinden birbirlerini kontrol edecek tarz
da bir sistem dâhilinde vergi almaya bütün dün
ya yönelmiş bulunuyor. Sözlerimi teyit için 
bir şey hatırlatayım Sayın Gürsan'a : Katma 
Değer Vergisi «Tasce sur la valeur ajoutee».. 
İşte böyle bir vergidir, harcama üzerinden alı
nan bir vergidir ve Avrupa'da AET memleket
leri bu vergi sistemini uygulamaktadır. 

(Türkiye ̂ de ilk adım olarak daha ziyade har
cama gücü fazla olan zümrelerin tükettiği bâzı 
mal ve 'hizmetler üzerine işletme Vergisi ko
nulmuştur. Bu gayet yeni bir sistemdir. Tatbi
katında bâzı noksanlıkları, bâzı fazlalıkları gö
rülmüştür. Bunları kısa zamanda düzelteceği
mizi ümidediyoruz. 

Gayrimenkul Değer Artışı Vergisini Sayın 
Bayar izah etti. Bunun üzerinde durmuyorum. 
Yalnız Sayın 'Gürsan, «Emlâk Vergisi, rayiç de
ğerin beyanı esası gibi garip bir esas getirdi.» 
diye söyledi, bunun üzerinde bir müddet tevak
kuf edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri; 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine ıgöre, bina
ların igayrisiJfi iratları ve arazinin de değer
leri rayiç değer esasına göre tahrir edilir ve 
tesbit olunur. Binaealeyh Vergi Usul Kanu
nunun hâlen mevcut hükümlerine göre koydu
ğu esas, en az 1950 yılından beri mevcut olan 
Vergi Usul Kanununun koyduğu esas, ki 18S7 
sayılı Arazi kanunları ve Bina Vergisi kanun
larındaki esas da aynıdır; vergi matrahı olarak 
rayiç kıymeti tteısbit etmiştir, rayiç değeri koy
muştur. Ancak; ne demiştir usul olarak? «Tah
rir komisyonları giderler, bunları tesbit eder
ler.» demiştir. Şimdi yeni sistemde ne denilmiş
tir? Bu değeri mükellef kendisi beyan eder, 
denilmiştir. Mükellef bu değeri Ibeyan ettikten 
sonra idarece bu tahkik olunur, ^denilmiştir. 
Yani tahrire bir başka veçhe verilmiştir. Tah- -
rirden bunun farkı, tahrir (külfetini ortadan 
kaldırması ve yularca tahrir ile (konulan kıy
metin itiraz (komisyonlarında, temyiz komisyon
larında, Şûrayı Devlette (ihtilâf konusu olmak
tan çıkmasını temindir. 

(Sayın (Gürsan'm ve vergiler hakkında mü
talâa lütfeden diğer sözcülerin, vergilerin mem
leketin sosyal ve kültürel yapısına uymamakta
dır, gayri âdü vergilerler, tarzında mütalâa
ları oldu. 
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Muhterem milletvekilleri, son verdilerin en 
kuvvetli tarafı âdil vergiler 'oluşudur. Âdil 
vergi nedir? iÇok (kazanandan çok vergi almak, 
ödeme gücü yerinde olandan, ödeme kabiliyeti 
olandan, malî gücü ve iktidarı olandan vergi 
almaktır. 'Bu kere 'getirilen vergilere (bakarsa
nız, !bu espri (birinci derecede tutulmuştur. 

Hangi vergiler getirildi, (bunun eleştirme
sine geçecek olursanız, görürsünüz ki, bu ©ö-
lerim riyazi katiyet ifade edecek derecede doğ
rudur. Hangi vergiler getirilmiştir? Otomobil 
Alım Veğisi getirilmiştir. Otomobil alırken har
canan para malî 'iktidarı, malî gücü gösterir ve 
ot'omdbil havaici zaruriyeden de değildir. Bina
enaleyh, lobdmioibil alırken (bu vergi (ödensin, 
diye düşünülmüştür ve tek vasıta içerisinde; 
tek taksi içerisinde, minibüs 'içerisinde, kam
yon içerisinde maişetini temin eden kimselerin, 
şoförlerin alacakları vasıta da bu vergiden İs
tisna edilmiştir, 

©aşka (hangi vergi gelmiştir? inşaat ruhsat
namelerinden metrekare (başına alman bir ver
gi gelmiştir. Bunda da (20 000 nüfûsa kadar 
olan yerler (bu verginin dışında kalmaktadır. 
Ayrıca, 100 metrekareye kadar nâfi sahası olan, 
gayrinâıfi sahası ile birlikte 124 metrekareye 
kadar (olan (inşaat da keza (bu verginin dışında 
tutulmuştur, sosyal karakterdeki inşaat. Şu 
halde, 124 metrekarenin üstünde İbina inşa 
eden ve Ibu (binayı satınalan kimseden metreka
re hasına (bir vergi alınması fevkalâde âdildir. 

föaym Gürsan dedi ki, «iSenato'da Maliye 
Bakanı, gelir ve harcamadır, vergi bu kadar ba
sittir, demişti. Ümidederim ki, iburadaki ko
nuşmasında da (bu mütalâasını teyideder.» 

IBu mütalâayı teyidediyorum. Evet, vergiler 
gelir ve harcamalar (üzerinden alınır. Zaten 
Vasitah ve Vasıtasız Vergi tefriki de hunu ifa
de ©der. 

Sayın Gürsan'la birlikte diğer sözcü arkadaş
larımızın üzerinde durdukları bir konu vardır. 
O konu, 1971 bütçesinin 1970 bütçesine naza
ran fevkalâde bir sıçramayı ifade ettiği, bina
enaleyh Devlet gelirlerinin bu sıçramayı karşı-
lamıyacağı ve 1971 bütçesinin 3 - 5 milyar gibi 
açıkla kapanacağıdır. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, bu tenkid 
yöneltilirken, yatırımlar azalmıştır, cari harca
malar çoğalmıştır, tarzındald. tenkidler yönel

tilirken muhterem arkadaşlarımın şu hususları 
belirtmeleri gerekirdi: Devlet memurlarının 
maaşlarına bir ilâve yapılmak zarureti var mıy
dı, yok muydu? Bunu istiyor musunuz, iste
miyor musunuz, evvelâ bunu belirtmek lâzım-
gelir. 

Personel Kanununu burada birlikte münakaşa 
ettik, birlikte müzakere ettik ve bütün partiler 
ittifak ettiler ki, geç kalmış bir kanundur ve 
Devlet memurlarının malî güçleri halamından 
artık beklemeye tahammülleri kalmamıştır. 

Şu halde, bir taraftan «Memur maaşlarının 
yükseltilmesi lâzımdır.» diyeceksiniz, diğer ta
raftan «vergiler de konmasın, gayri âdildir 
bunlar.» diyeceksiniz. «Yatırımlar da yapılsın.» 
diyeceksiniz, «Ekonomide istikrar da muhafaza 
olunsun.» diyeceksiniz, ama bunun yolunu gös-
termiyeceksiniz. Bu, işte benim başlangıçta söy
lediğim noktayı teyidediyor: Her ne suretle 
olursa olsun, mutlaka her işi kötü tarafından 
alıp, kötü tarafını göstermek ve mutlaka ten
kid etmek karariyle kürsüye çıkmak. 

Personel Kanununun getirdiği külfet bakı
mından Gider Bütçesine 6 milyar lira ödenek 
koyduğumuz zaman elbette ki, bu bütçenin ge
çen seneki bütçelere nazaran büyük bir sıçrama 
kaydetmesi lâzımdır ve bu fevkalâde normaldir. 
Devlet gelirleri bunu karşılar mı, karşılamaz mı; 
asıl bunu araştırmak gerekir. Eğer Devlet ge
lirleri bunu karşılıyorsa o zaman bunun üzerinde 
söylenecek fazla söz olmamak lâzımdır. Senato
da da aynı şeyi söyledim. 

Şu elimde gördüğünüz rapor Sayın Şakir 
Ağanoğlu ve Saym Aydın Yalçın tarafından ya
zılmış Maliye Bakanlığı Bütçesi ile ilgili rapor
dur ve arkadaşlarımız burada «gelir tahminle
rinin tahmini» diye bir bölüm açmışlardır. Bakı
nız ne yazıyor: 

«Bilindiği üzere 1970 malî yılı bütçesiyle Ge
lir Vergisi varidatı 6 750 000 000 lira olarak 
tahmin edilmişti, 9 aylık Mart - Kasım uygula
ma dönemi sonunda tahminin yüzde 72,3 üne 
tekabbül eden 4 884 000 000 liralık kısmı tahsil 
edilmiş bulunmaktadır. Tahsilatın seyri dikkate 
alındığında 1970 yılı sonuna kadar bu kalemden 
yapılacak tahsilatın 6 520 000 000 liraya ulaşa
cağı anlaşılmaktadır. Bu rakam 1970 yılı Gelir 
Vergisi tahsilatındaki gelişme hızının yüzde 26 
civarında olduğunu göstermektedir. 1970 tahsi-
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lâtının bütçe tahmininin altında oluşu Personel 
Kanununun uygulanma süresiyle ilgili olup, 
bütçe tahminlerinde Personel Kanununun 1970 
yılındaki uygulama süresinin daha uzun olacağı 
düşünülmüştür. 1971 yılında Personel Kanu
nunun tam yıl uygulanacağı dikkate alınarak, 
Hükümetçe 1971 yılı Gelir Vergisi tahmini ola
rak teklif olunan 8 650 000 000 liranın normal 
olarak tahsil edilebileceği umulabilir.» 

Şimdi, gayet açıktır; bir taraftan 6 milyar 
liralık bir tediye yaparsanız, bundan müterak-
kiyat esasına göre vergi alacaksınız demektir 
ve tasarruf bonoları ve Damga Vergisiyle bir
likte bu kesimden gelecek olan 2 milyar lira 
vardır, Devlet gelirlerine. Şu halde, bu 6 mil
yarlık ödeme 2 milyar liralık bir gelir tevlidet-
mektedir. 

Kurumlar Vergisiyle de ilgili olarak arkadaş
larımız, «1971 yılı Kurumlar Vergisi hasılatı ola
rak Hükümetçe teklif olunan 1 950 000 000 lira
nın uymın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.» diyor
lar, tahlil ettikten sonra. 

Emlâk Vergisi, Motorlu Kara Taşıtları Ver
gisi, Veraset ve İntikali Vergisi, Emlâk Alım 
Vergisi, Taşıt Alım Vergisi gibi vergilerle ilgili 
olarak da : «Bu vergilerin 9 aylık tahsilat ra
kamları dikkate alındığında gerek bu vergiler 
için gerekse yeni bir vergi olan Taşıt Alım Ver
gisinde öngörülen tahmin rakamlarının uygun 
olarak tesbilt edildiği •sonucuna ulaşılmaktadır. 
denmektedir. 

Dâhilde alınan îstihsal Vergisiyle ilgili ola
rak da : «Öngörülen 2,5 milyar lirayı normal 
kabul etmek g'erekir.» diyorlar. 

Akaryakıt İstihsal Vergisi için de : «Akar
yakıt fiyatlarında yapılan artırma 'dikkate alın
dığı takdirde, 1971 yılı Bütçe tahmini rakamı
nın tutarlı olarak kabul edilmesi 'gerekir» diyor
lar. 

Şimdi, hu raporun tamamını lokuyarak huzu
runuzu işgal etmek İstemiyorum. Yalnız, burada 
işaret 'etmek istediğim nokta şudur : Gelir tah
minlerini teker teker inceliyen raportör arka
daşlarımız, bu (tahminlerin isaibötli olduğuna, tu
tarlı »olduğuna karar vermişler ve rapor yazıp 
altına imzalarını atmışlardır. 

Şu halde muhterem arkadaşlarımizm, gelir 
tahminlerinin tutmıyacağı yolunda her hangi 
bir endişelerinin bulunmaması gerekir. Eğer bu 

hususta bir 'endişesi olan arkadaşım varsa, mü
racaat etsin, hazırız, kendisine bu tahminlerin 
hesaplarını göstermeye, eğer iblir yanlışlık (bulur
sa hunları da düzeltmeye âmâde .bulunduğumu^ 
zu arz ediyorum. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, <bir kalkınma 
ıhızı meselesi varıdır. M. Gt. P. Sözcüsü de hu me
seleye temas etmişti. İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının üç yıllık devresinde kalkınma hızı dai
ma düşmüştür ve Plân hedefine ulaşılamamış
tır, tarzında hir iddia ortaya atılmıştır. 

Sayın Bayar da hu noktaya temas etti; Bi
ninci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilk üç yılın
da kalkınma hızlan yüzde 7,7, yüzde 4,9, yüzde 
4.5 olmuştur. Bunun üç yıflhk ortalaması yüzde 
5,7 dir. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının üç 
yıllık devresinde yüzde 6,7, yüzde 6,3, yüzde 
5.6 olmuştur. Bunun üç yıllık ortalaması da 
6,2 dir. 

Demek ki, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının üç yılımda kalkınma hızı ortalaması yüzde 
5,7, îkinçi Beş Yıllık Kalkınma Plânının üç yıl-
lk ortalaması ise yüzde 6,2 dir. 

Nasıl, Birinci Beş YıMık Kalkınma Plânı ibeş 
yılını doldurduktan sonra 'bu hız 6,7 ye yüksel-
mişse, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı da 'beş 
yılını doldurduğu zaman bu (hızın yüzde 7 ye 
ulaşmaması için hiçbir sebebin olmadığını dü
şünmek lâznngelir. Zaten her iki üç yılı muka
yese ettiğimiz zaman Birinci Plânın ilk üç yılı
nın vasatisi 5,7, ÎMnci Plânın ilk üıç yılının va
satisi 6,2 olmakla daha yüksek Mir kalkınma hı
zına erişilmiş olduğu ıgo'rül'mektedir. 

Şimdi, söz bu konuya 'gelmişken, tarım sek
töründe kalkınma hızı plân hedeflerinin (daima 
gerisinde kalıyor. Bu, bugünkü Hükümetin ta
rım politikasının (başarısızlığını gösteriyor tar
zındaki iddiaya da arzı cevahetmek istiyorum. 

1963 yılında Itammda gelişme hızı, ortalama 
plân hedefi 4,2 olduğu halde yüzde 7,6 idi. 1964 
te bir gelişme hızı kaydedilmemiştir. 1965 te -
3,3, 1966 da yüzde 11,4, 1967 de yüzde 0,9, 1968 
de yüzde 1,9, 1969 da - 0,1, 1970 ite - 2. Şimdi, 
Bininci Beş Yıllık Kalkınma Plânı devresinde; 
1965 te - 3,3,1966 da yüzde 11,4... 

Muhterem arkadaşlar, 1966 nın kalkınma hı
zı tarım sektöründeki bu yüksek verim dolayı-
siyle, yüksek hız dolayıisiyle yüksek olmuştur. O 
zaman Parlâmentomuzda yapılan münakaşaları 
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hatırlıyacak olursanız, muhalefet hatipleri dai
ma ; «Hava şartları iy*i gitmiştir, Ibu s'ebeple ta
rımda iyi bir mahsul elde edilmiştir; onun için 
kalkınma hızı yüksek olmuştur» temasını işle
mişlerdir. 

iŞimdi, 3 sene üst Üste kötü miahsul elde ledi-
len bu yıllarda, tarım sektörünün atmosfer şart
larına bağlı hu durumunun kaJDkınına hızına 
menfi tesir ettiğini söylediğimiz zaman, hava 
şartlan muhterem hatipler tarafından unutul
makta ve sadece Ibu haşansız politikaya istina-. 
devrilmektedir. Halbuki.... 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Programınız 
söylüyor, siz söylüyorsunuz ıSayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Programa geleyim Sayın Uğur : 

Programda; «tarımda yüzde 4 civarında hız 
tülde 'edilecektir» denilmesi ıbir hedeftir. Yüzde 
7 kalkınma hızı da bir hedeftir, (bir kanun hük
mü değildir... 

'NEÖDET UĞUR (İstanbul) — Hava şartla
rını program söylüyor 'Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Program ne derse desin; Türkiye'nin bir 
gerçeği vardır. Türkiye'nin gerçeği şu ki; Tür-
kiyetöe ziraat hava şartlarına (bağlıdır. Ben (bir 
noktaya (temas etmek isliyorum. 

1806 yılında mahsul iyi olduğu zaman, yüzde 
11,4 üzerinde bir mahsul elde Edildiği zaman, 
kalkınma hızındaki yükseliş, atmosfer şartlarına 
bağlanmıştı; Bu sizin muvaffakiyetiniz değil
dir, atmosfer şartları müsaîit gitti ide onun için 
iyi hız elde ettiniz» denilmişti. Hâtıralarınızı 
lütfen yoklaymız. Ama, şimdi ne "deniyor : «At
mosfer şartlarına Ibağlı değildir, sizin ibaşarısız-
lığınızdır» deniliyor. 

Kalkınma hıziyfl© ilgili mütalâalarıma (son 
vermeden önce, yapılan ikinci tahminlere göre 
yüzde 5,6 nisbetlindeki kalkınma hızının içinde 
sanayi sektörünün payının yüzde 3,6 ıgilbi düşük 
bir seviyede kaldığına İşaret eden arkadaşları
mız, eltoette ki, bu düşüklüğe işaret etmekte hak
lıdırlar. Ancak, Ibu tahmin ikinci tahmindir. Bi
liyorsunuz, üç defa kalkınma hızı tahminleri he
sapları yapıilıyor Türkiye'de. Halen ikinci hesap 
yapılmıştır, Mart ayında da üçüncüsü yapıla
caktır. Mart ayında yapılacak (hesap neticesinde 
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üretim rakamları (bize onu [gösteriyor ki, sanayi 
sektöründe bu hız Ibir miktar yükselecektir; 
yüzde 8, yüzde 9 a varması ümMediliyor. 

ıSaym Feyzioğlu, «Tarım sektörünü kaldır-
dırmaya mecburuz» diye ifade ettiler. Bu itemen-
niye aynan katılıyorum. 

Şimdi, ıSaym Feyzioğlu'nun sözleri arasında 
- bilmiyorum doğru not edebildim mi - şöyle bir 
cümle geçitli : «Hesapsız ve dikkatsiz ıbir reform 
- Personel Kanununda olduğu gibi dedi ve bi
zim oturmakta olduğumuz sıralan gösterdi -
milyarlara malolmuşltur. Toprak konusunda da 
reform yapılırken Iböyle olmamalı, daha dikkatli 
davranılmalıdır.» 

Muhterem milletvekilleri; Ibir noktayı müşa
hede etmiş Ibulunuyorum : Personel reformunu, 
Sayın Feyzioğlu'ma iyi anlatamamışız. Zannedi
yorum ki, Sayın Feyzioğlu ne bu kanunun ge
rekçesini, ne de tümünü inoelemiek fırsatını bu
lamamıştır. Hesapsız ve dikkatsiz foir reform de
ğildir, Personel Kanunu bir reformdur, imkân 
dâhilinde dikkatli hareket edilmiş, imkân dâhi
linde hesaplı hareket edilmiştir. «Hesapsız» tâ
birinden, (bunun portesinin evvelâ 2,5 milyar lira 
ifade edilip, ıblâhara 6 milyar lirayı bulduğu 
kastediliyorsa, ıSaym Feyzioğlu'nun bu mütalâ
asını serd etmeden önce Yüksek Parlâmento ta
rafından Ibu kanun tasarısında yapılan değişik
liklerin ne miktarda külfet yüklediğini hesabe-
dip ondan sonra bu mütalâada (bulunmak gere
kirdi. 

«Dikkatsiz reform» dan maksatları, şikâyet
lere hakıp, o şikâyetlerin haklı olduğu nokta
sından hareket ediyorlarsa, ben kendilerine şu
nu arz edeyim ki, bu şikâyetlerin (büyük bir kıs
mı haklı (bir mesnede dayanmıyor. Bir def a da
ha ifade ettim : Personel Kanuniyle ilgili anaşi-
kâyetleri 5 - 6 noktada toplamak mümkündür. 
Bunun haricinde önemli Ibir şikâyet yoktur. Bu 
5 - 6 noktada (toplanabilecek olan şikâyetlerden 
bir tanesi yan ödemelerle ilgilidir. 

Muhterem milletvekilleri1; şikâyetler şu mes
nede dayanıyor : 

Hem 1327 sayılı Kanunun getirdiği göster
geye göre 7 katsayı ile çarpılan rakamı alalım, 
hem de şimdiye kadar almakta olduğumuz yan 
ödemeler devam etsin, şimdiye kadar mevcut bu
lunan avantajlarımız devam etsin... Böyle bir 
noktaya dayanıyor. Bunu haklı görmeye imkân 
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foktur. Yalnız, Ibu kanunun kemdi (bünyesi içe
risinde bâzı yan ödemelere de yer veriliyor. Bun
lar, fazla çalışma ücreti; şüphesiz ki, fazla ça
lışma ücreti deyince, her fazla çalışana, hafta
da 39 satten her fada çalışana fazla çalışma üc
reti verilecek değil. (Sahasında kâfi derecede ye
tişmiş eleman olmadığından dolayı, kâfi dere
cede istihdam edilemediğinden ötürü fazla çalı
şılıyorsa, ona fazla çalışma ücreti verilecek. Ay
rıca, sağlık için, hayat için tehlike arz eden, iş 
güçlüğü arz eden, normalin üzerinde çalışma ya
pılan yerlerde - ki, îbunlar teknik personelle s&ğ-
llık personelini ifade etmektedir - iş güçlüğü, iş 
riski, tedarik güçlüğü (zamları (bu tasanda öngö
rülmüştür. !Bu maddeler, hazırlıkları bitip tam 
olarak tatbikata girmediği için Ibâzı şikâyetler 
yapılmaktadır. Bu (maddelerin tatbikine başla
nıldıktan (sonra hu şikâyetler genliş ölçüde orta
dan kalkacaktır. 

Ayrıca, evvelce zamanın geçmesiyle otoma
tik (sekilide 3 üst dereceye terfi etme esası da 
mevcuıdolduğundan, genellikle hir dairede hem 
genel müdür, hem igenel müdür muavini, hem de 
Ibâffl memurlar, şefler 1 nci dereceye kadar terfi 
edebiliyorlardı. Zamanın geçmesiyle 1 nci dere
ceye kadar terfi etme esası kalidırılmişjtır. Şikâ
yetlerin 'bir kıismı Ida bundan ileri gelmektedir. 
Birinci dereceye kadar zamanın geçmesiyle terfi 
etme esasının kaldırılması doğrudur, ehliyet ve 
liyakate göre terfi etme ©sası konulmuştur. Ter
fi, Devlet hizmetinde (bir dinamizm getirmelidir; 
otomatik terfi olunca, Devlet işlerinde dina
mizm kayboluyor. Binaenaleyh, Ibu şikâyetleri ide 
haklı görmeye imkân yoktur. 

IBir diğer şikâyet : «3 üst dereceye kadar ter
fi etmiştik, filân kademeye intibak ettik, o ka
demeden sonra artık terfi edemiyoruz, yan ter
fi İde yapamıyoruz dikey terfi de yapamıyoruz» 
tarzındaki iddiadır. ' 

Bu iddia da Personel Kanununun getirdiği 
sistemi iyi bilmemekten ileri geliyor. Personel 
Kanunu; görülen iş ile derece arasında, kadro 
arasında fonksiyonel irtibat 'getirmiştir. Binaen
aleyh, işe göre ücret verilecektir. Eğer, eski (sis
teme göre 3 üst derece dolayısiyle igördüğü işte 
bir değişiklik olmadan o dereceye terfi etmiş 
.bulunuyordu, halbuki (gördüğü işin derecesi şim
di daha düşük Ibir derece olarak tesbiıt edilmiş
se, bu kanunun teshit ettiği tavanı zaten delmiş 

bulunduğundan, ayrıca yana doğru veya yuka
rıya doğru terfi etmesi zaten düşünülemez. Bu 
da kanunun getirdiği (bir 'başka prensiptir. Şikâ
yetlerin bir losmı da Iburada toplanıyor. Bir baş
ka nokta da : 

1 «Gayet 'öhemımiyetsıiz işler gören hâizi kim
seler çok üst derecelere intibak etmiş» tarzında
ki şikâyetlerdir. 

Evvelâ; hu intibaklarda tatbikat hatası var 
mı yok mu, hunu inceleyip, tatbikat hatası olan
ları düzeltiyoruz. 

İkincisi; eğer böyle yapılmış doğru intibak
lar varsa, bu yeni kanunun aksaklığını değil, 
esM rejimin aksaklığını gösteriyor ve eski re
jimde hakkı müktesebolmuş olan hususların 
yeni kanunla Mecliste yapılan değişiklikler do
layısiyle muhafaza edilmiş olmasından ileri ge
liyor. 

Bir başka şikâyet : «Mektepten yeni mezun 
olmuş olan kimse, bilfarz teknik elemanlarda 9 
ncu derecenin 3 ncü kademesine intibak ediyor, 
halbuki 6 senelik teknik eleman da 9 ncu dere
cenin 3 ncü kademesine intibak ediyor. Yeni me
zunla, 6 senelik mezun bir olur mu?» tarzındaki 
iddiadır. 

Bu iddia, ilk nazarda fevkalâde haklı imiş 
gibi görünmelcte ise de, bunun da münakaşa edi
lecek tarafları mevcuttur. Bir defa, malûm ol
duğu gibi, hakkı müktesep, bir şey kazanılmış 
ise hakkı müktesep müessesesi ileri sürülerek o 
muhafaza ediliyor... Bu noktadan hareket et
tiğimiz zaman, halen çalışanların hiçbir hakkı 
elinden alınmamıştır. Olsa olsa yeni mezuna ye
ni bir hak verilmiştir. Şu halde, eski hükümlere 
göre muayyen noktalara kadar terfi etmiş olan 
kimseler, yeni esaslara göre terfilerine devam 
edeceklerdir, Onlardan hir şey alınıyor değil, 
yeni mezunlara bir şey veriliyor. Bunun da se
bebi, o meslekler cazip olsun, o mesleklere bun
dan böyle daha çok intisabetmek istiyen kimse 
bulunsun. Bu noktadan hareket edilerek bu ya
pılmıştır. 

Kaldı ki, meseleyi şu açıdan da müzakere 
ettiğimiz zaman; eğer halihazırda çalışan kim
se, halihazırda çalışan teknik eleman veya sağ
lık personeli iki seneden beri çalışıyor ise, o da 
9 ncu derecenin 3 ncü kademesine intibak ede
cektir. Demek ki, 4 yıllık kıdem kazanıyor. 
Yeni mezundan daha aşağı bir dereceye intı-
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bak edemez. Fakat, bu arkadaşlarımız, bu per
sonel «4 sene kıdem kazanıyorum, 3 sene kıdem 
kazanıyorum» diye düşünmüyor da, «yeni me
zun ile ben niye böyle bir oluyorum?» diye dü
şünüyor. 

Bununla beraber, Personel Kanununun her 
noktası fevkalâde isabetli ve doğrudur diye bir 
iddia da ileri sürmüyorum. Personel Kanunu
nun eksik ve noksan tarafları veya uygulama
da bâzı anormallikler gösteren tarafları elbet-
teki yine kanun yoluyla düzeltilecektir ve dü
zeltilmesi mümkündür. Ancak, bu kanun yıllan
mış ve bir sistem olmaktan çıkmış bir rejimi 
değiştirmekte ve yeni bir sistem getirmektedir, 
yeni bir reform getirmektedir. Bu kanunun ne 
getirdiği ileriki yıllarda belli olacaktır ve Sa
yın Gürsan'ın dediği gibi, öyle bir senede, iki 
senede veya 3 ayda, 6 ayda tahakkuk etmiş bir 
reform değildir. Bu kanunun tatbikiyle ilgili 
esaslar, ilgili çalışmalar yıllarca devam ede
cektir. Belki 10 sene, 15 sene sonra kemaliyle 
bu reform tahakkuk edebilecektir. î^in bu saf
hasında muhterem Parlâmentomuzun kendi 
eserine sahip çıkmasının doğru olacağını işa
ret etmek isterim. 

Sayın Feyzioğîu - bilmiyorum iyi not ede
bilmiş miyim? - şöyle bir ifadede bulundular : 
«Baskı grupları yürüyüşe geçerler, hakkını-
alırlar, köylü hakkını alamaz.» Yani, köylü yü
rüyüşe geçmez, köylü de hakkını alamaz. 

Şimdi, Sayın Feyzioğîu'nun takdirine arz 
ediyorum. Böyle bir cümle parlâmento kürsü
sünden sarf edildiği anda kimin faydasınadır, 
kimin yararınadır ve Türkiye'de herkesi yürüyü
şe geçirmekte kimin menfaati vardır? Kaldı ki, 
defaatle beyan ettim. Eğer bundan maksat, Per
sonel Kanunu ile ilgili olarak yapılan eylemler 
neticesinde tâvizler verildiğini ifade etmek ise; 
bu, katiyetle yanlıştır ve hatalıdır. Hiç kimse 
yürüyüşe geçtiği esbabı mucibesiyle, eylemde 
bulunduğu esbabı mucibesiyle hiçbir şey alma
mıştır, hiçbir tâviz hiç kimseye bu esbabı muci-
beyle verilmemiştir. 

Biraz önce arz ettim, 657 sayılı Kanunu de
ğiştiren 1327 sayılı Kanun içinde bâzı yan öde
me maddeleri vardır. Eyleme geçilmemiş olsa 
da, harekete geçilmemiş bulunsa da o maddelere 
uygun olarak yan ödemeleri vermek için bâzı 
çalışmalar yapılacak idi. Bu çalışmalar kanu-
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nun emri icabı yapılmaktadır. Yoksa harekete 
geçildiği için, yürüyüşe geçildiği için değil. Bu 
sözümün yanlış olduğunu düşünen arkadaşım 
varsa, özel surette teşrif etsin, kendisine daha 
detaylı, daha teferruatlı izahat arz ederim. 

Şimdi, Sayın Feyzioğîu düşüncesini deyit 
için diyor ki : «Orman köyleri için küçücük 
bir ödeneği bütçeye koymadılar.» 

Muhterem arkadaşlar; 6831 sayılı Orman 
Kanununun 13 ncü maddesi orman köylerinin 
kalkındırılmasında kullanılmak üzere, her yıl 
bütçelerine 50 milyon liralık kredi ödeneği ko
nulmasını öngörmektedir. Sayın Feyzioğîu da 
takdir eder ki, bu ödeneğin bütçeye konulması 
mühim değil, mahalline sarf edilmesi mühimdir, 
iyi kullanılması mühimdir, iyi kullanılmasını 
temin edecek şartlar yerine getirilmediği için 
bu ödenek konulamamaktadır. Köy isleri Ba
kanlığı ile Orman Bakanlığı arasında bu konu
da çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar ne
ticelendiği zaman, bu ödenekler bütçeye konu
lacaktır. 

Sayın Feyzioğîu, işsizlik konusuna temas 
ettiler. Elbette ki, Türkiye'de işsizlere iş bul
mak lâzımdır ve her sene daha çok iş bulmak 
lâzımdır. Ancak, bu noktada insaflı olmak için, 
bir vakıayı da gözden uzak tutmamak lâzımge-
lir. O da, Türkiye'de nüfusun yüzde 2,5 nis-
betinde arttığıdır ye Sayın Feyzioğîu'nun ifa
desiyle her sene 400 000 vicarında yeni işgücü
ne iş bulmak zaruretinde kaldığımızdır. 

Bu noktadan hareketle şimdiye kadar yapı
lanlara bir göz atılacak olursa, çok şey yapıl
mış olduğu görülür. Ayrıca, yeni iş bulanların 
azalmakta olduğu tarzındaki mütalâayı da, iş ve 
işçi Bulma Kurumlarına müracaat etmeksizin 
iş bulanların adedi ne kadardır? Bu rakamı tes-
bit etmeden tam ve doğru olarak bu mütalâayı 
söyliyebilmek mümkün değildir düşüncesinde
yiz. 

Sayın Feyzioğlu'nun köy ile ilgili mütalâala
rına yeniden dönüyorum,. 

Muhterem milletvekilleri; İkinci Kalkınma 
Pjâımjıiıdır ki, köy sorunları ilk defa o vüsat
te ve o genişlikte yerini bulmuştur. Bh İnci Kal
kınma Kânında.köy sorunlarıyla ilgili bu dere
ce detaylı bir pasaj mevcut değil idi. Köyleri
miz için yapılanların bâzılarını burada zikret
mek istiyorum. 
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1960 - 1965 döneminde 6351 kilometre köy 
yolu yapılmış, 261 milyon lira^ harcanmıştır. 
1965 - 1969 döneminde 20586 kilometre köy yo
lu yapılmıştır. 6 351 kilometre ve 20 586 kilo
metre. 1 milyar 270 milyon Tl. harcanmıştır. 
1970 yılında 400 milyon Tl. sarfiyle 7 000 kilo
metre köy yolu yapımı üzerinde çalışmalarda 
bulunulmuştur. 

Köy içme sularına gelince : 1960 - 1965 dö
neminde 4 668 üniteye su getirilmiş, 339 mil
yon Tl. harcanmıştır. 1965 - 1969 döneminde 
ise 11 758 üniteye su getirilmiştir ve 1 milyar 
67 milyon Tl. harcanmıştır. 1970 yılında 405 
milyon Tl. sarfiyle 5 000 üniteye su getirmek 
için çalışmalar yapılmıştır. 

SÜLEYMAN, MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Bakan, köylünün payları içinde mi? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Köylünün payları fevkalâde cüzi kal
maktadır. 

ithalâtın terekkübü, yatırım malları aleyhi
ne bir gelişme kaydediyor diye arkadaşımız 
ifadede bulundu. 1963 yılında 256 milyon do
lar tutarında yatırım malı, 327 milyon ham
madde, 104 milyon tüketim maddesi ithal edil
miştir. 1970 yılında 285 milyon yatırım, 530 
milyon hammadde, 120 milyon tüketim, top
lam : 935 milyon dolar. 

Şimdi, bu rakamlar şüphesiz nispî rakam
lar değildir. Yatırım ithalâtının yıllar itibariy
le çoğalarak gittiğini göstermektedir. Ham
madde ithalâtının çoğaldığını göstermektedir, 
tüketim malı ithalâtının da bu İM yatırım ve 
hammadde ithalâtının çoğalması nisbetinde ol
mamakla beraber, yine bir çoğalma kaydettiği
ni göstermektedir. Ancak, Türkiye'nin ithalâtı
nın dekompozisyonu içerisinde yatırım malla
rıyla hammadde ithalâtının büyük yer işgal et
tiğini göstermektedir. 

Sayın Feyzioğlu, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin iştirakleri konusuna değindi. Bu husus
ta uzun boylu izahat verip vaktinizi almak iste
miyorum. Ancak şunu zikretmekle iktifa" edece
ğim: 1964 yılında 440 sayılı Kanun yürürlüğe 
girmiştir. Bu tarihte 95 aded iştirak vardı. 1964 
ten bugüne kadar 35 iştirak daha kurulmuştur 
ve bu 35 iştirak, 444 sayılı Kanuna uygun şe
kilde' çıkarılan tüzüğe göre kurulmuştur. 

Sayın Feyzioğlu, gübre kredilerinin, buğ
day kredilerinin tahsilatında geri dönmelerin 
fevkalâde düşük olduğu, tahsilatın yıldan yıla 
düştüğü tarzında bir mütalâada bulundu. Bu 
mütalâayı Türkiye'de üstüste üç yıl nâmüsait 
hava şartlan içerisinde iyi mahsul elde edile
memiş olduğunu düşünerek değerlendirmek lâ
zımdır. 

Sayın Uğur'un, «A. P. iktidarı Türkiye'nin 
gelişmesinin özel kesime göre yapılması lâzun-
geldiğine kaanidir» tarzındaki sözlerini Anaya
sa hükümlerini zikrederek cevaplandırmış bu
lunuyorum. 

Sayın Uğur sözlerinin bir yerinde dedi ki, 
«Kooperatifçiliği kolhozculuk sayarlar, toprak 
reformundan bahsetmekten umacı gibi kaçın
maktadırlar.» 

Bu mütalâanın doğru olmadığını İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânından pasajlar okuyarak 
ifade etmek mümkündür. 

NEODET UĞUR (İstanbul) — Program ya
zıyor Sayın Erez. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Program, tarım reformu yapılmıya-
cak diye mi yazıyor? 

NEODET UĞUR (istanbul) — Kooperatif
çilik hakkında yazıyor. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — O halde kooperatifçiliği okuyayım; 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, sayfa 247; 
«Tarım kredilerinin miktarı, dağıtım şartlan 
ve düzeni üretimin artınlmasına ve sosyal he
deflerin gerçekleştirilmesine uydurulacaktır. 
Bu amaçla dar boğaz toprak baremi ve temina
tın kısıtlayıcısı olması önlenecek, krediler mo
dern girdilere yönetilecek, kredilerle koopera
tiflerin gelişmesi desteklenecek, üreticiye ser
maye yetersizliğinden gelir kaybına uğratmıya-
cak kredi kolaylıklan sağlanacaktır.» 

Başka tedbir; «Orta ve özellikle küçük ta
ran işletmelerinin, üretimi artıncı girdileri sağ-
lıyaeak sermayelerinin yetersizliği nedeniyle 
işletmelerin makina, donatım ve kredi gibi ihti-
yaçlannı elde etmeleri ve pazarlamayı işletme 
yönünden daha elverişli yürütmeleri için koo
peratifleşme teşvik edilecektir,» 

Buna benzer birçok pasajlar vardır. Aynca 
24 . 4 . 1969 tarihinde 1163 sayılı Kooperatif
ler Kanunu da Hükümetin teklifi üzerine Mec-
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lislerimdzce kabul edilmiştir. Bu (kanunun 93 ncü 
maddesinde de kooperatifleri teşvük eden bir
çok muafiyetler zikredilmiştir ve zannediyorum 
ki, 1971 programı da kooperatifçilik kolihozcu-
luktur diye bir şey yazmamıştır. 

Sayın Uğur, Ziraat Bankası (kredilerinin 
varlıklılara açıldığını, küçük çiftçilere veril
mediğini ifade etti. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Program ya
zıyor Sayın Erez. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Programda ne söylediğini bilmiyo
rum, ama bunun doğru olmadığını şu rakam
larla ifade etmek istiyorum : Kredi limiti 10 000 
liraya kadar olan kredilerden açılan kredilerin 
toplamı 5 006 764 000, toplam kredilerin % 47,7 
si. 10 000 den 20 000 e kadar olan krediler 
toplam kredilerin % 9,5 u, 20 000 den 50 000 e 
kadar olan krediler toplam kredilerin % 10 u, 
50 000 den yukarı olan krediler toplam kredi
lerin % 7 si, 

Sayın Uğur'un eğitimle ilgili mütalâalarına 
da cevap vermek istiyorum, Teknisyen okulla
rının gelişimi; 1969 - 1970 yılında okul sayısı 
32, öğrenci sayısı 1 547; 1970 -1971 de okul sa
yısı 36, öğrenci sayısı 3 166, artış nisbeti 
% 104,7. 

Sanat enstitüleri gelişimi; 1964 - 1965 te 
okul sayısı 110, öğrenci sayısı 20 594; 1969 -
1970 te okul sayısı 133 -110 dan 133 e çıkıyor -
öğrenci sayısı 43 473, artış yüzdesi % 111. 
1970 - 1971 de okul sayısı 136, öğrenci sayısı 
48 379, artış nisbeti % 11,3. 

Arkadaşımın üniversite bütçeleri ile ilgili 
mütalâasına geçiyorum: 1964 yılında üniversite
lerimize (A/l), (A/2), (A/3) tertiplerinden 
287 780 000 Tl. verilmiştir. 1969 da bu rakam 
956 029 000 e yükselmiştir. Demek ki, 1964 te 
287 milyon, 1969 da 956 milyon. Bunun içeri
sinde 1964 te yatırım ödeneği 55 885 000 Tl. 
iken 1969 da yatırım ödeneği 245 600 000 Tl. 
olmuştur. 1970 yılında ise üniversitelere veri
len toplam ödenek 1 milyar 89 milyon Tl. sini 
bulmuştur. Bu rakamlar gösteriyor İd, Sayın 
Uğur'un iddia ettiği gibi üniversiteler ihmal 
edilmemiştir. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; bu su
retle değerli arkadaşlarımızın lütfettikleri mü
talâalara anahatları itibariyle arzı cevabetmiş 

bulunuyorum. Cevap arz etmediğim noktalara 
vaktin kifayetsizliği dolayısiyle temas edemedi
ğimi, ancak bunun bu mütalâalara iştirak etti
ğim mânasına alınmamasını istirham ediyorum. 
Yüksek Heyetinize saygılarımı sunuyorum. (A. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na ikinci defa Sayın Turhan Feyzioğlu, buyu
run efendim. 

Sayın Feyzioğlu bu konuşmanız biliyorsunuz 
ki, 30 dakikadır efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkanın hatırlat
tıkları gibi, değerli arkadaşlarım, konuşma ya
rım saatle sınırlıdır. Fakat Sayın Bakan ve 
Sayın Bayar arkadaşımız o kadar çok malzeme 
verdiler ve o kadar çok açıklanmaya muhtaç 
konular ortaya koydular ki, yarım saat içinde 
bunların hepsini söyliyemezsem ben de Sayın 
Bakan gibi, konuşmamın sonunda cevap vere
mediğim her noktaya iştirak ettiğim mânası 
çıkarılmasın demek zorunda kalacağım. 

izin verirseniz evvelâ bir genel müşahedemi 
arz edeyim : Bugün çok dikkatimi çeken hâdi
se, bilhassa Sayın Bakan konuşmasında mesele
leri izah ederlerken, sanki Devlet Plânlama Teş
kilâtı baskısı olarak nüshası elimde bulunan beş 
ciltlik 1971 yılı programının; ki Resmî Gazetede 
Hükümetin imzasiyle yayınlanmıştır; altında 
kendi imzaları yokmuş, bu programın Hüküme
ti iltizam eden hiçbir tarafı yokmuş gibi konuştu
lar. Sanki oraya imza atan Sayın Maliye Baka
nı. başka bir şahıstır, burada meseleleri izah 
eden Sayın Maliye Bakanı başka bir şahıstır. 
Bunu doğrusu bugüne kadar bu işlerdeki ciddi
yetiyle tanıdığımız sayın arkadaşımız bakımın
dan yadırgadığımı arz etmek isterim. 

' Misaller arz edeyim; arkadaşlar kısa kısa 
birkaç nokta: Bu Devlet Plânlama Teşkilâtının 
belgesi, Sayın Başbakanın, Sayın Maliye Ba
kanının bütün bakanların imzasını taşıyan bel
ge diyor ki; krediler 1966 ilâ 1970 yılları ara
sında geri dönüş bakımından şöyle bir durum 
arz etmiştir: % 86 sı geri dönüyordu, tarımda 
modern girdileri, teknolojiyi geliştirmek için 
kullanılan sertifikalı tohumluk, kimyevi gübre 
kredilerinin % 10 a düştü, bâzı bölgelerde 
% 03, e düştü ve bunu bu vesika izah ediyor, 
sebeplerini söylemiş. Bu sebepleri saymış. Bun-
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ların altında da Sayın Bakanın imzası var. Sa
yın Bakan orada zikredilen sebepleri sanki ken
disi imzalamamış gibi ve Devletin Plânlama 
Teşkilâtı bunun gerçek sebeplerini izah etmemiş 
gibi, «Hava şartları iyi gitmedi de, hava şartları 
fena olduğu için bu krediler geri dönmedi.» di
yor. 

Mesele bundan ibaret değildir. Bu mevzuu 
bir Meclis araştırması konusu yapacağımızı arz 
ettim. Meclis araştırması yaptığımız zaman emi
nim ki, bizzat Sayın Erez bu komisyonda hazır 
bulunsalar kimlere nasıl verildiği, neden geri 
dönmediği, bu kredilerin nasıl dağıtıldığı açık
lığa kavuştuğu zaman işin altında hava şart
ları dışında bâzı sebepler bulunduğunu tesbit 
edeceklerdir. Esasen imzalariyle bu husus tes
bit ve tescil edilmiştir. Lütfen ilgili sayfasına 
baksınlar. Hemen arz edeyim kolaylık için 
1 B cildi, iktisadi Plânlama cildi, sayfa 72 - 73. 
Kolaylık olur*. 

Muhterem arkadaşlarım, tarım konusunda 
diyorlar ki, ilerleme hızı düşük olmuştur. Arz et
tim, % 4,1 yerine üç yılın ortalaması % 0,7 
dir. Hava şartlarının hiç tesiri olmamıştır de-
seydim Sayın Bakan hava şartlarını zikret
mekte haklı olabilirdi. Hava şartlarının Türki
ye tarımına tesiri belli. Başlıca ıstırap konu
larımızdan biri, Türkiye'de hâlâ hava şartları
nın bu derecede çok etkili olması. Ama iklim 
icabı, daima da bir ölçüde etkili olmaya devam 
edecek. Dünyanın her yerinde olur. Fakat arka
daşlar, yine Sayın Bakanın imzasını taşıyan bu 
1971 programı meselenin sadece hava şartlariyle 
izahı mümkün olmadığını söylüyor ve temas et
tiğim meseleye parmak basarak eğitim yeter
sizliği yüzünden verimliliği artırıcı girdiler ve 
sermaye kullanımları ile üretim artışı arasında 
gerekli ilişki kurulamamıştır, diyor. Bunun al
tına bizzat imza atmışsınız Sayın Bakan. 
Türkiye'nin gerçeği bu. Hava şartlarıdır, me
sele bundan ibarettir diye bunun ardına sığı
nırsak, o zaman bu programın icabını yapma
yız, noksanımızı telâfi etmeyiz. Halbuki Türki
ye'de birazdan eğitim konusundaki övünmele
rin cevabını arz ederken yine imzanızı taşıyan 
resmî rakamlarla arz edeceğim ki, bilhassa tarım 
alanında, hayati alanda eğitim ihmal edilmek
tedir. Yetişmiş insan gücünden mahrumiyeti
miz vardır, hayvancılığımızın, tarımımızın ge-

I üşmesini engelliyen başlıca dar boğazlardan bi
ri budur. Bu husus tescil edilmiştir. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Yaşa Feyzioğlu. 

M. Gk P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Devamla) — Sayın Maliye Bakanı

nın en azıdan böyle bir yardımı^oldu, dostlar
dan zaman zaman tasvip görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, işsizlik konusunda 
Sayın Bakan ileri sürdüğüm hususa itiraz etti
ler ve istatistikleri tefsirde dediler ki, «iş ve 
İşçi Bulma Kurumunun dışında da iş bulanlar 
vardır.» Ben Sayın Maliye Bakanı gibi ciddi 
kir arkadaştan böyle bir izah beklemeydim. İş
sizlik konusu Türkiye'de artarak giden bir dert 
midir, değil midir Saym Bakan? «iş Bulma 
Kurumu dışında da iş bulanlar vardır.» deme
niz neyi halleder? iş Bulma Kurumu dışında iş 
bulanlar olduğu belli; o kanaldan 35 - 40 bin 
kişi geliyor; 400 binler söz konusudur. Ama si
zin imzanızı taşıyan raporda, iş ve işçi Bulma 
Kurumuna müraeaatlerin geçen yıl yüzde 9,5 
arttığını bir öncesine göre, iş bulmanın ise bir 
yıl öncesine göre yüzde 5,5 azaldığını; yani 
talebin fazla iş bulmanın daha az olduğunu zik
rediyorsunuz. Fakat bu sadece bir açıdan söy
lenmiş olan rakamdır, Kurumdan geçenler; Ku
rumdan geçmiyenler için yine sizin imzanızı ta
şıyan başka rakam vardır. 

1971 programında açıkça ifade buyuruyor
sunuz İd, daha doğrusu Devlet Plânlama Teş
kilâtı uzmanları tesbit etmişler ki; 1970 te. 
400 000 kol insan yeniden iş aramış, 229 000 iş 
azalmış - artmış demiyorum - bunu bizzat 1971 
programı ifade ediyor, istihdam istatistikleri 
sadece İşçi Bulma Kurumunun istatistiklerin
den ibaret olsaydı, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
başka metotlarla istihdam tahminleri hiç değil
se yapmasa ve bu rakamları ortaya koymasa ve 
bunlar bizzat tarafı âlinizden imzalanmamış bu
lunsaydı ; bana- verdiğiniz cevap, yani «işçi Bul-* 
ma Kurumu istatistikleri meseleyi olduğu gibi 
göstermez, başka yönü vardır.» cevabınız me
seleyi geçiştirmeye kâfi gelirdi. 

iştirakler konusunda, Sayın Bakanın ceva
bına hayret ettim. Bu iştirakler 440 sayılı 
Kanunun tüzüğüne göre yapılmıştır. 

Arkadaşlar; İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
I iştiraklerinden, bahsederken yine bizzat Hükü-
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metin imzasını taşıyan Devlet Plânlama Teşki
lâtı belgesiyle bu millî müesseselerin yüzde 9 
faizle para alıp yüzde 0,5 ten az, yüzde 0,35 
gelir getiren iştiraklere bağlamış olduğunu ifa
de ettim. Bunun için de bir araştırma getire
ceğimizi arz ettim. Bu mevzuda bizzat imza
nızı taşıyan raporda, bunun korkunç bir kay
nak kaybına yol açtığı yazılmıştır. O halde bu
nu «tüzüğüne göre yapılmıştır» diye izah etmek 
kâfi değildir. O zaman ona, kitabını uydurmak 
denir. «Kitapta madde vardır, iştirakler yapı
lır» başka şey. iştirakler, bu kadar sorumsuz
ca yapılmasın. Belki sizin zamanı iktidarınızdan 
evvel yapılmış olanlar da vardır. Çıksın meyda
na efendim. Bu konuda hata yapılmamıştır, de-
miyelim. Hata vardır, üstüne yürüyelim, tashih 
edelim. 

Bir başka konuda, ki bilhassa bu beni üz
dü: 

Sayın Bakan, «İyi not 'edebildim mi, bilmi
yorum» ifadesiyle ve gerçi bir kaydi ihtirazi ile 
beyanda bulundular, iyi not etmemişlerdir ve
ya maksadımı yanlış anlamışlardır. Esasen ko
nuşmamın metni matbu olarak dağıtılmış oldu
ğuna göre, matbu bir metni temin edebilirler 
ve yanlış not etmek veya yanlış anlamak ihti
malini bu suretle bertaraf edebilirlerdi. 

Muhterem arkadaşlar; ben Türk köylüsünün 
beklediğini bulamadığını, ifade ederken rakam
lara ve resmî belgelere dayandım. Kabili ispat 
olmıyan ve resmî belgelere dayanmıyan, bizzat 
Sayın Bakanın, Sayın Başbakanın imzasını ta-
şımıyan hiçjbir rakam söylememeye dikkat et
tim. Buyuruyorlar ki, «Türkiye'de baskı grupu 
teşkil edebilen, teşkilâtlı bir şekilde hakkını 
alabilen zümreler bâzı neticeler elde ediyorlar» 
sözüm, âdeta birtakım yürüyüşleri ve saire ha
rekete getirmek bakımından söylenmiş bir söz
dür. Zannediyorum ki bu konuda bu Mecliste 
son tariz yapabileceğiniz arkadaş benim, Sayın 
Bakan. Bu mevzuda iktidar sorumluluğunu ta
şımadığımız halde, Türkiye'de kanunsuz eylem
lerin karşısına en büyük azimle dikilen bir in
sana bu tarzda bir tarizde bulunmak hakkınız 
değildir. Ama aşikâr olan da şudur ki, Türki
ye'de - yine bunu kendi plânınızda ifade etmiş- . 
sinizdir - birtakım zümreler prodüktivite artışı 
ile irtibatlı olmaksızın ve Türkiye'nin kalkınma 
gayretlerini - şu belgede bizzat ifade ettiğiniz 

gibi - bazan baltalıyabilecek ölçülerde hak isti-
yebilmektedirler. Siz ne derseniz deyiniz; Per
sonel Kanunu konusunda, nerede bir miting ve 
direnme olmuş ise hemen arkasından ilgili Ba
kan, «Maliye Bakanlığı ile mutabakat tesis et
tik; on güne kadar meseleyi hallediyoruz; 15 
güne kadar yönetmeliği çıkıyor; yan ödemeler 
verilecektir» teminatını söylemiştir ve bu bir 
gerçektir, hâdiseler herkesin gözü önünde cere
yan etmiştir. 

Biz burada, «Türk köylüsünün de sahibi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olsun. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Türk köylüsünün hakkı
na sahip çıksın» demiş isek, bunda muaheze edi
lecek bir şey yoktur. 

Orman köyleriyle ilgili ödenek - daha evvel, 
üç yıl önce yine bu kürsüden ifade etmişim
dir - verilmemiştir ve insaf ile söylemişimdir ki, 
gelmiş geçmiş bütün iktidarlar bütçelerinde or
man köylüsünün hakkını vermemiştir. Bunu ra
kamlarla ortaya koymuşumdur. 10 senede 500 mil
yon lira yerine, 10 senede 11,5 milyon lira para 
verilmiş olduğu, yine sizin imzanızla değilse bi
le, o zamanın Hükümette bulunan Bakan arka
daşlarım ve Sayın Başbakanın imzasını taşı
yan şu raporda ve şu plânda kaydedilmiştir: 
«Orman köylüsünün hakkı olan kanuni ödene
ği koymadık» diyorlar, itiraf ediyorlar ve «Ha
yır, koyduk» diyemiyorlar. Ama mazeretleri 
şudur: «Efendim, Orman Bakanlığı ile Köy İş
leri Bakanlığı bu paranın nasıl kullanılacağı 
üzerinde çalışıyormuş. Paranın konması mühim 
değilmiş, kullanılabilmesi mühim imiş,. Nasıl 
kullanılabileceği hususunda incelemeler tamam
lanmadığı için para konmamış...» 

Sayın Maliye Bakanının insafına başvuruyo
rum. Bu mazereti Maliye Bakanlığı, bu kürsüye 
ilk defa bu sene mi getiriyor? Geçen sene, ev
velki sene ve daha evvelki sene, orman köyleri 
için bu para konmadığı zaman ve biz de bunu 
söylediğimiz vakit, daima aynı mazeret söylen
miştir. Daima, «iki bakanlık arasında çalışma... 
Hükümet inceleme yapıyor. Nasıl kullanacağı
mızı bilmiyoruz» denmiştir. Arkadaşlar, ödenek 
konmadan kullanılmaz. Aslında bu, bütçe darlı
ğının son açığının yükünü orman köylüsüne 
yüklemektir. 

Misal olarak, Ziraat Bankası için de aynı 
şeyi söyledim. Ziraat Bankasının sermayesine 
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bütçeden yüzde 1 para ayrılır. 38 milyardan 380 
milyon lira ayrılacaktı. 26 milyardan 260 mil
yon ayrılacaktı. 260 milyon lira yerine 59 mil
yon lira geçen sene ayırdığınız zaman geçen se
nelerde ısorduk; 38 (milyardan 380 milyon lira
yı ayırmanız icabederken, Ziraat Bankasına (bu
nu vermediğiniz için de soruyoruz. Bunun ceva
bını lütfetmediniz. Burada (da acaba, Ziraat Ban
kası bu sermaye kasasına girerse ne yapacağı
nı bilmiyordu mazereti var mıdır? Aşikâr bir 
şekilde para darlığının yükünü Ziraat Bankası 
sermayesi kontumda, kanunun emrini yerine 
getirmemek suretiyle bir dereceye kadar hafif
letmek durumu vardır. Bunun içindir ki biz, 
Türk köylüsünün hakkı olan bu kalemlerde, bu 
ödeneklerin verilmesinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi sahip çıksın, diyoruz. * 

Muhterem arkadaşlarım; dış ticaret ile ilgili 
konularda Sayın Bakan, ifade ettiğimiz tenMd-

-lerin değer taşıdığını, bir dereceye kadar doğ
ru olduğunu, lütfen kabul buyurdular. Yalnız 
dediler ki, «Bu daimp, 1963 ten beri böyle ol
muştur.» Meseleye v başka açıdan bakarak, 
dış ticaret sektör' ,JI gayrisâfi millî hâsıla için
deki yeri açısının bakarak bâzı rakamlar ver
diler. 

Bir defa, «Dış ticaret sektörü» deyince, ta
biî mesele değişir. Çünkü ihracat ve ithalât ra
kamları hep birden söz konusu olur. Ben ihra
cat bakımından, plân hedeflerinin neresindeyiz, 
diye izah etmeye çalıştım. Verdiğim rakamların 
bir tanesini reddetmediler. Vaktinizi almamak 
için sabahleyin uzun uzun okumak istemedim, 
ama arz edeyim, kesin ve hepsi de bu resmî 
belgelerde bulunan rakamlardır: 1963 te plân 
hedefinin 20 milyon dolar fazlasında ihracat; 
1964 te 36 milyon dolar ilerdedir; 1965 te 54 
milyon dolar ilerdedir; 1966 da 41 milyon dolar 
ilerdedir ve 1967 de 13 milyon dolar ilerdedir. 
İkinci plânda, 1968 de 44 milyon dolar geride; 
1969 da 40 milyon dolar geride; 1970 te 27 mil
yon dolar geridedir. Toplam olarak, 5 yılda 
164 milyon dolar. Birinci Plân'döneminde plân 
hedefinin ötesine, geçmiş, aşmış; 3 yılda 101 mil
yon dolar şimdiden geri kalmışızdır, önümüz
deki jki senede bunu telâfi edecek miyiz? Sayın 
Bakan telâfi edeceğini iddia edemez. Çünkü biz
zat imzasını taşıyan 1971 programında, iktisa
di Plânlama cildi, tablo 5: 1971 senesi için 640 

milyon dolar ihracat yapılacağı tahmin edili
yor, buyuruluyor, 640 milyon dolar, plân hede
finin 25 milyon dolar gerisindedir. Yani deva
lüasyona rağmen, 1970 senesinde nasıl 27 mil
yon dolar plânın gerisinde isek, Hükümet da
ha şimdiden 1971 .yılı ihracatının da plânın 25 
milyon dolar gerisinde kalacağını kabul ve 
programında tescil etmiş ve bunu böylece im
zalamış, Resmî Gazetede yayınlamıştır. Umarız 
ki, tahminin ötesine gitsin. Ama, ihracat ikinci 
Plân döneminde geri kalıyor. Bunu hiçbir he
sap değişikliği ile ihracat rakamını bırakıp, dış 
ticaret sektörü diye başka rakamları almak su
retiyle tevil etmek mümkün değildir. Burada 
bir mesele vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; vakit olmadığı için 
sizlere, ihracatlallgili plânın 120 nci sayfasın
da yer alan tedbirleri okuyacak değilim. Bunla
rı bir bir arz etmeyi düşünmüştüm. Ama bizzat 
bugünkü Hükümetin hazırladığı, yani bir De-
mirel Hükümetinin hazırladığı ve bu Meclisin 
kabul ettiği şu ikinci Kalkınma Plânının 120 
nci sayfasında «ihracatla ilgili birtakım önemli 
tedbirler alınacaktır» diye yazılıdır. Lütfen oku
sunlar. Şurada işareti var, fakat vaktim yok ki 
hepsini arz edeyim. Bu tedbirlerden birçokları
nın ele alınmamış olduğunu, bunların gerçekleş
memiş olduğunu göreceklerdir. İhracat sigor
tasını kurdunuz mu? ihracat Bankasını kurdu
nuz mu? ihracatı Geliştirme ve Etüt Merkezini 
geliştirmek için burada yapılan va'di yerine ge
tirdiniz mi? Ve ilâbiri 7 - 8 va'di biraz evvel işa
retledim. Bunlar ele alınmadı. Yalnız, para ku
runu değiştirmek, Türk parasını dolara göre 
Ucuzlatmak, ihracatı artırmak için yeterli de-
Sildir. ihracat bir (organizasyon işidir, ihracat 
bir üretim işidir. Meselenin bu yönleri bakı
mından da yeterli tedbir alınmadığını, standar-
dizasyon, pazarlama - yazmışsınız buraya - bun
ların yeterli şekilde ele alınmadığını arz ettim. 
Binaenaleyh, benim tenkidim bu noktalara da
yanmaktadır; haklıdır ve riyazi bir kesinlikle, 
resmî belgelerle sabittir. 

Muhterem arkadaşlarım; devalüasyonla ilgi
li olarak ben uzun bir konuşma yapmadım. Bu 
mevzuatta ayrıca bir bahis ayırmadım; çünkü 
çok tartışıldı. Burada bu konu ayrıca genel gö
rüşme mevzuu olarak, belki bir gün boyunca 
tartışıldı. Yalnız, bir noktayı belirttim. Deva-
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lüasyon bugün olmuş 'bitmiş foir vakıadır, geri 
dönülmez. Sular dağdan aşağıya akmış, tekrar 
dağa çıkarmak mümkün değil ki, öbür konular
da olduğu gibi uzun uzun tartışalım. Tarihi tar
tışmak işitemedik. Ama, ihracat meselesini çöz
mek için devalüasyon yetmez. Bunun yanında 
foaşka tedbirler lâzımdır, diye onları belirtmeye 
çalıştık. Devalüasyonun da yeteceğini iddia et
mek, zannederim ki kimsenin aklından geçmez. 

Arkadaşlar, para kıymeti ile ilgili olarak 
mutlaka sorumluluk aramak icabediyorsa; hiç 
şüphesiz mesele, sadece Sayın Erez'in Maliye 
Bakanlığını deruhde ettiği devre ait bir mesele 
değildir. Ama, açık finansman olmuş mudur? 
Yıllardanberi bütçelerimiz büyük açıklar ver
miş midir? Bunun para kıymetinin değeri ile 
birinci derecede ilgisi var mıdır? Dış ticaret ko
nusunda, turizm konusunda, yabancı sermaye
nin getirdiği ve götürdüğü konusunda, plân he
deflerinden sapmalar, plânın gerisinde kalma
lar var mıdır? Dış ödeme dengemiz - Umduğu
muz gibi - düzelmemiş, bozuk kalmış mıdır? Bu
nun devalüasyonla ilgisi yok mudur? Bu itibar
la, «Bizim hiçbir ilgimiz yok» denemez arka
daşlar. Hâdise, para politikasının, vergi politi
kasının, bütçe politikasının ve dış ödemeler 
dengesi ile ilgili politikanın dışında cereyan et
mez. 

Fiyatlarla ilgili olarak, Sayın Bakan «Yüz
de 6 - 7 civarında artış oldu» buyuruyorlar. Sa
yın Bakana cevabı ben vermiyeceğim. Hemen 
yanlarında oturan, Bütçe Karma Komisyonumu
zun sözcüsü, raporlarındaki satırları okutsun
lar. Endekslerin, maalesef gerçekleri aksettirir 
durumda olmadığından Karma Komisyonumuz 
şikâyet etmiştir. Geçen yılki şikâyete rağmen 
düzelmemesini de esef verici bir olay olarak 

vasıflandırmalardır. Hele devalüasyondan son
ra, itimadedilir mahiyette olmıyan bu indeks
lerle fiyat hareketlerini takibetmenin çok önem 
kazandığı bir devrede yetinilemiyeceğini, bizzat 
Karma Komisyon raporuna yazmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Bakan prog
ramlarda yazılmış olan hususları burada zikret
memizi - bilmiyorum neden - yadırgıyarak de
diler ki, «Programlarda birtakım meseleleri 
açık açık söylemişsek bu bir kusur mudur?» 
Biz size bunları niçin söylediniz ve niçin prog
rama yazdınız «iiye kusur izafe etmedik. Aslın

da kusur olmıyan tek nokta varsa, işte budur; 
kusur olmıyan başlıca nokta diyeyim. Başlıca 
nokta, bunların Devlet Plânlama Teşkilâtımız 
tarafından yazılmış olması ve Hükümet tara
fından da - belki hepsini tetkike vakit buldu
nuz, bulamadınız bilmiyorum - imzalanmış olma
sıdır. Bunu kusur telâkki etmiyoruz, hakikate 
saygı olarak, bunları beğenerek ve gerçeklere 
dayanan, rakamlara dayanan tahliller olduğu 
için değerlendirerek söylüyoruz. Bu resmî bel-. 
gelere dayanmıyalım da, tahminler mi yürüte
lim? İmzanızı taşıyan belgelerle karşınıza çık
tığımız zaman, bu muteber bir şahit olmazsa, 
ya bir de imzanızı taşımıyan rakamlarla çıkar
sak neyle karşılaşcağız? Size, sizin imzanızı ta
şıyan belgelerle, Hükümet, Hükümetin imzasını 
taşıyan belgelerle, tahrif etmeden, mübalâğa 
etmeden, sayfasını, cetvelini zikrederek çıkmış 
olmamız, zannediyorum ki, memnuniyetsizlikle 
değil, memnuniyetle karşılanmalıydı. 

Personel Kanunu konusunda mevzuu zanne
derim ki, tartışacağız. 

Ne kadar vaktim var Sayın Başkan, Acaba? 

BAŞKAN — 9 dakikanız var Sayın Feyzi- -
oğlu. 

M. G. P. ADINA TURHAN FEYZÎOĞLU 
(Devamla) — Teşekkür ederim. 

Personel Kanunu 9 dakikada halledilecek 
cinsten değildir. Bu itibarla bu mevzuda sade
ce bir şeyi arz edeyim. Bu mevzu, benim de ka
rınca kararınca meşgul olduğum bir konudur. 
Bu mevzuda bir talihsizlik olmuştur. Saydıkları 
teknik konuları bir bir tartışacak değilim. Bir 
sual sorayım, vicdanlarında Sayın Bakan ceva
bını vereceklerdir. 

Maliye Bakanı olarak Personel Kanununun 
Devlet Bütçesine, mahallî idarelere ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerine yükliyeceği toplam malî 
külfetin, bugün yüklediği külfet kadar olacağı
nı hesabettiniz mi? «Hesapsız ve dikkatsiz bir 
reform» demişim, bunu tenkidediyorlar. Soru
yorum; siz, bu külfetlerin bu ölçüde olacağını 
tahmin etmiştim, derseniz biraz hayretle karşı
larım. Çünkü tahmin etmediğinizi biliyorum 
Sayın Bakan. Tahmin etmediğiniz bir çok se
beplerle belli, kanuna nasıl girdiğini dahi bilme
diğinizi ifade ettiğiniz maddeler var efendim. 
Komisyonda konuşuldu; «Nasıl olmuş Meclise 
bu madde girmiş» olmaz. Meclislere de bu mad-
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«deyi kaydunuz dendiği zaman, burada bir mil
letvekili olarak benim, siz, Maliye Bakanı ola
rak söz konusu olan bu madde girerken; söz 

Jkonusu olan maddeyi biliyorsunuz, belli bir va-
•sıf istemiyen işlerde çalışan kimselerin en üst 
kademelere kadar yükselmesine imkân veren, bir 
İktisadi Devlet Teşekkülünde en başta bulunan 
müdürden daha fazla kâhyanın üst dereceye 
çıkmasına veya İçişleri Bakanlığında herkesin 
yapabileceği bâzı hizmetleri yapabilen bir arka
daşımızın, bir vatandaşımızın 1 nci dereceye 
kadar (Bana ifade edilen doğru ise; ben de doğ
ru ise diyeyim burada, çünkü ifade eden yine 
sizin arkadaşlarınızdan birisidir.) yükselme gi
bi bir durum olup olmadığı meselesi. Buna 
diyorsunu ki, «Bu madde Mecliste gelivermiş 
ve eski kanunun kabahatidir..» Sayın Maliye 
Bakanı, ben size tek bir şey sorarım: Bu mad
de burada konuşulurken, kanun çıktıktan son
ra farkına vardık dediğiniz bu madde konuşu-
şulurken Hükümet adına hiç kimse çıkıp da, 
bu madde kabul edilirse sonuçları şu şu olur 
demez ise, bu kabahat sadece Meclise yükle
nebilir mi? Kanunların sahibi olan Hükümetler 
giren fıkraların, çıkan fıkraların malî portesi
nin ne olacağını hemen hesabeder, gerekirse 
komisyona alır ve Meclisi tenvir eder. Beri bil
seydim ki, külfeti bu kadar olacaktır, kanuna 
karşı mukavemet derecem başka türlü olurdu. 
.Ama Yüce Meclisin üyesi olarak bunun malî 
külfeti olarak bana verilen bilgi doğru çıkma-
:m$tır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi çok hayatî 
bir konuda, eğitim alanında Adalet Partisi Gru-
pu sözcüsü arkadaşımızın, «4 yılda Cumhuriye
tin yaptıklarını iki misline çıkardık>, tarzındaki 
çok aşın ve yadırgadığım bir iddiasına cevap 
vererek müddetimi doldurmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kendim bu mevzu
da rakam söyliyecek değilim, hepsi de Sayın 
Başbakanın, hepsi de Sayın Orhan Oğuz arka
daşımın imzasını taşıyan şu belgeden bâzı ra
kamlar arz etmek istiyorum. 

Evvelâ bir genel hüküm: «Genel orta öğre
timde kayıtlar plân hedeflerini aşmış, fakat 
meslekî ve teknik öğretimde hedeflerin gerisin
de kalınmıştır. Bütünüyle yüksek öğretimde 
•gelişmeler, gerek sayı yönünden, gerek muhteva 
yönünden plân hedeflerinin gerisinde ve bâzı 

alanlarda plânın dışında seyretmekte olup, 
ekonominin ihtiyacı olan yüksek seviyeli insan 
gücünün yetiştirilmesi sorunu önemini ve ağırlı
ğını devam ettirmektedir.» 

Arkadaşlar, bunun birtakım tafsilâtı tablo
larda verilmiştir. İzin verirseniz Hükümetin 
verdiği rakamlardan hangi kritik sektörlerde 
plân hedeflerinin gerisinde olduğumuzu rakam
larla arz edeyim : 

ilkokullardan başlıyalım. 1 milyon kayıt ol
ması 1969 - 1970 ders yılında plâna başlanmış 
olduğu halde - resmî belge imzanızı taşıyor -
898 000 kayıt. Orman teknikerleri, 2 000 kayıt 
öngörülmüş, 1 000 kayıt olmuş, öğretmen okul
ları, 18 000 kayıt öngörülmüş, 17 000 olmuş. 
Doktor, tıp fakülteleri, 2 200 öngörülmüş 1 300 
kayıt olmuş. Orman, 400 kayıt öngörülmüş, 
200 olmuş. Veteriner 400 kayıt öngörülmüş, 
dörtte biri, 100 olmuş. Tarım yüksek öğretim 
800 kayıt öngörülmüş, 600 olmuş. Teknisyen 
okulları, hayatî bir konu, 10 000 kayıt yapıl
ması lâzım plânın ihtiyacını karşılamak için, 
hnlkınmayı sağlamak için, 10 000 yerine 1 700 
clmuş,. Teknik yüksek öğretimde 9 300 kayıt 
yerine, Devlet kurumlarında 3 800 kayıt olmuş, 
Birada özel okullar imdada yetişmiş, fakat 
tanm ve tıp alanında, sağlık alanında, özel okul 
aç-!madığı için plân rakamlarının çok gerisin
de kalınmıştır, sözü burada yazılıdır ve altında 
Hükümetin imzası vardır. Sağlık kolejleri 3 000 
yerine 1 800 dür. Eğitim enstitülerinde 4 000 
yerine 1 800 dür kayıt. 

Arkadaşlar, hedefe vardık, demek kendinizin 
tesbit ettiğiniz hedefleri gerçekleştirmekle olur. 

Fırsat eşitliği buyruldu. Fırsat eşitliği ko
nusunda bu dönemde burada bulunmıyan bir 
değerli arkadaşımın önergesi ile, Grupumuz 
adına geçen dönemde parasız yatak öğrenci sa
yısını (yüzde olarak ifade edilmişti ama, rakam 
olarak, rakam olarak) 4 000 den 80 000 e plân 
dönemi içinde çıkaracak bir önerge verilmiş idi. 
Zaten Hükümet de kendi hazırlığı ilk tasarıda 
önemlice bir artışı öngörüyordu. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Aydın) — 40 000 den Sayın Feyzi-
oğlu, 4 000 den değil. 

M. G. P. GRÜPU ADINA TURHAN FEY-
ZİOĞLU (Devamla) -~ Efendim, 4 000 idi. 
Bugün 40 000 yok, arz edersem mahcup ola-
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caksınız. 1970 programında parasız yatılı öğ
renci sayısının 1970 te 15 000 e ulaşacağını Hü
kümet olarak ilân etmişsiniz, plâna göre böyle 
planlamışsınız, 1970 te parasız yatılı öğrenci sa
yısı diyor burada Hükümet, 15 000 olamamış 
8 900 de kalmıştır. Şimdi 1970 te 8 900 olur
sa nasıl olur da 1967 de 40 000 olur oanım, 4 000 
idi, 4 000 den 8 000 e çıkmıştır, bu tempo ile 
78 000 e, 80 000 e çıkmaz. 15 000 öngörülmüş 
8 000 gerçekleşmiş. O halde eğitimde fırsat 
eşitliğini (sağladık demek mümkün değil. 

Muhterem arkadaşlarım, ilköğretim alanın
da rakam bakımından hedefe ulaşılmıamakla 
beraber, yine de büyük rakamlara varıldığı 'bel
li. Fakat bizzat bu program, Hükümet bel
gesi söylüyor ki, bu okulların aynı zamanda çev
releri bakımından yaygın eğitim merkezi, kö
yün de kültür merkezi olması, böyle bir fonk
siyon kazanmaları yolunda plânda bulunan hü
kümler gerçekleşememiştir. 

Yüksek öğretim kurumlarının vasıflı öğre
tim üyelerine kavuşması için yılda 600 Türk 
gencinin yurt dışında yüksek ihtisas ve dokto
ra yapması esası plânlarda öngörüldüğü halde, 
Hükümetin yıllık programı, 4 ncü cilt sayfa 50 
de, bu 600 rakamının ancak dörtte bir, yüzde 
25 oranında gerçekleştirildiği yazılıdır. 

Eğitim yatırımları konusunda 1968 de plâ
na giren yatırımların 87 milyon ve yüzde 7 ek
siği ile, 1969 da 181 milyon ve yüzde 13 eksiği 
ile 1970 te 330 milyon ve yüzde 38 eksiği ile 
bütçelere konabildiği açıklanmış ve burada ya
tırımların 330 - 340 milyon lira eksik olduğu 
söylendikten sonra, yatırım tahsislerinin her 
yıl azalan bir seyir takibettiği görülmektedir, 
denmiştir. Gerçekten 1968 den 1970 e doğru 
büyüyen Türkiye'de eğitim yatırımlarınla ayrı
lan para artmamış, gerilemiş ve küçülmüştür ve 
bu program bir fena puvan olarak kaydetmiştir. 
Açıkça son hüküm cümlesini, yine Hükümetin 
imzasını taşıyan şu cümleden okuyayım: «Plân
da öngörülen 5 yıllık yatırım tutarının 7,5 mil
yar (1965 fiyatları ile) olması gerektiği hakkın
daki hedefin gerçekleşemiyeceği görülmekte
dir. Yatırım tahsislerinin sınırlı kalışı, mo
delde Öngörülen maliyetlerin çok üstüne çıkıl
ması ve kaynakların gereği gibi kullanılmama
sının bu hususta etkisi büyük olmuştur.» 

Arkadaşlar, bunların hepsi de resmî belge
dir ve Hükümetin imzasını taşıyor. 

Şimdi Sayın Bakanın kırmızı oyla ilgili söz
lerine geleyim. 

Muhalefetin kırmızı oy vermesi Sayın Ba
kan tarafından yadırganmamalıdır. Dünyanın 
her demokrasisinde muhalefet partilerinin bü
tün programı ile, icraatı ile, felsefesi ile, tutu
mu ile, her yönü ile Hükümete güven oyu ve
rilip verilmemesi anlamını taşıyan bütçe oyla
malarında görüşlerini ifade etmeleri tabiîdir. 
Eğer bunu tabiî bulmuyorlarsa Sayın Başba
kanın geçen sene bütçenin reddinden sonra Ada
let Partisi Temsilciler Meclisinde yaptığı ko
nuşmayı bulsunlar ve okusunlar. Orada Baş
bakan diyordu jki, «Dünyanın bütün demokra
silerinde muhalefet bütçelere kırmızı oy verir. 
Muhalefeti bundan dolayı kınamak veya bu
nu yadırgamak âdet değildir. Esz 3811 DİZ kır
mızı oyu muhalefetten aldığımız için düşmedik, 
kendi içimizde mesele çıktı, onun için düştük. 
O halde muhalefete kusur bulmaya hakkımız 
yoktur arkadaşlar,» sözünü Temsilciler Mec
lisinde söylemiştir, bunu bir defa daha, Tem
silciler Meclisi üyesidirler, okurlarsa zannedi
yorum ki, bize tarizde bulunmazlar, kraldan 
fazla kralcı olmazlar.. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetle mutabık 
olmadığımız noktalar belli. 

Karamsarlık konusuna gelince: Sayın Ba
kan, bugünkü Hükümetin elinde ve bugünkü 
tutumla, şimdi vesikalarla arz ettiğim tutumla, 
Türkiye'nin meselelerinin güllük gülistanlık ola
cağına inanmıyorum. Ama konuşmamın sonun-
d ifade ettim; hürriyet nizamı içinde Türkiye'
nin meselelerinim konuşulduğu va teşhis edildi
ği gibi, çözüleceğine inanıyorum ve konuşma
mı karamsarlıkla bitirmedim, Türkiye'nin ay
dın geleceğine inancımı ifade ederek bitirdim. 
Yine de Hükümete güvenmiyorum, ama Mille
timin aydın geleceğine güveniyorum. 

Saygılar sunarım. (M. G-. P. siralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi vardır, 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe tasarısı üzerinde yeteri kadar görüşme 

yapılmıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve tek
lif ederiz. 

Konya Nevşehir 
Baha Müderrisoğlu Hüsamettin Başer 
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BAŞKAN — Sayın Asutay, yeterlik aley
hinde buyurun efendim. 

BURHANETTÎN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; yeterlik 
önergesi söz hakkını kısıtlamaktır. Bunun 
için başka usuller var. Meclis ve Senato iç
tüzüklerinde tadilât yapmalı, Bütçeyi Birle
şik Toplantıda müzakere etmeli, hem Hükümet, 
hem Maliye Bakanı, hem bütün bakanlar, hem 
Senatoda, hem Mecliste günler günü uzun uzun 
görüşmek suretiyle zamanın fuzuli harcanmasını 
böylelikle önlemelidir. Yeterlik önergesiyle bu 
mesele halledilmez. 

Sayın Nuri Bayar'ın, Adalet Partisi G-rupu 
adına grup görüşünü bize arz ve ifâde etmesi 
lâzımgelirken, grupları adına görüşen Demok
ratik Parti, Millî 'Güven Partisi ve partim C. 
H. P. Sözcülerinin görüşlerine cevap verdi. 

Sayın Nuri Bayar'ın dinledikten sonra he
men dedim ki, mesele bitti. Çünkü Hükümet 
adına, çünkü Maliye Vekili adına tüm muhalefet 
partileri sözcülerinin ^görüşlerini Sayın A. P. 
Grupu adına Nuri Bayar cevaplandırdı. Mese
le bitti, şimdi 'oylanacaktır, dedim. Ondan son
ra neticede baktık ki, ISayın Maliye Vekili Erez 

- kalktı ve Hükümet adına cevap verdi. Bu iki
sini bir araya birleştirmek (bence mümkün ol
madı. 

Şimdi isiz yeterlik önergesi verdiniz. Yeter
lik önergesi verdiğiniz zaman ne oluyor? Ma
dem ki, A. P. adına ISayın Nuri Bayar muhale
fet partisi grup sözcülerinin görüşlerini cevap
ladı. O ihalde A. İP. grup sözcüsünün görüşünü 
cevaplamak üzere bir muadelet esasını kabul 
eden Yüce Meclis muhalefete de yapılan itiraz
ları, yapılan tarizleri 'cevaplamak üzere söz ver
meli idi. Bu almadıktan sonra bu, terazinin bir 
kefesine gram, bir kefesine dirhem koymaya 
benzer. 

Şimdi Sayın milletvekilleri; bu yeterlik 
'önergesi kabul edilse ne ölür? Yeterlik 'önergesi 
kabul edilirse iSaym Maliye Vekâletinin getir
diği bina ile ilgili tüm vergilerin kooperatiflere 
yüklediği yük ile cebinde parası olan insanın 
yaptığı binalar arasındaki adaletsizliği teöyliye-
meyiz. 

Şimdi bir adamın cebinde parası vardır, 
60 bin lirası vardır, hemen 'ortaya koyar, bir bi
na yapar. Ama kooperatif yolu ile İşçi (Sigorta
lan Kurumundan arkadaşlarımız '60 bin lira kre

di alırsa onları % 35 bir vergiye tabi tutarsınız 
2 100 lira öder, kendi cebinde parası olan adam 
700 lira öder. !Bu, vergi adaletsizliğidir demek 
imkânını bu yeterlik önergesini kabul ederse
niz söylemek imkânını bulamayız. 

Şimdi, bu yeterlik önergesini kabul ederse
niz, devalüasyondan sonra, para kıymetini kay
bettikten sonra Hükümet kendi malı olan ben
zine, şekere, gaza derhal zam yaparsa, bu zam 
zeytinden peynire kadar, etten sebzeye kadar 
aktarılır. Binaenaleyh başımıza dert olur. Ken
di malımıza derhal bu devalüasyondan sonra, 
para ayarlamasından sonra zam yapmamız hata
lıdır. Bunun için dar gelirli vatandaşların sır
tındaki yükü ağırlaştırdınız, bir kere daha para 
ayarlaması yaparsanız sakm 'ha kendi malınıza 
zam yapmayınız diye bir tavsiyede bulunmak 
imkânından bizi maJhrum ©dersiniz. (0. H. P. 
sıralarından bravo sesleri, alkışlar) 

Şimdi bu yeterlik önergesini kabul ederseniz; 
cam mamullerinde olduğu gibi, şişe - cam fab
rikaları cam mamullerine birdenbire zam yaptı, 
Hükümet müdahale etti ve cam mamullerine ya
pılan 'zammı 'durdurdu. Ama 15 - 20 gün sonra 
Hükümetin durdurduğu bu cam mamullerinin 
fiyatı aynı şekilde yürütüldü ve Şahap Kocatop-
cu aynı fabrikanın umum müdürlüğünü devam 
ettiriyor. 

Şimdi bu yeterlik önergesini kabul ederseniz; 
biz o zaman Hükümete veya Maliye Vekiline, 
şişe - cam fiyatlarındaki artışı Hükümet yerin
de durdurdu, «Dur» dedi, alkışladık, ama 10 gün 
sonra bu artışın sebebi neden ileri gelir diye bir 
müdahalede bulunmadı. Kırılan şişemizin yanı
na 15 kuruş yerine 25 kuruş ödedik demek im
kânından bizi mahrum edersiniz. (A. P. sırala
rından şiddetli gürültüler, protestolar) 

Şimdi bu yeterlik önergesini kabul ederse
niz ; (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar) ilk defa... 

BAŞKAN — ISayın Biçer, ben de biliyorum 
ki, yeterlik önergesinin sadedi dışındadır, ama 
10 yıl yeterlik aleyhinde Söz alan bu usulü kul
lanmıştır. Bunu siz de biliyorsunuz.. 

BÜRHANETTÎN ASUTAY (Devamla) — 
ilk defa '657 sayılı Kanunu tadil eden 1327 sa
yılı Kanun ile bu tadilât Hükümete 2,5 milyar 
liraya malolur iken... 

BAŞKAN — Sayın Asutay, siz de biraz da
ha toparlayın, söyliyeceklerinizi söyleyin. 
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BURHANETTtN ASUTAY (Devamla) — 
Bitireceğim Sayın Başkan. 

Daha sonra 4 - 5 milyar liraya yükseldiğini 
ve hattâ son zamanda hu miktarın 10 milyar 
liraya yükseleceğini rakamları ile izah etmek 
fırsatını elimizden alırsınız. 

Sayın milletvekilleri; hu yeterlik önergesi
ni kahul etmeyiniz. Sayın Başkan, hir insan hâ
kim, hekime, eşine, çocuğuna, dostuna yalan 
söyler, yanlış yola sevk edehilir. Ama vicda
nına yalan söyKyemez. Binaenaleyh kişi vicda
nı ile haşhaşa kaldığı zaman gece rahat uyku 
uyiıyaibilir. 

Sahanlara kadar ve günlerce, aylarca hu 
hütçe üzerinde görüşme hazırlıyan arkadaşları
mızın fikirlerini heyan ettirmek için fırsat ve
riniz/yeterlik önergesini kahul etmeyiniz. He
pinize en derin saygılar, sevgiler. (C. H. P. sı
ralarından «hravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kahul edenler... Etmiyenler... Ka
hul edilmiştir. 

Bu suretle 1971 malî yılı Bütçe Kanunu ta
sarısının tümü üzerindeki müzakereler tamam
lanmıştır. Maddelere geçilmesinin oylanması 
işleminin açık » oyla yapılması hususunda iki 
önerge vardır. 

MUSTAFA FEYZİ GÜNGÖR (îstanlbul) — 
Sayın Başkan; ad okunmak suretiyle olsun. 

BAŞKAN — Olur Sayın Güngör, evvelâ bu-
nun muamelesini tamamlıyalım. Ad okunmak 
suretiyle yaparız efendim. 

îki ayrı önerge vardır. Önergeleri takdim 
edip, önergedeki imza sahiplerinin burada olup 
olmadığını tespit ettilcten sonra Sayın Gün
gör'ün talebettiği veçhile ad okunmak suretiy
le maddelere geçilmesi için açık oylama işlemi
ni yapacağız efendim. 

Önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan 1971 Bütçesinin madde

lerine geçişi ile ilgili oylamanın açık oyla ya
pılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Bolu 
Kemal Demir 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

İzmir 
Kemal Önder 

îstanhul 
Necdet Uğur 

Trabzon 
Ahmet Şener 

Edirne 
Cevat Sayın 

Ankara 
Yusuf Ziya Yağcı 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Trahzon 
Gevat Küçük 

Muğla 
Ali Döğerli 

Sinop 
Tevfik Fikret Övet 

Elâzığ 
Mehmet Aytuğ 

Ordu 
Orhan Vural 

İçel 
Çetin Yılmaz 

Ankara 
Cengizhan Yorulmaz 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

Ankara 
Sakıp Hiçerimez 

BAŞKAN — Kemal Demir, burada, Necdet 
Uğur, hurada. Nadir Yavuzkan, burada. Ah
met Şener, hurada. Kemal Önder, burada. Ce
vat Sayın, burada. Yusuf Ziya Yağcı, burada. 
Mehmet Aytuğ, hurada. Mehmet Seydibeyoğlu, 
hurada. Orhan Vural, burada. Cevat Küçük, 
hurada. Çetin Yılmaz, burada. Ali Döğerli, bu
rada. Cengizhan Yorulmaz, burada, Tevfik Fik
ret övet, hurada, Mustafa Üstündağ, burada. 
Sakıp Hiçerimez, burada. 

Kâfi imza sayısı vardır. 
2 nci önergeyi okutuyorum, zapta geçme

si bakımından. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1971 Bütçe tasarısının maddelere geçilişi 
sırasında açık oylama yapılmasını arz ve teklif 
ederiz. Saygılarımızla. 

Ankara 
Orhan Birgit 

İçel 
Çetin Yılmaz 

Bize 
Sami Kumbasar 

Bilecik 
Mehmet Ergül 

Ankara 
Osman Soğukpmar 

Ankara 
Cengizhan Yorulmaz 

Denizli 
İlhan Açıkalm 

Kars 
Gıyasettim Karaca 

Eskişehir 
Bekir Sıtkı Karacaşehir 

İstanbul 
Kâzım Özeke 

Malatya 
Hakkı Gökçe-

Antalya 
Hasan Ali Gülcan 

Adana 
Ali Rıza Güllüoğlu 

Elâzığ 
Hayrettin Hanağası 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 

Bitlis 
Kenan Mümtaz Akışık 

Ordu 
Memduh Ekşi 

Ankara 
Kemal Ataman 

İstanbul 
Bahir Ersoy 
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BAŞKAN — Orhan Birgit, burada, Hakkı 
Gökçe, burada. Çetin Yılmaz, burada. Hasan 
Ali Gülcan, burada. Sami Kumbasar, burada. 
Ali Rıza Güllüoğlu, burada. Mehmet Erbil, bu
rada. Hayrettin Hanağası, burada. Osman So-
ğukpınar, burada. Hasan Çetinkaya, burada. 
Cengizhan Yorulmaz, burada, Kâmil Kırıkoğlu, 
yok. İlhan Açıkalın, burada, Kenan Mümtaz 
Akışık, burada. Gıyasettin Karaca, burada. 
Memduh Ekşi, burada. Bekir Sıtkı Karacaşe-
hir, burada. Kemal Ataman, burada. Kâzım öze-
ke, burada. Bahir Aksoy, burada. 

Kâfi imza sayısı her iki önergede de vardır. 
Önerge ile istenen açık oylama işlemi yapıla
caktır. Açık oylama ad okunmak suretiyle ya
pılacaktır. 

Efendim, Bütçenin tümünden maddelere ge
çilmesi hususunu açık oylarınıza arz ediyorum. 
Maddelere geçilmesi hususunu kabul edenler 
«kabul», reddedenler «ret», çekinser olanlar 
«çekinser» kelimesini açıkça duyulacak şekilde 
lütfen telâffuz edeceklerdir efendim. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak oy
lar tesbit olundu) 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir efen
dim., 

(Oyların sayımı ve ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — 1971 malî yılı Bütçe kanun ta
sarısının maddelerine geçilmesi için yapılan 
açık oylama sonucunda : 

405 sayın üye oylamaya katılmış; 176 ret 
oyuna karşı 229 kabul oyu ile maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, maddelere geçmeden 
önce bir hususu belirtmek isterim. 

Bütçenin maddelerinde ve maddelere bağlı 

a) YAZILI SORU 
1. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'n^ın, 1970 -

1971 yıllarında Siirt'e bir sınai tesisi kurulup 
kurulmıyacağına dair Başbakandan sorusu ve 
Sanayi Bakanı Salahattin Kılıç'ın yazılı ceva
bı (7/292) 

bölümlerde daha önce Cumhuriyet Senatosunda 
yapılan ve Karma Bütçe Komisyonunca aynen 
veya değiştirilerek kabul edilen tadillerle, Kat
ma Bütçelere ait değişiklikler ayrı ayrı rapor
lar halinde basılmış ve sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır. 

Buna göre, gerek bakanlık ve daire bütçe
lerinin bölümlerinde Komisyonca yapılan ve 
gerekse Cumhuriyet Senatosunca yapılıp Kar
ma Bütçe Komisyonunca da benimsenen deği
şiklikler (S. Sayısı 257) aynen bu cetvellere iş
lenmiş ve düzeltilmiş olarak okunup oyunuza 
arz olunacaktır. Başkanlığımızın elindeki nüs
halarda bu düzeltmeler yapılmış olup, düzeltil
miş şekliyle okunacaktır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Şimdi muhterem arkadaşlar, 1971 malî yılı 

Bütçe kanun tasarısının 1 nci maddesini takdim 
ediyorum. 

1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı : 

Genel hükümler : 
Madde 1. — Genel bütçeye giren daireler 

cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 18 653 452 108 lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 3 165 058 349 lira, sermaye teşki
li ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere lfr 274 389 848 lira 
ki, toplam olarak 37 092 900 305 lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, program gereğince 
bugünün mesaisi bitmiş ve esasen vakit bir hay
li ilerlemiştir. Bu sebeple bugün, yani 16 Şubat 
1971 Salı günü, evvelce alınmış karar gereğince 
saat 9,00 da toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 2,03 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Başbakan veya 

tavzif buyuracakları bir sayın Bakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı dilerim. Saygılarımla. 

Âdil Yaşa 
Siirt Milletvekili 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
AR VE CEVAPLARI 
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1. Birkaç ay evvel Sayın Başbakan tara
fından kabul edilen bir Siirt heyetine, Sayın 
Başbakan tarafından 1970 yılı içinde Siirt'e mut
laka sınai bir tesisin yapılacağı va'dedilmiş, 
heyet mensupları tarafından Sayın Başbakan 
adına Siirt halkına duyurulan bu müjde Siirt 
matbuatında ve kamu oyunda bir bayram ha
vası yaratmıştı. 

2. Aradan altı aya yakın bir zaman geçtiği 
halde sınai bir yatırım faaliyetinin izlerine ras-
lanmamaktadır. Siirt ve mülhakatında işsizlik 
ve geçim zorlukları had safhadadır. 

3. 1970 - 1971 yıllarında Siirt'te yapılması 
öngörülen bir sınai tesis var mıdır? Varsa ne
dir? Bu tesisin yapılmasına ne zaman başlana
cak ve ne zaman bitirilecektir? Saygılarımla. 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 30 . 7 . 1970 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/37 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 8 . 1970 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/292, 2262/15128 sayılı Başbakanlığa 
muhatap yazıları : 

1970 - 1971 yıllarında Siirt'e bir sınai te
sisi kurulup kurulmıyacağma dair Siirt Millet
vekili Sayın Âdil Yaşa tarafından verilen ve 
Başbakanlık Yüksek Makamınca tarafımızdan 
cevaplandırılması uygun görülen yazılı soru 
önergesine mütedair cevabımız ilişik olarak su
nulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 
Sanayi Bakanı 

Siirt Milletvekili Sayın Âdil Yaşa'nın yazılı 
soru önergesine Sanayi Bakanlığı cevabıdır. 

1970 - 1971 yıllarında Bakanlığımızla ilgili 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin Siirt iline ait 
bir yatırım mevcut değildir. 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Vzun-
er'in, yurt dışında tahsile gönderilen bir Türk 
talebesinin vatandaşlıktan çıkarılması sebebine 
dair Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/337) 

Ankara, 15 EMm 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağidaki sonumun Bafbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılıMsının teminini say--
gılarDmla rica «derim. 

Tralbaon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

6 Ağustos 1970 tarlih, 13571 sayılı Resmî Ga
zetede mevcut; Bakanlar Kurulunun 16.7.1970 
tarihli Karariyle Hakkı Keskin'in 403 sayılı 
Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci maddesi 
(0) fıkrası gereğince vatandaşlık hakfcunı kay-
ibettiği kararnamede yer almaktadır. Bu olay 
Türk bilim adamları ve yazarlar tarafından 
haklı olanak eleşitirilmiş, Türk kamu oyunda 
şüphe uyandırarak hatalı bulunmuştur. 

1943 yılı TraJbzon - Maçjka doğumlu, Erzin
can - Tercan nüfus kütüğüne kayıtlı Hakkı 
Keskin 1962 yılında öğrenimini tamamlamak 
üzene burslu olarak Almanya'ya gönderilmiş
tir. Neşriyattan öğrendiğimize göre; günün 
koşullarından ve Anayasal g-üvenceden yoksun, 
29 . 8 . 1968 tarihli Türk öğrencilerinin ya-
foancı memleketlerde okumaları ile ilgili Yö
netmeliğin 28 nci maddesi gereğince 1968 yılın
da Hakkı Keskin'in öğrencilikle ilişiği kesilmiş
tir. 16 . 7 . 1970 tarihli Bakanlar Kurulu ka
ran ile de 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanu
nu : Vatana [bağlılıkla bağdaşımıyan eylemler 
Ibaşlığı altındaki (A) kaybettirme, 25 nci mad
desinin (Ç) fıkrasına göre, «Yurt ıdişında !bxt-
lunup da, muvazzaf askerlik görevini yapmak 
veya Türkiye'de savaş ilânı üzerine yurt ıdişın
da bulunup da, yurt savunmasına katılmak için 
yetkili kılınmış makamlar tarafımdan usulen 
yapılacak çağınya mazeretsiz olarak üç ay 
içinde icalbelt etmemek» vatandaşlıktan da çıka
rılmıştır. 25 nci maddenin son bendinde ise : 
(Ç, D ve E) fıkralarına göre; karar verilelbik 
ımesf̂ çıin Millî Savunma Bakanlığının teklifi 
şarttır, denilmektedir. Oysa ki, Bakanlar Ku
rulu kararından iki gün sonra; 18 Temmuz 
1970 tarihli 74/20-309-70, Er. Şb. Tank. Hiz.. 
Ks. (439). 28 sayılı yazıda, Berlin Türk Baş
konsolosluğu Millî Savunma Bakanlığınım son 
ıdef a gönderilen sağlık raporunun, sağlık ku
rulunca uygun görüldüğü ve askerliğinin ıhir 
devre ertelendiği, ancak Kasım ayı sonunda 
Türkiye'ye dönerek Türk hekimleri tarafından 
muayene olunması zaruretine işaret eıdiliyor. 

Bu duruma göre, 25 nci maddenin (403 sa
yılı Kanunun) (C) "bendine göre vatandaşlığı 
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kaybettirme kararı verilebilmesi için Millî Sa
vunma Bakanlığının bir teklifi bahis konusu 
olmamak Hâzınigellir. 

1. Hür Berlin üniversitesi Rektör ve yö
neticileri tarafından başarılı bir öğrenci oldu
ğu kabul edilerek Türk mıakam'larımn kendisi
ne ımlüzahir olunması istenen Hakkı Keskin'in, 
29 , 8 , 1958 tarihi Türk öğrencilerinin ya-
(bancı memleketlerde okumaları ile ilgili Yö
netmeliğin 21 nci maddesinde belirtilen «Millî 
menfaatlere» aykırı tutum ve davranışlarının 
belgeleri nelerdir? Almanya'daiki Eğitim Mü
fettişliği bu suçu hangi belgelere dayanarak 
iddia etmiş ve Millî Eğitim Bakanlığı nasıl bir 
hukukî mütalaa ile tasvibini bildirmiştir? 

2. Türk Ceza Kanununda da (140 ncı mad
dede) ağır bir suç karşılığı odan konu yargı 
organlarına intikal ettirilmiş midir 

3. 403 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 
(Ç) fıkrasının uygulamada kanunun öngördü
ğü Millî Savunma Bakanlığı tarafından gerekli 
teklif yapılmış mıdır? 

4. üç ay içinde yurda dönmesi talefoedilen 
Hakkı Keskin'in hangi tarihli Sağlık Kurulu 
raporu Millî Savunma Bakanlığının Sağlık Ku
rulunca ulygun görülmüş ve adı geçenlin bir dö
nem ısonraya kalması hangi tarihte ilgiliye teb
liğ edilmek üzere Berlin Türk Konsolosluğuna 
yazılmıştır? 

5. Hakiki' Keskin'in mâruz kaldığı ve siyasi 
nedenlere dayandığı açik ve seçik bir şekilde 
ortada olan vatandaşlığının kaldırılması Ana
yasamızın 54 ncü maddesi ile nasıl bağdaşltırıl-
maktadır? 

6. Gerek Türk kamu oyunda ve gerekse 
dış ülkelerde Hükümetin itibarının [büyük öl
çüde-sarsan ve demokrasimize gölge düşüren 
/bu haksız tasarrufun tashihi için Hükümetiniz
ce ne düşünülmıektedir? 

7. Adlî Makamlarca tutuklanmasına ka
rar verilen ve bu karardan sonra izahı çok 
müşkül şekilde bir yol bularak yurt dışına ka
çan ve oradan millî menfaatlerimize aykırı, Ata
türkçülüğe hakarete devam eden ve demok
rasi aleyhtarlığı yapanlar hakkında, «Millî 
menfaatlere» aykırıdır gerekçesi ile vatandaş
lıktan ihracedilen var mildir veya vatandaşlık
tan çıkarılması işleminin devam ettiği kimler 
mevcuttur? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Nüfûs işleri On. Md. 
Şb. Md. : 3/731H6 - 2601 - 3/9070 

Konu: Ali Rıza Uzuner'in soru 
önergesi Hk. 

7 . 12 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 12 . 10 . 1970 gün ve 'Genel Sekre
terlik Kanunlar Müdürlüğünün 2480/18077-
7/337 ısayılı yazı : 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza, Uzunerlaı 
yurt dışında tahsilde iken hakkında Türk va
tandaşlığını kaybettirme işlemi uygulanan Hak
kı Keskinle İlgili olarak Başbakanlığa tevcih 
ettiği yazılı soru önergesinin Bakanlığımca ce
vaplandırılması uygun igörülmekle durum ince
lendi. 

Millî Eğitim Bakanlığınca ilgili yönetmeli
ğin 21 nci maddesine (göre öğrencilikle ilgisi 
kesilen ve Danıştayca bu husustaki yürütme
nin durdurulması talebi mükerreren reddedilen 
Hakkı Keskin askerî yoklama kaçağı durumuna 
düşmüş bulunduğundan Millî İSavunma Bakan
lığının 9 . 2 . 1970 tarih 7420-106-70/(138) 93 
sayılı teklifine istinaden ve Türk Vatandaşlığı 
Kanununun 25/ç maddesine uyan (bu durum 
dolayısiyle ©akanlar Kurulunun 26 . 7 . 1970 
gün ve 7/697 kararı ile Hakkı Keskinin Türk 
vatandaşlığı kaybettirilmişjtir. 

Hakkı Keskin'in yurt dışından gönderdiği 
hastalık raporunun 25 . 6 . 1970 tarihinde Mil
lî Savunma (Bakanlığı ıSağlık Başkanlığınca 
onanması ve Kasım ayına kadar askerliğinin bir 
dönem ıgeri bırakılmasının kabulü ile mazeret-
sizlik ortadan kalkmış (bulunduğundan Bakan
lığımca yapılan 19 . 10 . 1970 tarihli teklif 
üzerine Bakanlar Kurulunun 16 . 11 . 1970 gün 
ve 7/1550 ısayılı Kararı ile Haikkı Keskinin 
Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair 
karar kaldırılmış, böylece Türk vatandaşlığı 
avdedetmiştir. 

Hakkı IKeskin,e uygulanan (bu işlem her han
gi bir istisna teşkil etmemiştir. Nitekim 403 
sayılı Kanunun 25/ç maddesi uyarınca yapılan 
tebligata rağmen muvazzaf askerliğini yapmak 
üzere 3 ay idinde yurda dönmiyen 1969 da 
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140 ve 1970 ide 271 kişi hakkında aynı işlem ya
pılmıştır. 

Haldun Menteşeoğlu 
İçişleri Bakanı 

23 . 10 . 1970 
3. — "Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Ege 

bölgesinde tütün ekim alanının sınırlanacağı ha
berine dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ahmet İhsan Birincioğlu'nun yazılı cevabı 
(7/338) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
AşağidaM sorumun 'Gümrük ve 'Tekel Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı müsaadelerinize saygıyla Bunarım. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

Ege'de tüttün 'ekim alanının (sınırlandırılaca
ğı haberi, haklı olarak 'Uşak ve çevresinde bü
yük biir telaş uyandırmıştır. Zira tütün, Devlet 
eli girmemiş ve kıraç topraklar üzerinde yer
leşmiş Uşak'm il, ilçe ve köylerinin (bir çoğun
da, en lönde gelen gelir kaynağıdır. Açıkçası 
tütün, Iböl̂ e halkının ekmek teknesidir. Onun 
içindir ki, (sınırlandırma, !bu durumun giöz önün
de tutulmasını şiddetle arzulamaktadırlar. 

Bakanlığın îbu konudaki tutumu nedir Ve 
tütün ekimi nerelere yasaklanmıştır? 

T.O. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 8.12.1970 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 6333 

Konu : Uşak Milletvekili Âdil 
'Turan'ın yazılı soru önergesi 
cevabı 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür
lüğü) 12.11.1970 gün ve 7/338-2483/18332 sayılı 
yazılan. 

Tütün ekim alanlarının sınırlandırılması ko
nusunda Uşak Milletvekili Âdil Turan tarafın
dan verilen 23,10.1970 tarihli yazılı soru öner
gesi cevaJbı 2 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Ahmet îhsan Birincioğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

f^ym Âdil Turan 
Uşak Milletvekili 

Tütün ekim alanlarının sınırlandırılacağı 
haberinin Uşak ve çevresinde telâş uyandırmış 
bulunduğundan bahisle, ıbu kanudaki Bakana
ğımız tutumunun açıklanmasına daJir 23.11.İİD7ÜI 
günlü yazılı soru önergeniz incelendi. 

30.5.1969 tarihinde yürürlüğe giren 1177 sa
yılı Kanunun geçici 1 nui maddesi, tütün tarımı 
serbest olan ilçelerin iç, dış ve piyasa icapları 
göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden 
tetkikiyle, üretim alanları sınırlarınım tesbitini 
öngörfınüş ve ıhazırlanan yönetmeliğine göre tes-
bit oluman fbir program dâhilinde hu yıl Ege böl
gesinde teşkil edilen 88 heyet birden çalışmalara 
(başlamıştır. 

Memleketimiz tütün üretiminin gittikçe ar
tarak iç tüketim ve ihracat imkânlarının üstüne 
çıkması, Ibu arada iyi vasıfta tütün yetiştirmiyen 
sahalarda dahi ekime geçilmiş bulunması, dikim 
alanlarının ve bu arada kalite sınırlarımın ye
niden tesbitini kaçınılmaz hale getirmiştir. 

Sözü edilen sınırlandırma işinin, halk ara
sında telâş uyandırmış olmasına bir sebep görü
lememekte, bilâkis iyi vasıfta tütün yetiştiren
lerin el emeği ve almterinin değerlendirilmesi 
yönünden hakiki tütün ekicilerinin bundan zi
yadesiyle memnunluk duyacağıma fimanımakta-
yiz. 

Ekim alanlarının sınırlandırılmasından kasıt, 
kötü vasıfta tütün yetiştirip ilhracedilemiyerek 
elde kalan ve bu suretle memleket ekonomisine 
geniş çapta menfi tesir yapan bir kısım arazide 
tütün ekiminin menedilmesinden ibaret olduğu
na göre, kır ve kırtabam arazide ekim yapmakta 
olan ekicilerin her hangi bir endişeye kapılma
larına mahal görülememektedir. 

Teısbit heyetleri görevlerine devam etmekte 
olup ekimin kütle halinde veya geniş çapta ya
saklandığı bir ilçe mevcut değildir. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
4. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısızdın 

Terakki Kolektif Şirketinin, 1969 - 1970 yılların
da hangi kamu kuruluşlarına kereste^ sattığına 
dair sorusu ve Orman Bakanı Hüseyin Özalp, İç
işleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile Sanayi Ba
kanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevapları (7/339) 

Millet Meclisi Sayın Başkamlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri, Sanayi 
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Ve Orman bakanları tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delâlet buyurulmasını say
gılarımla arz ve rica ederim. 

23 . 10 . 1970 
İsmet Kapısız 

Yozgat Milletvekili 

1. Terakki Kolektif Şirketinin 1969 - 1970 
yılları içerisinde hangi kamu kuruluşlarının 
((belediyeler dâhil) inşaatlarına sattığı kereste 
miktarı nedir? 

2. Terakki Kolektif Şirketinin Devlet kuru
luşlarına sattığı kerestelerin metrekübüne öde
nen ücret nedir? 

3. iSaym Hükümet Başkanının Adalet Par
tisi Büyük Kongresinde «suiistimal ve rüşvetin 
himaye görmediğini»! söylemesine rağmen, Te
rakki Kolektif Şirketinden alınan keresteler ko
nusunda da aynı hassasiyet gösterilmiş midir? 

TC. 
Orman Bakanlığı 12.12.1970 

Özel : 2516 

Konu : Yazgat Milletvekili İs
met Kapıisız'ın yazılı soru öner
gesi baklkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlği : 12.11.1970 gün ve 7/339-2485/18322 

S.Y.K. : 

Yozgat Milletvekili Sayın İsmet Kapısız'm, 
Terakki Kolektif Şirketinin hangi kamu ve Dev
let kuruluşlarına ne miktar kereste sattığına ve 
metrekübüne ödenen ücretin ne olduğuna dair 
yazılı sorti önergesiyle sorjdıuğu hususlar, bakan
lığımız konuları dışında kaldığından cevaplan-
dırılamaımııştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Hüseyin Özalp 
Orman Bakanı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 20.1.1971 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. 2. D. Rs. Hesap 
622-402-2. (70) 1670 

IKonu : Yozgat Milletvekili İs
met Kapısız'in Terakki Kolektif 
Şirketi ile ilgili yazılı soru öner
gesi hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 12.11.1970 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/339,2485/18322 sayılı 
yazı. 

Terakki Kolektif Şirketinin 1969 - 1970 yıl
larında hangi kamu kuruluşlarına kereste sattı
ğına dair Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ta
rafından verilen yazılı soru önergesinde bakan
lığımızı ilgilendiren hususlarla ilgili olarak: 
yaptırılan inceleme sonucumda : 

Terakki Kolektif Şirketinden 1969 -1970 yıl
lan içerisinde il özel idareleri ile belediyeler in
şaatları için kereste mubayaa edilmediği vali
liklerden alınan yazılardan anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 

T.C. 
ıSanayi Bakanlığı 28.1.1971 

Müsteşarlık Yazı Işlerii Bürosu 
Sayı : 9/32 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 12.11.1970 tarih ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/339-2485/18322 sayılı yazılan : 

Terakki Kolektif Şirketiriin 1969 - 1970 yıl-
lannda hangi kamu kuruluşlarına kereste sat
tığı ıhâkikmda Yozgat Milletvekili Sayın İsmet 
Kapısız (tarafından verilen yazılı soru önergesine 
dair cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

ISaygılanmla arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 
Sanayi Bakanı 

Yozgat (Milletvekili Sayın ismet Kapısız'in 
yazılı soru önergesine Sanayi Bakanlığı cevabı
dır : 

Bakanlığımızla ilgili iktisadi Devlet Teşek
küllerinden, Sümerbank Genel Müdürlüğü, Ma-
kina fve Kimya Eındüstrisi Kurumu Genel Mü
dürlüğü, Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Selüloz Kâğıt Fib. işletmesi 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikalan 
A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Çimento Sana
yii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Azot Sanayii 
T.A.Ş. Genel Müdürlüklerince 1969 - 1970 yıl
larında Terakki Kolektif Şirketinden kereste 
satınaluunamıştır. 
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' 5. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün, İstanbul'da bir yurt binasının kapatıl
ması ve sonradan Teknik Üniversiteye devredil
mesi sebebine dair sorusu ve Gençlik ve Spor Ba
kanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/341) 

23 . 10 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Spor ve Gençlik Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini saygılarımla rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Mehmet Arslantürk 

1. Uzun yıllardır yurt binası olarak kulfla-
nılan ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumunun malı 'bulunan Isltanbul Gümüşsüyü 
Yurdu kapatılmış mıdır? Kapatılmıışsa; 

a) istanbul'da yüksek öğrenim öğrencileri
nin yurt ihtiyacı tamamiiyUe karşılanmış imidir? 

b) İstanbul'da yurt ihtiyacının karşılanma
dığı 'bir gerçek olduğuna göre; 'binlerce öğrenci 
Kurum yurtlarına girmek için sıra beklerken, 
400 kapasiteli bu yurt niçin kapatılmıştır? 

c) Adı geçen yurdun kapatılması için, Sıkı
yönetim döneminin seçilmiş bulunması, sadece 
bir tesadüf eseri midir? 

d) Kapatma kararını kim veya kimler ver
miştir? 

e) Yurt binasının ve yerinin Teknik Üni
versiteye verilmesi sebebi nedir? 

İstanbul'da yurtflara bu derece ihtiyaç var-
;ken, yeri ile ve binası ile, Gümüşsüyü Yurdu
nun hem kapatılması ve hem de üniversiteye 
devrinin sıorumlulan var mıdır? Varsa hakların
da ne işlem yapılmıştır. 

2. Yurt durumu, benzeri illere" göre en iyi 
durumda bulunan ve hemen hemen ihtiyaç da 
yokken, izmir'de yeniden ve şehirden 15 - 20 
Km. uzakta Inciraltı mevkiinde, öğrenci başına 
maliyeti 20 000 liraya çıkacağı ve toplamı 30 
milyon liraya varacağı söylenilen 2 000 kişilik 
yurdun yapımındaki amaç nedir 

3. Kurum standartlarına uymıyan bu bina
nın yapımı için, bugüne kadar kurumca ne ka
dar milyon lira ödenmiştir? Kurumun, Akdeniz 
Oyunları nedeni ile gelecek misafirlere ve /turist
lere bina yaptırmak amaçları arasında var mı
dır? 

4. izmir'de Millî Birlik Komitesi dönemin
de yurt olarak yapılan ve son günlere kadar ku
rumca yurt olarak kullanılan binanın Ege "Üni

versitesine devredilmesinin sebebi nedir? 
5. Inciraltı yeri ve binalarını kurumun sa-

tınalmasmdan ve binanın yapımına devam edil
mesinden ötürü izmir Belediye Başkanı Sayın Os
man Kibar'ın, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumunun 19 . 10 . 1970 günkü Genel Kurul 
toplantısına gönderdiği ileri sürülen teşekkür 
telinin (toplantıda okunmamasınm veya okutul-
mamasmm sebebi nedir? Gerçekten böyle bir tel 
gelmiş midir? 

6. Inciraltı yurt ve yer binasının satınallm-
ması ve Gümüşsüyü Yurdunun (kapatılması ile 
ilgili olarak, 'Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunun bir raporu mevcut mudur? Varsa bu 
raporun tavsiyeleri göz önünde tutulmuş mu
dur? 

T. C, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 15.12.1970 

Sayı : 40 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü 12 . 11 . 1970 gün, 7/341-2492/18351 sayılı 
yazı. 

Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk ta
rafından verilen yazılı sıoru önergesinin cevabı 
ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

Gençlik ve Spor Bakanı 
ismet Sezgin 

Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Arslan 
türk'ün 23 Ekim 1970 günlü yazılı soru önerge-
sine cevaplar : 

1. a) İstanbul'daki Gümüşsüyü Erkek öğ
renci Yurdunun, istanbul Teknik üniversitesine 
devri konusu : 

Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdür
lüğünden alman 19.6.1970 gün ve 3100-37-13955 
sayılı yazıda : «351 sayılı Kanunun 40 ncı mad
desi uyarınca Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğü adına tescil edilen 
Gümüşsüyü Erkek Yurdu binasının; Teknik 
Üniversite Makina, Elektrik fakülteleriyle bun
lara ait lâboratuvar ve diğer müştemilâtı da ih
tiva ettiği, ilişik krokide kırmızı işaretli kısım
daki yurt binasnm kapsadığı sahanın ifraz etti
rilerek adı geçen Kurum uhdesinde bırakılması, 
geri kalan büyük kısmının Üniversite Kuruluş 
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Kanununa göre istanbul Teknik Üniversite Rek
törlüğüne devri» 

Hususu istenmiştir. 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğünün isteği Ku

rum Yönetim Kurulunca çeşitli yönlerden ince
lenmiş ve aşağıda belirtilen sonuçlara varılmış
tır : 

« — 351 sayılı Kuruluş Kanununun geçici 
1 nci maddesiyle Kuruma devredilen Gümüş
süyü Erkek Yurdu binası tapu işlemlerinde; Tek
nik Üniversite Rektörlüğüne ait bir kısım gayri-
menkııllerin de bir yanlışlık eseri olarak Kuram 
adına tescil edildiği bir vakıadır. 

— Yapılması istenilen ifraz işlemiyle, İstan
bul Teknik Üniversitesine ve Kuruma ait gayri-
menkullerin kesin şekilde belirmesinde fayda 
vardır. 

— Şu kadar ki, isteğe göre yapılacak bir if
raz işlemi, Yurt binasını, iki kapısı Üniversi
teye açılan ve ortada ada haline getirilmiş bir 
gayrimenkul durumunda bırakmaktadır. Böyle 
bir durum, G-ümüşsuyu yurdunda disiplin sağ
lanması yönünden çok büyük sakıncalar doğu
racak, özellikle yurt binasının etrafı özerk sta
tüyü haiz Üniversite binalariyle çevrili ve bi
nalar arasında da geçitler bulunduğundan, Ku
rumun yurt idaresini güçleştirdiği gibi, yöneti
me ait kontrol fonksiyonu da kısıtlanmış olacak
tır. 

— Bu itibarla yurda girişe göre sol tarafta 
kalan yurt binası ile spor salonu ve futbol sa
hasının bulunduğu bölümü kapsıyan kısmın, 
müstakillen Kurum mülkiyetinde kalması, yani 
ifraz işlemi için anagiriş yolunun sınır olarak 
alınması, bu mümkün olmadığı takdirde yurt 
binası da dâhil 756 ada 1 parsel sayılı yerin 
tamamının istanbul Teknik Üniversitesine dev
ri.» 

— Kurum Yönetim Kurulunun öngördüğü 
şekilde bir ifraz işlemi yaptırılması mümkün ol
madığından, 

— Binaya olan ihtiyacı nedeniyle istanbul 
Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce Kuruma ya
pılan sözlü müracaatlar dikkate alınarak, 

— 1968 yılından bu yana, emniyeti devamlı 
şekilde ihlâl eden disiplin olaylarının zuhuru ve 
Üniversite özerkliğinden faydalanılarak ideolo
jik çatışmalarını sık sık vuku bulması, ne

denleriyle yurdun Üniversiteye devrinde1 

büyük fayda mülâhaza edilmiş ve bu konuda 
idari makamların tavsiyelerinden yararlanılmış
tır. 

Şöyleki : 

Gümüşsüyü yurdunda tahsis edilen 3 odada 
1967 yılma kadar öğrenci sorunlarının halli ko
nusunda faliyet gösteren Teknik Üniversite 
Talebe Birliği, bu tarihten sonra çalışmalarına, 
daha ziyade ideolojik faaliyet ve hareketlerin 
merkezi haline getirmiştir. Emniyetçe vakit va
kit yapılan aramalarda birçok suçluların burada 
barındığı saptanmış, kesici, delici, patlayıcı ve 
vurucu silâh ve âletler ele geçirilmiştir. Yurtta 
sık sık cereyan eden disiplin olayları netice
sinde emniyetçe zaruri görülen aramalar, öğren
ci Birliği ilgilileri tarafından «Basın yoluyla» 
Üniversiteye müteveccih bir hareket tarzında 
tefsire tâbi tutulmuş, kamu oyunda bu konuda 
hassasiyet yaratılmaya çalışılmıştır. 

Yurtta huzurlu bir ortam yaratılması için 
İstanbul Valiliği ve emniyet makamları nezdin-
de Yurtlar Genel Müdürlüğünce devamlı teşeb
büslere girişilmesine rağmen, yurt idari düze
ninin muslihane yollarla iadesine maalesef im
kân bulunamamıştır. Yurt idare ve işleyişini 
normal bir düzene getirmek için tâyin edilen 
yurt müdürüne görevini ifa imkânı verilmemiş, 
yurt binasına Mao, Lenin, Stalin, Che Guavera 
gibi solcu liderlerin resimleri asılmış, solcu ya
yınlar Marks ve Lenin'e ait eserler vurtta sa
tışa arz edilmiştir, ideolojik bir ortam içinde, 
aksi düşüncede olan öğrencilere yurtta barınma 
imkânı sağlanması mümkün olmadığı gibi, karşı 
düşüncedeki öğrenciler dövülmüş, hırpalanmış 
ve işkenceye mâruz bırakılmışlardır. Yurdun 
Üniversiteye devrine takaddüm eden günlerde, 
Talebe Birliğince işletilen lokantadaki masalar 
üzerine yatak ve battaniye serilerek,0 yurt ve 
Teknik Üniversite ile ilgisi bulunmıyan kişiler 
de burada barındırılmış, hattâ kız - erkek bir 
arada kalınarak gayri meşru eylemlere girişildiği 
hususları dahi istihbar olunmuştur. Bu durum
lar muvacehesinde, etrafı özerk statüyü haiz üni
versite binalariyle çevrili yurt binasının, öğren
cilerin barınma sorunu yerine, öğretim ve eğitim 
sorununun çözümüne hizmetinde fayda mülâha
za olunmuştur. 
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b) istanbul'da yurt ihtiyacının tamamiyle 
karşılanmadığı bir vakıadır. Ancak' Kurum 
yurtları yatak kapasitesinin (15 642), % 32 si 
istanbul'dadır. (5 008). inşa edilmekte olan 
Topkapı ve Maçka yurtlariyle bu miktar 1972 
yılında 10 000 e ulaşacak ve böylece istanbul'da
ki yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma soru
nu çözümlenmiş olacaktır. Hizmete kapatılan 
Gümüşsüyü yurduna mukabil, yalnız bu yıl hiz
mete açılan yatak kapasitesi - Ediraekapı ve 
Hürriyeti Ebediye yurtları ile - 1 200 dür. 

c) Yurdun Üniversiteye devrinin, sıkıyöne
tim döneminde olması bir tesadüf eseridir. Şu 
kadar ki, devir tarihi, öğrenim müesseselerinin 
tatil dönemi olduğu cihetle, çok tabiî ve binanın 
gerek tahliye, gerekse devri yönlerinden en mâ
kul bir zamana raslatılmasmda ayrıca hassasi
yet gösterilmiştir. 

d) Devir kararı, sizin de vaktiyle bir üyesi 
bulunmanız sebebiyle bilmeniz lâzımgelen Ku
rumun yetkili organı olan «Yönetim Kurulu» 
tarafından alınmış ve bu karar Ekim 1970 ayın
da toplanan Genel Kurulca da onaylanmıştır. 

e) Yukardaki (a) bölümünde açıklanan se
bepler muvacehesinde, Gümüşsüyü Öğrenci Yur
dunun faaliyetine son verilmesi zarureti karşı
sında kalınması 351 sayılı Kanunun tâyin ve 
tesbit ettiği organlar tarafından, tamamen usu
lü dairesinde gerçekleştirilmiş bulunduğuna gö
re, bu konuda her hangi bir makam ve kişiye bir 
sorumluluk tereddübetmiyeceği kanısındayım. 

2. Halen izmir'deki kurum yurtlarının ya
tak kapasitesi 1 855 tir. Bu miktarın 1 700 ü 
Bornova yurtlarına aittir. Ege Üniversitesi Bor
nova'da kurulduğu için, Kurum tarafından yap
tırılacak yurtlar yönünden Bornova'ya öncelik 
tanınmıştır. 

Bornova'da bulunmıyan iktisadi ve Ticari Bi
limler Fakültesi, Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademisi, Yüksek islâm Enstitüsü, Olgun
laştırma Enstitüsü ve özel yüksek öğrenim ku
rumlan öğrencileri için yurda olan ihtiyaç bü
yük önem taşımaktadır. Belirtilen yüksek öğ
renim kurumlarındaki 9 270 öğrenciye karşılık, 
"Kurumun izmir'de, Bornova dışındaki yurt ya-
itak kapasitesi 155 tir. 

1971 yılında izmir'de yapılacak Akdeniz 
oyunları için izmir Belediyesi tarafından incir
altı mevkiinde yan tesisler yapımına girişilmişti. 

50 744.5 metrekarelik arsa üzerinde 10 blok 
halinde ve 2 000 kişiyi barındıracak kapasitede
ki bu tesislerin, Akdeniz oyunlarından sonra 
yurt yapılması için İzmir Belediyesince Kuruma 
devri teklif edilmişti. 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca da tesislerin, 
hem uzun vadeli olarak İzmir'de yurt ihtiyacını 
karşılıyabileceği, hem de gençlikle ilgili olarak 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tesbit edi
len amaçlara hizmet edebileceği görüşüne varıl
mıştır. 

Esasen 351 sayılı Kanunun 2 nci ve 25 nci 
maddeleri, Türk gençliğinin ders dıgı saatlerinde 
sosyal ve kültürel gelişmelerinin kolaylaştırıl
masını öngörmektedir. Bu nedenle Kurum ge
rekli ilgi ve hassasiyeti göstermiş, teklif, Yöne
tim Kurulunda müzakere edilmiş, sonuç olarak 
plaj dâhil tüm arsa ve tesislerin 2 000 000 Tl. 
gibi cüz'i bir bedelle Kuruma devredilebileceği 
anlaşılmıştır. 1971 yılı Temmuz ayına kadar tro-
leybüs hattının inciraltı mevkiine ulaşabileceği, 
dolayısiyle ulaşım sıkıntısı çeMlmiyeceği Öğre
nilmiştir. 1971 yılında, projenin tahakkuku için 
gerekli giderlerin karşılanması bakımından Ku
ruma daha geniş çapta Hazine yardımı yapıla
cağı da vadedilmiştir. 

Gerek gençliğe, gerekse memleket turizmine, 
sporuna büyük hizmetleri dokunacağına inanı
lan, iki yıl sonra Kurumun yatak kapasitesinde 
2 000 artış sağlıyacağı tesbit edilen arsa ve üze
rindeki tesisler ile başlanılmış olan inşaat, 
6 . 8 . 1970 tarihinde Kurumca devralınmış bu
lunmaktadır. 

Diğer taraftan Bornova yurt yatak blokları
nın inşaatları da, Üniversitenin gelişimine pare-
lel olarak devam ettiğinden İzmir'e ait yurt so
rununun uzun vadeli olarak çözümlenmiş oldu
ğu sonucuna varılabilir. 

Donatımı dâhil inciraltı Gençlik Sitesinde 
öğrenci başına ilk maliyet 10 000 Tl. yi geçmiye-
cektir. Bu miktar, en az 16 - 20 000 Tl. ya mâlo-
lan diğer yurt binalarımızla karşılaştırıldığında, 
keyfiyet, inciraltı Gençlik Sistesi için lehte bir 
sonuç yaratmaktadır, inciraltı Gençlik Sitesi
nin şehir merkezine uzaklığı da 12 Km. dir ve 
toplam maliyet 15 - 17 milyon Tl. civarında ola
caktır. 

3. inciraltı Gençlik Sitesine ait binaların 
Kurum standartlarına uygun olmadığı söz konu-
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su değildir. Bugüne kadar arsa parası olarak 
İzmir Belediyesine 2 000 000 Tl. ve mütaahhit is
tihkakı olarak da 3 294 359,37 Tl. ödenmiştir. 

4. Bu madde ile sözü edilen husus, Bornova 
Kız Yurdu binası hakkındadır. Bu bina 1960 
yılında Ege üniversitesi için inşa edilmiştir. Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi müştemilâ
tından sayılan bina, üniversite Rektörlüğünün 
Kurumumuza karşı yalan bir müzahereti netice
si, bugüne kadar önce erkek, sonra da kız yurdu -
olarak kullanılmıştır. 

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden alman 
25 . 9 . 1970 gün ve 500/5426 sayılı yazıda, «Ha
len Bornova içinde çok ufak bir binada zor şart
lar altında çalışmakta olan Yüksek Hemşire 
Okulu, sözü edilen binaya geçmek istediğinden, 
en kısa zamanda kız öğrencilerin başka bir bina
ya nakilleriyle, boşalacak binanın Rektörlüğü
nüze teslimi» hususları belirtilmiş bulunmakta
dır. Ege Üniversitesi kampusundaki 5 nci ve 
6 ncı yurt yatak blokları hizmete açıldığında, bu 
bloklardan birisinin kız öğrencilere tahsisi su
retiyle Bornova Kız Yurdu binasının boşaltılması 
kararlaştırılmış bulunmaktadır. Esasen bu ka
rar Yönetim Kurulunca 20 . 7 . 1968 gün ve 
157/694 sayılı toplantıda alınmıştır. 

5. Kuruma böyle bir telgraf gelmemiştir. 
6. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

nun halen Kurumumuza intikal etmiş böyle bir 
raporu yoktur. 

6. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'ın, Aydın iline bağlı Haydere köyü hal
kına kereste verilmemesi sebebine, dair sorusu 
ve Orman Bakanı Hüseyin Özalp'in yazılı ce
vabı (7/345) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let^ buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

26 . 4 . 1970 
Ay'dın Millettveküli 
M. Kemal Yılmaz 

iSoru : 
Aydın ilinin 'Bozdoğan ilçesi Haydere köyü 

Not : Bu tezkereye ilişik plân Tutanak Der
gisinde yayımlanamıyacağından aslı dosyasına 
konmuş olup bir sureti de soru sahibine verilmiş
tir. 

halkına, Ijir süreden beri çeşitli siya'si bas
kılar yapılmaktadır. Buna selbep, İm köyde* 
muhalefete verilen oylann son yollarda bi7İ& 
artmaya (başlamasıdır. Devlet memurlarının! 
ibu siyasi baskılara, sindirme hareketlerine âlet 
olduklarını müşahade etmek halkın demok
rasiye olan bağlılığını sarsmakta ve ciddî bir 
huzursuzluğa fedbdbolmaktadır. Bu kanun 
dışı uygulamaya ve halkı siyasi kanaatinden 
ötürü cezalandırma hareketine Orman Ba
kanlığının mahallî yetkilileri de iştirak etti
rilmiş bulunuyor. 

Haydere köylülerine zâti ihtiyaçları için 
kereste verilmemektedir. Bu yüzden köylüler 
evlerini inşa edemiyorlar, tamir dahi yapamı^ 
yorlar. 

IBunun selbebi nedir? Kaç yıldan (beri 'bu 
köye zâti ihtiyaç kerestesi verilmiyor? 

Bu bölgede zâti ühtiyaç kere'stesi alan ve 
almıyan köyler hangileridir? Kereste tevdi 
işinde güdülen prensipler nelerdir? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 18 . 12 . 1970 

özel : 2018 
Konu : Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'ın yazılı soru önergesi Hk. 
Millet Meclisi (Başkanlığına 

ilgi : 5 . 12 . 11970 ğüü ve 2511/18521 
/7345 sayılı Y. K : 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yıl
maz'ın, A^dın ilinin Bozdoğan ilçesi Haydere 
köyü halkına siyasi baskılar neticesi zâti 
yakacak ihtiyaçlarının verilmediğine dair ya
zılı Öoru önergesiyle alâkalı cevabi muhtıra 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Orman Bakanı 
Hüseyin Özalp 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın yazı
lı soru önergesi ile ilgili cevabi muhtıra. 

Aydın ilinin Bozdoğan ilçesi Haydere köyü 
halkına, Orman Bakanlığı kuruluşlarına men
sup memurlarca, her hangi bir siyasi baskı ya
pılmamış ve kanunların köylüye tanıdığı hak
lar zamanında karşılanmıştır. 

Bu cümleden olarak; 

I - Haydere köyüne yıllar itibariyle verilen 
zati ihtiyaçlar aşağıda gösterilmişitir. 
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istek ve tesbit Verilen 
Yılı Hane Miktar M3 Hane Miktarı M3 

1968 
1967 
1968 
1969 
1970 

30 
41 
35 
34 
43 

50.000 
69.500 
73.500 
71.000 
85.500 

22 
35 
27 
— 
43 

İstek ve tesbite göre noksan verilmiş gibi 
gözüken miktarlar, bâzı ihtiyaç sahiplerinin sü
resi içinde müracaat edip kendilerine tefrik edi
len emvali almamalarından ileri gelmektedir. 

1969 yılında zati ihtiyaçların Bozdoğan böl
gesi Aıtmezarı deposundan verileceği ihtiyaç sa
hiplerine duyurulmasına rağmen ilgililerce her 
hangi bir müracaat yapılmamıştır. 

Bu köyün halkına her hangi bir sebeple zati 
ihtiyaçların verilmemesi bahis konusu değildir. 
Her yıl tesbit edilen gerçjek ihtiyaçlara göre ta-
lebedenlere ihtiyaçları verilmektedir. 

2. Bozdoğan Orman Bölgesi Şefliğine bağ
lı 16 köyün zati yapacak ihtiyaçları, her yıl ha
kiki ihtiyaç miktarına göre tesbitleri yapıldık
tan sonra verilmektedir. Ancak 1967 yılında Hı-
işimler, Güre, Virantaht, Çavdır 1968 yılında 
Güre 1969 yılında Hışımlar ve Virantaht köy
lüleri verilen emvali olmamalarından, 1968 -1969 
yılında ise Yeniköy haline gelen Alhisar köyü 
halkının talepleri bulunmaması dolayısiyle zati 
ihtiyaçları verilememiştir. 

3. Zati ihtiyaçlar, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 31 ve 36 ncı maddeleri hükümleri daire
sinde taleplere göre mmtaka ormanlarının ta
hammül durumu nazara alınarak mahallinde 
köy ihtiyar heyeti ile birlikte tesbit edilmekte 
ve en müsait orman veya istif yerlerinden kar
şılanmaktadır. 

Halk - orman ilişkilerinin ilk basamağını teş
kil eden bu konu üzerinde Bakanlığımızca ge
rekli hassasiyet gösterilmekitedir. 

2 . 11 . 1970 

7. — Afyon Milletvekili Hamdı Hamamcıoğ-
lu'nun, Ankara ile İzmir arasındaki hava sefer
lerinin Afyon'a uğratılmaması sebebine dair so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin ya
zılı cevabı (7/347) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Baka

nınca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygiyle arz ederim. 

Hamdi Hamamcıoğlu 
Afyon MilletveMi 

Türkiye'nin en eski meydanlarından olası 
Afyon ili hava meydanına : 

1. Ankara ile İzmir arasındaki hava sefer
lerinin Afyon'a uğratılmaması sebeplerinin, 

2. Mayıs 1970 tarihinden itibaren tatil ve
ya iptal edildiği anlaşılan seferlerin geçici veya 
sürekli olup olmadığını, geçici ise bu seferlerin 
ne ızaman ihdas edileceğinin, sürekli ise iptal se
beplerinin, 

3. İstanbul - Antalya arasındaki seferlerin 
haftada kaç gün Afyon hava meydanına uğra
tıldığının, bu uğratılma adedinin çoğaltılması
nın düşünülüp düşünülmediğinin. 

14 .12 .1970 
T. 0. 

Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 

SHD : 5Z-3/HNK- 4213 -16381 
Konu : Afyon Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Millet Meclisi 5 .12 .1970 tarih ve Ge

nel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü : 7/347/ 
2524/18627 sayılı yazı. 

îlgi'de kayıtlı yazı ekinde gönderilen, Millet 
Meclisi üyesi Afyon Milletvekili Hamdi Hamam
cıoğlu'nun, Ankara Me İzmir arasındaki hava 
seferlerinin Afyon'a uğratılmaması sebebine 
dair soru önergesi incelenmiş ve gerekli cevap 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı V. 

Afyon Milletvekili Sayın Hamdi Hamamcıioğlu'-
nun yazılı soru önergesi ve cevapları. 

Soru : 1. Ankara ile İzmir arasındaki hava 
seferlerinin Afyon'a uğratılmaması sebepleri? 

Cevap : Yaptırılan incelemede, Afyon iline 
1969 yılında yapılan 142 seferde 633 ve 1970 se
nesinde de 110 seferde 373 yolcu taşındığı, yıl
lık yolcu ortalamasının da 1969 yılında 4,4 iken, 
1970 yılında 3,4 e düştüğü ve Afyon ilinin yolcu 
trafiğinin daha ziyade demiryolu ile karayolu 
ulaşımında yoğunlaştığı, bu sebeple de büyük 
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masraflarla yürütülen ve rasyonel çalışmak zo
rumda olan 'havayolu işletmeciliğinin Afyon'a 
uçak seferi tertiplenmesine elverişli olmadığı ve 
izahı yapılan bu ekonomik âmiller nedeniyle Af
yon uçak seferlerinin iptali edildiği anlaşılmış
tır. 

Soru : 2. Mayıs 1970 tarihinden itibaren ta
til veya iptal edildiği anlaşılan seferlerin geçici 
veya sürekli olup olmadığı, geçici ise bu sefer
lerin ne zaman ihdas edileceği, sürekli ise iptal 
sebepleri? 

öevap : Afyon iline yapılan uçak seferleri, 
1 nci soru cevabında mâruz sebeplerle iptal edil
miştir. Havayolu trafiğine itibari gayet az olan 
Afyon'a şimdilik sefer yapılması plânlanma-
maktadır. Ancak; adı geçen 'vilâyetimizin, ras
yonel işletmeciliğin icabı olarak verimli bir yol
cu trafiği yaratacağı ve bu ilimizde havayolu 
trafiğine itibarın arttığı kanaati hâsıl olduğun
da, tatil edilen uçak seferlerine yeniden başla
nılması mümkün görülmektedir. 

Soru : 3. istanbul - Antalya arasındaki se
ferlerin haftada kaç gün Afyon hava meydanı
na uğratıldığı, bu uğratılma adedinin çoğaltıl
masının düşünülüp düşünülmediği? 

Cevap : 1969 yılı yaz devresi ile 1969 - 1970 
kış devresinde İstanbul - Antalya arasındaki se
ferler haftada üç gün Afyon Hava Meydanına 
uğratılmıştır. 

1970 yaz tarife devresi ile 1970 - 1971 kış ta
rife devresinde ise, 1 nci sorunun cevabında su
nulan sebeplerle Afyon'a uçak seferleri planlan
mamıştır. 

2 nci sorunun cevabının 2 nci paragrafında 
belirtilen ve iktisadi işletmecilik yönünden ara
nılan şartların tahakkuku halinde, Afyon uçak 
seferlerine başlanılması imkân dâhiline girdiğin
de, adı geçen hava meydanına uğratılacak uçak 
seferi adedi de mevcut hava yolcusu potansiye
line göre tesbit edilecektir. 

8. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
16 . 7 . 1970 tarihi gecesi iki şahsın K. Esat 
Karakolunda dövüldükleri iddiasına dair sorusu 
ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/348) 

4 . 11 .1970 

Millet Meclisi Sayın (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın (Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda delâletinizi saygılarımla rica ederim. 

1. 16 Temmuz 1970 gecesi, Kimya Yük. 
Müh. Taner Saltoğlu ile Foto Ajansı sahibi İl
han Şenel isimli vatandaşlarımızın, bir A. P. li 
parlömanterin şikâyeti üzerine Ankara K. Esat 
27 Mayıs Karakoluna celbedilerek bütün gece 
falakaya yatırılmak suretiyle dövüldükleri, 

2. Adı geçenlerin tabanlarının haftalarca 
yürüyemiyecek derecede su topladığı halde,, 
kendilerine adlî tabiplikçe sadece 5 günlük ra
por verilmesinin temin edildiği, 

3. Şenel ve Saltoğlu'nun dövülmesi için 
emir veren ve uygulıyan resmî görevliler hak
kında Bakanlığınızca bugüne kadar !bir işlem 
yapılıp yapılmadığı hususlarının yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim, 

Özer Ölçmen 
Konya Milletvekili 

T. C. 
içişleri Bakanı 19 . 1 . 1970 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire 3 

Şube: 3. B. 3. 
09254 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 5 . 12 . 1970 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müd. 2527 -18738 sayılı yazınız. 
Konya Milletvekili Saym 'Özer Ölçmen'in Ba

kanlığıma yönelttiği yazılı soru önergesi üzeri
ne yaptırdığım tetkikatta; 

17 . 7 . 1970 gecesi saat 01,00 de 27 Mayıs 
Karayolunda dövüldükleri ileri sürülen Kimya 
Yüksek Mühendisi Taner Saltoğlu ile Foto 
Ajansı Sahibi ilhan Şener'in alkollü olarak ba
ğırıp mahalle sakinlerinin sükûn ve 'huzurlarını 
ihlâl etmesi üzerine vazifeli bekçi Osman Tuna 
yanlarına gidip ikaz ettiği sırada her ikisi bir
den üzerine atılıp bekçiyi tartaklıyarak, haka
rette bulunmaları üzerine bunlarla başa çıkamı-
yacağını anlıyan bekçinin, (balkonunda ailesi ile 
birlikte oturan Ankara Milletvekili Aydın Yal
çın'in kapısına gidip karakolunun haberdar 
edilmesi için telefonlarından istifade etmek is
temesi üzerine, milletvekili (bekçinin mâruz kal
dığı hali balkonundan müşaJhade ettiği için onu 
yanında alıkoymuş ve olayı telefonla 27 Mayıs 
Karakoluna intikal ettirmiştir. 
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Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis 
(ekibi bu şahısları güçlükle polis arabasına bin
dirmiş, ancak karakola sokulurlarken (her ikisi 

'(birden kaçmış, 'biri derhal, diğeri ise civardaki 
bahçe ıduvarmdan kendisini atması sırasında 
yakalanabilmiştir. 

Aynı gece muayeneye gönderilen bu kimse
ler nöbetçi adlî tabiplikçe muayene edilerek 
sarhoş olduklarına dair rapor alınmış ve ertesi 
günü mesai saatinde Adlî makamlara sevk edil
mişlerdir. 

Bu hâdiseye müdahalenin başlanigıcı Millet
vekili Aydın Yalçın'in şikâyetine müstenidolma-
yıp, vazifeli bekçiye fiilî mukavemet ve hakaret 
eylemlerinden tevellüdetmiş bulunmaktadır. 

Olay bu şekli ile adlî makamlara intikal 
ettikten bir (gün sonra müracaatta bulunan adı 
geçenler, (dövüldükleri iddiasında bulunmuş, ve 
hu suretle sevk edildikleri adlî tabiplikten 3 ve 
S er (günlük rapor almışlardır. 

Bu kimselere rapor verilmesi sırasında görev
liler tarafından Nöbetçi Adlî Tabipliğine tesir
de bulunulmadığı gibi, vazife ve sorumluluğunu 
müdrik olan bir doktora tesirle hakikat hilafı 
rapor tanzim ettirmenin mümkün olmadığı mey
dandadır. 

Adı geçenlerin, vazifeliler hakkındaki iddi
alarına dayanılarak yapılan inzibatî işlem, aynı 
konu ile açılmış adlî dâva neticesine bırakıl
mıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 

9. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Söke Cumhuriyet Savcısının evine yapılan 
saldırıya dair sorusu ve Adalet Bakanı Ziya Ön
derdin yazılı cevabı (7/351) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki (sorumun Adalet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut 
buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

3 . 11 . 1970 
Aydın Milletvekili 

M. Kemal Yılmaz 

Bir ısüre önce Söke'de hâzı tahrikler sonucu 
savcılık makamı ve savcı Sadettin Demirka-
yak'ın evi saldırıya uğramış, savcı ilçeyi terk 
etmek zorunda kalmıştır, Halkın güvenliğini 

sağlamakla görevli bir'yüksek Devlet memuru
na yapılan bu muamele hem Devlete, hem de 
Hükümete bir hakarettir. Mütecavizler ve teş
vikçiler kimlerdir? Bunlar hakkında ne gibi iş
lem yapılmıştır? 

Adalet Partisi iktidara geldiğinden bu yana 
savcılara ve hâkimlere yapılan saldırıların mik
tarı nedir? 

Saldırı olayından sonra kanunun üsütnlü-
ğünü göstermek için savcı Sadettin Demirka-
yak'ın Söke'de görevine devam etmesi gerekir
ken, âdeta cezalandırılmak istenmesi ve küçük 
bir ilçe olan Bayramiç'e tâyin edilmesi hangi 
idari ve hukukî sebehe dayanmaktadır. 

Sadettin Demirkayak'm Danıştaydan aldığı 
icranın durdurulması kararını neden uygulamı
yorsunuz? 

Savcının her halde başka yere naklinde za
ruret var idiyse, kendi isteğini sormak suretiy
le bu dürüst ve ehliyetli memurun gönlünü al
mak ve hizmet aşkını zedelememek yolu neden 
tutulmamıştır? 

Nakil işleminde, ilgili yönetmelik hükümleri
ne göre hakkı olan derecede bir mahalle veril
mesi hususunu göz önüne (almak suretiyle mağ
duriyetinin biran önce izalesini düşünüyor mu
sunuz? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza iş. G. Müdürlüğü 
(Sayı : 47783 

Konu : Aydın Milletvekili M. 
Kemal Yılmaz'm soru' önergesi
nin cevaplandırıldığı Hak. 

Ankara 

31 . 12 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 5 .12 .1970 gün ve 7/351 - 2530/18794 
sayılı yazılarına,. 

Söke ilçesinde vukua gelen olaylar ve bu yer 
eski C. (Savcısının nakli ile ilgili olarak, Aydın 
Milletvekili M. Kemal Yılmaz tarafından Ba
kanlığımıza yöneltilmiş bulunan 3 . 11 . 1970 
günlü yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda 
arz olunmuştur. 

7 . 5 . 1970 tarihinde, Söke Belediye Başka
nı Ömer Koyuncuoğlu'nun bu yere gece bekçi-
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terinden Osman Çimenli tarafından öldürülmesi 
üzerine, ilçede vukua gelen ve önergede bahis 
konusu edilen ıolaylar sebebiyle, tesbit edilen 16 
sanık hakkında 20 . 5 . 1970 günlü iddianame 
ve ayrıca 4 sanık hakkında da 30 . 5 .1970 gün
lü ek iddianame ile; toplu halde ızrar ve 171 
sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti 
hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarından do
layı, T. C. Kanununun 516/ilk ve 517; 171 sa
yılı Kanunun 13 ve 14 ncü maddeleri delaletiy
le aynı kanunun 18 nci maddeleri gereğince ce
zalandırılmaları için Söke Asliye Ceza Mahke
mesine kamu dâvası açıldığı; olayı mütaakıp 
muhtelif tarihlerde tevkiflerine karar verilen 8 
sanıktan 7 sinin 9 . 6 . 1970 tarihinde ve diğer 
sanığın da 4 . 7 . 1970 tarihinde kefaletle tahli
yelerine mahkemece karar verildiği ve böyle
ce olayın mahkemeye intikâl etmiş bulunduğu, 
Aydın ve Söke Cumhuriyet Savcılıklarının 
iş'arından anlaşılmıştır. 

Olayların vukubulduğu gün, Aydın Ağır 
Ceza C. iSavcısı tarafından hâdise mahallinde 
gerekli incelemeler yapılmakla beraber, Söke 
Belediye Başkanının katli hâdisesi sebebiyle, 
bu yer C. Savcısının, hazırlık tahkikatında ku
surlu «hareketlerde bulunduğu yolunda Bakan
lığa yapılan şikâyetler üzerine de, keyfiyet ma
hallinde bir Adalet Müfettişi marifetiyle ince
lettirilmiştir. 

Bu konuda Hâkimler Kanunu gereğince ya
pılan tahkikat sonucu, Söke C. Savcısı Sadettin 
Demirayak'm, öldürme olayı ile ilgili tahkika
ta geç el koyduğunun anlaşılması sebebiyle, uy
gun görülmiyen hareketinden dolayı, badema 
bu gibi hallerin tekerrürüne meydan vermeme
si hususnda kendisine tebligat yapılmasına ve 
diğer tahkik maddelerinden dolayı da hakkında 
muamele tâyinine mahal olmadığına dair mu-
cipnamenin 22 . 6 . 1970 tarihinde tasvibedilmiş 
bulunduğu da, ilgili dosyanın tetkikinden anla
şılmıştır. 

Diğer taraftan, olaylar üzerine ailesi ile bir
likte kazayı terk etmiş olan C. Savcısına, Aydın 
C. Savcısının teklifi ve kendisinin 8 . 5 . 1970 
tarihli talebi ile bir ay izin verilmiştir. 

izni hitamında 20 günlük rapor alan muma
ileyh, 9 . 6 . 1970 tarihli dilekçesiyle «Söke'de 
vukubulan olaylar sebebiyle moralim bozuk, ru

hi çöküntüm devam ettiği müddetçe Söke'de 
görev yapmam imkân dâhilinde değildir. Kanu
numuz çıkıncaya kadar yeniden izin ve mazeret 
izni verin» diye talepte bulunmuş, Söke ye dön
mek istemediğini bildirmiştir. Bunun üzerine 
kanuni izin hakkı kalmadığından 15 gün maze
ret izni verilmiş ve sonunda da, içinde bulun
duğu hal nazara alınarak 1307 sayılı Kanunla 
teşekkül eden Atama ve Nâkil Kurulunca Bay
ramiç Cumhuriyet Savcılığına yetki verilmiş, bi-
lâhara aynı yere atanmıştır. 

Binaenaleyh Söke'de bırakılmaması kendi 
arzusuna da uygun bulunmuştur,. 

Bayramiç'e tâyin, Savcılar Kurulunca, Ata
ma ve Nâkil plânına uygun olarak yapılmıştır. 
Plânın 3 ncü maddesine göre, 8 bölgeye ayrıl
mış bulunan kaza çevrelerinin hizmet süreleri 
tesbit edilmiştir. Sadettin Demirayak meslek
te 11 senelik savcı olup, hizmet gördüğü Söke'-
ye dahi plâna göre erken gelmiştir. Bu hal adı 
geçenin Söke'ye atandığı tarihteki münhal du
rumunun bir neticesidir. Plânın 5 nci maddesi 
hükmüne göre bu şekilde atananlar hizmet gör
medikleri bölgelere gideceklerdir. Sadettin De
mirayak yalnız 6 nci ve 3 ncü bölgelerde hiz
met görmüş olduğundan 2 ve 1 nci bölgelere de
ğil, hizmet görmediği 4, 5, 7, 8 nci bölgelere de 
gitmesi gerekmektedir. Savcılar Kurulu bu se
beple ve münhal durumu itibariyle kendisini 
5 nci bölge olan Bayramiç'e atamıştır, izah 
olunan bu durum muvacehesinde adı geçenin 7 
ve 8 nci bölgelere de ataması mümkün bulun
maktadır. Bu itibarla, atama işlemi kanuna ve 
piâna tamamen uygun olarak, Bakanlıkça de
ğil, Savcılar Atama ve Nâkil Kurulunca yapıl
mış bulunmaktadır. 

önergede bahis konusu edilen ve 15 . 9 .1970 
tarihli bulunan tehiri icra kararı kesin olmayıp, 
birinci savunmaya kadar verilmiş ve bu karar 
yukarda açıklanan, savunmaya dâhil hususlar 
nazara alınarak 22 . 10 . 1970 tarihli ve 
5307/1813 sayılı Danıştay Beşinci Dairesinin 
kararı ile kaldırılmıştır. 

Savcılar, nâkil taleplerini Bakanlığa intikâl 
ettirdikten sonra, talepleri, plân hükümleri ve 
imkânları, Atama ve Nâkil Kurulunca değer
lendirilmektedir. Teklif yapılarak tâyin yapıl
masına dair Atama ve Nâkil Plânı ile kanunda 

— 145 — 



M. Meclisi B : 49 15 . 2 . 1971 O : 3 

her hangi bir hüküm olmadığı gibi, plân esas
larına sadık kalınarak re'sen atama yapılması 
da mümkündür. 

öte yandan adı geçenin vâki istifa talebi 
3 . 11 . 1970 tarihinde kabul edilmiş ve kendi
si 5 . 11 . 1970 tarihinde de görevinden ayrıl
mış bulunmaktadır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Ziya önder 
Adalet Bakanı 

10. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmvaz'ın, 
Aydın iline bağlı Başçayır köyünün Yaka ma
hallesine elektrik getirilmeyiş sebebine dair soru
su ve Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı'nın ya
zılı cevabı (7/352) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Köy işleri Baka

nı tarafından yazılı lolarak cevaplandırılması 
hususunda tavassutunuzu saygı ile rica ederim. 

30 . 10 . 1970 
M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Soru : 
Aydın merkezine bağlı Başçayır köyüne 

elektrik getirilmiş, ancak köyün bir bölümünü 
teşkil eden Yaka Mahallesi elektrikten yoksun 
bırakılmıştır? Bir köye kamu hizmeti getirilir
ken, köy içinde ayrıcalık yapılmasının sebebi 
nedir? Projenin hazırlanması safhasında göste
rilen bu ihmalin sorumlusu kimdir? Halk ara
sında, bu maksatlı ihmal, yeni bir partizanlığa 
'örnek lolarak gösterilmektedir. Zira, bu mahal
le daha ziyade muhalefete oy vermektedir. Bu 
haksızlığı ve adaletsizliği gidermek için ne yap
mayı düşünüyorsunuz?. 

Ayrıca bu mahalleyi Başçayıra bağlıyan ve 
vaktiyle köylü tarafından yapılan köprü fazla 
yağış sebebiyle çökmüşifcür. Köylü hastalarını, 
Başçayıra, sırtında taşımak zorunda kalmak
tadır. Bu 'küçük ve az masrafla yapılacak köp
rü, ne zaman inşa edilecektir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 376/01404 

2 . 2 . 1971 
Konu : Aydın Milletvekili M. Ke
mal Yılmaz'm yazılı soru öner

gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İl^i : 5 . 12 . 1970 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7-352/253148792 sayılı 
yazı. 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz 
tarafından Başkanlığımıza sunulup, bir 'örneği 
Bakanlığıma tevdi buyurulan «Aydın - merkez 
ilçeye bağlı Başçayır köyünün Yaka mahallesi
nin elektrik ve köprü durumu» na dair 30.10.1970 
tarihli soru önergesinin 'cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Köy İşleri Bakanı 
Turhan Kapanlı 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz'-
m «Aydın merkez ilcesine bağlı Başçayır kö
yünün Yaka Mahallesinin elektrik ve köprü 
durumuna» dair Millet Meclisi Başkanlığının 
3 . 12 . 1970 gün ve Genel Sekreterlik Kanun
lar Müdürlüğü 7-352/2531-18792 sayılı yazıları
na ekil olarak alınan ve Köy işleri Bakanı ta
rafından yazılı 'olarak cevaplandırılması iste
nilen 30 . 10 . 1970 tarihli önergesinin ceva
bıdır : 

Aydın İli merkea ilcesine bağlı Başçayır kö
yünün elektrik dişime ait proje hazırlanırken, 
köy Muh'tarlığınca Yaka Mahallesi köyün hari
cinde gösterildiğinden proje ve dolayısiyle te
sis programına alınmamıştır. 

Aynı mahallenin köprü işi ise 1970 bütçe 
yılı icraat (Programında bulunmamaktadır. 

Aydın - merkez - ilce - Başçayır Köyü Yaka 
Mahallesinin köprü ve elektrik talebinin bir 
kez daha mahallinde yeniden tetkik e'titirilerek 
önümüzdeki yıllar İcraat Pragramlarmın tan
zimi sırasında nazarı dikkate alınması hususu 
Aydın ValiTiğine 4 . 1 . 1971 gün ve YSE/0012 
sayı ile yazılmıştır. 

11. — Gaziantepp Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Kilis ilçesi Darmık Dağının siyası Si
na'larımız içinde olup olmadığına dair sorusu 
ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/353) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
derin saygılarımla dilerim 21 . 10 . 1970 

Gaziantep Milletvekili 
Şinasi Çolakoğlu 
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1. — Kilis ilçesi, Gülgüman, Bulamaçlı ve 
Çerçili köyleri güneyindeki Darmık Dağı siya
si sınırlarımız içinde midir? 

2. — Mayın şeridi bu dağın neresinden geç
mektedir? Mayın şeridi ile siyasal sınırlanmış 
arasında kalan ormanlık saha kaç dekardır? 

3. — Yukarda adları geçen köy halkının be
yanlarına göre; mayın engeli nedeni ile siyasal 
smırlanmız içinde kalan mayınsız bölüme cr-
m&n ürünleri ve mera ve diğer şekillerde tasar
ruf etmemiz imkânı bulunmadığından Suriye'
nin yakın köy halkının bu bölüme girerek ya
rarlandıkları güvenlik kuvvetlerimizin mayın 
şeridini geçmedikleri için bir denetlemenin de 
mümkün olmadığı söylenmektedir, doğru mu
dur? 

T. O. 14 . 1 . 1971 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

tsth. 0428.8 - 7 - 71 Hudut 
ve Kaçak Ş. 

Konu : Gaziantep Mil
letvekili Şinasi Çolak-
oğlu."nun yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 Aralık 1970 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 2532 - 18796 sayılı yazı
nız. 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'nun 
Darmık Dağı ile ilgili yazılı soru önergesi üze
rine durum incelendi. 

1. — Söz konusu Darmık Dağı, 1250 rakım
dan itibaren kuzey kesimi siyasi sınırlarımız 
içindedir. 

2. — Darmık Dağının zirve ve orta kısımla
rı tamamen yalçın kayalarla kaplı ve arızalı 
oluşu yüzünden mayın şeridi dağın eteklerine 
yakın kısımlarından geçirilmiştir. 

Mayın şeridi ile siyasi sınırlarımız arasında 
kalan ormanlık saha tahminen 300 dekar olup, 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 

3. — Hudut emniyeti ile görevli seyyar jan
darma birliklerince muhafaza altında bulundu
rulan bu bölgeden Suriyelilerin yararlandıkla
rı iddiası asılsız olup, hududumuza yaklaşmala
rı dahi mümkün değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İçişleri Bakanı 

Haldun Menteşeoğlu 

12. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya ili ve Devlet yolu için îkdnci Be§ Yıl
lık Kalkınma Programında öngörülen yatırımın 
şekline dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Tur
gut Gülez'in yaçılı cevabı (7/354) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta

rafından vazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini rica ederim. 

Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur 

1. Karayollarının Amasya vilâyeti İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Programında Devlet ve 
il yolu olarak öngördüğü program ve bunun 
yıllara göre yatırım şekli n'edir? 

2. Vilâyet içinden geçecek yolun güzer
gâhı teslbit edildiği halde, senelerdir, istim
lâk bedelleri ödenmeyip, güzergâhın açılmama 
sebebi nedir? 

3. Avrupa seferlerine giden İran arabala
rımın da devamlı çalıştığı Alucra, Suşehri, Re
şadiye, Niksar, Erbağa, Taşova ve Amasya 
yolunun güzergâhında her hangi bir değişik
lik olup olmıyacağı? Yolun yapımı veya ona
rımı hususunda öngörülen bir program ve ça
lışma mevcut mudur? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 27 . 1 . 1971 
'Hususi Kalem 

Sayı : 31 
Konu '.' 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 .12 .1970 tarih ve 7/354/2533 -18772 

sayılı yazınız. 
AmaJsya ilinde Devlet ve il yolları için 2. 

nci Beş Yıllık Kalkınma Programında öngö
rülen yatırımların şekline dair Amasya Mil
letvekili Sayın Vehbi Meşhur tarafından veri
len yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandı
rılmıştır. 

1. Amalsya ili dâhilinde 2. nci Beş Yıllık 
Programda emanet yol yapım ve projeli yol 
onarımı ismi altında çalışılan Devlet yolların
dan, 
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Oeltek - Amasya yolu : 16 950 000 lira taJh-
mini proje maliyetli olup 1969 sonuna ka
dar 5 500 000 lira harcama yapılmıştır. 1970 
yılında 1 863 000 lira ödenek tefrik edilmiş 
ve 1972 de (bitirilmek üzere programlanmış
tır. 

Merzifon - Gümüşhacıköy yolu onarımı : 
1 500 000 lira tahmini proje maliyeti olup 
1969 yılı sonunda 1 000 000 lira harcama ya
pılmıştır. Bakiye ödenekle 1970 yılında bitiri
lecektir. 

ıSamsun - Çorum yolu onanını : Amasya ili 
dâhilinde geçen bu yolun onarımı 2 125 000 
lira tahmini maliyetli olup 1970 malî yılında 
ikmal edilecektir. 

13. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün, Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü binası 

ihalesinin yapılıp yapılmadığına dair sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz ve Bayındır 
lık Bakanı Turgut Gülez'in yazılı cevabı (7/356) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim ve Bayın

dırlık bakanları tarafından yazılı olarak cevap-
landırılmıasına delâletinizi saygılarımla rica ede
rim. 

6 . 11.1970 
Mehmet Arslantürk 
Trabzon Milletvekili 

Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsüne yeni bina 
yapımı için, iki yıl önce, 2 milyon liraya arsa 
satmalmış ve 1969 - 1970 bütçesine de 1 milyon 
lira konulmuştu: 

1. Bugüne kadar Trabzon Fatih Eğitim 
Enstitüsü binasının ihalesi yapılmış mıdır? 

2. Yapılmamışsa sebebi nedir? 
3. Bütçeye konulan 1 milyon liranın, yılı 

içinde, kullanılmama ihtimali mevcut mudur? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 31.12 .1970 

özel 
00375 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 12 . 1970 (tarih ve 7/356-2537/18889 

sayılı yazınıza. 
Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk'ün, 

Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü binası ihalesi
nin yapılıp yapılmadığına dair, yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
iOrhan Oğuz 

Millî Eğitim Bakanı 

Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Arslan
türk'ün, Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü binası 
ihalesinin yapılıp yapılmadığına dair, yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Tatbikat projeleri ve keşifleri yapılan 
Trabzon Eğitim Enstitüsüne ait blokların iha
lesine, tahsis edilen 1 000 000 liralık ödenekle, 
1970 yılı içinde başlanacağı, Bayındırlık Bakan
lığından alınan 16 Temmuz 1970 gün ve 13. 
Y/50-278-2180 sayılı yazıdan anlaşılmıştır. 

2. Bakanlığımız adına inşaatlar, Bayındır
lık Bakanlığınca yürütülmektedir. Kesin ce
vabı, iancak, adı geçen Bakanlık verebilir. 

2. Devlet yolunun Amasya şehir içi geçi
şini teşkil eden takriben iki kilometre tulün-
deki güzergâhın Hal - Lise arasındaki 800 met
relik kesiminin kamulaştırılması yapılmış olup 
kamulaştırma (bedeli takriben 3 000 000 lira 
tutmuştur. 

Bu meblâğın 1 000 000 lirası 1970 yılı içe
risinde, arta kalanı da 1971 malî yılı içeri
sinde ödenecektir. 

Ancak geriyen kalan takriben 1 kilometre
lik kesime rastlıyan taşınmaz malların ka
mulaştırılması, tahminen 20 009 000 liraya çı
kacaktır ki bu der'ece yüksek meblâğın, ka
mulaştırma tatbikat programına alınması, 
bugünkü malî imkânlarımıza göre mümkün gö
rülememektedir. • i 

3. Amasya - Taşova - Niksar - Suşehri gü-
zergühı üzerinde muhtelif tarihlerde yer yer 
proje çalışmaları ve yeni yol yapımı faaliyetin- | 
de bulunulmuşsa da tüm yolun ikmal edil- i 
me'si, maliyetinin çok yüksek değerlere vara- '• 
cağı nedeni ile çalışmalara devam edileme
miştir. | 

Yukarıda zikredilen yol güzergâhı genel 
anaistikâmet yollarımızdan biri olacağı ©sasına j 
ıgftre proje çalışmalarımıza 1971 yılında yeni- ! 
den başlanacak ve güzergâhın kesin olarak ne
relerden ıgeçeceği tesbit edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Y. Günez 

Bayındırlık Bakanı 
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3. Bu teknik konuya ait soru cevabının da, 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından verilmesi ge
rekmektedir. 

T. 0. 
Bayındırlık Bakanlığı 19 .1.1971 

Hususi Kalem 
Sayı : 13 

Konu : Trabon Milletvekili Mehmet 
Arslantürk'ün yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5 . 12 . 1970 gün ve 7-356/2537-18889 
sayılı yazınız. 

1969 - 1973 yatırım programının 69H003980 
No. sunda yer alan 13 700 000 lira proje mali
yetli Trabzon Eğitim Enstitüsü inşaatının; 
ihalesinin yapılıp yapılmadığına, yapılmamışsa 
sebeplerine ve 1970 yılı bütçesine bu maksatla 
konmuş olan bir milyon liralık ödeneğin kul
lanılma ihtimaline dair, Trabzon Milletvekili 
Sayın Mehmet Arslantürk tarafından sorulan 
yazılı ısoru önergesi aşağıda cevaplandırılmış
tır: 

Bakanlığımızla, isin proje müellifi arasında 
ajktedilmiş sözleşme gereğince tanzim edilen ke
şif ve ihale evrakı Bakanlığımıza henüz intikal 
etmemiştir. 

Adı geçen iş, 14 000 000 lira keşif bedeli 
üzerinden 25 . 1 . 1971 tarihinde ihale edilmek 
üzere ilâna verilmiştir. 

Ayrılmış bulunan ödeneğin, sarfı mümkün 
olacak miktarı içinde icabı yapılabilecektir. 

Ars olunur. 
Turgut Y. Gülez 

Bayındırlık Bakanı 
14. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-

in, Zonguldak'a bağlı Ulus ilçesi Orman İşletme
si eski müdürüne dair sorusu ve Orman Bakam 
Hüseyin Özalp'in yazılı cevabı (7/357) 

6 . 11 . 1970 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda nedenlerini açıkladığım hususların 

Sayın Orman Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlimasını saygılarımla dilerim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

Zonguldak ili' Ulus ilçesi Orman işletme Mü
dürlüğü dâva servisinin 26 yiıHıik memuru üken, 
Selben işletme Müdürlüğüne atanan eski Mü^ 
ıdür Adnan Bozkurt'un siyasi güce sahip arka
daşlarının yardıımiyle husumetin© uğrattığı; 

5459 sicil numaralı Âdil Gümesen'in 
Ne çocuklarının lisede okuyacağı 
Ne ağır safra kesesi ameliyatı geçirmiş me

mur olduğu, 
Ne İşteşinden belediye meclisi üyesi 

seçjilen kardeşinin siyasi görüşlüne karışamıya-
cağı düşünülmeden, A. P. Milletvekili olan 
Fuat Ak - Nihat Akm'ıaı ve onların akraba ve 
bacanak oldukları Cumhuriyet Savcısı Hüse
yin Balâ'nın bakanlığınız ilgilileriyle görüşe
rek, adı geçen memurun Kütahya iüi Gediz il
çesi Orman işleltmesi Âbide köyü bölge memur
luğuna naklen tâyin ettirdikleri id'dia olunmak
tadır. 

Siyasi baskıların ve isıteklerin dışımda bu 
memurun kusuru görülmüş ise; 

a) Hakkında soruşturma yapılmış mildir? 
ıb) Genel Müdür Sayın Selâhaitltin Erden'e 

:sunulan 8 Ağustos tarihli dilekçede neler ya
zılıydı? 

c) Keyfîlik veya siyasi etkilerle sağlık ve 
aile huzuru alınan bu memurun uğratıldığı 
haksızlığın önlenmesi için sayın bakanlığın gö
rüşle düşüncesi nedir? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 

özel : 2619 

25 . 12 . 1970 
Konu : Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner'in yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Dgii : 5 . 12 . 1970 gün, 7/357/2546/18865 

S. Y. K : 

Zonguldak Orman Başmüdürlüğüne (bağlı 
Ulus Orman işletmesi eski Dâva Kâtibi Âdil 
Günesen'in Gediz Orman İşletmesine nakli hak
li haJkkınlda Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü
ner'in yazılı sıoru önergesi ile alâkalı ©eıvabi 
muhtıra ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Orman Bakanı 
Hüseyin Özalp 
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Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabi muhtıra 

Zonguldak Orman Başmüdürlüğüne bağlı 
Ulus Orman İşletmesi Dâva Kâtibi Âdil Güne
sen, iddia edildiği gibi aynı işletmenin 26 yıllık 
dâva kâtibi değildir. 

Ulus işletmesi, 1965 yılma kadar Bartın 
İşletmesü içinde bir bölge kuruluşu halinde 
iken dahi aldı geçenin memurlar arasında hu
zursuzluk yaratması dolayısüyle Ulus bölgesi
nle veriimijyerek aynı işletmenin KuruöaşiHe 
(bölgesinde dâva kâtibi olarak isltiihram edil
mekte iolduğu dosyasının tetkikinden anlaşıl
mıştır. B'ilâhara bölgesinde .memuriyet haysi
yet ve şerefini kırıcı halleri karşısında tahki
kat sonucu Başmüdürlük mmtakası dışına (tâyi
ninin yapılması teklif edilmiş (Ek. No : 1, 2, 3) 
ve neticede Gerede işletmesine nakli sağlanmış
tır. 

Teknik zaruretler karşısında Bolu ve Zon
guldak Başmüdürlüklerinin ayrılması, Ulus 
(bölgesinin işletme oluşu ve idareci personellerin 
değişmesi vesile edilerek sık sık Ulus işletmesi
ne Itlâyin talebi en sonunda 6 . 10 . 1967 ıgün 
ve 1475 sayılı olurla is'af edilmiştir. (Ek. No. 4) 

Son tâyinde ilse; 

1. Âmir - memur ilişkilerini bozan ve teker
rür eden kusurlu hareketlerinin devam etmesli 
ve mütaaddiit uyarmalara rağmen durumunu 
düzeltmemesi üzerine Zonguldak Orman Baş
müdürlüğünün 13 . 5 . 1970 gün ve 1016 sa
yılı ıgerekçeli ınakil teklifi üzerine (Ek. No. 5) 
Gediz işletmesinin Sorgun bölgesi memurlu
ğuna naklen tâylin edilmiştir. 

IBu tâyin işlemi, adı geçenin bulunduğu yer
de görev yapmasının imkânsız hale gelmesi 
üzerine, her hangi bir dış tesir ve başka söz 
konusu olmaksızın tamamiyle idari zaruretler 
karşısında yapılmıştır. 

2. Âdil Günesen, Orman Genel Müdürü 
Sahabettin Erttem'e yazdığı mektupta özet ola
rak Zonguldak Orman Başmüdürlüğü dâhiline 
delki işletmelerden birine tâyin edilmesini iste
miştir. (Ek. No. 6) Bu isteği uygun mütalâa 
edilmediğimden Orman Genel Müdürlüğünce 
gerekli duyurma yapılmıştır. (Ek. No. 7) 

3. Yukarıda izah edilen nedenlerden ötürü, 
(ailevi ve sıhhi mazeret durumu da nazara alın
mak suretiyle yapılmış bulunan bu tâyin işle

minde her hangii bir keyfîlik ve haksızlık söz 
konusu değildir. 

Ek No : 1 

21.11.1961 

SURET 

T. C. 
Orman Bakanlığı 

Orman Genel Müdürlüğü 
Şubesi : Teftiş 

H. No. : 1302(0-31 
U. No. : 5338 

Zatişleri Müdürlüğüne 
Kurucaşile'de Mehmet Kaptanoğflu tarafın

dan Kurucaşile dâva memuru Âdil Günesen hak
kında yapılan bir ihbar vesilesiyle, tetkikatta 
bulunan Bartın Orman işletmesi Göveles Bölge 
Şefi Nevzat Önen tarafından yapılan tetkikat 
neticesinde düzenlenen 21 . 11 . 1961 tarihli ra
porda adıgeçen memurun suç teşkil edecek bir 
halline raslanmadığı, ancak bölgede huzursuzluk 
yarattığı için ve memuriyet haysiyet ve şerefini 
kırıcı hallerde bulunduğundan idari yönden tec
ziye olunması teklif olunmuş ve Bolu Başmü
dürlüğünün 15 . 10 . 1901 gün ve 01 06 202-11/ 
19820 sayılı takdim yazısında işe; maaşlı me
mur olan Âdil Günesen'in, Memurin Kanununun 
29 ncu maddesi gereğince tecziyesi ve Başmü
dürlük haricinde bir yere nakledilmesi teklif 
edilmiştir. 

Ekli rapor ve Başmüdürlük yazısının tetki-
kiyle gereğinin yapılmasını ve neticenin iş'annı 
arz ederim. 

Teftiş Şubesi Müdürü 
ismail Ersil 

Ek No. 
28 . 11 

2 
1961 

Zatişleri 
15001 -Ks. 1 
5459/19628 

Konu : Âdil Günesen Hk. 

Orman Başmüdürlüğüne 
Bolu 

İlgi : 15 . 11 . 1901 tarih ve Tef. Mur. 
01 06-202-11-19820 S. Y. 
• Bartın işletmesi Kurucaşile kazası dâva işle
rinde çalışan orman kâtibi Âdil Günesen'in, hu
zursuzluk veren hal ve hareketi dölayısiyle tec-
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ziyesi ve Başmüdürlüğünüz dışında bir vazifeye 
tâyinine dair yazınız üzerine keyfiyet tetkik 
edildi. 

Yazınıza ekli raporda bildirilen sebepler do-
layısiyle Disiplin Kuruluna verilmiş olan ilgi
linin diğer bir başmüdürlük emrine verilmesi 
uygun görülmemiştir. 

Mıntakanızda diğer bir işletmede kıymetlen-
dirilmesinin tetkikini ve neticenin teklifinizle 
bildirilmesini rica ederim. 

Genel Müdür Y. 
Cahit Akalın 

ıGenel Müdür Yardımcısı 
Ek No. : 3 

T. C. 30.11.1961 
Tarım Bakanlığı 

Bolu Orman Başmüdürlüğü: 
Kısım : II-06/Per. 

D. No. : 0106003-3 
G. No. : 

Konu : Adil Günesen Hk. 

Orman Genel Müdürlüğüne 
Ankara 

îlgl : 28 Kasım 1961 gün ve Zt. İş. 1500 Ks. 
1/5459/19628 sayılı emre O. : 

Devlet Orman İşletmesi Bartın Müdürlüğü 
Kurucaşile dâva işlerinde çalışan Orman Kâtibi 
Âdil Günesen'in huzursuzluk veren hal ve hare
ketleri dolayısiyüe daha fazla Kurucaşile'de kal
ması nahoş hareketlere sebebiyet vereceğinden 
mumaileyhin memur sıkıntısı çeken ve bilhassa 
muhasebe personelinin takviyesi bakımından 
Devlet Orman işletmesi Gerede Müdürlüğü em
rine tâyinine müsaadelerinizi arz ederim. 

Dr. Kemal ıSavaş 
Başmüdür 

Ek No. • 4 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

Orman Genel Müdürlüğü 
Şubesi : 15/A Per. Md. 

H. No : 15001 - Ks. 1 
U. No. : 5459 

Adı ve Soyadı : Adil Günesen 
Bugünkü memuriyeti : Devlet Orman İşlet

mesi Gerede Müdürlüğü memur 
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Kadro ve Maaşı : 350 liralık kadrodan 450 
lira maaşlı. 

Nakledildiği memuriyet ve yeri : Devlet Or
man işletmesi Ulus Müdürlüğü memurluğuna. 

Kadro ve maaşı : Maaş ve kadrosu ile bir
likte. 

Yolluğu : Ulus İşletmesi hesabına avans 
olarak Gerede İşletmesinden verilecektir. 

Orman Başmüdürlüğüne 
BOLU ' 

2S858 Bolu - Zonguldak V. 
Yukarda adı ve soyadı, memuriyeti, kadro 

ve almakta olduğu maaşı yazılı memur, 
6 . 10 . 1967 tarihli 1475 sayılı olurla sütunun
da gösterilen mahalle naklen tâyin olunmuştur. 

Genel Müdür 
Abdülhalik Gürcan 
Or. Gn. Müd. Mua. 

Ek No, : 5 

T. C. 13 . 5 . 1970 
Orman Bakanlığı 

Orman Genel Müdürlüğü 
Zonguldak Orman 

Başmüdürlüğü 
06/Per. 

25 06 003 -16 -1016 
Konu : Adil Günesen 
Hk. 

Zata mahsus 

Orman Genel Müdürlüğüne 
Ankara 

İlgi : 8 . 5 . 1970 gün Şb. Zatiş. 1500L - Ks, 
1/5459/11131 S. E. K. 

Ulus İşletmesi Dâva Servisinde görevli 
400/450 lira maaşlı memur Adil Günesen, hiye-
rarşik nizama riayet etmemekte, âmirlerine kar
şı gelmekte ve dolayısiyle bu işletmedeki diğer 
memurlara kötü örnek olmaktadır. Ayrıca dâ
va servisi ile ilgili olarak tahsil ettiği paraları 
zamanında İşletme veznesine yatırmamaktadır. 
Kendisini normal yola davet eden âmirlerine 
karşı gelmekte bazen de hakaret etmektedir. 
Mumaileyhin bu durumu Ulus'ta çalışan İşlet
me müdürleri tarafından müteaddit defa şifa
hen ve yazılı olarak Başmüdürlüğümüze intikal 
ettirilmiş ise de nasihatle iyi yola ve intibaha 
gelir düşüncesiyle bugüne kadar sabredilmiştir. 
Fakat adı geçen ıslahı nefs etmemiştir. Bu se-
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beple Adil Günesen'in, Ulusta çalışmasına im
kân kalmadığından mıntakamızdan alınmasına 
müsaadelerinizi arz ederim. 

Başmüdür 
Davut iyigün 

İmza 

Ek No. 6 
Ulus : 8 . 8 . 1970 

Sayın Genel Müdürüm, 
Gediz işletmesinin Âbide köyü Bölge Müdür

lüğüne tâyin olduğumu izinli bulunduğum bir 
günde öğrenmekle sizleri 1 . 8 . 1970 ve 
3 . 8 . 1970 tarihlerinde rahatsız etmiştim. 

ıSayın Müdürüm. 
18 . 8 . 1941 tarihinde memuriyete başla

dım, bilâ Ifasılasız memurum. Dosyamın tetki
kinden de anlaşılacağı veçhile bilgili 26 sene
lik memur olduğum görülecektir. 

(Sayın Müdürüm. 
Ulus ilçesinden Seben ilçesi »Orman işletme 

Müdürlüğüne tâyin edilen Y. Or. Müh. Adnan 
Bozkurt'un, Seben Orman işletmesinde de halkı 
idaremize karşı kışkırttığı ve orman binasının 
köylüler tarafından işgal edildiğini duymuş ol
muşsunuzdur. Bu zat Adnan Bozkurt aynı hâ
diseyi Ulus Orman işletmesinde de yaratmış
tır. (Köylüyü bölge şeflerine karşı kışkırtmaya 
çalışmıştır. Keza Safranbolu - Bartın yolu istim
lâkinde de kıymeti olmıyan tapuya istinaden 
Devlet ormanı içinde bulunan ağaçların bedeli 
ile orman toprağının bedelini Ulus ilçesinin Gü
ney köyünden Durmuş Kaya'ya ödenmesi husu
sunda Kara Yolları 4 ncü (Bölge Şefliğine yazılı 
emir vermiştir. 'Bu durum Ulus işletmesi Ova-
cuma Bölge Şefi Mehmet Ali Çelik'e bizzat ta
rafımdan duyurulmakla ve (Bölge Şefi Mehmet 
Ali Çelik özel olarak Kara Yolları mühendisleri 
ile teşebbüse geçerek istimlâk bedelinin öden
memesi yoluna gidildi. Bu yüzden bölge şefleri 
ile aralarının açılması keza bölge şefleri ile 
müşterek vazife gördüğümü hisseden işletme 
Müdürü Adnan Bozkurt bana da cephe aldı. 
Malûmunuz veçhile işletme Müdürü Adnan Boz
kurt'un kanunsuz emirleri, idarenin menfaatle
rinden ziyade, zenginlerin ıhesabma çalışması 
daha da bölge şefleri ile arasının açılmasına 
yol açtı. Durum Diyarbakır Orman Bölge Şefi 
Yaşar Siverek, Demirköy Orman Bölge Şefi 

Hacet Arslan ve Gönen Orman işletmesi Bölge 
Şefi Mehmet Ali Çelik keza Ulus Orman işlet
mesi Akıncılar (Bölge Şefi Servet Oraloğlu'ndan 
sorulduğunda hakikatler tecelli edeceği gibi be
nim de bir haksız yere tâyin edilmemin sebebi 
anlaşılmış olacaktır. 

Sayın Müdürüm. 
Gerede Orman işletmesi Müdürlüğü emrin

de 7 sene çalıştım. Durumum Gerede işletme 
Müdürlüğünden, memurlarından ve Gerede hal
kından sorulduğunda, Hazinenin menfaatini 
arayıp aramadığım meydana çıkmış olacaktır. 

Sayın Müdürüm. 
Sizlere durumunu anlattığım günün ertesi 

günü tâyin edilmemin sebeplerini araştırma yol
larına başvurdum, ilk önce Seben işletme Mü
dürü Adnan Bozkurt'un en yakın arkadaşı ile 
yaptırdığım soruşturma neticesinde, Adnan 
Bozkurt müsterih olduğunu, Ulus Memuru Âdil 
Günesen'in tâyinini bizzat kendisi yaptırdığını, 
bu yüzden Zonguldak Milletvekili aynı zaman
da hemş erişi olan Mehmet Akı ile Nihat Akın'a 
ve Orman ıGenel Müdürlüğü Zatişleri Müdürü
ne minnettar olduğunu, tâyin sebebimin de mü
fettiş raporuna göre yaptırdığını öğrenmiş bu
lunuyorum. 

Sayın Genel Müdürüm. 
Ne Ulus işletmesi Müdürlüğünce ve ne de 

Zonguldak Orman Başmüdürlüğünce hakkımda 
Genel Müdürlüğe bir yazı yazıldığı varit değil
dir. 

Yukardan beri durumu arz etmiş bulunuyo
rum. Memurun idari hakkını araması ne dere
ceye kadar suç sayılacağı ve suç sayanların na
sıl bir kimseler olacağı da takdirinize kalmış
tır. 26 senelik memuriyetim zamanında bu gibi 
haksız bir işlem karşısında kalmadım. Zaten 057 
sayılı Personel Kanununun malî hükümlerinin 
uygulanmasını bekliyorum. Malî (hükümlerin uy
gulanmasına mütaakıp 1101 sayılı Kanuna da
yanarak emekliliğimi istiyeceğim. Benim için 
vatanımın her köşesinde vazife yapmak bir şe
reftir. 

Ama; kanun dışı vazife gören bir kimsenin 
rica ettiği bir Milletvekilinin emriyle bir me
murun bir yere tâyinine ne dereceye kadar doğ
ru olacağı vatanını seven iyi bir insan olan âmi
rin takdirine bırakıyorum. Şayet Ulus işletme
sinde durmam, tufeyli orman varlığından geçin-
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mek istiyen partizanların (hesabına gelmiyorsa, 
Zonguldak Başmüdürlüğüne bağlı Orman işlet
melerinden fbirine tâyin edilebileceğim. Yazık 
değilmi Devletçe bana ödenecek harcırah tuta
rına. 

Sayın Genel Müdürüm. 
Safra kesesinden ameliyat oldum. Daima 

pehriz etmek mecburiyetindeyim. Pehrizim bo
zulmasında yine de hastalığım devam etmekte
dir. Samimî olarak söyliyeyim ki, hastalığım 
dolayısiyle emeklilik müddetimi doldurmaya ça
lışacağım. Ancak; 

Zonguldak Başmüdürlüğü orman işletmeleri 
emrinden birine tâyinim halinde kanunların gös
terdiği yollarda elimi vicdanıma koyarak ölesi
ye kadar çalışacağıma söz veriyorum. Beni şu 
altı aylık kısa bir müddet için Gediz işletmesi 
Âbide köyü bölge memurluğuna göndermeyin. 
Elinizi vicdanınıza .koyun. 

Yaptığım soruşturmada tâyin edildiğim Âbi
de köyünde lise yokmuş, 1969 -1970 ders yılın
da Ulus Ortaokulundan mezun olmuş bir erkek 
çocuğum vardır. Bunun anca bulunduğum ma
hal lisesinde okutmam gerekiyor. Çünkü dos
yamın tetkikinden de anlaşılacağına göre 400 -
500 T.L. ücret alan bir memurun bulunduğu ma
halden başka mahalde bulunan lisede çocuğunu 
okutması hususu da takdirinize kalmıştır. 

Sayın Genel Müdürüm. 
Çocuğumun yarını için sizleri sık sık rahat

sız edeceğim. Ancak, lise olan bir yere tâyin 
edildiğim takdirde sizleri rahatsız etmiyeceğim. 
Benim için vatanımın her köşesi aynıdır. Yeter-
ki lise olan bir yer olsun. 

Sayın Genel Müdürüm. 
1950 - 1960 devresinde menfaatperest kim

seler zavallı memurları tâyin ettiriyorlardı. O 
büyük Allah iyi insanlara ilham verdi. O mah-
sum memurların ahini aldı. Allahıma ve kanun
lara bağlıyım. Elbet bir gün gelir iyi insan olan 
vatanı ve milleti için çalışanları bilinir. Bugü
ne kadar aldığım ücretime şükredip çalışıyorum. 
Bir menfaat gütmüyorum ve de gütmiyeceğim 
Allah doğrunun yardımcısı olsun. 

Sayın Genel Müdürüm. 
Elinizi vicdanınıza koyduğunuzda kasten tâ

yin edildiğimi dosyanın tetkikinde anlamış ola
caksınız. 

Zatişleri Müdürünün tâyinim hakkındaki 
teklifi yersizdir. Ne müfettiş ifademi aldı ve 

ne de müfettiş tarafından hakkımda rapor veril
miştir. 

İyi niyetli kararlarınızı bekler Tanrı'dan sıh
hatli günler dilerim. Ellerinizden öperim. 

Adil Günesen 
Ulus Orman işletme Müdürlüğü 
Dâva Servisi Memuru (S. .54*59) 

imza 

Zatişleri Müdürlüğüne 
28 . 8 . 1970 

İmza 
Ek No: 7 

Orman Genel Müdürlüğü 
Zatişleri 18 . 9 . 1970 

15001 -Ks. 1 
5459-35769 

Adil Güreşen Hk. 

Orman Başmüdürlüğüne 
Eskişehir 

Zonguldak Orman Başmüdürlüğüne bağlı 
Orman işletmelerinden birisine naklini istiyen 
Devlet Orman işletmesi Gediz Müdürlüğü Sor
gum (Bölgesi Memuru Adil Günesen'in, nakil ta
lebinin yerine getirilmesi mümkün görüleme
miştir. . 

Bilgilerini ve ilgiliye tebliğini rica ederim. 
İmza 

Genel Müdür Y. 

15. —• Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'-
in, Diyarbakır ili çevresinde hüküm süren hay
van vebası hastalığına dair sorusu ve Tarım Ba
kanı îlhami Ertem'in yazılı cevabı (7/362) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda arz edeceğim derpiş eden hususları 

Tarım Bakanlığı tarafından yazılı olarak tara
fıma bildirilmesini saygı ile arz ve talebeylerim. 

9 . 11 . 1970 
Diyarbakır Milletvekili 

Hasan Değer 

a) Diyarbakır ili çevresinde üç aydan beri 
hüküm süren veba hastalığı (hakkında Bakanlı
ğınızca kâfi tedbir alınmadığından binlerce va
tandaşın mağduriyetine sebebiyet vermiştir. 

b) Aldığım malûmata binaen tedbirsizlik
ten dolayı 5 000 kadar baş hayvan veba hasta
lığından ölmüş veya öldürülmüş bulunuyor. 
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c) Diyarbakır veteriner Müdürlüğünde ge
rek kadro ve gerekse vesait noksanlığından za
manında veba aşısı yapılmadığı için hastalık ge
niş çapta yayılmıştır, bundan böyle birçok va
tandaş mağdur kalmıştır. 

d) Veba hastalığından dolayı ölen hayvan
ların bedellerinin tesbit edilmediği, ancak sağ
lık memurları tarafından öldürülen hayvanlara 
bedel takdir edildiği ve takdir edilen bedel hay
vanın fiyatının en cüzi yani 1/5 i kadar takdir 
edildiği gibi 1 000 lira değerinde olan bir baş 
hayvan bir köyde 200 lira, diğer köyde bunun 
benzerine 500 lira fiyat takdir edildiği müşahe
de edilmiştir. 

Bu durumun seyyanen bir fiyat takdiri olma
dığı aşikârdır. 

e) Yukarda izaha çalıştığım hususlar hak
kında acilen tedbir alınmadığı takdirde binler-
ıce baş hayvanın ölümüne sebebiyet verilmiş ola
caktır. 

Dolayısiyle gereken memur, vesait ve ilâç 
(gönderilmesi veba hastalığından dolayı ölen ve 
öldürülen Ibaş hayvan sahiplerinin de mağdur 
edilmemesi iktiza eder. 

Binaenaleyh köylerde sağlık memurlarınız 
tarafından öldürülen hayvanlara ait bugünkü 
rayiç üzerinden fiyat takdir edilmesi için ilgi
lilere gereken talimatın verilmesi ve buna dair 
yapılmış ve yapılacak olan işlemler hakkında 
malûmat verilmesi gerekçesi ile arz ederim. 

T. O. 
Tarım Bakanlığı 

töael IKalem Müdürlüğü 
Sayı : 1078/F-52 

Konu : ISayın Hasan Dıeğer'in sı
ğır vebası yazılı soru önergesi 
Hk. 

13 . 1 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İl^i : 18 . 12 . 1970 gün ve Kanunlar Mü-

dürMp 7/362 - 2554/18992 «ayılı yazıları. 
[Diyarbakır Milletvekili ISayın Hasan Değer'-

in Diyarbakır çevresindeki sığır yebası ile il
gili 9 . 111 . 11970 tarihli soru önergesi incelen
di : 

1. iran'da sığır vebası hastalığının zuhur 
ettiği istihbar edilir edilmez 1 . 7 . 1969 tari
hinde İran, iSuriye, ve İrak'tan 'gelecek bütün 
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çift tırnaklı hayvanlara ve hayvani mahsullere 
karşı hudutlarımız derhal kapatılmış ise de 
Doğu ve 'Güney - Doğu hudut sakinlerinin kar
şılıklı akrabalık Ve tekonomik ilişkileri dolayı
siyle hastalık yurdumuza da sıçrayarak ilk de
fa 20 Ekim 1969 tarihinde Özalp'm ıSaray Bu
cağında tesbit edilmiştir. 

Bunun üzerine derhal hassas (bölgeler ilân 
edilmiş ve 16 ilimizi kapsıyan hassas bölgele
re Diyarbakır ili de dâhil edilmiştir. 

ilçe ve bucak merkezleri dâhil olmak üzere 
669 köy ve 856 mezrası bulunan Diyarbakır 
İlinin bütün yerleşme mahallerine veteriner 
ekipleri gönderilerek mevcut 304 839 baş sığır 
ve mandaya koruyucu aşı tatbik edilmiştir. 

Buna rağmen ilin Alipaşa Mahallesinde otu
ran bir şahsın, menşei belirsiz ve raporsuz top
lamış olduğu 49 başlık bir dana sürüsünde 
3 . 10 . 1970 tarihinde iilk defa sığır vebası tes
bit edilmiştir. Hastalığın süratle yayılma ve 
yüksek telefat verme (karakteri nazarı itibara 
alınarak bu danalardan 42 si derhal tazminatlı 
olarak itlaf edilmiştir. Bunu takiben 1 -525 yer
leşime yeri olan ilin 11 köyüne ide hastalık sıç
ramış ve görülen vakalar veteriner teşkilâtın
ca süratle ıel konulmuştur. Hastalık daha ziya
de aşılanmamış danalar ile aşıdan kaçırılmış 
veya bölgeye hariçten hiç bir veteriner feontro-
luna tabi tutulmadan sokulmuş kâhıil sığırlarda 
görülmüştür. 

19 . 10 . 1970 tarihinde toplanan Diyarbakır 
Vilâyet Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu has
talığın yayılmasına mani olmak için tüm ili (ka
rantina altına almış ve hayvan sevkıyatını ya
saklamıştır. 

Hastalığın Diyarbakır'da görülmesi üzerine 
bütün ilde »ikinci defa sığır vebası aşısı uygulan
ması uygun görülerek bu sefer de 302 628 baş 
sığır ve mandaya bir yıllık muafiyet verme 
gücü mükemmel olan aşı yeniden tatbik edil
miştir. 

12 mihrakta çıkan sığır vebası her hangi bir 
yayılma göstermeden tamamen kontrol altına 
alınmış ve son yirmi ıgünden beri biç bir vaka 
görülmemiştir. 

Çıktığı yerde süratle yayılan, sığır ve man
daların % 90 mın ölümüne sebebolan sığır ve
basının Diyarbakır 1da bir felâket halini almıya-
raik sınırlı kalması, çok az bir zaiatla önlenmesi, 
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Bakanlığımızın zamanında aldığı tedbirlerin ki
fayet ve müesseriyetini göstermektedir. 

2. 1970 yılında Diyarfbakırtâa sığır vebasın
dan isacede 91 baş (hayvan ölmüş, 197 Ibaş sığır 
ve manda da tazminatlı iolarak itlaf edilmiştir. 

Sığır vebasına yakalanan hayvanların taz-
aninatlı itlaf edildiğini çok iyi (bilen vatandaşlar, 
sığırlarında görülen en ufak hastalık (belirtile
rini veteriner teşkilâtına süratle haber verdikle
rinden yukarda verilen rakamların dışında 
gizli kalmış ölüm vakalarının olması ihtimal 
dâhilinde değildir. 

3. Birinci maddede 'izah edildiği üzere has
talığın zuhurundan çok önce, 1 525 yerleşme 
yerinde mevcut 304 399 baş hayvanın birinci 
def a ve 3 .10 . 1970 tarihinden sonra da 302 628 
baş sığır ve mandanın ikinci defa aşılanmış, ol
ması, aşılama işlerinmde her (hangi bir gecik
menin ©öz konusu olmadığını (bilâkis çok ihtiyat
lı hareket 'edildiğini göstermektedir. Bu itibar
la tamamen kontrol altına alınmış olan 12 mih
rakta ölen ve öldürülen 288 has hayvanın dışın
da, vatandaşların geniş çapta mağduriyetini 
mucip bir yayılma ve telefat olmamıştır. 

4. A) 1234 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası 
Kanununun 4758 sayılı Kanunla değiştirilen 58 
nci maddesinde sayılan hastalıklara musabiyet-
lerinden dolayı itlaf 'edilen hayvanlar için sa
hiplerine tazminat Verilebilmesi ancak aşağıda
ki kanuni şartların yerine 'getirilmesiyle müm
kündür. 

a) Hayvan hayatta iken yetkili Hükümet 
veterineri tarafından Sığır vebası teşhisinin kon
ması ve itlafı için karar alınması. 

b) 1234 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi 
uyarınca hayatta olan hayvanın kıymetinin tak
diri. 

c) Vazifeli (Hükümet veterineri tarafından 
sığır vebası teşhisi konan, itlafına karar veri
len ve 'kıymeti takdir edilen hayvanın, 11656 sa
yılı IHayvan iSağlık Zabıtası Nizamnamesinin 
61 nci maddesi gereğince Hayvan (Sağlık Za
bıtası Komisyonu muvacehesinde veterinerin uy
gun göreceği şekilde öldürülmesi ve keyfiye
ttin bir zabıtla tevsiki lâzımdır. 

Tazminatlı itlafı icabettirir bir hastalıktan 
da olsa kendi eceliyle ölen hayvanlar için taz
minat ödemeye kanunen imkân yoktur. 

Tazminat Verebilmenin birinci şartı canlı 

olan hayvanın kanuni formaliteleri yerine ge
tirilmek suretiyle kesilmek, vurulmak veya ze
hir zerk edilmek suretiyle hayatına son vermek
tir. Bu itibarla kendi eceliyle ölen hayvanlar 
için tazminat ödemeye kanuni cevaz bulunma
maktadır. 

B) itlaf edilen hayvanların bedelleri 1234 
sayılı Kanunun 60 ncı maddesineki esaslar dâ
hilinde ve bu madde (gereğince teşkil edilen üç 
kişilik komisyon tarafından tesbit edilmektedir. 

Bu komisyon, Hayvan Sağlık Zabıtası Ko
misyonunun ve hayvan sahibinin (göstereceği bi
rer kişi ile veteriner hekimden teşekkül eder. 

îtlâf edilen hayvanların ırkı, yaşı, cinsiyeti 
ve cüssesi ığibi 'faktörler göz önünde tutularak 
fiyat takdir edilmekte olduğundan tazminat be
delleri arasında bu bakımdan pek tabiî farklı
lıklar bulunmaktadır. 

Komisyonun takdir ettiği (bedeller İkesin olup 
her hangi idari bir merci tarafından bu ka
rarlara itiraz veya müdahale mümkün olmamak
la beraber hayvan sahibinin mahkemeye müra
caat hakkı mevcuttur. 

5. Yukarıda açıklandığı üzere bütün Tür
kiye'de olduğu gibi 'Diyarbakır'da da sığır veba
sına karşı konunun, önemiyle mütenasip bütün 
tedbirler alınmıştır. Alınan tedbir ve yapılan 
koruyucu aşılamalar sayesinde bulaşması kolay 
ve süratli olan sığır vebasının, 300 000 den faz
la sığır mevcudu bulunan Diyarbakır'da ancak 
288 baş hayvanın ölmesi veya öldürülmesiyle 
geçiştirilmesi, çalışmaların başarı derecesini 
açıkça göstermektedir. 

Memleketimize girmiş bulunan hastalığın, 
aşılanmamış danalarla, aşıdan kaçırılmış hay
vanlar tarafından heran sirayeti mümkün ol
duğundan, 'mevcut eleman ve vasıta imkânların
dan âzami istifade edilerek yürütülen mücade
leye ve diğer tedbirlere aynı titizlikle 1971,1972 
ve 1973 yıllarında da devam edilecektir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
ilhami Ertem 
Tarım Bakanı 

16. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'-
in, Diyarbakır ili Numune Hastanesinde tedavi 
görmekte olan hastalardan, Kolera hastalığı gö
rülüp görülmediğine dair sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın ya
zılı cevabı (7/363) 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıda arz edeceğim hususları Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yazılı ola
rak tarafıma bildirilmesini saygı ile arz ederim. 

9 . 11 . 1970 
Hasan Değer 

Diyarbakır Milletvekili 

a) Diyarbakır Tıp Fakültesi ve Numune 
Hastanesinde tedavi görmekte bulunan hasta
lardan her hangi birinde Kolera vakası teşhis 
edilmiş midir? 

b) Diyarbakır'da Kolera vakası hakkında 
Bakanlığınıza her hangi bir bilgi verilmiş mi
dir? Verilen bilgi Bakanlığınızca tatminkâr mı
dır? 

c) Aldığım malûmata göre 15-20 gün ev
vel Diyarbakır'da Koleradan dolayı birkaç va
tandaş hastaneye yatırılmış, bir çocuk ta doğum 
kliniğinde yakmaktadır. 

d) 20 günden beri Kolera teşhisinden dola
yı yatırılmış bulunan birkaç vatandaş için bir 
tedbir düşünülmüş olabilir. 

Fakat Diyarbakır şehri 150 000 nüfusludur, 
il çevresi ile 600 000 nüfuslu bulunan Diyar
bakır vatandaşlarımız için koleradan dolayı ted
bir alınmış mıdır? 

Alınmış bir tedbir varsa, ne gibi bir tedbir 
alınmıştır, bundan böyle alman tedbir önleyici 
bir tedbir niteliğinde midir? 

e) Diyarbakır Numune Hastanesinde cere
yan eden bâzı suiistimaller ve tecavüz olayları 
hakkında malûmatınız var mıdır? Varsa ne gibi 
muameleye tabi tutulmuştur ve bu kimseler-
hakkmda kanun tatbik edilmiş midir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 6 . 1 . 1971 

Bakanlığı 

Konu : Diyarbakır Milletvekili 
Hasan Değer'in yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 18 . 12 . 1970 tarih Genel Sekreter
lik 7/363 - 2555/18991 sayılı yazı. 

îlgi yazınız ile gönderilen Diyarbakır Mil
letvekili Sayın Hasan Değer'in 9 . 11 . 1970 ta

rihli yazılı soru önergesine cevabım ektedir. 
Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Vedat Âli Özkan 

Diyarbakır Milletvekili Saym Hasan Değer'
in yazılı soru önergesine cevabım. 

Soru : 
Diyarbakır Tıp Fakültesi ve Numune Has

tanesinde tedavi görmekte bulunan hastalardan 
her hangi birinde kolera vakası teşhis edilmiş 
midir? 

Cevap : 
11 . 11 . 1970 günü Diyarbakır Numune 

Hastanesine getirilerek kolera şüphesiyle te
davi altına alman ve 12 . 11 . 1970 günü ölen 
Dicle Yatılı Öğretmen Okulu öğrencisi 21 ya
şındaki Şehmuz Turgut'a ait sus ve barsak par
çasının Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Ensti
tüsünce yapılan lâboratuvar analizlerinde Vibrio 
Kolera üremediği mezkûr Enstitünün 14.11.1970 
gün ve 5531 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

Soru : 
Diyarbakır'da kolera vakası hakkında Ba

kanlığınıza her hangi bir bilgi verilmiş midir? 
Verilen bilgi Bakanlığınızca tatminkâr mıdır? 

Cevap : 
Diyarbakır'la da, bütün illerde olduğu gibi 

her hangi bir bulaşıcı hastalık zuhurunda her 
zaman telefonla anında konuşmalar yapılmış 
ve bilgi istenmiştir. Ayrıca Diyarbakır'da, 1 nci 
soruda açıklanan durumu yerinde tetkik ve alı
nan tedbirleri müşahade etmek üzere Bakan
lığımızın bir müfettişi mahallinde incelemeler
de bulunmuş ve izlenimlerini bir raporla Ba
kanlığa arz etmiştir. 

Soru : 
Aldığım malûmata göre 15 - 20 gün evvel 

Diyarbakır'da koleradan dolayı birkaç vatan
daş hastaneye yatırılmış, bir çocuk ta doğum 
kliniğinde yatmaktadır. 

Cevap : 
Bütün yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da 

yürütülen kolera sürveyans çalışmaları esna
sında şüpheli bâzı vakalar yatırılmış olabilir. 
Fakat bugüne kadar lâboratuvarla teyidi yapıl
mış bir kolera vakası tesbit edilmemiştir. 
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Soru : 
20 günden beri kolera teşhisinden dolayı 

yatırılmış bulunan birkaç vatandaş için bir ted
bir düşünülmüş olabilir, 

Fakat Diyarbakır şehri 150 000 nüfusludur, 
il çevresi ise 600 000 nüfuslu bulunan Diyar
bakır vatandaşlarımız için koleradan dolayı 
tedbir alınmışmıdır? 

Alınmış bir tedbir varsa ne gibi bir tedbir 
alınmıştır, bundan böyle alman tedbir önleyici 
bir tedbir niteliğinde midir? 

Cevap : 
Kolera şüphelenilerek yatırılan hastalara, 

lâboratuvar analizi için lüzumlu materyelin 
alınmasından sonra, netice beklenilmeden der
hal antibiotik rehidratasyon mayii gibi lüzum
lu ilâç ve maddelerle gerekli tedavi uygulan
maktadır. 

Suriye'de mevcut kolera vakaları nedeniyle 
hassas bölge kabul edilen Güney - Doğudaki 6 
ilin içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin ıs
lahı için, Başbakanlık enfeksiyonları ve en-
festasyonları teknik komitesinde kararlaştırıl
dığı veçhile; Diyarbakır Merkez ve ildeki diğer 
belediyelere : 

îçme suyu inşaatı için : 276 000 T.l 
Kanalizasyon inşaatı için : 1 605 000 Tl. 

olmak üzere cem'an 10 635 740 Tl. sı Baş
bakanlığa yazılan 9 . 12 . 1970 £Ün ve 10233 
sayılı yazımızla talebedilmiştir. 

Kolera ile savaş konusunda Bakanlığımız 
sorumluluğuna giren çevre sağlığı şartlarını 
kontrol faaliyetleri ve aşılama tatbikatı yapıla-
gelmektedir. Yalnız kolera ile savaş konusunda 
en önemli yeri işgal eden çevre şartlarını ıslah 
görevi, belediyelerin ve diğer kurulukların so
rumluluklarına gitmektedir. 

Soru : 
Diyarbakır Numune Hastanesinde cereyan 

eden bâzı suiistimaller ve tecavüz olayları hak
kında malûmatınız var mıdır? Varsa ne gibi 
muameleye tabi tutulmuştur ve bu kimseler 
hakkında kanun tatbik edilmiş midir? 

Cevap : 
Bu konuda Bakanlığımıza bugüne kadar in

tikal etmiş her hangi bir ihbar yoktur. Durum 
ilgili Valiliğe sorulmuş olup alınacak cevapta 

muameleyi gerektiren bir husus olursa ayrıca 
duyurulacaktır. 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

17. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun, Kilis'te ~bir Bölge Ziraat Okulu Açılma
sına dair Başbakandan sorusu ve Tarım Bakanı 
İlhamı Ertem'in yazılı cevabı (7/366) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı soruların, Başbakanlıkça ce

vaplandırılmasına ve cevabın yazılı olarak bil
dirilmesine delâletlerinizi derin saygılarımla 
dilerim. 

9 . 11 . 1970 
Şinasi Çolakoğlu 

Gaziantep Milletvekili 

Kilis'te seçmenlerimle yaptığım temaslar, 
özellikle A. P. ne mensup hemşerilerimin yap
tıkları açıklamalar sonucunda aşağıdaki soru
ların Hükümetin başı olarak zatıâlilerince ce
vaplandırılmasını dilerim. 

1. Kilis'te bir bölge Ziraat Okulu açılma
sı konusunda Hükümetin vaitte bulunduğu ve 
işin 1969 programına alındığı doğru mudur? 

2. Yılda 165 000 tonu bulan üzüm üreti
minin değerlendirilmesi için Kilis'te bir soma 
fabrikası kurulacak mıdır? 

3. Şehir içi nüfusu 44 000 ni bulan Kilis'in 
içme suyunun, tezelden çözümlenmesi için bir 
çare düşünülmekte midir? 

4. Yine zeytin üretimi açısından, Türkiye 
toplam üretiminin % 5 ini üretebilen bu ilçede 
onbeş yıldan beri kurulmasına çalışılan zeytin
yağı kombinası ne zaman olumlu bir sonuca 
ulaştırılacaktır? 

5. Bir eğitim, enstitüsü açılması düşünül
mekte midir? 

6. Kaçakçılığa hassas bölgelerin başında 
sayılan ilçenin, sosyo ekonomik bu sorununun, 
çözümlenmesi için; mayın, komando, daimî ve 
geçici emniyet bölgeleri, seyyar ve sabit jan-
leri, seyyar ve sabit jandarma tedbirleri dışında, 
iktisaden kalkmdırılarak halli yolunda, Hüküme
tin veya Devlet plânlamasının bir düşünce ve 
araştırması var mıdır? 

7. îki milyon yüz bin ağaç zeytin, 22 000 
hektar bağ sahasına sahibolan ilçeye Ziraat 
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Bankasının bugün zirai plasman olarak ayır
dığı altı milyon Tl. sizce yeterli midir? Yeter
siz ise, ne zaman ve kaç milyon liraya çıkarıla
caktır? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 22 . 1 . 1971 
Özel Kalem Md. 

Sayı : 28/F2-5665 

Konu : Sayın Şinasi Çolakoğ-
lu'nun yazılı önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 18 . 12.. 1970 gün, Kanunlar Müdür

lüğü 7/366 - 2561/18998 sayılı yazıları. 
Gaziantep Milletvekili Sayın Şinasi Çolak-

oğlu tarafından Başbakanlığa tevcih olunan ya
zılı soru önergesinin birinci maddesindeki Ba
kanlığımızla ilgili olan «Kilis'te bir Ziraat Oku
lu açılması» hakkındaki sorusu tetkik edildi : 

Bakanlığımızca her ilimizde bir ziraat oku
lunun açılması arzu edilmekte ve bu maksatla 
1966 yılından beri illerimizde gerekli ön hazır
lık tetkikler yapılarak bu husus ihtiyaç ve im
kânlar nisbetinde tahakkuk ettirilmektedir. 

Bu meyanda Gaziantep ilinde de bir Ziraat 
Okulu inşaası 1969 yılı yatırım programında 
teklif edilmişse de Devlet Plânlama Teşkilâtı-
mızca Kamu ve Özel Sektördeki istihdam im
kânları yaratılmadan yeni ziraat meslek okul
ları açılması ve mevcut okulların kapasiteleri
nin artırılması uygun görülmediğinden yatırım 
programından çıkarılmıştır. 

Bakanlığımız programlarında bulunan bu 
okul ileriki yıllarda gerçekleştirilecektir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Tarım Bakanı 
Ilhami Ertem 

18. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun, Gaziantep'te yapımına başlanmış olan 
hava alanı inşaatının ne durumda olduğuna dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez'in 
yazılı cevabı (7/367) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların, Bayındırlık Bakanlı

ğınca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi derin saygılarımla dilerim. 

7 . 11 . 1970 
Şinasi Çolakoğlu 

Gaziantep Milletvekili 

1. Gaziantep'te yapımına başlanmış olan ha
va alanı halen ne durumdadır? 

2. Yapım işleri mevsim şartları dışında dur-
durulmuşsa sebebi nedir? 

3. Yeniden ele alınması ve zamanında biti
rilmesi için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 5 . 1 . 1971 

Hava Meydanları ve Akaryakıt' 
Tesisleri İnşaat Reisliği 

Meyd. Yap. F. H. Md. 0. 01/11 
Dosya No : 25020 

Konu : yazılı soru önerge 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 18 . 12 . 1970 tarih ve 7/367 -

2562/18999 sayılı yazınız. 

b) Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun 7 . 11 . 1970 tarihli yazılı soru önergesi. 

İlgide kayıtlı yazı eki önergede Gaziantep 
hava alanı inşaatı ile alâkalı olarak sorulan hu
susların sırasiyle cevabı şöyledir. 

1. îş 26 . 3 . 1969 tarih ve 2862 sayılı söz
leşme ile yatırım inşaat ve Ticaret Limited Şir
ketine ihale edilmiş olup 8 . 8 . 1970 tarihine 
kadar 1 312 529,00 Tl. lık toprak kazı işi (% 74 
oranında) yapılmıştır. 

2. Yapım işi mütaahhidin malî durumu bo
zulduğundan durmuştur. 

Bu sebeple mütaahhitin işi yürütemiyeceği 
anlaşıldığından sözleşme 4 . 11 . 1970 tarihinde 
feshedilmiştir. 

3. Mukavelesi feshedilen inşaat, mütaahhit 
Yatırım Inş. ve Ticaret Limited Şirketinin nam 
ve hesabına tamamlanmak üzere 25 . 12 . 1970 
tarihinde eksiltmeye çıkarılmış ve Köşi Inş. Ltd. 
Şirketine ihale edilmiş olup akid safhasındadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Gülez 

Bayındırlık Bakanı 

19. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhurd
un, bu yıl üretilen elma ve kuru soğanın ihracı
na dair sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Tit
redin yazılı cevabı (7/377) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın-
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dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile rica ederim. 

16 . 11 . 1970 
Vehbi Meşhur 

Amasya Milletvekili 

Bu yıl memleketimizde elma ve kuru soğan 
mahsulünün bol olduğu anlaşılmaktadır. 

Zaman zaman ihraç konusu olan elma ve ku
ru soğanın bu sene ihracı düşünülmekte midir? 

Hükümet olarak ne gibi tedbirler alınmıştır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Dış Ticaret Dairesi 
Şube remzi ve No. : 614.213 - 5/139 

Millet Meclisi Bakanlığına 
ilgi : 22 . 12 . 1970 tarih ve 7/377 - 2594 -

19391 sayılı yazıları. 
Bu yıl üretilen elma ve kuru soğanın ihra

cına dair Amasya Milletvekili Vehbi Meşbur 
tarafından tevdi edilen yazılı soru önergesine 
verilen cevap ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek 

Elma : Malûmları bulunduğu üzere yıllık is
tihsali 600 - 700 bin ton civarında bulunan el
ma ticaret ve ihracatını tanzim etmek gayesi ile 
2 . 9 . 1968 tarihinde merkezi Ankara'da bu
lunan Elma Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
kurulmuştur. 

Adı geçen Birlik, eski senelerde zarar etti
ği gerekçesi ile T. C. Ziraat Bankasından kredi 
temin edememiş ve bu nedenle görevini bir müd
det ifa edememiştir. 17 Aralık 1970 tarihinde lü-
zumlu kredinin ihracatı Teşvik Fonunundan te
min edilmesi ile 2 000 tonluk (halen birliğin 
elinde bulunan 1 300 ton elma ile üye depo
larındaki 700 ton elma) bir partinin Suudî Ara
bistan'a ihracı için karşı tarafla görüşülmüş 
ve bunun 1 000 tonu için mutabakata varılmış, 
mütebaki 1 000 ton da şevke hazırlanmaya baş
lanmıştır. Kamyonlarla ihracedilecek bu malın 
tonunun CİF fiyatı $ 260 dır. 

Keza, mezkûr Birlikçe Orta - Doğu ve Ku
zey Afrika memleketlerine elma ihracı için, 
Bağdat, Tahran, Cidde, Kuwait ve Tripoli Ata
şeliklerimiz ile söz konusu memleketlerin Anka-

ra'daki temsilcilikleri ve Kuwait'in buradaki 
mümessilliği vasıtası ile temas ve teşebbüsler 
yapılmakta olup, bunlardan Libya ve İran'a 
2 000, tonluk satış imkânı sağlanması kuvvetle 
umulmaktadır. 

Ayrıca, elma ithalâtı ile ilgilenmesi muhte
mel bulunan diğer memleketlerdeki Ticaret 
Müşavirlik ve Ataşeliklerimize de, bu konuda 
piyasa etüt ve temasları yapmak suretiyle sü
rüm imkânları yaratmaları için talimat veril
miştir. 

Diğer taraftan, elma suyu ve konsantresi ile 
diğer meyvelerimizin su ve konsantre olarak 
ihracı için istanbul ve Kayseri Sanayi Odaların
dan imalâtçı müesseselerimizin ihraç kapasite
leri hakkında bilgi talebedilmiştir. Söz konusu 
malûmatın teminini müteakip müşavir ve ata
şeliklerimiz vasıtası ile gerekli piyasa araştır
maları yapılacaktır. 

Yukarıda arz olunan faaliyetlerden gayri 
Bakanlığımız, çeşitli yaş meyve ve sebzelerimi
zin ihracatını artırabilmek için 24 . 4 . 1970 ta
rihli bir yazı ile istanbul, izmir, Mersin, ihra
catçı Birlikleri ve Zürtaş'tan yaş meyve ve seb-
ezlerimizin renkvetadîarı ile bulundukları böl
gelerdeki istihsal süreleri hakkında muhtelif 
dış temsilciliklerimize (Helsinki, Kopenhang, 
Stockholm, Viyana, Tarhan) malûmat verme
leri istenmiştir. Aynı tarihteki diğer bir yazı 
ile konu dış temsilciliklerimize aksettirilerek 
bulundukları memleketlerdeki yaş meyve ve 
sebze ithalâtçı adreslerinin Zürtaş ve adı geçen 
birliklerimize gönderilmesi talebedilmiş ve bu 
temaslar da sağlanmıştır. 

Kuru soğan : Bilindiği üzere Soğan Birliği 
söz konusu maddemizin üretim ve ihracatını dü
zenli olarak temin etmek üzere 26 . 7 . 1969 ta
rihinde kurulmuştur. Birlik tarafından soğan 
ihracatımızı teminen Hollanda, Avusturya, B. 
Almanya, gibi memleketlerle çeşitli temaslar ya
pılmıştır. Ancak bahse konu ülkeler bu malı
mızın tonuna FOB 40 - 50 dolar vermişlerdir ki, 
bu fiyattan ihracına imkân görülmemektedir. 
Ancak söz konusu memleketlere turfanda soğan 
ihracına çalışılmaktadır. 

Bakanlığımızca da, Avrupa ve Orta - Doğu 
ülkelerine kuru soğan ihracı üzerinde önemle 
durulduğundan buralardaki dış kollarımıza 
pazar araştırmaları yapılması için bu hususta 
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mezkûr birlik ve ilgili ihracatçımısa yardımcı 
olmaları için talimat verilmiştir. 

Süveyş Kanalının kapalı olması sebebiyle 
Basra Körfezindeki ülkelere soğanın gemi ile 
nakli gerekmekte ve bu nedenle emtianın tonu 
$ 100 - 110 a malolmaktadır. Bu aleyhteki du
rumumuza karşılık B. A. C, (Mısır) Kızıldeniz'-
den Basra Körfezine malını kolaylıkla nakle-
debilmektedir. 

İran'da aynı mıntakaya deniz yolu ile ih
racatta bulunabilmektedir. 

Söz konusu nakliyat memleketimizden Bas
ra Körfezi sahilindeki memleketlere kamyon 
ile yapıldığı takdirde soğanın navlununun ki
logramı 170 - 230 kuruşa geldiği ifade edilmek
tedir. 

Bu duruma rağmen soğan ihracına imkân ve
recek şartların yaratılması için gerekli temas 
ve çalışmalar yapılmaktadır. 

20 Eylül 1970 tarih ve 13815 sayılı Resmî 
Gazetede neşrolunan İhracatta Vergi İadesi Uy
gulamasına dair karara ilişkin tebliğin yaş 
meyve ve sebze ihracatında vergi iadesine dair 
(C) fıkrasında aynen : 

(Bu listede yer alan «özelliğine göre ihra
cata hazırlanmış ambalajlı her nev'i yaş meyve 
ve sebze» de vergi iadesinden yararlanabilmek 
için diğer listelerle irtibat kurulmaksızm, müs-
takilen, yaş meyve ve sebze çeşitlerinin birin
den veya birden fazlasından bir takvim yılı 
içinde toplam olarak döviz karşılığında 
1 000 000 dolarlık ihracatın gerçekleştirilmesi 
şarttır.) denilmektedir. 

Diğer taraftan İhracatı Geliştirme Etüt 
Merkezi de soğan ihracatımızın geliştirilmesine 
yardım amacıyla etütler yapmakta olup, sonu
cunu bir raporla ilgililerin istifadelerine suna
caktır. 

Bu arada, söz konusu maddelerde, dış piya
salarda istenen türlerin üretimine önem veril
mesi, ihracatımızın geliştirilmesi bakımından 
önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmakta
dır. 

Bu konuda Tarım Bakanlığı ve diğer ilgili 
kuruluşlar tarafından alt yapı çalışmaları ya
pılmaktadır. 

Arz olunur. 

20. — İstanbul Milletvekili Kâzım özeke'nin, 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
nun yapmış olduğu boykotun iktisadi ve malî 
yönden meydana getirdiği zarara dair Başbakan
dan sorusu ve İçişleri Bakam Haldun Menteşe-
oğlu'nun yazılı c&vdbı (7/378) 

Millet Meclisi :Sayın Başkanlığına 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federas

yonunun 1 0 - 1 1 Kasım 1970 günlerimde fede
rasyona bağlı 405 dernek mensubu 530 bin şo
förün kontak kapama eylemi Türkiye'ye iktisa
di ve ekonomi yönden neye mal olduğunun 
'Sayın Başbakan tarafımdan açıklanmasını ve ya
zılı olanak tarafıma verilmıssini rica ederim. 

19 . 11 . 1970 
İstanbul Milletvekili 

Kâzım özeke 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 14.1.1971 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Merkez Tr. Dai. Bşk. 

Şube : Plânlama 05815 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 22.12.1970 gün ve 2601/19508-7/378 

sayılı yazılan : 

b) Devlet Bakanlığı 4.1.1971 tarih ve 
2.01.11 sayılı yazıları : 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federas
yonuna bağlı derneklerinin 10 - 11 Kasım 1970 
tarihlerimde yapmış olduğu boykotun Türkiye'ye 
iktisadi ve malî yönden, neye mal olduğu konu
sunda Sayın Başbakanımız tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması isteğiyle İstanbul Millet
vekili Kâzım özeke tarafından Millet Meclisi 
Başkanlığına verilen yazılı soru önetgesi ince
lenmiştir. 

Bu konuda istatistikî kayıtlar tutulmadığın
dan boykotun memleketimize iktisadi ve malî 
yönden neye mal olduğunun hesaplanıması müm
kün görülememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
iHaldun Menteşeoğlu 

içişleri Bakanı 

21. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Alaca ilçesi Belediye Başkanına dair sorusu ve 
İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/379) 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma 
Alaca îlşe Belediye Başkanı Hacı Ömer Çe

lik, yasa dışı işlemlerle belediye zararına bazı 
tasarruflarda bulunmuştur. 

Balkanın bu haksız ve yasa dışı gidişini ön
lemek, belediye ve belde yararına tedbirler al
mak yolunda A.P. li ve C.H.F. li belediye meclis 
üyeleri denetim alanında bâzı girişliımlerde bu
lunmuşlardır. 

Belediye Başkanı bu denetim istekleri karşı
sında suçluluğun verdiği bir endişe içinde, yeni 
ve daha büyük suçlar işlemekten sakınmamıştır. 
Bu yolda denetim görevlerini yapan ne kadar 
A.P. li ve C.H.P. li üye varsa hile voliyle ve zor 
kullanarak, Haziran toplantılarına almamış ve 
hepsini müstafi saymak yoluna geçmiştir. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 141.1971 

Mahallî id. Gn. Md. 
Şb. Md. 2. D. Bs. Mua. 

623.302.15/958 
Konu : Çorum Milletvekili Ca
hit Angın'in yazılı soru önergesi 
ıhakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Genel Sekreterlik - Kanunlar Müdür

lüğü 22.12.1970 gün ve 7/379-2602/19553 sayılı 
yazıları : 

Alaca Belediye Başkanının bâzı yasa dışı iş
lemlerde bulunduğuna dair Sayın Çorum Millet
vekili Cahit Angın'in yazılı soru Önergesi ince
lendi. 

1. Alaca Belediye Meclis üyelerinden Ab-
durrahman Güzel ve arkadaşları 8.6.1970 tari
himde bakanlığıma gönderdikleri tel dilekçe ile 
belediye başkanının yetki dışında alınmış en
cümen kararları ile usulsüz bâzı işlemler yaptı
ğından ve Haziran toplantısında seçilmiş encü
men üyelerini göreve çağırmadığından bahisle 
müracaatta bulunmakla konu valiliğine intikal 
ettirilmiş ve alınan cevaptan : 

Mülkiyetir Alaca ibelediöresine ait bulunan 160 
dönüm miktarındaki çayırm, geliri elektrik, yol 
ve kaldırım işlerine sarf edilmek üzere açık ar
tırma suretiyle satılmasına encümence karar ve
rildiği ve 2.6.1970 tarihinde satışın yapılmış ol
duğu, ancak belediye gayriımenkulleriıni satma
ya karar vermek yetkisi belediye meclisine aid-
oMuğundan bu yetki dışı satış kanarının bele
diye meclisince alınacak karara intizaren tehir 
edilmesi içm beledüye başkanı ile encümen üye
lerine valilikçe tebligat yapılmış ve işin sonucu
nun izlenmekte 'bulunduğu, Haziran toplantısın
da yeni üyelerin seçilmesinden ve işe başlama
larından sonra eski encümen üyelerince karar 
alınmadığı anlaşılmıştır. 

2. Ancak belediye başkanı ile meclis üye
leri arasındaki anlaşmazlığın devam ettiği ve 
konunun tahkik konusu yapılması Çorum Vali
liğince teklif edilmekle 9.10.1970 tarihinde ma
hallime bir mülkiye müfettişi gönderilmiş, 

a) Müfettiş yaptığı inceleme ve soruşturma 
sonunda : 

Alaca belediye meclisi üyelerinden sekizinin 
üst üste mazeretsiz olarak üçer defa meclis top
lantılarına katılmamaları nedeniyle 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 69 nen maddesi uyarınca 
müstafi sayılmaları yolumda girişilen işlemde 
usulsüzlük bulunduğu kanaat ve mütalâasında 
bulunmuştur. 

Bu rapora müsteniden İl idare kurulu 
4.11.1970 gün ve 3232 sayılı karan ile belediye 
meclisinin, sekiz üyenin müstafi sayılmasına 
ilişkin kararını iptal etmiştir. 

Olayın acı bir yanı da bu yasa dışı davranış
larını ilçe kaymakamı önünde ve ilce kayma
kamı emrindeki emniyet komiserinin yanında 
uygulamaktan çekinmemiştir. Böyle bir toplan
tıda komiser ıbelinde tabancası olarak bulundu
ğunu Alacalı hemşerilerimden esefle öğrenmiş 

" bulunuyorum. 
Belediye başkanı yasa tanımaz eylemlerini 

sürdürmekte olup belediye yönetimindeki bu 
huzursuzluk, kamu hikmetlerini de geniş ölçüde 
aksatmıştır. 

Olayla ilgili olarak aşağıdaki sorularınım 
İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasında aracı olmanızı rica ederim. 

(Saygılarımla. 
20 . 11 . 1970 
Çorum Milletvekili 

Cahit Angın 
1. Belediye Başkanının, yasa dışı işlemleri 

hakkında bugüne kadar ne işlem yapılmıştır? 
2. Belediye Başkanının yolsuzluklariyle il

gili bir teftiş yapılmıştır. Hakkında bir işlem 
yapılmış mıdır? 

3. Alaca Kaymakamının olaylarla ilgili so
rumluluğu görülmüş müdür 
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ıb) Yine müfettiş, belediye meclis üyelerin
den sekizinin üçer defa üst üste meclis toplantı
larına katılmamaları nedeniyle (müstafi sayılma
larına karar verilmesinde belediye başkanının 
keyfî işlemde bulunmasının âmil olduğu kanaat 
ve ısonucuna vararak hakkında T. Ceza Kanu
nunun 228 nci maddesine göre lüzumu muhake
me kararı verilmek gerektiği mütalâası ile fez
leke tanzim etmiş ve bu fezleke de il idare ku
ruluna sevk edilmiştir. 

c) Bu arada belediye başkanınım, hakların
daki müstafi sayılma kararı il idane kurulunca 
kaldırılan sekiz üyeyi belediye meclis toplantı
larına sokmamakta inat ettiği anlaşıldığından 
bu noktadan da Vilâyet makamınca hakkında 
ayrıca tahkikata girişilerek fazlekeli dosyası 
keza il idare kuruluna gönderilmiştir. 

3. Belediye başkam ile meclis üyeleri ara
sında çıkan ihtilâf ve olaylarda kaymakamın 
bir tesiri ve sorumluluğu görülmemiştir. 

Arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 

22. — Erzincan Milletvekili Hasan Çetin-
kaya'mn, 6224 sayılı Kanuna dayanarak kuru
lan bâzı inşaat şirketlerinin Türkiye'ye getir
dikleri yabancı sermaye miktarına dair Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Dinçer'-
in yazılı cevabı. (7/380) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygılrımla rica ederim. 

20 . 11 . 1970 
Erzincan Milletvekili 

Hasan Çetinkaya 

1. 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanununa dayandığı ileri sürülerek, yabancı 
şirket ortaklığında kuruldukları görülen Tü
maş, Bimaş ve benzeri proje ve inşaat şirketle
rinin bugüne dek yurdumuza getirdikleri, ayrı 
ayrı ve toplam yabancı sermaye miktarı nedir? 

2. Yürürlükte bulunan bugünkü ortaklık 
anlaşmalarına göre yurda getirilecek bu yaban
cı sermayelerin tamamı ne olabilecektir? 

3- Sembolik nitelikte oldukları belli olan 
bu sermayeler 6224 sayılı Kanunun öngördüğü 
anlamda mıdır ve dolayısiyle yabancı şirketle-
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rin kurulmasını öngören 30 . 12 . 1968 gün ve 
6/11165 sayılı, 29 . 11 . 1969 gün <ve 6/12719 sa
yılı, 15 . 12 . 1969 gün ve 6/12791 sayılı ve 
9 . 2 . 1970 gün ve 7/225 sayılı kararnameler 
6224 sayılı Kanuna uygun görülmekte midir? 

4. Söz konusu şirketlerden Tümaş'm söz
leşmesine göre: Tümaş'm yükümleneceği işler
den, yabancı ortaklığın ihtisasında olduğu ka
bul edilenler Tümaş tarafından bu yamana or
tak. Haldor, Topso'e ye öncelikle yaptırılacak
tır. Bu takdirde Tümaş yabancı ortağına* bu iş
leri hangi esaslara göre yaptıracak ve yabancı 
şirket kârını hangi oranda transfer edebilecek
tir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 2.01-62 

Konu : Erzincan Milletvekili 
Hasan Çetinkaya'nm soru öner
gesi Hak. 

Ankara 

25 . 1 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 22 , 12 . 1970 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü, 2603 - 19552 - 7/380 sayılı yazıları. 

Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya'nm, 
6224 sayılı Kanuna dayanarak kurulan bâzı in
şaat şirketlerinin, Türkiye'ye getirdikleri ya
bancı sermaye miktarlarına dair, Sayın Başba
kana tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırıl-
ıması tensip buyurulan yazılı soru önergesi ile 
ilgili olarak konu, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığına intikâl ettirilmiş olup, mezkûr 
teşkilâttan alman, 15 . 1 . 1971 gün ve DPTM: 
5 . 1 . 12- 71/549 sayılı cevap muvacehesinde 
durum aşağıda arz olunmuştur. 

Soru : 1. 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanununa dayandığı ileri sürülerek, yaban
cı şirket ortaklığında kuruldukları görülen Tü
maş, Bimaş, benzeri proje ve inşaat şirketlerinin 
bugüne dek yurdumuza getirdikleri, ayrı ayrı 
ve toplam yabancı sermaye miktarı nedir? 

Cevap : 1. 6224 sayılı Kanuna dayalı şir
ketlerden Tümaş, Tüstaş, Sim kurulmuş ve faa
liyetlerine devam etmekte olup, Bimaş'in karar
namesinin iptali hususu, Devlet Plânlama Teşki
lâtınca Ticaret Bakanlığına yazılmış ayrıca ko
nu, Yüksek Plânlama Kurulunda görüşülecek
tir. 
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Bu şirketlerden Tümaş'm Türk Ortaklan 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Azot Sa
nayii Türk Anonim Şirketi, Türkiye Şeker Fab-
rikalan ve Şeker Sigorta Anonim Şirketi olup, 
kuruluş sermayesi 6 000 000 T.L. dır. Yaban
cı ortak Haldor Topse'nin payı % 40 ve dolayı-
siyle iştirak nisbeti 2 400 000 T.L. dır. Yaban
cı firma, şirket kuruluşunda taahhüdünün 
1/4 ünü, birinci apelde de diğer 1/ 4 ünü öde
miş olup, taahhüdünü tamamen yerine getirmiş
tir. 

Tüstaş Şirketinin Türk Ortakları, MaMna 
ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Karabük De
mir ve Çelik işletmeleri ile Türk Ticaret Ban
kasıdır. Şirketin kuruluş sermayesi 5 000 000 
T.L. olup, yabancı ortağın payı % 35 dola-
yısiyle iştirak nisbeti 1 750 000 T.L. dır. Yaban
cı ortak şirketin kurulması ile sermayesinin 

Yabancı 
Şirket adı ve sermayesi ortak payı 

Tümaş (6 000 000 TL.) % 40 
Tüstaş (5 000 000 TL.) % 35 
Sim (3 000 000 TL.) % 40 

Bütün şirketlerin yalbancı ortaklan bugüne 
kadar, getirmek mecburiyetinde oldukları ser
mayeyi getirmiş ve bakiyesini de günü geldi
ğinde getirecek durumdadırlar. 

Soru : 3. Sembolik nitelikte oldukları belli 
olan bu sermayeler 0224 sayılı Kanunun öngör
düğü anlamda mıdır ve dolayısiyle yabancı şir
ketlerin kurulmasını öngören 30 . 12 . 1968 
gün ve 6/11165 sayılı, 29 . 11 . 1969 gün ve 
6/12719 sayılı, 15 . 12 . 1969 £ün ve 6/12791 
sayılı ve 9 . 2 . 1970 gün ve 7/225 sayılı karar
nameler 6224 sayılı Kanuna uygun görülmekte 
midir? 

Cevap : 3. Bilindiği gibi 6224 sayılı Kanu
nun üç prensibi vardır. 

a) Memleketin iktisadi inkişafına yararh 
olması, 

b) Türk hususi teşebbüslerine açık bulunan 
bir faaliyet sahasında bulunmak, 

c) İnhisar veya hususi bir imtiyaz ifade et
memesi,... 

Soruda bahsedilen kararnameler, adı geçen 
şirketlere hiçbir hususi imtiyaz vermediği gibi, 

I 1/4 kısmını getirmiştir. Taahhüdünde bir ge-
I cikme yoktur. 
! Sim Şirketinin Türk Ortakları ise, Petrol 

Ticaret Limited Şirketi ve diğer yerli ortaklar
dan müteşekkildir. Şirketin kuruluş sermayesi 
3 000 000 T.L. olup, yabancı payı % 40, hisse 
karşılığı 1 200 000 T.L. dır. Bu miktarın şirket 
kuruluşu için gerekli 300 000 T.L. yurda nak
den getirilmiştir. Diğer apeller için zamanı gel
diğinde, yabancı ortak taahhüdünü yerine geti
recek durumdadır. 

Soru : 2. Yürürlükte bulunan bugünkü or
taklık anlaşmalarına göre, yurda getirilecek bu 
yabancı sermayelerin tamamı ne olabilecektir? 

Cevap : 2. Kamu veya kamu ile ilgili ku
ruluşlar olan adı geçen şirketlerin, yabancı or
taklarının nominal sermayeleri ve halen yurda 
getirmiş olduklan sermayeleri aşağıda arz olun
muştur. 

Yabancı ortağın Yabancı ortağın 
nominal sermayesi getirdiği sermaye 

2 400 000 TL. 1 200 000 TL. 
1 750 0O0 TL. 437 500 TL. 
1 200 000 TL. 300 000 TL. 

çalışma sahalannm da bütün Türk hususi teşeb
büslere açık olduğu malûmlarıdır. Dolayısiyle, 
b ve c prensiplerine harfiyen uyulmaktadır. 

Bu teşebbüslerin, memleketin iktisadi inki
şafına faydalı olup olmadığı hususuna gelince : 

Bu şirketlerin iştigal ettiği konulardaki pro
jeler bugüne kadar tamamen yabancı mühendis
lik firmalannca yapılmakta idi. Türk firmaJlan 
bu şirketlerin sadece Türkiye'deki faaliyetlerini 
yürütmede onlara yardım ediyorlardı. Böylece 
modern teknolojinin bütün kaynağı yabancıla-
nn elinde bulunuyor, bugünkü teknik seviyeye 
göre Türk mühendislik şirketlerince yapılabile
cek hizmetler dahi, komple projeler içinde çok 
pahalı, döviz ödenmek suretiyle yabancılarca 
görülüyordu. 

Buna bir çare olarak, ikinci Bes Yıllık Plân
da Türk Mücavir Mühendislik ve Mimarlık fir-
malannm genişlemesi ve kendilerine verilecek 
işleri tekniğine uygun olarak yapabilmesi için 
gereken tedbirlerin düşünülmesi, gerekirse ihale 
usullerinde ve diğer muamelelerde icabeden de
ğişikliklerin yapılması tedbiri konmuş bulun
maktadır. 
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[Mezkûr kararnameler ile kurulan bu Türk 
şirketleri, şimdiye kadar yabancı şirketler ta
rafından yapılan bütün işleri zamanı içinde de
ruhte edebilecek şekilde teşekkül etmişlerdir. 
Şirkette karar verme Türk ortaklarının elinde
dir. Yabancıların teknik (güçlerinden istifade 
edilmektedir. Bu zaruri bir işbirliğidir. Türk 
mühendislerinin ihtisası dışında kalan birçok 
hususlar elbette ki, vardır. Mühendislik hizmet
lerinin nevine göre, büyük bir kısmı yapılırken 
bâzı hususlarda yaJbancılara müracaat mecburi 
ve ekonomimiz için faydalı olmaktadır., Bâzı 
özel ihtisas istiyen problemlere Türkiye'de ce
vap verecek müesseseler olmadığı gibi, teknik 
ve mühendislik hizmetleri çok ilerlemiş memle
ketlerde bile belli birtakım ihtisas sahibi firma
lar seçilmektedir. 

iDolayısiyle gerek dışarıya yapılan döviz 
transferi ve gerekse Türk elemanların memle^ 
ketimizde fazla tatbikatı olmamış konularda ye
tişmeleri yönlerinden bu teşebbüslerin, Türk 
ekonomisinin gelişmesine yararlı olduklarında 
şü^he yoktur. 

Soru : 4. Söz konusu şirketlerden Tümaş'ın 
sözleşmesine göre : Tümaş'ın yükümleneceği iş
lerden, yabancı ortaklığın ihtisasında olduğu 
kabul edilenler, Tümaş tarafından bu yabancı 
ortak Haldor Topseeye önceliMe yaptırılacaktır. 
Bu takdirde Tümaş yabancı ortağına, bu işleri 
hangi esaslara göre yaptıracak ve yabancı şir
ket kârını hangi oranda transfer edebilecektir? 

'Cevap : 4. 6/11105 sayılı Kararnamede 
«Tümaş'ın yükümleneceği işlerden, yabancı or
taklığın ihtisasında bulunan işlerde, Haldör 
Topsee Tümaş'ın işlerine öncelik verecektir» ifa
desiyle Türk Şirketine bir imtiyaz verilmekte ve 
OBaldor Topsee Tümaş'ın müracatı jle derhal 
teknik yardımı vermeyi taahhüdetmeıktedir. 

Tümaş, Haldor Topsoe'den projelerle ilgili 
olan ihtisas sahibi elemanları talebetmektedir. 
Bu elemanların geçjirdiği tecrübeler ile yaptığı 
işler, iş sahibi ile beraber incelenmekte ve ücret 
konusunda bir karara varılmaktadır. Bundan 
sonra yabancı elemanlar kararlaştırılan süreler
de Türkiye'de kalmak üzere gelmekte ve bu 
müddet içinde ücretler döviz olarak transfer 
edilmektedir. 

Bu tip teknik personel istihdamı liberedir. 

15 . 2 . 1971 O : 3 

Kararın bu maddesi Tümaş'a yabancı ortağının 
mesuliyeti altında mütehassıs eleman temini hu
susunu, genel olarak teknik bilgi, lisan istiyen 
işlerde bunları daha kolay temin imkânını ver
mektedir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bu yolda cevaben 
intikalini arz ederim. 

'Hasan Dinçer 
Devlet Bakanı 

23. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Gaziantep Tekel İdaresince kuru üzüm 
alımının durdurulma sebebine dair sorusu ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birinci-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/381) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Gümrük ve Tekel Ba

kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi derin saygılarımla dilerim. 

20 . 11 . 1970 
Şinasi Çolakoğlu 

Gaziantep Milletvekili 

Gaziantep'te Tekel İdaresince kuru üzüm 
alımının durdurulduğunu ve tesbit edilen kon
tenjanın dolmuş bulunduğunun görevlilerce be
yan edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. 

Üzüm ürünü ve özellikle kuru üzüm, Gazi
antep ilinde orta halli üretici vatandaş toplulu
ğunun başlıca desteğini teşkil etmektedir. Tü
tünde olduğu gibi, Bakanlığımız kuru üzüm ba
kımından Gaziantep piyasasında, üretici lehine 
nazim rol ifa etmektedir. Şu hale göre: 

1. — Gaziantep'e yeterli kontenjan tâyin 
edilmiş midir? 

2. — Yeterli kontenjan verilmiş ise, ahm iş
leri neden durdurulmuştur? 

3. —Geçici olarak ara verilmiş ise, ara ver
me zamanı olarak Ramazan ayının ve Bayram 
arifesinin seçilmiş olmasının sebebi nedir? 

T. 0. 6 . 1 . 1971 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Tetkik ve Murakabe 
Heyeti Reisliği 

Sayı :6725 
Konu : Gaziantep Mil
letvekili Şinasi Çolak-

ıoğîu*nun yazılı soru 
önergesi. 

6 . 1 . 1971 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü, 22 . 12 . 1970 tarih ve 2604/19551 - 7/381 
sayılı yazılian. 

Tekel Genel Müdürlüğünce, Gaziantep'te 
kuru üzüm, alımının durdurulmasının sebebi 
hakkında, Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun 20 . 11 . 1970 tarihli yazdı soru öner
gesinin cevabı iki nüsha olarak ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'nun, 
Gaziantep'te kuru üzüm alımının durdurulma
sının sebebi hakkındaki, 20 . 11 . 1970 tarihli 
yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Tekel İdaresince bu yıl (eldeki stok da he-
sabedilmek suretiyle) önce 14 000 ton, müte
akiben de ısrarlı talepler karşısında, imkânlar 
zorlanmak suretiyle, 4 500 ton ilavesiyle âzami 
had olarak 18 500 ton kuru üzüm alınması ka
rarlaştırılmış ve bunun 7 500 tonu için Gazian-
ten bölgesine kontenjan verilmiştir. Tabiatiy-
le, bu miktar, bölgenin bu yılki istihsal duru
muna göre önemli olmadığından ilk mürettep 
5 800 tonun alınması kısa bir zamanda tamam
lanmış ilâveten verilen 1 700 tonun da alınma
sına devam edilmekte bulunulmuştur. 

Havaların müsait gitmesi ile, bu yıl her ta
rafta gayet bol ve bereketli bir mahsul elde 
edilmiştir. Gaziantep Ziraat Müdürlüğünden 
alınan bilgiden, yalnız bölgelerinde kuru üzüm 
rekolte tahmininin 43 000 ton olduğu anlaşıl
mıştır. Tekel idaresince mubayaa yapılmıyan 
Ege bölgesi hariç, diğer bölgelerin rekolte tah
mini ise, 100 00Ö tonun üstündedir. 

Buna mukabil Tekel İdaresinin senelik ihti
yacı 21 700 tondan ibarettir. 

Münhasıran rakı imalinde kullanılmak için 
alınmasına lüzum görülen kuru üzüm miktarı, 
eldeki stok, fabrikaların imal ve işleme imkân 
ve kapasiteleri ve bir yıl zarfında satılacağı 
tahmin edilen rakı miktarı dikkate alınarak, 
tesbit edilmektedir. 

İhtiyaçtan fazla üzüm alınmasının para bağ
lanmasından, depolama ve muhafaza külfetin
den başka, beklemeye de tahammülü olmaması 
ve yaz aylarında gevşeyip, kızışarak, şırasını 

da akıtması ve posa haline gelerek vezninden 
ve evsafından kaybetmekte olması sebepleriyle 
de sakıncalı bulunmaktadır. 

Tütünde Tekel İdaresinin nâzım rolü oyna
ması ve fabrikaların ihtiyacı üstünde de muba
yaalara devam edilmesi kanun icabıdır. Tütü
nün bekletilmekten evsafını kaybetmesi tedrici 
ve cüzi olduğu gibi ihracedilmek üzere satış im
kânları da bulunmaktadır. 

Üzümde Tekel İdaresince kanuni bir yüküm
lülük olmadığı gibi ihtiyaç fazlasının adı ge
çen idarece başkaca sarf mahalli de olmaması 
ve bozulan bâr madde olması hasebiyle sorum
luluğu da bulunduğu: derkârdır. 

Yukarda açıklandığı üzere, ihtiyaçtan fazla 
üzüm alınması imkânsız bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakam 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Diyarbakır'da yakalanan El Fetih ko
mandolarına sorulan soruya dair sorusu ve 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangü'in 
yazılı cevabı (7/383) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda tadadedüen suallerimin, Sayın 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmak üzere mezkûr Bakanlığa hava
lesini arz ıeJderim. 

Ahmet Buldanlı 
Muğla Milletvekili1 

Türk polisinin üstün gayret ve fedakâr
lıkları ile Diyarbakır Üniversitesi ile askerî 
bava meydanlarını uçurmak üzere çalışırken 
iSten tabancası, tabanca ve el bombalan1 ile 
yakalanan 12 eşkilyanın, El Fetih adlı Arap 
anarşi ocağında yetiştirildiği yine polisçe tes
bit edilmişti. 

Mezkûr anarşistlerin; talim ve terbiye gör
dükleri bu El Fetih adlı komünist teşkilâtın 
nasıl bir kuruluş olduğu hakkındaki Diyar
bakır, Ağır öeza Mahkemesinin suali üzerine, 
Dışişleri Bakanlığının bu anarşist yetiştiren teş
kilâtın «Milliyetçi bir orgn'izajsyon olduğu
nu» bildirdiği ve bunun üzerine de adı ge
çenlerin tahliye edildiğini gazetelerden öğren
miş bulunuyorum. 
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1. Diyarbakır Mahkemesi filhakika böyle 
bir sual sormuş mudur? 

Sormuşsa hakikaten Bakanlığınızca gazete
lere intikal ettirildiği gibi cevap verilmüş mi
dir? 

2. Bütün Batı dünyasınca komünist bir 
teşkilât olduğunda ittifak edilen ve bir Arap 
komünizminin yayılması ve Arap âlemine hâ
kim olmasını temine çalışan bu kuruluşun ne 
çeşit bir milliyetçi teşkilât olduğunu 

3. Cumhuriyet Gazetesinin Türkiye'de de 
sempati toplamasını teminen El Fetih nez-
dînde görevlendirdiği bir muhabir vasita-
siyle yaptırdığı röportajda da sarahaten gö-
rüldüşü gilbi Mao ve Lenin kitaplarından Ko
münizmin ezberletiMiği bir kuruluş ne biçim 
milliyetçidir? 

4. Halen Ürdün Millî Ordusu ile savaş 
yapan El Fetih komandoları meyin millryet-
çisidirler? 

5. Mahkemeye verilen cevabi yazının 
hangi daireden çıkarıldığı ve cevabı hangi 
müdür, daire reisi veya rapartörün hazırladığı 

Memuriyet sıfatı zikredilmek üzere isim ve 
soyadının bildirilmeısi. 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 30.12.1970 

500. 362 - OEAF/3- Dairesi Gn. Md. -129 
Konu: Sayın Muğla Mil
letvekili Ahmet Buldanlı'-
nın yazılı soru önergesi 

Türkiye Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Türkiye Millet Meclisi Başkanlığının 

22 . 12 . 1970 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü -
7/383 - 2612/19609 sayılı yazısı. 

Ürdün'de faaliyet gösteren El Fetih isimli 
Filistin Kurtuluş örgütünün amacı hakkında 
Sayın Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı tara
fından verilen yazılı soru önergesine Bakanlığı
mızın cevabının iki nüshasının ilişikte sunuldu-
ğunmu arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
t. S. Çağlayangil 

Muğla Milletvekili Sayın Ahmet Buldanlı tara
fından verilen yazılı soru önergesine Dışişleri 

Bakanının cevabı 
Soru : 1. — Türk polisinin üstün gayret ve 
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I fedakârlıkları ile Diyarbakır Üniversitesi ile 
askerî hava meydanını uçurmak üzere çalışırken 
Sten tabancası, tabanca ve el bombaları ile ya
kalanan 12 esldyanın, El Fetih adlı Arap anar
şi ocağında yetiştirildiği yine polisçe tesbit edil
mişti. 

Mezkûr anarşistlerin; talim ve terbiye gör
dükleri bu El Fetih adlı komünist teşkilâtın 
nasıl bir kuruluş olduğu hakkındaki Diyarbakır 
Ağır Ceza Mahkemesinin suali üzerine, Dışişle
ri Bakanlığının bu anarşist yetiştiren teşkilâ
tın «Milliyetçi bir organizasyon olduğunu» bil
dirdiği ve bunun üzerine de adı geçenlerin tah
liye edildiğini gazetelerden öğrenmiş bulunu
yorum. 

Diyarbakır Mahkemesi filhakika böyle bir 
sual sormuş mudur? Sormuşsa haîrikaten Ba
kanlığınızca gazetelere intikal ettirildiği gibi 
cevap verilmiş midir? 

Cevap 1. — El Fetih Komando Teşkilâtının 
amacının ne olduğu hakkında Diyarbakır Bi
rinci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14.9.1970 
tarih ve 970/218 sayı ile Bakanlığıma bir su
al sorulmuştur. 

Bu soruya, Bakanlığımdaki malûmata göre, 
bu teşekkülün, Filistin topraklarının israil'in 
elinden kurtarılması için, silâhlı mücadele dâ
hil, her türlü usulle çalışmak üzere kurulmuş 
olup en çok taraftarı bulunan ve doktriner te
mayülü «Arap milliyetçiliği» olarak tavsif edi
lebilen ve komünist doktrini ile bir ilgisinin bu
lunduğu tesbit edilemiyen bir komando teşek
külü olduğu şeklinde cevap verilmiştir. 

Soru 2. — Bütün Batı dünyasınca komünist 
bir teşkilât olduğunda ittifak edilen ve bir 
Arap komünizminin yayılması ve Arap âlemine 
hâkim olmasını temine çalışan bu kuruluşun ne 
çeşit bir milliyetçi teşkilât olduğunu? 

Cevap 2. — Ürdün'deki El Fetih Teşkilâtı
nın komünistlikle ilgisi bulunduğuna dair ne 
Batı'da ne Doğu'da hiçbir iddia veya bilgi yok
tur. 

Bu konu etrafındaki bilgilerimiz şunlardır : 
Malûm olduğu üzere, 1948 İsrail - Arap har

bi üzerine Filistin'i terk etmek zorunda kalan ve 
22 seneden beri çoğunluğu Ürdün, Lübnan, Su
riye ve B. A. C. de kamplarda yaşamakta olan 
Filistin mültecileri 1963 yılından bu yana ara
larında muhtelif kurtuluş teşekkülleri kur-
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muşlar ve bu yolla Filistin'de kaybetmiş olduk
ları yurtlarını ele geçirmek için israil'e karşı 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu teşekküllerin sa
yısı, zuhur eden şart ve ihtiyaçlara göre, zaman 
zaman değişmektedir. Bir ara bu yekûn 40 a 
ulaşmış idi. Ancak, son yıllarda müessir bir 
varlık ve faaliyet gösterebilenlerin adedi 12 ilâ 
18 arasında değişmiştir. Bununla beraber 
mezkûr teşekküller arasında asıl ağırlığı olan 
ve milletlerarası alanda sık sık ismi geçenler, 
Yasir Arafat'ın Başkanlığını yaptığı El Fetih, 
George Habbash'ın lideri olduğu Filistin Halk 
Kurtuluş Cephesi ve nihayet Nayef Hawatmeh'-
iıi başında bulunduğu Filistin Demokratik Halli 
Kurtuluş Cephesidir. Bu teşekküllerin sayısı
nın çokluğu kadar her birinin takibettiği il
ke ve amaçlarda da büyük farklılıklar vardır. 
Hatta bu teşekküllerden bâzıları doğrudan doğ
ruya muhtelif memleketlerin siyasetlerinin uy
gulanması için birer vasıta olarak teşkil edil
mişlerdir. Bugün milletlerarası sahada müşa
hede edilen husus, muhtelif çevrelerde bir Fi
listin «antite» sinin kabul edilmiş olması ve 
Arap - İsrail ihtilâfının Filistin halkının arzu 
ve emelleri nazarı itibara alınmadıkça siyasi 
bir çözüme ulaşmasının güçlük arz edeceğidir. 
Filistin'lilik şuuru, bir Filistin antitesi ve Filis
tin halkına kendi mukadderatını kendisinin 
tâyin etmesi hakkının verilmesi, muhtelif siyasi 
çevrelerde ve hattâ Birleşmiş Milletlerde gittik
çe kuvvetlenen ve her gün daha fazla bahis ko
nusu edilen bir konu haline gelmiştir. 

Filistin'lilik şuuruna milletlerarası alanda 
atfedilen önem, meselenin muhtelif ülkeler ara
sındaki resmî temaslardan sonra neşredilen or
tak bildirilerde yer almasiyle ve El Fetih te
şekkülünün muhtelif konferanslara temsilciler 
göndermesi ile bir kat daha artmıştır. Nitekim 
El Fetih Teşekkülü, Rabat Arap Zirve Konfe
ransı, Cidde ve Karaçi islâm Konferanslarına 
kabul edildiği gibi, Ürdün krizine bir hal çare
si bulmak üzere Kahire'de yapılan ve muhtelif 
Arap Devlet Başkanları tarafından da imzala
nan Anlaşma da, nevema bir Devlet Başkanı hü
viyetini kazanan Yasir Arafat tarafından imza
lanmıştır. 

Soru 3. — Cumhuriyet Gazetesinin Türkiye'
de de sempati toplamasını teminen El Fetih 
nezdinde görevlendirdiği bir muhabir vasıtasiy-

le yaptırdığı röportajda da sarahaten görüldü
ğü gibi Mao ve Lenin kitaplarından komüniz
min ezberletildiği bir kuruluş ne biçim milli
yetçidir? 

Cevap 3. — Cumhuriyet Gazetesi neşriyatın
da bahis konusu edilen teşekkül George Hab
bash'ın liderliğini yaptığı Filistin Halk Kurtu
luş Cephesi olsa gerektir. El Fetih'in, yukarıda 
da açıklandığı veçhile komünizm ile bir ilgisi 
yoktur. Nitekim, Gaziantep İkinci Ağır Ceza 
Mahkemesinin Filistin Demokratik Halk Kurtu
luş Cephesi ile ilgili 30 . 6 . 1970 tarih ve 
970/154 sayılı yazısına Bakanlığım, cevabında, 
aynı şekilde teknik bilgi vermiş ve mezkûr ku
ruluşun mensuplarının kendilerini «Marksist -
Leninist» olarak tanıttıklarını adı geçen Mah
kemeye bildirmiştir. 

Soru 4. — Halen Ürdün Millî Ordusu ile sa
vaş yapan El Fetih komandoları neyin milliyet-
çisidirler? 

Cevap 4. — El Fetih, Filistin halkını müda
faaya ve Arap milliyetçiliğini yapmaya memur 
bir kuruluş olduğu iddiasındadır. 

Soru 5. — Mahkemeye verilen cevabi yazının 
hangi daireden çıkarıldığı ve cevabı hangi Mü
dür, Daire Reisi veya Raportörün hazırladığı, 

Memuriyet sıfatı zikredilmek üzere isim ve 
soyadının bildirilmesi. 

Cevap 5. — Hangi makama hitabederse et
sin, Bakanlığımdan yazılmış yazılar, daire ve 
şahısların mesuliyeti altında olmayıp makamı
mı ve beni ilzam eder. Bu konuda sorumluluk 
varsa Bakanlık Makamına racidir. O itibarla, 
daire veya şahsın zikrine lüzum ve imkân görül
memiştir. 

25. — Ordu Milletvekili Orhan Vural'ın, Or
du'nun Akkus ilçesinde bulunan Sağlık ocağına 
doktor tâyin edilmesine dair sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı 
cevabı (7/384) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Sayın Sağlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve ta-
lebederim. 

Ordu Milletvekili 
Orhan Vural 
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde bulunan Sağlık 
Merkezinin, vatandaşın sağlık ihtiyacını karşı
lamadığı, ve her türlü sağlık hizmetini ifa et
mekten yoksun bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Akkuş ilçemiz dâhildedir. Ünye ilçemize 2 
saat gibi çok uzak bir mesafede bulunmaktadır. 
Bu durum karşısında Akkuş lu vatandaşlarımız 
mağdur ve mustar ve perişan hale düşmüşler
dir. 

1. Sağlık Merkezine ne zaman bir doktor 
tâyin edilecektir? 

2. Sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımızın 
faydalanabilmesi için ne gibi tedbirler düşünül
mektedir? 

T. 0. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 6.1.1971 

Bakanlığı 
Bakan 

3 

Konu: Ordu Milletvekili 
Orhan Vural'ın önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 22 . 12 . 1970 tarih, Genel Sekreterlik 
7/384-2617/19562 sayılı yazı. 

Ordu Milletvekili Sayın Orhan Vural'ın ya

zılı soru önergesine ait cevabım ektedir. 
Arz ederim. 

Saygılarımla 
Vedat Âli Özkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Ordu Milletvekili Orhan Vural'ın yazılı soru 
önergesine cevabım 

Soru : Sağlık Merkezine ne zaman bir dok
tor tâyin edilecektir. 

Cevap : Akkuş Sağlık Merkezine hekim tâ
yini münhal listesine alınmıştır. Tabibi çıktığın
da veya mecburi hizmetli hekimler için kadro 
durumu müsaidolunca tâyin yapılacaktır. 

Soru : Sağlık hizmetlerinden vatandaşları
mızın faydalanabilmesi için ne gibi tedbirler dü
şünülmektedir? 

Cevap : Ordu ilinde gelecek yıllara ait sağ
lık plânında Devlet Hastanesine ek poliklinik 
ve 50 yataklı doğum servisi, Fatsa Verem Sa
vaş Dispanseri, Fatsa Devlet Hastanemsi ek 30 
yatak ve 58 aded sağlık ocağı inşası mevcudolup 
bu yatırımlar finansman imkânlarına göre rea-
lize edilecektir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi Ordu 
ilimizde vatandaşlarımızın köylere kadar sağlık 
hizmetlerinden faydalanması için en uygun bir 
tedbir olacaktır. Bu hizmetin biran evvel baş
laması hususunda gereken gayret gösterilmek
tedir. 

Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

**m » 
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Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısına verilen oyların neticesi 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllü 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin IMu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçeır 
Şevki Güler 
Hamildi Hamamcıoğlu 
Ali ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım öoşkun 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettira Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 297 

Kabul edenler : 226 
Reddedenler : 63 

Çelkinserler : 8 
Oya katılmıyanlar : 149 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
1 Süleyman Çiloğlu 

Hasan Ali Gülcan 
ARTVİN 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Yüksel Menderes 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal ErÜem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Şâdi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan | 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbraJhiım Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyfkıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen | 
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1 Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 

1 Arif Tosyalıoğlu 
1 ÇORUM 

Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emihı Durul 
AK Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat tigîih, 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Veli Gülkan » T t / A A \A VfcA'lVCUA 

ELÂZIĞ 
AH Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Rastın/ CSnisli | 
FethullaJh. Taşikesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs | 

9 — 

1 Erdem Ooak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
llhami Sancar 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettün Asut&y 
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Şereî Bakşık . 
M. Hıi'lu'si Çakır 
Münir Daldal 
Ali Nailıi Erdetm 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhan 
Şinasıi Osma 
Akın Özdemir 
Orhian Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güvem 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 
Sabrı Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELt 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanikçı 
Hasan Korkut 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

ANKARA 
Kemal Ataman 
İbrahim Cüceoğlu 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Oısman Soğukpınar 
Suna Tural 
Cengizhan Yorulmaz 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
Mustafa Kufbilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş, 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıöğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

Seyfi Güneştan 
Abdi' .kadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

OEDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

srvAS 
Hüseyin Çınar 

[Reddedenler] 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

Mıehımet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Hasan Korkanazcan 

Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazıova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahm'et İhsan Birinctoğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Alü Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karaikaş 
S. Tekin Müftüoğlu . 
Kevni Nedimoğlu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Sam«et Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yüdjrım. 
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ERZURUM 
Selçuk Erverdd 
Gıyasettin Karaca 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

IZMlR 
Şükrü Akkan 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

İSTANBUL 
İsmail Arar 

ADANA 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Orhan Alp 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 

MALATYA 
Hakkı G-öfeçe 
Mustafa Kaftan1 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

Bahir Ersoy 
Reşit Üllker 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

RİZE 
Sami Kum basar 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abb as 

[Çekinserler] 
ORDU 

Memduh Ekşi 
SİVAS 

Vahit Bozatlı 

[Oya katılmıyanlar] 
ARTVİN 

JSabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
(B.) 
Kemal Ziya Öztürk 
(B§k.V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALLKESlR 
öilhat Bilgehan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlnı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇORUM 
Kemal Demjrer 
Abdurrahman Güler 

Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın. 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
t. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılııç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
1 Kayhan Naiboğlu 

İsmail Hakkı Birler 
TRABZON 

Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

ÎÇEL 
Mazhar Arikan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay (1.) 
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Rrza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silavrili 
İsmail Halkkı Tekinel 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arnuç 
Ke/mial önder 
Ali NalM Üner 

KARS 
Kemal Kayıa 
Veyis Komilin '((L) 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
VeiM)i Engiz 

KONYA 
İRahri Dağdag 
Necmettin Eribaikan 

î. Etem Kdıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANÎ'SA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

[Açık üy 

Diyarbakıı 
Ediraıe 
Nevşehir 

Malatya 

1 MUÖLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin1 Basen* 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Gtfiley 
Hamdı Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Adil Yaşa 

elikler] 

1 
1 
1 
1 

SÎNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKÎRDAÖ 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 
(D 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Metaet Salâh Yıldız 
(I ti.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Niızamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

Yekûn 
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Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1966 Bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 296 

Kabul edenler : 222 
Reddedenler : 65 

Çeffcinserler : 9 
Oya katılmıyanlar : 150 

Açık üyelMer : 4 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. SaMhattin Kılıç 
Ali Cavit Orail 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılsmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 

« 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Haım'dl Hamaımcıoğlu 
Ali İhsanı Ulübahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Gümgör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Oğulz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 

Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er1de«m 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLtS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bagcıoğlu 
Zekiye Gülsen 

[Kabul edenler] 
Mesut Huüri önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Aralan, 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZTG 
Ali Rıza Septiogîu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perin opk 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Rairim CSnisK 
FeHhullah Taşkesemli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Ofrnz 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğü? 

Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettm Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Lebi)t Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Baikşık 

— 178 



M. Meclisi B : 49 15 . 2 . 1971 O : 3 

M. Hulusi Çskır 
Münir Dalda! 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Nihiad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasd Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküizüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Saibri Kes'kin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat ÂH Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya1 Yılmaz 

ANKARA 
Kemal Ataman 
İbrahim Cüceo ğlu 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Osman Soğukpınair 
Suna Tural 
Ceıngizhan Yorulmaz 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Saibri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kuıbilay Imer 
Necati Kalaycıoğln 
Sadi Koçaş 
RaJha Müderrisoğlu 
Talhsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdıükadir Kermooğlu 

[Reddi 
ARTVİN 

İS bdull'ah Naci Budak 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BÎLECÎK 
Mehımet Eretfil 

BlTLtS 
Kenan Mümtaz Akışık 

MUĞLA I 
Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
II. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Oengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 

lenler] 
BURDUR 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

Nail Atlı 
ÇANAKKALE 

Mustafa Çahkoğlu 
ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
ÇORUM 

Cahit Angın 
DENlZLÎ 

Hasan Korkmazcan 

Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Bürincioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Baıhni Karaıkeçild 

. UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Eeevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karak'aş 
S. Tekin Müftüoğlû 
Kevni Nedimoğlu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım* 
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KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KONYA 
irfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Etfbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANlSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

15 . 2 .1971 O 

RÎZE 
Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Yaşar Aka! 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SlYAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

[ÇeMnserler] 
İSTANBUL 

ismail Arar 
Bahir Ersoy 
Reşit Üllker 

NlĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlıı 

ORDU 
Memduh Ekşi 

[Oya katılmıyanlar] 

ERZURUM 
Selçuk Erverdİ 
Gıyasettin Karaca, 

GAZlANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

İSTANBUL 
îlhami Sancar 

ÎZMTR 
Şüikrü Akkan 
Coşkun Karagözıoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Oaman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

BALIKESİR 
Oaman Tan 

ADANA 
Meüh Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâımil Kırıboglu 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Orhan Alp 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Paıksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken (I.) 
R afet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
(B.) 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk.V.) 
Fikret Turfhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 

BİNGÖL 
îfehmet Bilgin 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barlas Kümtay 
ibrahim öktem 
Mehmet Turgut 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
A bdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali NaM UTusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

. ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Naci GaeıroğTu 
Cevat önder 

ismail Hakkı Birler 
TRABZON 

Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Gün er 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehii' 
Seyfi öztürk (B.) 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
I. Hüseyin tncioğlu (I.) 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
1. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
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Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
ibrahim Elmalı 
Orhan Kabibay (I.) 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Sildvrili 
Ismıaâl Halkkı Tekine! 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

IZMIR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazla Arunç 

M. Meclisi B : 49 

1 Burhanıetlûn Ajsutay 
Kemal önder 
Ali NaM Üner 

KARS 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu (I.) 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevaıt Ademoğlu 
VeM>i Engiz 

KONYA 
Baihri Dağdaş 
Necmettin Enbafcan 
t. Ethem Kılıçoğlu 
özer öiç/men 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Eraoy 
Kemal Kaıcar 

MALATYA 
ismet inönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

[Açık üt) 
Diyarbakıı 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

— m 
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ibrahim öztürk 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasum Emre 
Nermdn Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE ! 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 

telikler] 
1 
1 
1 
1 

4 

5 _ 

Nihat KMe 
Ilyas Kılıç 

StlRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SÎVAS 
Enver Akova 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

(D 
TOKAT 

Yusuf Ulusoy 
TRABZON 

Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Ugrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 
(I.Ü.) 

YOZGAT 
tsmaâl Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

j Neşet Tanndağ 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1337 Bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllü 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Caviti Oral 
Eımir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 296 

Kabul edenler : 223 
Reddedenler : 64 

Çekinserler : 9 
Oya katılmıyanlar : 150 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul 
ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gül can 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâeım 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abiidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 

edenler] 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tomibuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
ilhama Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 

Rasiın CSnisli 
F. Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen. 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
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Sezai Orkunt 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettiin Asutay 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdeım 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabrı Keskin 
Muştala Topçular 
Hasan Toışyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğhı 
Vedat Âli Özkan ' 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

ANKARA 
Kemal Ataman 
İbrahim Cüceoğlu 
İ. Sıtkı Hatip oğlu 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzüllah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kem.al Güneş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kuibilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koç aş 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakla Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan D aut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

[Reddedenler] 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül* 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya öndar 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Bıirincioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Neemettiin Cevheri 
Mehmet Ali Göldü 
BaJhrd Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
öahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Neıdimoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytnğ 
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Sam et Güldoğan. 
Hayrettim. Haııağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinıkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

İSTANBUL 
îlhami Sancar 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 

AMASYA 
Velıbi Meşhur 

BALIKESİR 
Osman T a n 

ADANA 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırikoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
AbdüLkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Orhan Alp 
Osman Bölükbaşı 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

Osman Yeltekin 
KASTAMONU 

Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet Özdal 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

İsmail Arar 
Bahir Ersoy 
Reşit Üliker 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

[Oya katıhmyanlar] 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilge'han 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Sadrettin Ganga 
Ahmet Dallı 

Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Seyfi Öztürk (B.) 

Orhan Öztrak 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

M. Şemsettin Sönmez 
GAZİANTEP 

İ. Hüseyin Incioğlıı 

(D 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
1. Kayhan Naiboğhı 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
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Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref D erinç ay 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kaas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
İsmail HaJkkı Tekinel 
Turgut Topaloğlu 
Ne>cdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Kemal önder 
Ali Naifei Üner 

KARS 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu (1.) 

KIRŞEHİR 
Mus-taf a Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Bahri Bağdaş 
Necmettin Erfbaikan 
1. Ethem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet înö"nü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Ertem 
Vehbi Sınmaz 
Önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliya oğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Âdil Yaşa (î Ü.) 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
M. Kemal Palaoğlu 
(Bşk. V.) 

Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karalı alil 
Mustafa Sabri Sözen 
(t) 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasız/oğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
( t Ü.) 

YOZGAT 
Ismalil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

&>••« 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1968 Bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ABANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Eıza Güllü 
M. Salâhattin Kılıç J 

Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu ' 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamildi Hamameıoğlu 
Ali İhsan Ulübahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih. Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 29,5 

Kabul edenler r 222 
Reddedenler : 64 

Çekinse rler : 9 
Oya, katılmayanlar : 15.1 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertöem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğral Mat 
Kasım Önadım 

i Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel. 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoglu 
Zekiye Gülsen 
Mesust Hulki önür 
Eefet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım; Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Ptfifmn AftSslnn 

Fuat Avcı 
Mehmet Eınin Durul 
Ali Uslu -*~ »~i.X \_>£>XU. 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Rasim Oinisli 

Fethullah T&şkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
Naime İkbal Tokgöz 
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Hasan Türkay 
Leibit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettıin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Dalda! 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsam 
Nijiad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
'Sabra Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

ANKARA 
Kemal Ataman 
İbrahim Oüceoğru 
1. Sıtkı Haıtiboğlu 
Osman Soğukpmar 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Peyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Er oğlu 
Mustafa Kemâl Güneş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
S ey fi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NlĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğln 
Mevlüt Ocakcıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

Suna Tural 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

[Reddedenler] 
BİLECİK 

Mehmet Ergül 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Âkı şık 
BURDUR 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

Nail Atlı 
ÇANAKKALE 

Mustafa Çalıkoğlu 

StVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Biirineioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenip ı nar 

URFA 
M^hmıest Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin öevheıri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dediğiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet) Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karafcaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 
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ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan. 
Hayretti» Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdd 
Gıyasettin Karaca 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

İSTANBUL 
llhami Sancar 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Goşkım Karagözoğlu 

ADANA 
Melh Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil KırıfeağİTi 

AFYON KARAHtSAE 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerimı Bay azıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Orhan Alp 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

KARS. 
Turgut Artaç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Eıfbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

[Oya hat 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 
Raf et Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Nahit Menteşe (B. ) 
Kemal Ziya Öztürk 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
öihat BilgeJhan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

uyanlar] 
Ahmet Dallı 
Barl'as Küıntay 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇORUM 
Kemal Demdrer 
Abdurralım&n Güler 
Aralan Topçub&şı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkaîın 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Naci Gaciroğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 

Seytfi Öztürk (B.) 
M. Şemsettin Sönmpz 

GAZİANTEP 
1. Hüseyin İncioğlu 
(t) 

Melhmet Kılıç. 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
1. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin öızdemir 

x HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

[ÇeMnserler] 
AMASYA I İSTANBUL I NİĞDE I SlVAS 

Vehbi Meşhur I İsmail j^rar I M. Nuri Kodamanoğlu I Vahit Bozatlı 
BALIKESİR I Bahir Ersoy ORDU TRABZON 

Oslman T a n I Reşit Ülker • I Memduh Ekşi I Ekrem Dikmem 
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İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak . 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay (I.) 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Afegün Siüvrili 
İsmail Halkkı Teikiııel 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMÎR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Keımal önder 

Ali NaJM Üner 
KARS 

Keımal Kaya 
Veyis Koçulu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Enbaikan 
1. Ethem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
Önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MAHDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basın Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 

llyas Kılıç 
SİİRT 

Adil Yaşa 
SİNOP 

Tevfik Fikret övet 
SIVAS 

Enver Akova 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözeri 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasnzoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(I. Ü.) 

YOZGAT 
Ismalil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

[Açık üyelikler] 

Diyarbakır 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 4 
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Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 1966, 1967 ve 1968 Bütçe yılları bilançosunun onanmasına 
dair kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet ZeM Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Günıgör 

ANKARA 
Orfhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Mustafa Maden 
"^erhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
îstmeıt iSezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki AltmSbaş 
İbrahim Aytaç 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Kemal Erddm 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 296 

Kabul edenler : 167 
Reddedenler : 123 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 150 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mevlüt Yılımaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BlTLİfâ 
Zeynel Abidin inan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Mehmet Şükrü Kiykı-
oğlu 

BURDUR 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadını 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ref et Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 

edenler] 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
AbdüHâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadak Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Tıurhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Rasim Oinisli 
Fethııllah Taşkesenli-
oğlu 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah îzmen 
Mehmet Emin Turgut-
alp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferrulh Bozbeyli 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 

IZMlR 
Münir Dalda! 
Ali Naili Erdeni 
ihsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Şinasd O'sma 
Akın Özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
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KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzuilah Çarılkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafia Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Engun 
Mustafa Kuibilay Imer 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öıztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesraıt Erez 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

ADANA 
Fazıl G-üleç 
Ali Rıza G ü l ü 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAMSAR 
Haimldi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Uhibalhşi 

AüklASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
İbrahim Cüceoğlu 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Ceoıgizhan Yorulmaz 

Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
Mehmet Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
S ey fi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

ORDU 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Güngör Hun 
Mkıstaf a Vedat Önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Öoder 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit Önder 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bildir» 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcı oğlu 

[Reddedenler] 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Bekir Sıtkı Karacaşehir 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçtild 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Isimalil Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Sadık Tekin ıMüftüoğlu 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdeımir 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
ismail Arar 
İlhan (Eğeme/n) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyıüboğlu 
Sezai Orkunt 
İlhami Sancar 
Reşit Üllker 
Ldblt Yurd'oğlu 

ÎZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Burhanettiin Asutay 
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M. Hulusi Çakır 
Coşkun Karagöz©ğlu 
Talât Orhon 
Keimal önder 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Osman Yelteikin 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydilbeyoğlu 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 
İhsan. Kabadayı 

ADANA 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş , 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
AFYON KARAHISAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Musa Kâzım Coşkun 

Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erbek 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

•MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Muzaffer Naci Çerezci 
Hüseyin Avmi Kavur-
maeıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

[Oya katû 
Orhan Erem 
Ahmet (Sakıp Hiçerimez 
Emin Raıksüt 
H. Turgut Taker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya Öztürk 

. ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Sami Kumbasıar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 

myanlar] 
Fikret Turhanigil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Oiihat Bilgelıan 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Ahmıet Mukadder Cilt 
oğlu 

BURSA 
Sadrettin Çaııga 
Ahımet Dallı 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Mesut HuUri önür 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Cevat Küçük 
Ahmet Şetter 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Veihbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karafcaş 
Kevüi Nedimoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Nafiz Yıldırım, 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 
Cevat önder 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Serafettin Yıldırım 

[Çekinserler] 
BALIKESİR 

Osiman Tan 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 
Ekröm Dikmen 
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ESKİŞEHİR 
Mehmet îsrrv&t Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan. Oğuz (B.) 
Seyfi Öztiürk (B.) 
Mehmet Şemsettin 
Sönmez 

GAZİANTEP 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Kayhan Nafi-
boğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 

İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Abdurrahmaın Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün SilAvrili 
İsmail Hakkı Tekinel 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Mehmet Yandımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muz af fer Faizli Armç 
Şeref Bakşık 
Ali NaM Üner 

KARS 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu (t.) 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cemt Âdemoğlu 

KONYA 
Bahri Bağdaş 
Necmettin Erlbalkan 
İbrahim Etem Kılıçoğlın, 
öızer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
ismet inönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Salâhattin Hakkı Esat-
oğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Ferda Gül ey 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
•Orhan Vural 

RlZE 
Hasan Baaıri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Barbaros .Turgut Boz-
tepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN • 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözen 
(D 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızioğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 
(I. Ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizam oğlu 
Neşet Tanrıdağ 

[Açık üyelikler] 

Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Malatya 1. 
Nevşehir 1 

Yekûn 
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Ceza ve Islâh Evleriyle İş Yurtları döner sermayesi 1967 yılı bilançosunun onandığına dair kanun 
teklifine verilen oylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza GÜM 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oraıl 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdı Hamamcıoğlu 
AHİ İhsan Ulübahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılrnıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
305 
228 

68 
9 

141 
4 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

ihsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcatn 

ARTVİN 
'Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Ismlet Sergin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er*dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevrut Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abi'din İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 

Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mesuıt HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım. Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emtin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
İlham/i Ertem; 
Yeli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgîn 

Rıfkı Danışman 
Rasim CÜnisli 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhajı Oğuz 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Erdem Ooak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi' 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
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Orhan Eyüboğhı 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Naime ikbal Toikgöz 
Hasan Türkay 
Le'bit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanıettin Asutay 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdam 
İhsan 'Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi O'srnıa 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
SaJb'ri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tuifan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüeeler 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya1 Yılmaz 

ANKARA 
Kemal Ataman 
İbrahim Cüeeoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıikçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Nihat Erim • 
Saıbri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
Mustafa Kuibilay İmer 
Necati Kalayeıoğlu 
Sadi Koç aş 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan D aut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

M. Zekeriya Kürşad 
MARDİN 

Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kır atlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavunmacıoğlu 
Mevrut Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yal emer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 

[Reddedenler] 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 
Cemgizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San 
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

Kadri Eroğan 
Tevfik Koral tan 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Bixinciiogl.il 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
M'ettımet Aks oy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklii 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Demgiız 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakıaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
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ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Ha,san Değer 

EDİRNE 
Oevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldağan 
Hayrettin Hanağaaı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Golakoğlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

BALIKESİR 
Osfman T a n 

ADANA 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Paiksüt 
H. Turgut Toketr 

GÜMÜŞANE 
Nurettin özdemir 

İSTANBUL 
Sezai Orkunt 
llhami Sancar 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Eniğiz 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SÎNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

İsmail Arar [) 
Bahir Ersoy 
Reşit Üliker 

[Oya 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztür 
Fikret Turhangil 
(«Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Öihat Bilgelhan 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

katılmıy anlar] 
BURSA 

Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
u Öm/er Faruk Sanaç 

Ekrem Kangal 
TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 

srvAs 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsmet Angı 
Şevket Asbuzoğhı 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
I. Hüseyin Ineioğlu (I.) 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
î . Kayhan Naiboğlu 

GtÎMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
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HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsaıü Özkan 
M. Sait Reşa 

ISPABTA 
Hüsamettin Alanumcu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celal Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
lsm.ia.il Hakkı Tekinel 
Turgut Topaloğlu 

Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Kemal önder 
Ali Nalki Ün er 

KARS 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu (1.) 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Balhri Dağdaış 
Necmettin Erlbaikan 
1. Etüıem Kılıç oğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Grüley 
Haindi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Baısıri Al'bayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 4 

Kâmraıı Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Âdil Ya§a (I. Ü.) 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

•SİVAS 
Enver Akova 
M. Kemal Palaoğlu 
(Bşk. V.) 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabrı Sözerri 
(t) 

TOKAT 
Yusuf UİTtsoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğru 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 
(1 t).) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1986 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısına verilen 
açık oylama sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 303 

Kabul edenler : 224 
Reddedenler : 69 

Çekinse rler : 10 
Oya katılmıyanlar : 143 

Açık üyelikler : 4 
[Kabul edenler] 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevin Güler 
Ali ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Eı^dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BÎLEClK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal1 Bağcıoğlu 
ZeMye Gülsen 
Mesuit Hulki Önün 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslao. 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZTft 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Rasim Cinisli 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzm en 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman D emir el 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan öz guner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
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îlhami Sancar 
Nairae İkbal Tofcgöz 
Hasan Türkay 
Lebit Yurdoğlu 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Burbanıettiin Asutay 
^eref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdemi 
ihsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasd Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KAES 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

ADANA 

Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHISAR 
Bajmcü Hamaımcıoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrıü Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

M ARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdıılkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kır atlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavuraıacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Oengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Ze'ki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Kemal Ataman 
İbrahim Oüceoğlu 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Cengizhan Yorulmaz 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BlTLİS 
Kenan Mümtaz Akışıft 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet Ilışan BJirincioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Köklü 
Batıni KarakeçalS 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

BURSA 
Nail Atlı 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
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DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
-Naci Yıldırım 

ERZURUM 
'Selçuk Erverdi 
^Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nurettin özdemir 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artae 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydübeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
İrfan' Baran 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Eîlbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

BALIKESİR 
Osman T a n 

İSTANBUL 
İsmail Arar 

[Çekinserler] 
Bahir Ersoy 
Reşit Ülker 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu I Ekrem Dikmen 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 

[Oya katümıyanlar] 
ADANA 

Meliüh Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğru 
AFYON KARAHISAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı (I.) 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Palksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya, Yağcı 

Aydın Yalçın 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Ekeıi (î.) 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya Öztürk 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel" Abidin İnan 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇORUM 
Kemal Demdrer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Naoi Gaciroğlu 
Cevat Önder 

Fethullah Taşkesenlioglu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 
M. Şemsettin Sönmıez 

GAZİANTEP 
1. Hüseyin İncioğlu 
(t) 
Mehmet Kılmç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
I. Kayhan Naipoğlu 
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GÜMÜŞ ANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Orhan Kaıbiltoay (1.) 
,Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün SiMvrili 

ismail Hakkı Tekinel 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Kemal önder 
Ali Naki Üner 

KARS 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu (î.) 
Kemal Okyay 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Eribakan 
1. Ethem Kılıç oğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 

Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır İ 
Edime 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 4 

! > • • -

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

StVAS 
Enver Akova 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 
(D 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasnzoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 
( 1 Ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 
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(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllü 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güleı 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren) 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin • Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler ; 305 

Kabul edenler : 227 
Reddedenler : 68 

Çekir»' ^gr : 10 
Oya katılmı>. _ja* : 141 

Açık üyelMer : 4 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erîdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 

Mustafa Tayyar 
Ahmet TürKet 

ÇANAKKALE 
Kemai üagcıoğiu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
ihsan Tombus 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek. 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 

Rasim Cinisli 
ESKİŞEHİR 

Orhan Oğuz 
GAZİANTEP 

Ali İhsan Göğüs 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
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Mustafa Fevzi Güngör; 

Sezai Orkunt 
Kaime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Lofoit Yurdoğlu 

ÎZMİE 
Ştvket Adalan 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orh<on 
Şinasi O'sma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay -

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Salbri Keskin 
Musta/fa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
HaımJdi Hamaımcıoğlu 

ANKARA 
Kemal Ataman 
İbrahim Cüeeoğlu 

IKIRKLARELÎ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarılkçı 
Hatsan' Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Salbri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
Mustafa Kuibilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Taihsin Yılmaz özıtuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut' Erez 
ilhan Ersoy 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

M. Zekeriya Kürşat 
MARDİN 

Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NIGDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavunmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RtZE * 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SlNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SIVAS 
Hüseyin Çınar 

I. Sıtkı Hatipoğlu 
Osman Soğukpmar 
Suna Tur al 
Cengizhan Yorulmaz 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

[Reddedenler] 
BlLEClK 

Mehmet Ergül 
BlTLlS 

Kenan Mümtaz Akışık 
BURDUR 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

Nail Atlı 
ÇANAKKALE 

Mustafa' Çalıkoğlu 

Kadri Eroğa:n 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yen'ipmar 

URFA 
Meihmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Aüi Göklü 
BaJhrd Karakeçdlİ 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğhı 

YOZGAT 
tsmaiil Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karafaaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hassan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 
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ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan, 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nurettin özdemir 

İSTANBUL 
llhami Sancar 

İZMİR 
Şüikrü Akkan 
Burhanıettiin Asufcay 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KOCAELİ 
Vehibi Engiz 

KONYA 
İhsan1 Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

.MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

RİZE 
Sami Kumibasar 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orham Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Bayıtürk 
Ahmet Güner 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

BALIKESİR 
Osıman T a n . 

İSTANBUL 
İsmail Arar 

[Çekinşerler] 
Bahir Ersoy 
Reşlit Ülker 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
M. Nurli Kodiaımıanıoğlu Ekretn Dikmen 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SIVAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 

ADANA 
Melüh Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâımil Kırikoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Palksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

Aydın Yalçın 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 
E afet Eker 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
(B.) 
Kemail Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 

Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Cfiihat Bilgelhan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

[Oya katılmıyanlar] 
BOLU 

Kemal Demir 
BURDUR 

A. Mukadder Çiloğlu 
BURSA 

Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
Mehmet Turgut 

ÇORUM 
Kemal Demdrer 
Abdmrrahman Güler 
Aralan Topçııbaşı 
Aid NaM Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanag 

ERZURUM 
Naci GacıroğİTi 
Cevat önder 
Fetlhullaih Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isımıet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyû öztürk 
(B.) 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
1. Hüseyin/ încioğlu (I.) 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
I. Kayhan Naipoğlu 
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GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
(Bşk. V.) 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
ibrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay (I.) 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar Özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silavrili 

M. Meclisi B : 49 

1 ismail Haikkı Tekinel 
Turgut Topalıoğlu 
Necdet Uğuır 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Kemal önder 
Ali Naikd Üner 

KARS 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu (I.) 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELt 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Baihri Dağdaş 
Necmettin Eribalkan 
I. Ethem Kılıçoğlu 
özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
ismet inönü ' 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
Önol Sakar | 

[Açık üy 

Diyarbakıı 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

Y( 

— 20Î 

15 . 2 . 1971 0 : 3 

• MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin' Başer 

NlĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Haımdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basıri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal | 

elikler] 

1 
1 
"i 
1 

îkûn 4 

) _ 

Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kalıç 

SİİRT 
Adil Yaşa 
(I. Ü.) 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
M. Kemal Palaoğlu 
(Bşk. V.) 

Mustafa Timisi 
TEKİRDAĞ 

Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri (I.) 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 
(I .Ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 Bütçe yılı K esinhesap kanım tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllü 
M. Selahattin Kılıç 
Ali Cavit OraA 
Emir H. Postacı 
Ahmet TopaLoğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. ZeUri Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki G-üler 
Hamdffi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulübahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 304 

Kabul edenler : 234 
Reddedenler : 61 

Çekinserler : 9 
Oya katılmıyanlar : 142 

Açık üydLMıer : 4 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

îhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülean 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yükael Menderes 
Nahit Menteşe 
Isunet Sezgin 

BALIKESİR 
Salîh Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü. Çavdaroğlu 
Kemal Eridem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Me&uıt Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahniian Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat EgilÜi 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
llhami Erttem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsaan/ettin Atabeyli 

Sadık Perinçek 
ERZURUM 

Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Rasim Oinisli 
Fethullah Taşkesenli-
ıoğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
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Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
îlhami Sancar 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Boırhanettiin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
ihsan Oürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasd Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Âlküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güvem 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Av§angil 

ADANA 
Fazü Güleç 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yuısul Ziya Yılmaz 

ANKARA 
Kemal Ataman 

M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarılkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Muştala Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi-

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Erıgun 
Mustafa Kulbilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmeıt Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 

Kâmil Şahinoğlu 
MARAŞ 

Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kır atlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

[Reddedenler] 
İbrahim Cüceoğlu 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 
Ceaıgizhan Yorulmaz 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazıova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Melhmet Ak'soy 
Necati Aksoy 
Necmetltlin Öevheıri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri KamkeçdlE 

UŞAK 
Orhan Dengüız 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
femalil Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
öahit Karakaş 
S. Tekin Müffcüoğhı 
Kevni Nedimoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Hasan Korikmazcan 

DİYARBAKIR 
Hajsan Değer 
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EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Sarrvet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

. ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nurettin özdemir 

ÎZMlR 
Şükrü Akkan 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

JCONYA 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Erhek 

MALATYA 
Haıfckı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SİİRT 
Zeki Çelilker 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal' 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

Orhan Öztrak 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Bayüürk 
Ahmet Güner 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

BALIKESİR 
Osiman T a n 

İSTANBUL 
İsmail Arar 

[Çekinserler] 
Bahir Ersoy 
Orhan Kabibay 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu I Ekrem Dikmen 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 

[Oya hahlmıyanlar] 
ADANA 

Mellı Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemal Ziya öztürk 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Öifhat Bilgelhan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğl/u 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barlas Küıntay 

İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇORUM 
Kemal Demdrer 
Aralan Topçuibaşı 
AK NaM UİTMoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalon 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Nafiz Yüdarrm 

ELÂZIĞ 
Ömer, Faruk: Sanaç 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbmoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 

M. Şemsettin Sönmez 
GAZİANTEP 

İ. Hüseyin Incioğlu (1.) 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İ. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

— 203 — 



M. Meclis' B : 49 15 . 2 . 1971 O : 3 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
ibrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay (I.) 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
İsmail Hakkı Telkinel 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

ÎZMlR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazla Annç 
Kemal önder 
Aıli NaJki Üner 

KARS 
Kemıal Kaya 

Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Oevat Ademoğlu 

KONYA 
Baıhri Dağdaş 
Necmettin Erfoafoan 
I. Ethem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
ismet inönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 

Abdurrahim Türk 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
AM Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RÎZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 

[Açık üyelikler] 

Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 4 

SÜRT 
Adi l Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Tevfi'k Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözeiri 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasi'zıoğlu 

VAN 
Mehmıet Salih Yıldız 
(I. Ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

»•-« 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 Bütçe yılı K esinhesap kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Ü y mayısı : 450 
Oy ^ r a i l e r : 308 

Kabul edenler : 234 
Reddedenler : 65 

Çekinserler : 9 
Oya katılmıyanlar : 138 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllü 
M. Salâhattin Kılıç 
AH Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamameıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şinaısi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukça! 
Süleyman Çiloğlu 
Hassan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salîh Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal E^dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevrut Yılım az 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Hab'l İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
ti hami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışmjan 
Rasim Cinisli 
Fethullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 

— 205 — 



M. Meclisi B : 49 15 . 2 . 1971 O : 3 

Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

ÎZMİB 
Şevket Adalan 
Burhanettlin Asutay 
Şeref Baikşık 
M. EM'us* Ç>»'»rn 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhoiî 
Şinasıi Osm*, 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güvem 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Kes'kin 
Mustafa Topçular 
Kasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusıuü Ziya Yılmaz 

ANKARA 
Kemal Ataman 

Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanlkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Sabri YaJışi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay îmer 
Necati Kalayeıoğlu 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yilmaız öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
O Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nh 
izzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal • 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SllRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Orar 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

ibrahim Oüceoğlu 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Osman Soğukpınar 
Suna Ttıral 
Cemgizhan Yorulmaz 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BlLEClK 
Mehmet Ergül 

BÎTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 

Mustafa Kaptan 
SİVAS 

Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinck)ğlu 
Cevat Küçük 
Ali Rızıa Uzuaıer 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yemipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy " 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Köklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Ismaiil Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakuş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğra 

ÇORUM 
Cahit Angın 
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DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Oevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Sapnet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

AKASYA 

Vehbi Meşhur 

BALIKESİR 
Osiman T a n 

ADANA 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrcvi . 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
A. Sakıp Hiç erimez 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
.Aydm Yalçın 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

İSTANBUL 
llhami Sancar 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü AJ&JSM 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Art aç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 

Orhan Okay 
KÜTAHYA 

Ali Erhek 
MALATYA 

Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SIVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

ismail Arar 
Bahir Ersoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 

M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

[Oya kattlmıyanlar] 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

Fikret Turhan gil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barlas Kikıtay 
ibrahim öktem 
Mehmet Turgut 

ÇORUM 
Kemal Demjrer 
Aslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıfealın 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrafc 

TOKAT 
Hüseyin Ab bas 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arsl-antürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 

SİVAS 

Vahit Bozatlı 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

Cevat Önder 
ESKİŞEHİR 

Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
t. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
I. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
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Talât Köseoğlu 
(Bşk. V.) 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akınumcn 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay ^ 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay (1.) 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Afegün Silıivrili 
İsmail Halkta Tekinel 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Mustafa Akan 

Muzaffer Fazlı Armç 
Kemal önder 
Ali Nalkd Üner 

KARS 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu (1.) 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erfcaıkıan 
1. Ethem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim öztürk 

[Açık ü 

Diyarbakır 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başctr 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 

yelikler] 

1 
1 
1 
1 

îlyas Kılıç 
SİİRT 

Âdil Yaşa (I. Ü.) 
SİNOP 

Tevfik Fikret övet 
SİVAS 

Enver Akova 
M. Kemal Palaoğkı 
(Bşk. V.) 

Mustafa Timisi 
TEKİRDAĞ 

Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 
(t) 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmıet Salih Yıldız 
(1 Ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

Yekûn 
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istanbul Teknik üniversitesinin 1965 Bütçe yılı K esinhesap kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 309 

Kabul edenler : 236 
Reddedenler : 63 

Çekinserler : 10 
Oya katîlmıyanlar : 137 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit O rai 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaoğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Gümerör 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
İhsan Ataöv 

Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gül can 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Kona 

AYDIN' 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
Mehmet Sı delik Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertugml Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensrioğhı 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

. EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Rasim Cinisli 

Fethullaih Taşkesenli-
oğlu. 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütf i Söylemez 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
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Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
llhami Sanear 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Reşit Üllker 
Mehmet Yandım cı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burfıanettlin Asutay 
Şeref Bakışık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi 0®mıa 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keökin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Arşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Turgut Topal oğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırjkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

ANKARA 
Kemal Ataman 

Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıikçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
Mustafa Ku'bilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koç aş 
Tahsin Yılmaız öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakin Şen güler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahincğlu 

[Redde 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Oengizhan Yorulmaz 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

MARAŞ I 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat I 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Pey fi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu I 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmaeıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar 'Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zekî Köseoğlu 

SAKARYA | 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

.SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp (B.) 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan | 

enler] 
BALIKESİR j 

Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Erğül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık | 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinciioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yemlipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet AHi Göklü 
BaJnrıi Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Demgdjz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
öahit Karafea§ 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
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DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Haısan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mshmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Elverdi 
Gıyasettin Saraca 

ESKİŞEHİR 
B. Sııtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nurettin özdemir 

İZMİR 
Şüksü Akkan 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Şeydikeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem. Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılnraz Alpaslan 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turtan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

BALIKESİR 
Osıman Tan 

İSTANBUL 
İsmail Arar 

[ÇehinserlerJ 
Bahir Ersoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NîaDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

[Oya kattlmıyanlar] 

SÎVAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Melüh Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Balksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçaiıoğlu 
Ömer Eken 
Raf-et Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
Cihat Bilgetfıan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder ÇiloğLu 

BURSA 
Sadrettirı Çanga 
Ahmet ^ a l h 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Mehmet Turgut 

ÇORUM 
Kemal Demdrer 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
I. Hüseyin tncioğlu 
(4)' 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
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HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Oilli 
Talât Köseoğlu 
(Bşk. V.)) 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

ISPAETA' 
Hüsamettin Aknıumcu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay (1.) 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silivrili 
İsmail Haikkı Tekinel 
Turgut Topaloğlu 

Necdet Uğur 
İZMİR 

Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Anne. 
Kennal önder 
Ali Nakıi Üner 

KARS 
Kema'l Kaya 
Veyis Koçulu 
'(D 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevait Âdemoğlu 

KONYA 
Baihri Dağdaş 
Necmettin Erlbaikan 
1. Ethem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEnlB 
Hüsamettin Başeır 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 

Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Âdil Yaşa (1. Ü.) 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet. 

SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltam 
M. Kemal Palaoğhı 
Mustafa Timisd 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karaha/lil 
Mustafa Sabri Sözeri 
(D 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehımet Salih Yıldız 
( t Ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

[Açık üydikler] 

Diyarbakır 1 
-Edirne 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 4 
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İstanbul Teknik Üniversitesinin 1966 Bütçe yıh Kesinhesap kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.)' 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali CaviU Oral 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Haımıdi Hamaımcıoğlu 
Ali İhsan Uluibahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 307 

Kabul edenler : 231 
Reddedenler : 67 

Çekinserler : 9 
Oya katılmıyanlar : 139 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erldem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BlTLlS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özıbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

edenler] 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nurettin Ok ' 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Saraji Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Bebzat Egilli 
Abıdüllâtiif Ensıariiıoğlu 
Necmıettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sad,ık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışmjan 
Rasiın Oinisli 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Erdem Ooak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah İzm en 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatli 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Ferruh Bazbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
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Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
N'aime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lefbit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettlin Asutay 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasd 0®ma 
Akın özdesmir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güren • 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Av§argil 
M. Şevket Doğan 

ADANA 

Fazıl Güleç 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kinkoğlu 
Yusuf Zfya Yılmaz 

Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarı'kçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa KuJbilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

ANKARA 

Kemal Ataman 
ibrahim Cüceoğlu 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu f 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp ; 

Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 
Mustafa Kaptan 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

Cengizhan Yorulmaz 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

SİNOP 
Hilmi Bliıçer 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kaızova 
Reşit önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birdnciloğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan AraJ 
Hüseyin Yenipmar *" "}' 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy ( ;' 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Alfi Gölclü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Deıngıiız 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışıi 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

NİĞDE 

!

' M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 
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BUESA 
Nail Atlı 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan. Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samıet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdd 
Gıyasettin Karaca ,.» 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nurettin özdemir 

İSTANBUL 
llhami Sancar 
Reşit Üliker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Goşjkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydiibeyoğlû 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

I KOCAELİ 

Vehbi Engiz 
KONYA 

• İrfan Baran 
İ İhsan- Kalbadayı 

Orhan Okay 
KÜTAHYA 

Ali Erfbek 
MALATYA 

Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan1 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

RİZE 
Sami Kuımbasar 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

- SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 

Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 

Nafiz Yıldırım, 
ELÂZIĞ 

Ömer Faruk Sanaç 
ERZURUM 

Naci Gaciıroğluı 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk 
(B.) 
M. Şeraısettin Sönmez 

GAZİANTEP 
1. Hüseyin Incioğlu 
(D 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

BALIKESİR 
Osman T a n 

İSTANBUL 
İsmail Arar 

ADANA 
Melun Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı (1.) 
A. Sakıp Hiç erimez 
Emin Paiksüt 
H. Turgut Toker 

[Çekinserler] 
Bahir Ersoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

, NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

[Oya kaUlmıyanlar] 

om 
Memduh El 

SİV 
Vahit Boza 

TRAI 
Ekrem Diki 

Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken (I.) 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
Fikret Turhanigil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
öiihat Bilgehan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

Ahmet Daîlı 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
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AMASYA 
Vehbi Meşhur 

BALIKESİR 
Osman T a n 

İSTANBUL 
İsmail Arar 

[Çekinserler] 
Bahir Ersoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

, NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu Ekrem Dikmen 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 
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Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
I. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı J 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay ı 

d.) 1 

Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman Özer 
Akgün SiMvrili 
İsmail Hakkı Tekinel 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Keımal önder 
Ali NaJkii Üner 

KARS 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
(i-) 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
CevaJt Ademoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Enbafean 
1. Etem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
[ Mehmet Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 

[Açık üy 
Diyarbakır 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

jMUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

elikler] 
1 

1 
1 
1 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
İlyas Kılıç 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltaın 
M. Kemal Palaoğhı 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Mustafa iSaıbri Sözıeri (1.) 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 
(lü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

Yekûn 

)>&Ki 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1967 Bütçe yılı K esinhesap kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 307 

Kabul edenler : 228 
Reddedenler : 70 

Çekinserler : 9 
Oya katılmıyanlar : 139 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 
M. Salâ'hattin Kılıç 
Ali Cavit O rai 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğkı 
Hüsamettin IMu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
•Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan -Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Ilışan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er'deım 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abidin inan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Er tuğnü Mat 

f Kasım önadım 
Ahmet Türkel 

Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut HulM Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nurettin Ok '" 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzac Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 

Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Rasim Oinisli 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP • 
Ali İhsan Göğüs 
Erdem Ocak 
Mehmet Lııtfi Söylemez 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
îlhan (Egemen) Da-
rendelio_ğlu v 

Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
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Nainie İkbal Tokgöz 
Hasan Tiirkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettiin Asutay 
Şeref Bafcşik 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasa Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Ali Özkan * * 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kuıkoğlu 
Yusuf Ziya Yıknaa 

ANKARA 
Kemal Ataman 

Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güne§ 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kuhilay îmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koç aş 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RİZE . 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğhı 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

StVAS 
Hüseyin Çınar 

İbrahim Cücebğlu 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Osman Soğukpmar 
Suna Tnral 
Cengizhan Yorulmaz 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Müımtaz Akışık 

Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
Isme't Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Binincioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rız?a Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 
Hüseyin YeiDipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksıoy 
Neometltlin Gevheri 
Mehmet Alü Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Deıngiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlıı 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Eeevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 
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ÇORUM 
Cahit Angın 

DENÎZLÎ 
Hasan Korjcmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettitn Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Eryerdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nurettin özdemir 

İSTANBUL 
Orhan Eyüboğlu 
Sezai Orkunt 
llhami Sancar 
Reşit Ülkeı 

ÎZMİR 
Şüikrü Akkan 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERÎ 
Turhan Feyzioğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
irfan (Baran 
ihsan Kalbadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

RlZE 
Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

SÜRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SlNOP 
Hilmi I şguzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

Ekrem Kangal 
TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Bay t ürk 
Ahmet Güner 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

(BALIKESİR 
Osman Tan 

İSTANBUL 
İsmail Arar 

[Çekinserler] 
Bahir Ersoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SlVAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 
M. Nuri Kodamanoğlu Ekrem Dikmen 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHlSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
A. Sakıp Hiç erimez 
Emin Paksüt 

H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

[Oya katılmtyanlar] 
BOLU 

Kemal Demir 
BURDUR 

A. Mukadder Çiloğl/u 
BURSA 

Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
Mehmet Turgut 
Mustafa Tayyar 

CORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ali NaM Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkahn 
Hüd;ai Oral 

DİYARBAKIR 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 
Cevat Önder 
Fethullah Taşkesıenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isranet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
1. Hüseyin Incioğlu (1.)' 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 
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GİRESUN 
1. Kayhan Naiboğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay (1.) 
Rıza Kuas 

Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silivrili 
İsmail Hakkı Tdkinel 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Keımal önder 
Ali NaM Üner 

KARS 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu (1.) 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erfoalkan 
1. Etem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 

Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başar 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

[Açık üyelikle?^] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 4 

Mustafa Boyar 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahailil 
Mustafa Sabri Sözen 
(D 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet^Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 
(I.Ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 
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İstanbul Üniversitesinin 1967 Bütçe yılı Kesin hesap kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Oavit Oral 
Emir H Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zekî Adıyaman 
Ali Amd Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehımet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Ham'di Hamaımcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 308 

Kabul edenler : 230 
Reddedenler : 69 

Çekinserler : 9 
Oya katılmıyanlar : 138 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN i 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertfeım 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
1 Cemal Külâhlı 

— 2 

Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

1 ÇANAKKALH 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirel 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
îlhami Ertem ^ 
Veli Gülken 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

21 — . 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin , * j 
Rıfkı Danışman 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

! ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz ,': 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

' Abdullah tzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 

* İlhan (Egemen) Daren-
delioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 

1 Nuri Eroğan 
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Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebi/t Yurdoğlu 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Burhanıettin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali NaıiH Erdeım 
İhsan Gürsan 
Nihaid Kürşad 
Talât Orhan 
Şıîiasa Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Afkdoğanlı 
Orhan Denia 
Salbri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan x. 
Enver Turgut 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil' Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

ANKARA 
Kemal Ataman 

Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Taihsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez V-, 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
S ey fi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUÖLA 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

StlRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

[Reddedenler] 
İbrahim Cüceoğlu 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 
Cengizhan Yorulmaz 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BlTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 

StVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder % \ 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Bürincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
M'ehmet Aksoy 
Necati Aksıoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Balhrd Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
öahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
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ÇORUM 
Cahit Angın 

DENlZLÎ 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

İSTANBUL 
Orhan Eyüboğlu 
Sezai Orkunt 
Ilhami Sancar 
Reşit Ülker 

IZMIB 
Şükrü Akkan 
Coşkun Karagöze-ğlu 

KARS 
Turgut Artaç 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
irfan Baran 

ihsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

RlZE 
Sami Kumbasar 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Bahattin Uzunoğlu 

SÜRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SlVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orham öztrak 

TOKAT 
Hüsıeyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Ars'lantürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

BALIKESİR 
Osman Tan --

İSTANBUL 
ismail Arar 

[Çekinserler] 
Bahir Ersoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu | Ekrem Dikmen 

[Oya katılmıyanlar] 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHlSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Osman1 Bölükbaşı 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 

Yusuf Ziya Yağcı 
.Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇORUM \ 
Aralan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Hüdai Oral 

DlYARBAiaR 
Nafiz Yıldırım. 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Naci Gacıroğİu 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk 
(B.) 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
I. Hüseyin tncioğlu (I.) 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Saym 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
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1. Kayhan Naipoğlu 
GÜMÜŞANE 

Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
(Bşk. V.) 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumeu 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Olkyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
M. Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref D erinç ay • 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
(t) 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 

M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silıivıili 
İsmail Hakkı Teıkinel 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Kemal Önder 
Ali Naıki Üner 

KARS 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu (1.) 
Osman Yeltekin 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erhakan 
1. Etem Kılıç oğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 

Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
Önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Haradi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Ba»sıri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztcpe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 

[Açık üyelikler] 

Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 

SİİRT 
Âdil Yaşa (1. Ü.) 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
M. Kemal Pal a oğlu 
(Bşk. V.) 

Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 
a.) 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu. 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 
(î. Ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

Diyarbakır 
E dirine 
Malatya 
Nevşehir 

1 
1 
1 
1 

Yekûn 

• « • » a 
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Devlet Orman işletmeleri ve kereste fabrikaları anatamirhane müdürlükleri ve yedek parça depo 
müdürlüklerinin 1964 yılı konsolide bilançosunun onanmasına dair kanun teklifine verilen oyların 

sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavib Oral 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygını 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 305 

Kabul edenler : 229 
Reddedenler : 67 

Çekinse rler : 9 
Oya katılmıyanlar : 141 

Açık üyelikler : . 4 

[Kabul 
ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
SüJeymaaı Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDİN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er'dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Afbi'din inan 

BOLU 
Nihat Bayramıoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğral Mat 

edenler] 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
ilham i Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Rasim Cinisli 

Fethullah Taskesenlioglu 
ESKİŞEHİR 

Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
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Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
İlhami Sancar 
N'aim'e İkbal Tökgöz 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasii O'sım'a 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
*smail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabrı Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarılkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Keımal Güneş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kulbilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koç aş 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaız Öz-tuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih ^Zeki'Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Kemal Ataman 
İbrahim Cüceoğlu 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Cengizhan Yorulmaz 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

Mustafa Kaptan 
SİVAS 

Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kaz'ova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Neeati.Aks'oy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Balhri Karakeçili 

UŞAK 
Crhan Dengıiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Fuat Alî 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakuş 
S. Tekin MüMoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

BlTLlS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
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ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Hasan Korikmazcan 

DİYARBAKIR 
Hassan Değer 

EDÎRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayıtuğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gryasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

İSTANBUL 
Necdet Uğur 

IZMlR 
Şükrü Akkan 
Burhanettin Asutay 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
irfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Enbek 

MALATYA 
Haıkkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SlNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoftlu 

Ekrem Kangal 
TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turam 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

BALIKESİR 
Osıman Tan 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Bahir Ersoy 

[Çekinserler] 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
NİĞDE 

M. Nuri Kodamanoglu 
ORDU 

Memduh Ekşi 

[Oya kahlmtyanlar] 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 
Ekröm Dikmen 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

ADANA 
CeVdet Akçalı 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHlSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Ka-sım Küfre^i 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı (I.) 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Bafesüt 
H. Turgut Toker 

Yusuf Ziya Yağcı 
.Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

BALMESİR 
Ömer Ek.en (I.) 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ketmal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Ömer, Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Naci Gaciroğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 
M. Şemisettin Sönmez 

GAZİANTEP 
t. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
t. Kayhan Naipoğlu 
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GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Halil Akgö] 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 

Talât Köseoğlu (Bşk. V.) 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kııas 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silâvrili 

İsmail Hakkı TeÛrinel 
Turgut Topa'loğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazla Annç 
Kemal önder 
Ali NaJH Üner 

KARS 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu (1.) 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Bahri Bağdaş 
Necmettin Erfbalkan 
1. Ethem. Kılıçoğlu 
özer ölçımen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

[Açık ü\ 
Diyarbakıı 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
MuaJlâ Akarca 
Ali Döğerli 
îzizet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Baari Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

yelikler] 
1 
1 
1 
1 

Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Âdil Yaşa (I. Ü.) 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahailil 
Mustafa Sabri Sözeri 
(D 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal1 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmıet Salih Yıldız 
(1. Â.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

Yekûn 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1964 yılı genel bilançosu ile kâr ve zarar hesabının 
onanmasına dair kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
M- Selâhattin Kılıç 
AH Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KAEAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dkıçer 
Şevki GHiler 
Hamldi Hama/mcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldıran 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy-verenler : 308 

Kabul edenler : 227 
Reddedenler : 68 

Çekinserler : 9 
Oya katılmıyanlar : 142 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul 
ANTALYA 

thsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
tsımet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 

edenler] 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdürrahman Güler 
Ihsaın, Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Rasim Cinisli 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
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Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Ilhami Sancar 
Naime İkbal Tok göz 
Hasan Türkay 
Reşit ÜMser 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurd-oğlu 

İZMİR 
Şevket Ad al an 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Nibad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi Osuna 
Akın Özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
\ Muzaffer Akdoğanlı 

Orhan Demiz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

^KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 

ADANA 

Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllü 
Turgut T opal oğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğ'lu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay İm er 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koç aş 
Baha Müderrisoğlu 
TaJhsin Yılmaz özıtuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmeıt Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

AMASYA 

Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
İbrahim Cüceoğlu 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Osman Soğukpınar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şerusoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngîör Hum 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİÎRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

Suna Tur al 
Cemgizhan Yorulmaz 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 

Mustafa Kaptan 
SİVAS 

Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğam 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Biıincdoğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahrıi Karakeçili 

U§AK 
Orhan Detmgliz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent- Eoevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Kara'kaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 

[Reddedenler] 
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ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Y&rıcıofclu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DİYARBAKIR 
Hassan Değar 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Elverdi 
Gıyaaettin Karaea 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karaca§ehtr 

BALIKESİR 
Osman Tan 

İSTANBUL 
ismail Arar 
Bahir Ersoy 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHISAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı (î.) 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Pafcsüt 
H. Turgut Toker 

GAZİANTEP 
Şinasi ÇoL'ikoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

İSTANBUL 
Orhan Eyüboğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şüikrü Akkan 
Bıırhanettiin Asutay 
Coşkun Karagöz'oğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KOCAELİ 
Vehhi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

[Çekinserler] 
MUĞLA 

Muallâ Akarca 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken (I.) 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

[Oya katılmıy anlar] 
BOLU 

Kemal Demir 
BURDUR 

A. Mukadder Çiloğkı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇORUM 
Arşları Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Hasan Korkm,azcan 
Hüdai Oral 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

TRABZON 
Ekrem Dikmem 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

DİYARBAKIR 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Ömer; Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Naci Gaciroğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
I. Hüseyin încioğlıı (1.) 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 
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GİRESUN 
Mustafa'Kemal Çilesiz 
1. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
(Bşk. V.) 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak « 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay (1.) 
Rıza Kuas 

Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman Ö7er 
Akgün SiHvrili 
İsmail Haıbkı Telkinel 
Turgut Topaloğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Kemal önder 
Ali Nakli Üner 

KARS 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu (1.) 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
1. Ethem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükân 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
ismet İnönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 

Vehbi Smmaz 
önoi Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Haindi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 

Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Âdil Yasa (I. Ü.) 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltaın 
M. Kemal Palaoğlu 
(Bşk. V.) 

Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 
(D 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 
( t Ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

TekÛD 
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Tekel Genel Müdürlüğünün 1965 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 
Ali Eıza Güllü 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaflıoğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdı Hamaımcıoğlu 
Ali İhsan UlUbahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Siman Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 297 

Kabul edenler : 224 
Reddedenler : 66 

Çekinserler : 7 
Oya katılmıyanlar : 149 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Güle an 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertöeım 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
| Nihat Bayramoğlu 

Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiytkıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 

Mesuit Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eği'Hi 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
İlham! Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Rasim Canisli 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
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ESKİŞEHİR 
Orhan Oğu2 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylemea 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Sez&i Orkunt 
llhami Sancar 
Naim'e İkbal Toikgöz 
Hasan Türkay 
Reşit ÜÜker 
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Mehmet Yardımcı 
Le'bit Yıırdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adaları 
Burhanettin Asutay 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çhkır 
Münir Daldal 
Ali Naıilıi Erdem 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğ'anlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Baısan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil Karıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

Hasan Korkut 
KIRŞEHİR 

öevat Er oğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
Mustafa KuJbilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz Öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu | 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler' 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmıil Şahiııoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zckeriya Kiinşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooglu 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
ilzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 

ANKARA 
İbrahim Oüceoğlu 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
Osman Soğukpınar 
Suna Tura] 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

[Reddedenler] 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğiu 

BİLECİK 
Mehmet Er gül 

Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Neemeitıtlin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Eeevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

BİTLİS 
Kenan Mümütaz Akışık 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
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ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Hasan Korikınazcan 

DİYARBAKIR 
Haşan Değw, 

EDİRNE 
Ctevat Sayın 

ELAZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samjet Güldoğan 
Hayrettin. Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdd 
Gıyasettin Karaea 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

İSTANBUL 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Osman Yelteıkin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Erhek 

MALATYA 
Haıkkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SÎVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Aralantürk 
Ahmet Şener 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 

BALIKESİR 
Osman T a n 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Bahir Ersoy 

[Çekinserler] 
NİĞDE 

M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 

Memduh Ekşi 

[Oya kaülmıyanlar] 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 

Ekreta Dikmen 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Melüh Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHtSAR 
Süleyman Mutlu 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfretvi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Osman Bölükbeşı (İ.) 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Balksüt 
H. Turgut Toketr , 
Yusuf Ziya Yağcı 

Aydın Yalçın 
Mustafa Kt^ıal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemali Ziya Öztürk 
('Bşk. V.) 
F. Kayaalp Turahangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Öihat Bilgehan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barlas Küntay 
jbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇORUM 
Aralan Topçuibaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Hüd,ai Oral 

DİYARBAKIR 
Nafiz Yıldırım, 

ELÂZIĞ 
Ömprı Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlıı 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsnueıfc Angı' 
Şevket Ashuzoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
i. Hüseyin İncioğlu 
(İ) 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
I. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
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Mustafa Karaman 
HATAY 

Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay (1.) 
Eıza Kuas 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer (1.) 
Akgün -Silivrili 
İsmail Hakkı Tekinel 
Turgut T opal oğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Şlnasi Osuna 
Kemal önder 
Ali NaiM tiner 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu (1. ) 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOÖAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaış 
Necmettin Eıfoakıan 
1. Ethem Kilıçoğlu 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy (I.) 

MALATYA 
ismet inönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

[Açık üy 

Diyarbakır 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
ibrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Al'bayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 

elikler] 

1 
1 
1 
1 

Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 

SÜRT 
Zeki Çeliker 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
M. Kemal Palaoğhı 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeıri 
d) 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 
(t Ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

Yekûn 

»••<« 
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(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit OraJl 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaioğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılimaz 

ADIYAMAN 
M. Zelkü Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamaımcıoğlu 
AiM İhsanı Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Musa Kâzum Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şimasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 295 

Kabul edenler : 220 
Reddedenler : 67 

ÇeMnserler : 8 
Oya katılmıyanlar : 151 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcaoı 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal ErMem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abildin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal' Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tomibuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Bnsarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
llhaml Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Rasim Oinisli 
Fetuîlah Taskesenlîoğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan" Gtfrxz 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Erdem Ocak 

Mehmöt Lûtfi Söylemez 
GİRESUN 

Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Turhan Özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Naîme İkbâl Tolkgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Le'bilt Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
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Münir Daldal 
Ali Naili Erdemi 
İhsan Gürsan 
Nibad Kürşad 
Talât Orhon 
Akın özdeımir 
Orhan Demir Sorguç 

KAES 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kiırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
İb rallim Cüceoğlu 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
îzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİÎRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Sclâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri E.roğan 

Osman Soğukpınar 
Suna Tural 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San 
dıkçıoğlu 

[Reddedenler] 
BİLECİK 

Mehmet Ergül 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışık 
BURDUR 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

Nail Atlı 
ÇANAKKALE 

Mustafa Çalıkoğlu 
ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birineioğlu 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan AraH 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Ak'soy 
Necati Akspy 
Necmettlin Cevheri 
Mehmet Ali Kölklü 
B;ahrâ Karaikeçıilâ 

UŞAK 
Orhan Dengiız 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğhı 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karaikaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Hasan Korikmazcan 

DİYARBAKIR 
Hassan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Guldoğan 
Hayrettin Hanağası 
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ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırıım) 

ERZURUM 
Selçuk Erverjdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

İSTANBUL 
Sezai Orkunt 
llhami Sancar 

İZMİR 
Şükrü Akkan 

AYDIN 
Osman T a n 

İSTANBUL 
İsmail Arar 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Mtelih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Osıman Bölükbaşı (1.) 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Paksüt 
H. Turgut Tokeır 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 

Coşkun Karagözoğlu 
KARS 

Turgut Artaç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU ~ 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet Özdal 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhaın Öztrak 

Bahir Ersoy 
Reşit Ülker 

NİĞDE 
H. Avui Kavurmacı uğlu 

[Çekinserler] 
ORDU 

Memduh Ekşi 
SİVAS 

Vahit Bozatlı 

[Oya hatîlmıyanlar] 
Raf et Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemal Ziya öztürk 
Fikret Turhanigi] 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Öihat Bilgehan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
Sadre-ttin Çanga 
Ahmet Dallı 
Bari as Küntay 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ali Nakı Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Hüdai Oral 

, DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Nafiz Yıldırım 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
İ. Hüseyin İncioğlu 
(D 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Ahmet Şen'er 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İ. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli ' 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Çetin Yılmaz 

— 239 — 



M. Meclisi B : 49 15 . 2 . 1971 O : 3 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin (Bilgiç (I.) 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer (1.) 
Akgıün Silivrili 
İsmail Halklkı Tekinel 
Turgut Topaîoğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Şinasii Osraa 
Kemal önder 
Ali NaM Üner 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 
Veyis Koçu'lu (1.) 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Balhri Dağdaş 
Necmettin Eribafean 
1. Ethem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 

Ali Döğerli 
MUŞ 

Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaîoğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri ALbayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğhı 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

[Açık üyelikler] 

Âdil Yaşa 
SİNOP 

Tevfik Fikret övet 
SİVAS 

Enver Akova 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Kairahalil 
Mustafa Saıbri Süzeri 
(D 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 
(Î.Ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizam oğlu 
Neşet Tanrıdağ 

Diyarbakır 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 
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5383 sayılı Grümrük Kanununun 126 ncı maddesinin 5 nci fıkrasında yapılan değişiklik hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali CaviU Oral 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan AtaöV 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman .Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcan 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 276 

Kabul edenler : 203 
Reddedenler : 65 
Çe'Mnseıler : 8 

Oya katılmıyanlar : 170 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Isonet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Etfdeım 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
M&hmeıt özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuft Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

edenler] 
l DENİZLİ 
[ Fuat Avcı 
[ Mehmet Emin Durul 

Ali Uslu 
DİYARBAKIR 

I Behzat Eğdlli 
[ Abdüllâtif Ensarioğlu 
| Necmettin Gönenç 
\ Sabahattin Savcı 
I Nafiz Yıldırım 
I EDİRNE 
I llhami Ertem 
İ Veli Gülkan 
j ELÂZIĞ 
i Ali Rıza Septioğlu 
I ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Rasim Cinisli 
F. Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah tzmen 
M. Emin Turgıutalp 

GÜMÜŞ ANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Â. Şeref Lâç 
llhami Sancar 
Naime îkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanıettm Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
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Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sahri Keskin 
Mustafa, Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tulfan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal G-üneş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Saıbri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Ku'bilay Imer 
Baha Müderrisoğlu 
TaJhsin Yılmaz öztuna 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Turgut Topaloğlu 

ADFTAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Haimdi Hamamcıoğlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
İbrahim Cüceoğlu 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 

Vefa Tanır 
KÜTAHYA 

Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

| Kemal Kaçar 
MALATYA 

Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Cağlar 
Mustafa Orhan Daııt -
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahin oğlu 

MARAŞ 
Atillâ imam oğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Izızet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlı oğlu 

NIÖDE 
M. Naci Çerezci 

H. Avni Kavurmacıoğlı 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Kemal Şensoy 

RtZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yal emer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koral t an 
Yusuf Ziya Önder 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 

[Reddedenler] 
Cengizban Yorulmaz 

ARTVİN 
'Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz ; 

BtLEClK 
Mehmet Ergül 

BlTLlS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
I Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Saym 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytug 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Biirincioğlu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Köklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengtiız 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlıı 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş. 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

GAZİANTEP 
Şinasi Colnkoğlu 

GÜMÜŞANE 
! Nurettin Özdemiı 

İSTANBUL 
İsmail Arar 

j Orhan Eyüboğlu 
Necdet Uğur 

IZMlR 
Şükrü Akkan 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydilbeyoğlu 
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KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KOCAELİ 
Vöhbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Enbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

BALIKESİR 
Osıman Tan 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 

ADANA [ 
Cevdet Akçalı | 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar l 
Kemal Satır | 
Alpaslan Türkeş j 
AFYON KARAHÎSAR 1 
Süleyman Mutlu 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Baya zıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Oğuz Ay gün 
Osman Bölükbcşı (î.) 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Paksüt 
H. Turgut T ok er 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

? Mustafa Kaftan 
MANİSA 

Veli Bakirli 
MARAŞ 

Mehmet Özdal 
RİZE 

Sami Kumbasar 
SAMSUN 

llyas Kılıç 
SİNOP 

| Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
i Yılmaz Alpaslan 
':. Orhaın Öztrak 
j TOKAT 
\ Hüseyin Abbas 
\ İsmail Hakkı Birler 

I TRABZON 
ı Ahmet Şenıer 

[Çekinserler] 
Sezai Oıkunt 
Reşit Ülker 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğiu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

[Oya kaülmıy anlar] 
Mustafa Rona 

AYDİN 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Kem a) Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

BURSA 
S.-,drettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadını 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

j ÇANAKKALE 
| Mustafa Çalıkoğlu 
| ÇANKIRI 
| Arif Tosyalıoğkı 
I CORUM 
I Arslan Topçtıbaşı 
I Ali Naki Ulusoy 
S D FA İZLİ 
I İlhan Açıkaluı 
1 Sami Arslan 
P Hüdai Oral 
| ELÂZIĞ 

Ömer Faruk Sanaç 
ERZURUM 

Naci Gaciroğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Seyfi Öztürk (B.) 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
1. Hüseyin Incioğlu 
(İ) 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 
M. Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
1. Kayhan Naiboğlu 

URFA 
Vehbi Melik 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
(Bşk. V.) 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay (I.) 
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Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman özer 
Akgün Sildvrili 
İsmail Hakkı Tekinel 
Turgut Topaloğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Şeref Balkşık 
Şi/nasi Osma -
Kemal önder 
Ali Naikn. Üner 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu (1.) 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
öevat Ademoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erlbafcan 

İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğ'lu 
1. Ethem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
ismet İnönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
Önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

| Nerrain Neftçi 
NEVŞEHİR 

Hüsamettin Başeır 
ORDU 

Ata Bodur 
Ferda Güley 
Haindi Mağden 
Ata Topaloğlu '* 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basıri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliya oğlu 
Nihat Kale 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Adil Yaşa 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 4 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 

SP7AS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 
(i.) 

TOKAT 
Yusuf Ulusıoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 
(I.ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

»i>-e^« 
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1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilmesine dair yapılan oylamanın sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 446 

Kabul edenler : 229 
Reddedenler : 176 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 41 

Açık üyelikler : 4 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit O rai 
Ahmet Topajloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeka Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım öoşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toke>r 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

[Kabul 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
İ İhsan Ataöv 

Rafet Eker 
ARTVİN 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaröğlu 
Kemal ErMem 
Ahmet İhsan Kırımlı 

İ Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Biııay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abidin inan 

BOLU 
Nihat Bayramoğıu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiylkıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlıu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ahmet Dallı 
Cemal Külâhlı 

edenler] 
| Barlas Küntay 
l Ertuğrul Mat 

Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğiu 
Zekiye Gülsen 

I Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 

i Ali Uslu 
DİYARBAKIR 

Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensri'oğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım, 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sad,ık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğkt 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsimlet Aııgı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
I Erdem Ocak 

Mehmet Lütfi Söylemez 
GİRESUN 

Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman D emir el 
Yusuf Uysal 
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İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
İsmail Haikkı Tekinel 
Naime İkbal Tdkgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Münir Daldal 
Ali Naıilıi Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasd Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 

ADANA 

Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllü 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 

Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Oevat Âdemoğlu 
Saıbri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz Öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

İMUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

[Reddedenler] 
ADIYAMAN 

Kâmil Kınkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Halindi Hamaımcıoğlu 
Süleyman Mutlu. 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
İbrahim Cüceoğlu 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 

SİVAS 
Enver Akova 
Hüseyin Çmar 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Haeıbaloğlu 
Mehmet Kaızova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birıincioğlu 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Arall 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Alfi Göklü 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengıiız 
M. Fahri Uğrasrzoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karabaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı. 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcaaı 
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AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESÎK 
Salih Zeki Altınbaş 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet* Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BlLECÎK 
Mehmet Ergül 

BÎTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Hüdaî Ora! 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Sam et (Tül d o Şan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettın Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
t. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Sadettin Bilgiç - ' 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Haydar özdemir 
N'öcdet Uğur 
Reşit Üllker 
Lefoit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevfeet Adalan 
Şüikrü Akkan 
Burhanettiin Asutay 
Şeref Bafoşı'k 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan 
Oosjkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Kemal önder 
Ali NaM Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Şeydin eyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
| Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erfbaikan 
Mustafa Kufbiiay Îmer 
ihsan Kalbadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erhek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RlZE 
Hasan Baari ADbayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Aî. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhatn öztrak 

TOKAT 
-Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit önder 
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TRABZON 

Mehmet Arsl'antürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

ADANA 
Kemal Satır 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 

Ali Rıaa Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmıet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 

[Oya katılmıyanlar] 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

GAZİANTEP 
İ. Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Abdullah İzm en 

HATAY 
Mehmet Aslan 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

(İSTANBUL 
İsmail Arar ' 
Mehmet Ali Aybar 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioglu 

S İbrahim Elmalı 
I Nuri Eroğan 
1 Orhan Kabibay 

Rıza Kuas 
İlhami Sancar 
Turgut Topa'loğlu 

KARS 
Veyis Koçülu 

KONYA 
Sadi Koç aş 
I. Etem Kılıçoğîu 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

SAMSUN 
Talât Asal 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİVAS 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözeri 

TRABZON 
Selâhattin Güven 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 
Edim* 
Malatya 
Nevşehir 

1 
1 
1 
1 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

49 NCU BİRLEŞİM 

15 . 2 . 1971 Pazartesi 

Saat : 9,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1965 
"hütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/105, 
1/4)4) (S. Sayası : 1B1 ve 181 e 1 ve 2 nci ek) 
<iDağitma tarihi : 20 . 1 . 1!9TX) 

X 2. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1966 
bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi i'jîe 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/74, 
1/45) (S. Sayısı : 199 ve ll99 a 1 ve 2 nci ek) 
<Dağırbma tarihi : 20 . 1 . -19'Tl) 

X 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğünün 1967 bütçe yılı kesinhesabma ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/106, 1/58) (S. Sayısı : 182 ve 182 ye 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.1.1971) 

X 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğünün 1968 bütçe yıü kesinhesabma ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağhk Genel Müdürlüğü 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/235, 1/285) (S. Sayısı : 183 ve 183 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.1.1971) 

X 5. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1966, 1967 ve 1968 yılları hesap işlemleriyle bi
lançolarının sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/129, 130, 208) (S. Sayısı : 184 ve 184 e 1 nci 

«ek) (Dağıtma tarihi : 20.1.1971) 

X 6. — Ceza ve Islah evleriyle İş yurtları dö
ner sermayesi 1967 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa 
yıştay Komisyonu raporu (3/239) (S. Sayısı : 
185 ve 185 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: : 
20.1.1971) 

X 7. — Devltt Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün 1966 bütçe yılı kesinhesabma ait genel 
uygunluk bilddrıioninin sunulduğuna d'aJir Sayış
tay Başkanlığı tezkerösıi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı Kesin 
hesap kanunu tasarısı ve ISayıştay Komisyonu 
raporu (3/100, 1/55) (S. Sayısı : 186 ve 186 ya 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.1.1971) 

X 8. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı ikıesdnheBabınıa ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1966 bütçe yıü. Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/104, 
1/53) (S. Sayısı : 187 ve 187 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi :20 . 1 . 1971) 

X 9. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı kesinhesabma .ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanıiğı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/127, 1/75) (S. Sayı
sı : 188 ve 188 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 1 . 1971) 

X 10. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı kesinhesaJbma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/128, 1-76) (S. Sayısı : 
189 ve 189 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 1 . 1971) 

X 11. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1965 
bütçe yılı KesinhesaJbma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başikanlı-
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ğı tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1965 bütçe yılı Kesmhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/108, 1/60) (S. 
Sayısı : 190 ve 190 a 1 nci ek (Dağıtma tarihi : 
20 . 1 . 1971) 

X 12. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı ıkesıinhesiabına aıit genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile istanbul Teknik Üniversitesi 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/109, 1/61) (S. Sayı
sı : 191 ve 191 e 1 nci efe) (Dağıtma tarihi : 
20 . 1 . 1971) 

X 13. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1967 
bütçe yılı Ikesıiınhesıabına ait genel uygunluk bildird-
aniniın sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile İstanbul Teknik Üniversitesinin 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/110, 1/62) (S. Sayı
sı : 193 ve 193 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 1 . 1971) 

X 14. — İstanbul Üniversitesinin 1967 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait Genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile İstanbul Üniversitesi 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/107, 1/59) (S. Sayısı : 194 ve 
194 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 1 . 1971) 

X 15. — Devlet Orman İşletmeleri ve Kereste 
Fabrikaları ve Anatamirhane ve Yedek Parça 
Depo müdürlükleri saymanlıklarının 1964 yılı 
bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/101) (S. Sayısı : 195 ve 195 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 1 . 1971) 

X 16. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü döner sermayesi 1964 yılı -konsolide bi
lançosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı teakeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(1/261) (iS. Sayısı : 198 ve 198 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 20.1.1971) 

X 17. — Tekel Genel Müdürlüğü 1965 malî yılı 
bilançosunun tetkiki sonunda düzenlenen rapo
run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi i!ı'e Tekel Genel Mıidürlüğünün 1965 büt
çe yılı kesinlhesabına ait genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1965 bütçe 

yılı Kesinhesap kanunun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/124, 3/123, 1/72) (S. Sa
yısı : 176 ve 176 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 1 . 1971) 

X 18. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 malî yılı 
bilançosunun tetkiki sonunda düzenlenen rapo
run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Tekel Genel Müdürlüğünün 1966 büt
çe yılı kesinhesaibına ait genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ve Tekel1 Genel Müdürlüğü 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/125, 3/126, 1/73) (S. Sa
yısı : 231 ve 231 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 1 . 1971) 

X 19. — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 
nci maddesinin ö nci fıkrasında yapılan deği
şiklik hakkında 'kanun ıtalsarısı ve Giümrük ve 
Tekel, Maliye ve Plân Ikom&syonları raporları 
(1/408) (IS. Sayısı : 942) (Dağıtıma tarihi : 
29 . 1 . 1971) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve-
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2.1971) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/388; Cumhuriyet Se
natosu 1/1163) (Millet Meclisi S. Sayısı : 261; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1483) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 .1971) 



X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/401; Cumhuriyet Senato
su 1/1154) (Millet Meclisi S. Sayısı : 260; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1496) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 .1971) 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezekreleri 
(Millet Meclisi 1/387; Cumhuriyet Senatosu 
1/1160) (Millet Meclisi S. Sayısı : 265; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1482) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2.1971) 

X 5. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/392; (Cumhuriyet Senatosu 
1/1159) (Millet Meclisi S. Sayısı : 266; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1487) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 .1971) 

X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/393; Cumhuriyet Se
natosu 1/1161) (Millet Meclisi S. Sayısı : 263; 
Cumhuriyet Senatosu ıS. Sayısı : 1488) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 7. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/397; Cum
huriyet Senatosu 1/1162) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 264; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
149:2) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 8. — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/395; Cumhuriyet Senatosu 
1/1157) (Millet Meclisi S. Sayısı : 267; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1490) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 9. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu, raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/396; Cumhuriyet Se
natosu 1/1158) (Millet Meclisi S. Sayısı : 262; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1491) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 10. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meiclisi 1/390; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1166) (Millet Meclisi S. Sayısı : 268; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1485) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/389; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1155) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 271; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1493) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 12. — Hudut ve Sahiller Sağbk Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/394; Cumhu
riyet Senatosu 1/1156) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 259; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1489) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 13. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/400; Cum
huriyet Senatosu 1/1168) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 273; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1495) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 14. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
11971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cuımlhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma (Komisyonu raporu1 

•(•Millet Meclisi 1/3191; Cumhuriyet Senatosu 
1/111165) (Millet Meclisi S. Sayısı : 2170; Cumhu-
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riyet Senatosu S. Sayısı : 14/36) (Dağıtma ta
rihi : il'2 . 2 . 1971) 

X 16. — Orman Genel Müdürlüğü 1971: yılı 
Kültçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/3İ9I9; Cumhuriyet Sena
tosu 1/116(9) (MMet Meclisi S. Sayısı : 238; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1404) (Dağıt
ma tarihi : ,12 . a . 1971) 

X 16. — Devlet Hava, Meydanları İşletmesi 
Genel Müldlürlüğü lı971 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında, yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma; Kotmisyonu 
raporu (Millet Meclisli 1/389; Cumhuriyet Se

natosu 1/1164) (Millet Meclisiı S. Sayısı : 272; 
Cu'nuhuriyet Senatosu S. 'Sayısı : 1484) (Dağıt
ma tarihi : 12 2 . 1971) 

X 17. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karima Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (Millet MecJJife'i 1/402; Cumhuriyet Se* 
natbsu 1/1167) (Millet Meclisi S. Sayısı : 26!9; 
Cuimhuriyet Senatosu S. 'Sayısı : 1497) (Dağıt
ma tarihi : 1% . 2 . 1971) 

V 
İKE DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A H BİRİNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra

poru (M. Meclisi 1/386; C. Senatosu 1/1170) 

(Not V C. Senatosu S. Sayısı : 1481) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği t . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 10982 - 1/1170 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 24 . 1 . 1971 gün ve 1/386-102 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1971 tarihli 38 nci Birleşiminde 1971 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı değiştirilerek kabul edilmiş, dosya pişikte sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık ıoy neticesi 
Kabul 
Ret 
Çekinser 

(141) 
93 
48 
— 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 11 . 2 . 1971 

Esas No. 1/386 C. S. 1/1170 
Karar No. 103 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1971 tarihli '38 nci Birleşiminde değiştirilerek 
kabul edilen (1971 yılı Bütçe kanunu .tasarısı) üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler Komisyonumuzun 11 . 2 . 1971 tarihli 35 nci toplantısında ıtekrar incelenerek görüşüldü; 

a) Danıştay Başkanlığının (A/2) işaretli yatırım harcamaları (cetvelinin 23.000 nci bölüm, 
23.612 nci (Taşıt alımları) maddesine Danıştay Başkanlığı için satmalmacalk (makam arabasına 
ait (130 000) liralık ödeneğin, ımakam arabası henüz kullanılır durumda olduğu nedeniyle mad
deden tayyı sureitiyle yapılan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmemiş, 

b) Millî Savunma Bakanlığı (A/ l ) işaretli cari harcamalar cetvelinin 17.000 nci bölüm, 
17.250 nci (NATO Bnfrastrüktür tesislerinin gerektirdiği her /türlü giderleri) maddesinde mev
cut (73 050 000) liralık ödenekten, (1 165 000) liranın düşülerek düşülen bu miktardan (365 000) 
liranın NATO Enfrastrüktürü yurt içi ve yurt dışı yolluklarını karşılamak üzere 12.000 nci bö-
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lümde yeniden (açılacak 12.912 nci maddeye, (800 000) lirasının da 12.913 ncü maddeye ko-
nulımak ve toplamı (1 165 000) lira olan aktarma suretiyle yapılan değişiklik, 

c) Dışişleri Bakanlığı (A/ l ) işaretli cari harcamalar cetvelinin 16.000 nci 'bölüm, 1/6.493 ncü 
(Avrupa Ekonomik 'Topluluğu Ortaklık Anlaşmasının gerektirdiği giderler) maddesinde mevcut 
(320 000) liralık ödenekten (20 000) liranın düşülerek Dışişleri Akademisi liçin tutulacak bina
nın 'kira bedeli karşılığı lolarak 13J610 (Kira bedeli) maddesine aktarılmak, suretiyle yapılan de
ğişiklik, 

d) Millî Eğitim Bakanlığı (A/ l ) işaretli cari harcamalar cetvellinin 114.000 nci (bölüm, 14.598 
(Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderleri) maddesinde mevcut (28 475 000) liralık ödenek
ten (4 797 040) lirasının 'düşülerek 15.000 nci bölüm, 15.237 nci (Yiyecek alım ve giderleri) 
maddesine aktarılmak suretiyle yapılan değişiklik, 

(A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetvelinin 34.000 nci bölüm 34.620 (Dün
ya Gıda programından sağlanan gıda yardım karşılığı olarak uygulama fonu) maddesinde mev
cut (13 382 782) liralık ödenekten (2) lira tenziledilerefc UNEıSOO'nun işbirliği ile yürütülecek 
Karadeniz 'Teknik Üniversitesi özel fon projesi için yeniden açılacak 34.630 (Birleşmiş Milletler 
Kalkınma programı) maddesine aktarılmak suretiyle yapılan değişiklik, 

Aynı Bakanlık Bütçesinin yine (A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetve-
bûin 31.000 nci bölüm, 31.422 (3423 sayılı Kanunla idare edilen meslekî ve teknik öğretim 
okulları döner sermayesine) maddesindeaı (1 000 000) lira düşülmek ve bilâhara tekriri müza
kere yolu ile düşülen bu (1 000 000) liranın döner sermayeyi zayıflatacağı gerekçesiyle yapılan 
tenzilden sarfınazar edilip 32.000 nci bölüm, 32.111 (Kamulaştırma ve satmalma bedeli) mad
desinde mevcut (44 000 000)" liralık ödenekten düşülerek düşülen bu miktardan (.800 000) li
rası (A/ l ) cari harcamalar cetvelinin 12.000 nci 'bölüm, 12.413 (Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
akademileri fazla çalışma ücreti) maddesine mütebaki (200 000) lirası da 15.000 nci bölüm, 
1').277 (Okul kütüphanesi giderleri) maddesine i'âve edilmek ve toplamı (1 000 000) lira olan 
aktarma suretiyle yapılan değişiklik, 

e) Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısının 
21 O00 nci bölüm, 21.114 (İşçi ücretleri) maddesi, madde ibaresi (Köy İşleri Bakanlığı işçi ücret
leri) şekline sokulmak suretiyle yapılan değişiklik, 

f) Yukarda nedenleri 'kısaca arz edilen ve mahiyeti itibariyle aktarma yoluyla yapılan de
ğişiklikler sonucu Bütçe kanunu tasarısının 1 nci maddesine bağlı (A/ l ) cari harcamalar toplam 
rakamını (18 653 452 108) lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları toplam rakamını 
(İD 274 389 848) lira yapmak suretiyle yapılan değişiklikler Komisyonumuzca aynen benim
senmiş, 

Danıştay Başkanlığı için satmalınacak (1) aded taşıt bedeli (130 000) liranın tenzili hususu 
yukarda (a) bendinde de izah edildiği üzere Komisyonumuzca foenimsenmediğinden, bu tenzil 
dolayısiyle (A/2) yatırım harcamaları toplam rakamında yapılan değişiklik benimsenmemiş ve 
(A/2) yatırım harcamaları toplam rakamı tasarıdaki miktarı ile (3 165 Ö58 349) lira olarak be
nimsenmiştir. 

g) Bütçe kanunu tasarısına bağlı (B) işaretli cetvelde de, yukarı fıkrada bahse konu olan 
(130 000) liranın tenzili sonucu yapılan değişiklik de Komisyonca benimsenmemiştir. 

h) Bütçe Kanununun 9 ncu maddesine, yurt dışında görevlendirilen kamu personelinin du
rumları ile 12 . 3 . 1964 tarih ve 440 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde mevcut 3 yıllık sürenin 
28 . 2 . 1972 tarihine kadar uzatılması nedeniyle değiştirilmesini ve bu maddeye bağlı kadro cet
vellerinden Cumhuriyet ıSenatosu ile Millet Meclisinin ilgili bölümlerinde yapılan kadro değişti-
rişlerinden Millet Meclisi bölümündeki (Bütçe Müdürlüğü), (Levazım Müdürlüğü) ve (Emni
yet Amirliği) kadrolarında yapılan değişiklikler Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Millet Meclisi bölümündeki (Dilekçe Müdürlüğü) ile Cumhuriyet Senatosu bölümündeki (Ka
nunlar Müdürlüğü) ve (Tutanak Müdürlüğü) kadrolarında yapılan değişiklikler benimsenme
miştir. 
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i) (Bütçe Kanununun 10 ncu maddesini, dış kuruluşlarda görevlendirilen kamu personelinin 

durumlarının vuzuha erdirilmesi nedeniyle yapılan değiştiriş, 
j) (Bütçe Kanununun 19 ncu maddesine bağlı (R) işaretli cetvelin Cumhuriyet Senatosu ve 

Millet Meclisi bölümlerinde mevcut (üyeler tedavi giderleri) başlığı altındaki formüllerdeki de-
ğiştirişler, 

Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Rdze 

E. Akçal 

Adıyaman 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Y. Z. Yılmaz 

Baiıikesir 
C. Bilgehan 

Eskişehir 
M. î. Angı 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Samsun 
Söz hakkım mahfuzdur. 

t Kılıç 

Başkanvekili 
Aydın 

t C. Ege 

Ankara 
Muhalifim 
H. Balan 

Bolu 
H. 1. Cop 

Hatay 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Özkan 

Söz 
Malatya 

hakikim mahfuzdur. 
H. Gökçe 

Tabiî Üye 
8. Özgür 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
Söz hakkım ımıahfuızdur. 

C. Yorulmaz 

Denizli 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. Oral 

İzmir 
M. Akan 

Manisa 
H. Okçu 

Uşafe 
M. F. Atayurt 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Ankara 
t. Yetiş 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Kastamonu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Tosyalı 

Niğde 
K. Baykan 

Zonguldak 
8. T. Müftüoğlu 
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Bütçe Karina. 'KöıMsydnıüıun kabul-ettiği 

'Sayfa No. 

' 140 

OöneMı'üIk'ümlert : 

MADDE 1. — Genel hiitçeye giren daire
ler cari (harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
g'öaterilidiği üzere (18 (052- 492 108) lira, Yatı
nım , harcaıma.ları içim • - (A/2) işaretli cetvelde 
•g^steriLdiğü üzere (3 16:5 058 $49) lira, Serlma.-
ye teşkili ve transfer harcamaları itçin d'e. 
(A/3) .- işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(19.275 389 848) lira ki, toplam olarak 
(37 092 900 305), lira ö'dendk verilmiştir. 

MADDE 2. — Genel Mitçeıİn gelirleri, ibağ-
lı (B) işaretli , cetvelde gösterildiği üzere 
(3a (642 900 305) lirası normal kaynaklardan, 
(4 650 000 000) I ras ı da, özel kaynaklardan 
olmak üzere (36 292 900 805) lira tahmin edil
miştir. 

1971 YILI BÜTÇE 

C. 'Senatosunun kabulj ettiği 

Geneli hüİkü>mler : 

MADDE 1. — Genel bütçeye giren daire
ler cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (18 053 452: 108) lira,, yatı
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
ıgösterildiği üzere (3 1164 9218 349) lira, Serma
ye teşkili ve transfer harcanmaları için de 
(A/3) işareltli cetvelde gösterildiği üzere 
(1Eİ 274 389 848). lira ki, toplam olarak 
(37 092 770 305) lira Ödenefe verilmiştir. 

MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri, (bağ
lı (B) %a*retli cetvelde gösterildiği üzere 
(31 642 770 305) lirası normal kaynaklardan, 
(4 650 000 000) lirası da özel kaynaklardan 
olmak üzere (3'6 292 770 305) lira tahmin edil
miştir. 
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KANUNU TASARISI 

Bütçe Karma Komisyonunun bu defa değiştirerek kabul ettiği 

G enel hükümler : . _ 

MADDE 1. — Genel bütçeye giren daireler cari harcamaları için (A/ l ) işaretli! cetvelde göste
rildiği üzere (18 653 452 108) lira, yatının hanca malan için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzero (3 165 058 349) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamıalan için de (A/3) işaretla cetvelde 
gösterildiği üzere (15 274 389 848) lira ki, toplam olarak (37,092 900 305) v lira Menek verilmiştir. 

MADDE 2. — Genel bütçenin 'gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(31 642 900 305) lirası normal kaynaklardan, (4 650 000 000) lirası da özel kaynaklardan, olmak 
üzere (36 292 900 305) lira tahmin edilmiştir. : - , , 
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Daireler 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıtşay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Md. 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel K. 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yar. Bak. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İş. G. M. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri G. Md. 

(A/ l ) 

30 769 260 
84 123 512 
3 022 348 

13 349 566 
800 834 

60 436 958 
4 533 373 

31 153 574 
13 119 897 
13 288 289 
22 039 250 

151 623 639 
6 561 423 220 

25 055 445 
108 556 167 
408 252 020 
99 229 599 

9 710 232 282 
625 161 398 

6 354 519 
9 822 265 

373 560 115 
10 164 234 

205 470 611 
10 787 925 
3 615 772 
8 523 674 
5 486 275 

27 756 718 
10 182 055 
15 557 314 

(A/2) 

3 

66 
60 

5 

48 
1 

72 
1 

38 

150 002 
211 501 
250 000 
130 000 
80 000 

500 000 
600 000 
130 000 
600 000 

— 
853 000 
920 000 
622 009 
000 000 
750 000 

8 000 000 
700 000 

1 400 000 
214 

1 720 
565 000 
547 034 
100 000 

18 180 000 

418 
648 000 
505 003' 

5 000 000 
2 350 000 

239 
5 

150 000 
330 000 
300 000 

206 520 000 
23 966 800 

(A/3) 

35 005 
247 202 

60 002 
135 001 

3 
26 030 006 
40 002 002 

29 657 
10 002 

130 001 
75 001 

1 648 636 
55 250 003 

121 281 483 
9 351 624 

12 887 000 
121 855 190 

14 359 353 755 
96 440 362 
59 525 004 

1 490 544 
36 103 502 

2 238 222 
70 243 815 

797 052 
605 001 

28 009 044 
158 114 506 
17 984 505 
41 540 002 
12 916 716 

Toplam 

30 954 267 
87 582 215 

3 332 350 
13 614 567 

880 837 
152 966 964 
105 135 375 
31 313 231 
18 729 899 
13 418 290 
70 967 251 

155 192 275 
6 689 295 232 

147 336 928 
156 657 791 
429 139 020 
221 784 789 

24 070 986 037 
936 166 760 

1 786 426 557 
11 412 809 

427 843 617 
13 050 456 

694 219 429 
16 584 977 

6 570 773 
36 682 718 

402 930 781 
51 041 223 

258 242 057 
52 440 830 

Toplam 18 653 452 108 3 165 058 349 15 274 389 848 37 092 900 305 
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(CUMHURİYET SENATOSUNUN DEĞİŞTİREREK KABUL ETTİĞİ METİN) 

Madde 9. — «intibak işlemleri tamamlanarak burumların kesin kadro ihtiyaçları tesbit edi
linceye kadar 1322 sayılı Genel Kadro Kanununda gösterilen kadrolar, 1971 bütçe yılı için 
de geçerlidir. 

Bu kadrolar 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan 
Devlet Memurlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde yapılacak intibakları için 
kullanılır. İntıibaklar sonunda boş kalan kadrolar iptal edilir. 

İBu kadroların yur t içi ve yurt dışı olarak ve kurum içinde üniteler itibariyle dağılışı, 1971 
bütçe yılı içinde ilgili kurumun teklifi ve Maliye (Bakanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca teslbit edilir. 

Kurumların 1971 bütçe yılı içinde kullanacakları yurt dışı kadroların sınıflar ve dereceler iti
bariyle sayısının tesbitinde 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte işgal 
edilen kadro sayısı esas alınır. 

'657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici maddelere 
göre yapılan intibaklarda ortaya çıkacak hatalar veya itirazlı işlemler, sonucunda yapılması 
gereken düzeltmeler dolayısiyle Maliye Bakanlığının teklifi üzerine kadro iptali veya ihdasına 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Kamu görevlerinin yürütülmesinde kadro yetersizliği dolayısiyle aksamalar görülmesi, veya 
bu görevin teşmili sebebiyle ihtiyaç hâsıl olması halinde kurumlara iç ve dış kuruluşları için tah
sis edilmesi gereken kadrolar ekli TK cetvelinde (Torba Kadrolar) gösterilmiştir. 

Bir kuruma bu kadrolardan tahsis yapabilmesi için : 
a) Hizmetin görülmesinde mutlak zorunluk bulunması ve bu hizmetin mevcut kadrolarla 

yv'rütülememesi, 
'b) İhtiyaç duyulan kadroların diğer hizmetlerden yapılacak kadro aktarmaları ile karşılana

maması, 
e) Bu kadroların verilmesi konusunda Devlet Personel Dairesinin görüşünün meveudolması, 
d) Maliye Bakanlığının olumlu görüşüne dayanılarak, Bakanlar Kurulunca karar veril

mesi, 
şarttır. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek göısterge tablosunun ! , 2, 3 ve 4 ncü derecelerine 

girecek kadrolar ve bu kadroların unvanları aynı Kanunun 34 ncü maddesi hükümleri çerçe
vesinde 1971 malî yılı içinde Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. 

1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerde tesbit edilen bu kadrolara usulü dairesinde yeniden atanmıyan-
ların eski kadroları «kişiye has» kadrolar olarak muhafaza edilir ve her hangi suretle boşalması 
halinde bu kadrolar iptal edilir. 

Bakanlar Kurulunca 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerde olduğu tesbit edilen görev yerlerine yeni
den atananlardan bu görevi daha önce kadrosunu işgal eltmek suretiyle fiilen yapmakta olanla
rın bu göreve ilişkin eski kadrolarında geçirdikler1' süreler kademe ilerlemesinde dikkate alınır. 

Kadro cetvellerinde yer alan kadrolardan 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelere girmiyenlerin unvanları, 
unvan standardizasyonu yapılıncaya kadar yeni unvan ihdas edilmeksizin, ilgili kurumun teklifi 
üzerine Başbakanlık Devlet Personel Dairesince tesbit edilir. 

Bu madde hükümleri katma bütçeler için de uygulanır. 
Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve iSayıştay. Başkanlığı hakkında bu 

maddenin 1 nci fıkrası hükmü uygulanmaz. 1322 sayılı Kanunla Cumhuriyet Senatosu, Millet Mec
lisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığına verilen kadrolar kaldırılmış, yerine ekli kadrolar 
konulmuştur. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN BU DEFA KABUL ETTİĞİ METİN 

MADDE 9. — «İntibak işlemleri tamamlanarak kurumların kesin kadro ihtiyaçları tesbit edilin
ceye kadar 1322 sayılı Genel Kadro Kanununda gösterilen kadrolar, 1971 bütçe yılı için 
de geçerlidir. 

Bu kadrolar 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan 
Devlet memurlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde yapılacak intibakları için 
'kullanılır. İntibaklar sonunda boş kalan kadrolar iptal edilir. 

Bu kadroların yurt içi ve yurt dışı olarak ve kurum içinde üniteler itibariyle dağılışı, 1971 
bütçe yılı içinde ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının görücüne dayanılarak Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilir. 

Kurumların 1971 bütçe yılı içinde kullanacakları yyurt dışı kadroların sınıflar ve dereceler 
itibariyle sayısının tesbitinde 1322 sayılı 'Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte işgal 
edilen kadro sayısı esas alınır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici maddelere göre 
yapılan intibaklarda .ortaya çıkacak hatalar veya! itirazlı işlemler sonucunda yapılması gereken dü
zeltmeler dolayısiyle Maliye Bakanlığının teklifi üzerine kadro iptali veya ihdasına Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

Kamu görevlerinin yürütülmesinde kadro yetersizliği dolayısiyle aksamalar görülmesi, veya 
bu ıgörevin teşmili sebebiyle ihtiyaç hâsıl alması halinde kurumlara iç ve dış kuruluşları için tah
sis edilmesi gereken kadrolar ekili TK cetvelinde (Torba Kadrolar) gösterilmiştir. 

Bir kuruma bu kadrolardan tahsis yapabilmesi için : 
a) Hizmetin görülmesinde mutlak zorunluk bulunması ve bu hizmetin mevcut 'kadrolarla yü-

rütülmemesi, 
b)ı İhtiyaç duyulan kadroların diğer hizmetlerden yapılacak kadro aktarmaları ile karşılana

maması, 
e) Bu kadroların verilmesi konusunda Devlet Personel Dairesinin görüşünün .mevcudolması, 
d) Maliye Bakanlığının lolurnılu görüşüne dayanılarak, Bakanlar Kurulunca karar verilmesi, 
Şarttır. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek gösterge tablosunun 1, 2, 3 ve 4 noü derecelerine 

girecek kadrolar ve bu kadroların unvanları aynı kanunun !34 ncü maddesi hükümleri çerçevesin
de 1971 malî yılı içinde Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. 

1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerde tesbit edilen bu kadrolara usulü dairesinde yeniden atanmıyanla-
rın eski kadroları «kişiye has» kadrolar olarak muhafaza edilir ve her hangi isuretle boşalması 
halinde bu kadrolar iptal edilir. 

Bakanlar Kurulunca 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerde olduğu tesbit edilen görev yerlerine yeniden 
atananlardan bu görevi daha önce kadrosunu işga1 etmek suretiyle fiilen yapmakta olanların bu 
göreve ilişkin eski kadrolarında geçirdikleri süreler kademe ilerlemesinde dikkate alınır. 

Kadro cetvellerinde yer ,alan kadrolardan ı? 2, 3 ve 4 ncü derecelere ginmiy emi erin un
vanları, unvan ötandardizasyonu yapılıncaya kadar yeni unvan ihdas edilmeksizin, ilgili kurumun 
teklifi üzerine Başbakanlık Devlet Personel Dairesince tesbit edilJir. 

Bu madde hükümleri katma bütçeler için de uygulanır. 
Cumhuriyeti Senatıoısu, Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı hakkın

da bu maddenin 1 nci fıkrası hükmü uygulanmaz. 1322 sayılı Kanunla Cumhuriyet Sena
tosu, Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığına verilen kadrolar kaldırılmış, 
yerine ekili kadrolar (konulmuştur. 
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(Cumhuriyet Senatosunun değ-ı'ştirerlek kabul ettiği) 

12 . 3 . 1964 günlü ve 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştirakler hak
kındaki Kanunun geçici 8 nci maddesindeki 3 yıllık süre 28 . 2 . 1972 tarihine kadar uzatılmıştır. 

'Madde 10. •— 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 156 ncı 
maddesine istinaden kurumların yurt dışı kuruluşlarına dâhil kadrolarında görev almış olan Devlet 
memurlarının aylıkları için aynı kanunun 157 nci maddesinin öngördüğü şekildeki katsayılar tes-
bit edilip işbu bütçe kanununa ek bir kanunda gösterilinceye kadar bu memurlara, 1327 sayılı 
Kanun uyarınca dntıbak ettirildikleri derecelerle 1 Aralık 1970 ten sonra terfi veya atama suretiyle 
getirildikleri yeni derecelerin aylıkları, tekabül ettiği eski derecelere göre 10 Ağustos 1970 tarihinden 
önce bulunulan memlekette ele geçmesi gereken döviz miktarını geçmiyecek şekilde ödenir. Şu 
kadar ki, 10 Ağustos 1970 ten önce parasının resmî kurunda yapılan değişiklik sebebiyle ele ge
çen döviz miktarları azalmış olan ve bu azalmayı telâfi edecelk her hangi yeni bir emsal tesbit edil
memiş bulunan ım.emleketlerdeki aylıklar yabancı memleketin döviz kurunda vukubulan değişiklik
ten önceki döviz miktarı üzerinden ödenir. Ödenecek dövizlerin Türk lirası tutarları ile memurun 
bulunduğu derece ve kademenin kesintili yurt içi aylık tutarları arasındaki fark maaş bordroların
da «dış memleket tazminatı» adı ile açılarak ayrı bir sütunda gösterilir ve bu tazminat vergiye 
tabi tutulmaz. 

Dış kuruluşlarda çalışan idari memurlarla telsizcilerin aylıkları da aynı esaslar dâhilinde mua
meleye tabi tutulur. 

(R) CETVELİ 

'GüMHUÛRdiYET SENATOSU 

Üyeler tedavi giderleri : 
Üyeler ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları kimselerin tedavileri ile ilgili bilûmum gider

ler Başkanlık Divanınca tesbit edilecek esaslara göre 11.370 nci maddeden ödenir. 

ıMîtLÜET M E Ç İ » 
Üyeler tedavi giderleri : ' v 

Üyeler ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları kimselerin tedavileri ile ilgili bilûmum gider
ler Başkanlık Divanınca tesbit edilecek esaslara göre 11.370 nci mjaddeden ödenir. 
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(Bütçe Karma Komisyonunun bu defa kabul ettiği metin) 

12 ^ 3' , 1964 günlü ve 440 sayılı İktisadi î)evlet Tevekkülleri tile (müesseseleri ve iştirak
ler hakkundak'i Karnımın gemici 8 ned maddesindeki 3 yı'llıfe süre 28 . 2 , . 1972 tarikine kadar 
uzatılmıştır. 

Madde 10. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değîşik 156 ncı 
maddesine istinaden kurulm'ların yurt dışı kuruluşlarına dâhil kadrolarında görev almış 
olanf Devlet memurlarının aylıkları için aynı kanunun^ 157 n<ei .mîaddesinân öngördüğü şekil
deki katsayılar teslbiıt edilip iş/bü'(Bütçe Kanununa ek bir kanunda göısterilinceye kadar bu 
memurlara, 1327 »ayılı Kanun uyaranca intibak ettirildikleri derecelerle 1 Aralık 1970 den 
sonra terfi veya atama sureciyle getirildikleri yeni derecelerin aylıkları, tekabül ettiğii; 
eski derecelere göre 10 Ağustols 1970 tarihinden önce bulunulan memlekette ele geçmesi ge
reken dövizi miıkltarını geçmiyecek şekilde ödenür. Şukadar ki» 10 Ağustols 1970 den önce 
parasının resımi kurunda yapılan değişiklik sebebiyle ele geçen döviz miktarları ' azalmış olan 
ve bu azalmayı telâfi edecek her bamgi yemi bir emsal tesbifl edilememiş bulunan memleket
lerdeki aylıklar yabancı memleketin döviz kurunda vukubulan değişiklikten önceki döviz 
•miktarı üzerinden ödeınir. ödenecek dövizlerin Türk lirası tutarları ile memurun bulunduğu 
derece ve kademenin kesintili yurt içi aylık tutarları arasındaki fark (maaş bordroların
da «dıs memleket tazminatı» adı ile açılacak avrı bir sütunda gösterilir ve bu tazminat ver
giye tâbi tutulmaz. 

Dış kuruluşlarda çalışan idarî memurlarla telsizcilerin aylıkları da aynî esaslar dâhilin
de muameleye tâbi tutulur. 

(R) CETVEI4 

-OUMHURİYBT SENATOSU 

Üyeler tedavi giderleri : 
Üyeler ild kanunen bakmakla yükümlü oldukları kimselerin tedavileri ile ilgili bilûmum 

giderler Başkanlık Divanooca tdsbit edilecek esaslara göre 11.370 nci (maddeden lödenlir. 

MİLLET MECLÜSt 

Üyeler tedavi giderleri : 
Üyeler ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları kimselerin tedavileri ile ilgili bilûmum gi

derler Başkanlık Divanınca tesfbit edilecek eisafelara göre 11.370 inci maddeden ödenir. 
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Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği. 
Sayfa 
No. 

168 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sınıfı 

G<nl. î.lî. 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Derecesi 

3 
5 
5 
6 

• . - . . 7 

• • : • 8 

9 
7 • ' 

- 8 • 

Görevi 

Kanunlar Müdürü 
» Md. Şefi • 
» Md. 1. S. Memur 
» Md. 2. S. Memur 
» Md. 3. S. Memur 

• » Md. Sekreter 
Sekreter 

» 
» 

Adedi 

1 
2 

' 2 
2 
4 
5 
3 
1 
2 

Gnl. 1 
>> 

>» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

CUMHURÎY 

Cumhuriyet Senato 

Sınıfı Derecesi 

Kauumiar 
3 
5 
5 
5 
6 
7 
8 
9 
7 
8 

22 

» 
;» 
» 
!» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

3 
5 
6 
7 
8 
9 

Tutanak Müdürü ' 
» Md. Şefi 

1. S. Stenograf 
2 . * - , : : • • • • " • 

3. . » 
Sekreter 

1 
3 
5 
7 
7 
2 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tutanak 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
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sunun kabul ettiği 

Görevi 

Müdürlüğü 
Kanunlar Müdürü 
Kanunlar Md. Şefi 
Raportör 
Birinci S. Memur 
tkinci S. Memur 
Üçüncü S. Memur 
Kanunlar Md. Sekreter 

» » 
» » 
» » 

Müdürlüğü 
Tutanak Müdürü 
Steno Grup Âmiri 
1. S. Stenograf 
2. S. Stenograf 
3. .S. Stenograf 
Sekreter daktilo 

Bütçe 

Adedi 

1 
3 
3 
2 
2 
4 
3 
2 
1 
1 

22 

1 
4 
7 

• 6 
5 
2 

Bütçe Karma Komisyonunun bu defa- değiştirerek kabul ettiği 

Sınıfı- ••' Derecesi , •• Görevi Adedi 

2 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 257) 



— 14 — 

Sayfa 
No. 

173 

174 

181 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bütçe 

Sınıfı 

Gnl. 

Em. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

î. H. 

» 

Hiz. 

Karma Komisyonumun, kabul ettiği 

Derecesi 

5 

5 

6 
7 
7 
7 
7 
8 
9 

Görevi 

Şef 

Ayniyat Mutemedi 

Emniyet Âmiri 
Başkomliser 
Komiser 
Komiser Muavini 
Polis Memuru 

> > 
» > 

Adedi 

2 

1 

1 
2 
3 
4 
1 

23 
3 

MÎLLET 

Cumhuriyet Senato 

Sınıfı 

Gni'. t H. 

^ 

» 

Em. Hiz. 

D. 

2 

3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
7 

» 
» 
» 
» 
» 

'Memuriyetin 

Derecesi 

Bütçe 
4 
5 

Levazım 
5 

Emniyet 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
9 

Dilekçe 
nev'i 

T.B.M.M. Dilekçe Karma Ko
misyonu Müdürü (Uzman) 
Müdür Yardımcısı 
Başraportör 
Raportör 
Raportör Yardımcısı 
Karariar Memuru 
Muhaberat ve Kaj 
Tasnif Memuru 
Daktilo Kâtip 

r. Memuru 

Bütçe Karma Komisyonunum kalbul ettiği 
Sayfa 
No. 'Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

234 23.000 MAKINA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM-
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
23,612 Taşıt alımları 

Madde 
Lira 

130 000 

DANIŞTAY 

Bölüm 
Lira 

130 000 

-
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MECLÎSİ 

sunun kabul ettiği 

Görevi 

Müdürlüğü 
Raportör 
Şef 
Müdürlüğü 
Ayniyat Saymanı 
Amirliği 
Emniyet Âmiri 
Raşkomiser 
Komiser 
Komiser Muavini 
Polis Memuru 

Bübçe Karma Komisyonunun bu defa değiştirerek kabul ettiği 

Adedi Sınıfı Derecesi Görevi Adedi 

1 
4 
2 
3 
1 

23 
3 

T3 

ı—ı 

S 
fi 

Müdürlüğü 
Aded 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
1 
3 

Kadro 

1 750 
100 

1 750 
100 
90 
80 
70 
60 
60 

Gösterge 

750 
650 
750 
650 
550 
475 
400 
350 
300 

.s a 
1 

I 

CuimJrariıyet Senatosunun fcalbul ettiği 

ödeneğin çeşidi 

Bütçe Karma 
Komisyonunun bu defa 
değiştirerek kabul ettiği 

IMIadde 
Lira 

Bölüm 
l i r a 

Madde 
Lira 

130 000 

Bölüm 
Lira 

130 000 
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MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

Bütço Karma Komisyonunoın kaibul ettiği 
Sayfa Madde Bölüm 
No. Bölıüm Madde ödeneğim çeşidi Lira Lira 

338 12.000 PERSONEL GİDERLERİ 4 103 661 263 

ÖZEL HİZMETLER YOLLUKLARI 
Kesim toplamı 

341 12.911 Manevra, tatbikat, kurmay gezileri yolluk
ları 1 607 000 

12.912 

12.913 
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Cumhuriyet Senatosunun kalbul etttiği 
'Madde Bölüm 

ödeneğin çeşidi Lira Lira 

PERSONEL GÎDEELERÎ . 

Bütçe Karma 
Komisyonunun bu defa 

değiştirerek kabul ettiği 

4 104 826 263 

2 772 000 

NATO enfranstrüktürünün ge
rektirdiği yurt içi yolluk gider
leri 
(Bu ödenekten M. S. Bakanlığın
ca lüzum görülecek miktarların 
NATO hava meydanları ve akar
yakıt tesisleri ile ilgili yurt içi 
yolluklarına harcanmak üzere-

aynı isimde Bayındırlık Bakan
lığı bütçesinin sonunda açılacak 
hususi bölüme aktarmaya Maliye 
Bakanlığı yetkilidir.) 
NATO enfranstrüktürünün ge
rektirdiği yurt dışı yolluk gider
leri 
(Bu ödenekten M. S. Bakanlığın
ca lüzum görülecek miktarların 
NATO hava meydanları ve akar
yakıt tesisleri ile ilgili yurt dışı 
yolluklarına harcanmak üzere 
aynı isimde Bayındırlık Bakan
lığı bütçesinin sonunda açılacak 
hususi bölüme aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir.) 

1 607 000 

365 000 

800 000 
ti 

<3 
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İBültiçe Kanma Komisyonunun kabul ettiği 
Sayfa Madde Bölüm 
No. Bölüm Madde ödemeğin çeşidi Lira Lira 

347 17.000 SAVUNMA ENFRASTRÜKTÜR HİZMET
LERİ 327 398 002 

348 Yapı ve büyük onarımlar 
Kesim toplamı 261 263 002 ' 

348 17.250 NATO Enfrastrüktür tesislerinin gerektir
diği her türlü giderler. (Bu ödenekten 
lüzum görülecek miktarların hava meydan
ları ve akaryakıt tesisleri inşaat işlerine 
sarf olunmak üzere aynı isimde Bayındır
lık Bakanlığı Bütçesinin sonunda açılacak 
hususi bölüme aktarmaya Maliye Bakam 

yetkilidir.) 73 050 000 
349 12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 4 103 661 263 

349 17.000 SAVUNMA ENFRASTRÜKTÜR HİZMET-

METLERİ Bölümü toplamı 327 598 002 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Bütçe Kanma Komisyonunun kabul ettiği 
Sayfa 
No. Bıöllüm Madde 'ödeneğin çeşidi 

440 13.000 YÖNETİM GÜDERLERİ 

441 13.610 Kira bedeli 
442 16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

444 ANLAŞMALAR GİDERLERİ 

444 16.493 Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık 

Anlaşması giderleri 320 000 

445 13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 3 998 971 

445 16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 47 840 505 

Madde 
Lira 

53 580 

3 982 000 

Bölüm 
Lira 

3 998 971 

47 840 505 

--
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'Cumhuriyet Senatosunun kalbul ettiği 

ödeneğin çeşidi 

SAVUNMA ENFRANSTRÜK-
TÜR HİZMETLERİ 

Yapı ve büyük onarımlar 
Kesim toplamı 

Madde 
Lira 

260 098 002 

Bölüm 
Lira 

326 233 002 

NATO enfranstrüktür tesisleri
nin gerektirdiği her türlü gider
ler. (Bu ödenekten lüzum görü
lecek miktarların hava meydan
ları ve akaryakıt tesisleri inşaat 
işlerine sarf olunmak üzere aynı 
isimde Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesinin sonunda açılacak hu
susi bölüme aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir.) 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
SAVUNMA ENFRANSTRÜK
TÜR HİZMETLERİ 

Bölümü toplamı 

71 885 000 

4 104 826 263 

326 233 002 

Bütçe Karma 
Komisyonunun bu defa 
değiştirerek kabul ettiği 

•p- t 

T3 

'Cumhuriyet Senatosunun kalbul ettiği 
Madde Bölüm 

ödeneğin çeşidi Lira Lira 

YÖNETİM GİDERLERİ 

Kira bedeli 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ANLAŞMALAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Ortaklık Anlaşması giderleri 
YÖNETİM GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Bölümü toplamı 

73 580 

3 962 000 

300 000 

4 018 971 

47 820 505 

4 018 971 

47 820 505 

Bütçe Karma 
Komisyonunun bu defa 
değiştirerek kabul ettiği 
Madde Bölüm 

Lira Lira 

• İ 
r*4 

I 
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MİLLÎ EĞİTÜVE BAKANLIĞI 

Bütçe Karma Komisyonunun 'kabul ettiği 
Sayfa 
No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

623 12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

627 • EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

627 12.413 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri fazla çalışma ücreti 
(Fazla çalışma ücreti toplamı : 1 400 002) 

637 14.000 HİZMET GİDERLERİ 

638 EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

641 14.598 Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon gider
leri 
(Diğer eğitim giderleri toplamı : 52 875 000) 

642 15.000 KURUM GİDERLERİ 

642 OKUL GİDERLERİ Kesim toplam 

643 15.237 Yiyecek alım ve giderleri 
(İlk öğretmen okulları giderleri toplamı : 

75 018 317) 
645 15.277 Okul kütüphanesi giderleri 100 000 

(Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demileri giderleri toplamı : 4 067 651) 

Madde 
Lira 

2 730 753 

1 400 000 

118 821 151 

28 475 000 

229 779 203 

43 594 574 

Bölüm 
Lira 

115 905 013 

119 021 905 

288 429 598 
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CumJhuriyet Senatosunun kabul ettiği 
Madde Bölüm 

ödeneğin çeşidi Lira Lira 

PERSONEL GİDERLERİ 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri fazla çalışma ücreti 
(Fazla çalışma ücreti toplamı : 

2 200 002) 
HİZMET GİDERLERİ 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

Parasız yatılı öğrencilerin pansi
yon giderleri 
(Diğer eğitim giderleri toplamı : 

48 077 960) 
KURUM GİDERLERİ 

OKUL GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Yiyecek alım ve giderleri 
(ilk öğretmen okulları giderleri 
toplamı : 79 815 357) 
Okul kütüphanesi giderleri 
(Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri giderleri top
lamı : 4 267 651) 

300 000 

Bütçe Karma 
Komisyonunun bu defa 
değiştirerek kabul ettiği 
Madde Bölüm 

Lira Lira 

116 705 013 

3 530 753 

2 200 000 

114 024 111 

23 677 960 

234 776 243 

48 391 614 

114 224 865 

/ 

293 426 638 

h 

• r-l 

i 
1 

m
 

13 

ç3 
«*! 
Ö 
5> 

<3 

Millet MeclM (S. Sayısı : 257) 



— 22 — 

Bütçe (Karma Komisyonumın kabul ettiği 

Sayfa 
No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

658 12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölümü toplamı 

658 14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

658 15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

32.111 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 

34.620 Dünya gıda programından sağlanan gıda 
yardımı karşılığı olarak uygulama fonu 

34.630 Birleşmiş Milletler kalkınma programı 

667 

667 

667 

668 

668 

671 
4*e?: 

671 

32.000 

32.000 

Madde 
Lira 

44 000 000 

13 382 782 

Bölüm 
Lira 

115 905 013 

119 021 905 

• 288 429 598 

624 161 398 

44 000 000 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
Bölümü toplamı 44 000 000 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 97 440 362 
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ıCumihuriyet Senatosunun kalbul ettiği 

ödeneğin çeşidi 
Madde 
Lira 

Kamulaştırma ve satmalma be
deli 
Kamulaştırma ve satmalma be
deli 
Dünya 'gıda programından sağ
lanan gıda yardımı karşılığı ola
rak uygulama fonu 
Birleşmiş Milletler kalkınma 
programı 
KAMULAŞTIRMA VE SATIN-
ALMALAR Bölümü toplamı 
SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 
TOPLAMI 

Bölüm 
Lira 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOP
LAMI 

KAMULAŞTIRMA VE SATIN-
ALMALAR 

116 705 013 

114 224 865 

293 426 638 

625 161 398 

43 000 000 

43 000 000 

13 382 780 

2 

43 000 000 

96 440 362 

Bütçe Karma 
Komisyonunun bu defa 
değiştirerek kabul ettiği 
Madde Bölüm 

Lira Lira 
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Bütçe Karma Komisyonunun kafbul ettiği 

KÖY İŞLERİ 

(Toprak: ve iskân işleri 

Sayfa 
No. Bölüm Madde Ödeneğin1 çeşidi 

1351 21.114 İşçi ücretleri 

Sayfa 
No. Bölüm Madde 

Bütçe Karma Komisyonunun kaibul ettiği 

Gelirin çeşidi 

1365 B/2 — Vergi dışı normal gelirler 

1366 63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

1367 63.800 Çeşitli gelirler 

1368 
1368 

B/2 — Vergi dışı normal gelirler 
GENEL TOPLAM 

Madde 
Lira 

(B) CETVELİ 

Bölüm 
Lira 

925 254 430 

2 092 900 304 

1 404 200 304 

2 092 900 304 
36 292 900 305 
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BAKANLIĞI 

G-enel Müdürlüğü) 

Bölüm Madde 

— 26 

Cumhuriyet Senatosunun kalbul ettiği 

ödeneğim çeşidi 

21.114 Köy İşleri Bakanlığı işçi ücretleri 

Bütçe Karma 
Komisyonunun bu defa 
değiştirerek kabul ettiği 
Madde Bölüm 

Lira Lira 

Aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun kalbul ettiği 
Madde Bölüm 

Gelirin çeşidi Lira Lira 

Bütçe Karma 
Komisyonunun bu defa 

değiştirerek kabul ettiği 
Madde Bölüm 

Lira Lira 

ÇEŞlTLl GELİRLER VE 
CEZALAR 

Çeşitli gelirler 
B/2 VERGİ DIŞI NORMAL 
GELİRLER 
GENEL TOPLAM 

2 092 770 304 

1 404 070 304 

925 124 430 

2 092 770 304 
36 292 770 305 
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