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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1968 yılı Bütçe kanunu tasarısının oylan
masından önce vereceği oyun gerekçesini kısa
ca bildirmek üzere Adana Bağımsız Milletvekili 
Kasım Gülek'e söz verildi. 

1968 yılı Bütçe kanunu tasarısının, oylan
ması sonunda, 148 e karşı 247 oyla kabul olun
duğu, 6 milletvekilinin çekinser kaldığı bildi
rildi. 

Başbakan Süleyman Demirel, bütçe görüş
meleri sırasında yapılan tenkid ve temennilere 

teşekkürlerini bildiren ve bütçenin hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyen demeçte bulundu, 

Verilen bir önergenin kabulü üzerine 
1 . 3 . 1968 Cuma günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime saat 11,10 da son verildi. 

Başkan 
'uh Bozbeyli 

Kâtip 
Tokat 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

Bedrettin Karaerkek 

GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 

1. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nuna bağlı ve 661 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
bulunan cetvele ve bu kanunun 1 nci maddesi
ne ilâve yapılmasına dair kanun tasarısı (1/485) 
(Adalet ve Plân komisyonlarına) 

TEKLİF 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 24 . 2 . 1961 den önce 
emekli olmuş subay, astsubay ve askerî memur
lar ile bunların dul ve yetimlerine bağlanmış 
olan aylıkların, bugünkü emsallerinin aylıkları 

derecesine çıkarılması hakkında kanun teklifi 
(2/666) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

CUMHURİYET SENATOSUNDAN 
DÖNEN İŞ 

3. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu 
ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, langırt ve benzeri 
oyun alet ve makinaları hakkında kanun teklifi 
ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, Cumhu
riyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş ve 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/301, 2/173, 2/178, 2/180) (Millî Eği
tim Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), İsmet Kapısız (Konya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 56 nci Birle
şimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Sanayi Ba
kanı Mehmet Turgut'a Devlet Bakanı Seyfi Öz-

türk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/872) 
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BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Sanayi Bakanı 

Mehmet Turgut'un dönüşüne kadar Sanayi Ba
kanına Devlet Bakanı> Seyfi Öztürk'ün vekillik 
etmesinin Başbakanın teklifi üzerine uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
1 . 11 . 1965 ten 1.7. 1966 tarihine kadar 
Millet Meclisi komisyonlarından, her birinin ka
çar defa toplantıya çağırıldığına ve toplantıya 
gelmiyen üyelerle çıkarılan ve çıkarılmıyan iş-, 
lere dair Millet Meclisi Başkanlığından olan ya
zılı soru önergesini geri aldığına dair önergesi 
(4/298), (7/589) 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız, verdiği yazılı 
soru önergesinin geri aldığını bildiren bir öner
ge vermiştir, okutuyorum.' 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 . İ l ' . 1965 ten 1 . 7 .'1966 tarihine ka

dar Millet Meclisi komisyonlarından her biri
nin kaçar defa toplantıya çağırıldığına vo top
lantıya gelmiyen üyelerle, çıkarılan ve çıkarıl
mıyan işlere dair yazılı sorumun geriverilmesini 
saygılarımla rica ederim. 

Aydın. Milletvekili 
Reşat özarda 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 
> 

3. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dinli ve Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun, Anayasanın 45 ve 52 nci maddeleri muva
cehesinde tütün ekicilerine karşı görevini yerine 
getirmiyen Hükümet hakkında gensoru anılması
na dair önergesi (11/65) 

BAŞKAN. — Muhterem arkadaşlarım; Ge
nel Kurulunuza 5 tane gensoru önergesi veril
miştir : Birisi, Sayın Yusuf Ziya Bahadmlı ta
rafından verilmiştir, 39 sayfadır. Birisi, Sayın 
Tarık Ziya Ekinci tarafından verilmiştir, 14 say
fadır. Birisi, Sayın Selâhattin Hakkı Esatoğlu 
tarafmdan verilmiştir, 10 sayfadır. Birisi, Sayın 
Şaban Erik tarafından verilmiştir, 21 sayfadır. 
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Birisi de Sayın Kâmil Kırıkoğlu, Sayın Mustafa 
Ok ve "Sayın Murat Öner tarafından verilmiştir, 
teksirle yazılmıştır, 114 sayfadır. 

Riyasetçe bunların mevzuları ve muhtevası 
tetkik edilememiştir. Ancak okunması sırasın
da İçtüzüğümüzde öngörülen hususların mev-
cudolup olmadığı müşahede edilirse, o zaman 
haklarında muamele yapılmak mümkün olacak
tır. 

Şimdi bu önergeleri sırası ile okutuyorum. 
Muhterem arkadaşlarım; Kâtip arkadaşımı

zın oturarak okuması hususunda müsaadenizi 
rica edeceğim. > 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünlerde Ege bölgesinde yüzbinlerce köy

lü aile, milyonlarca tütün ekicisi, çaresizliğin 
verdiği bir çırpmış içindedir. 12 ayı 13 yapar
casına geceli gündüzlü, 7 den 70 e dek tüm aile 
olarak çalışıp elde ettiği tütünü, emeği bir ya
na, masrafının yarısını dahi çıkaramadan elin
den alınmaktadır. 

Tütün ekicisi, ne yapacağını şaşırmıştır. Bü
tün umutları kırılmıştır. Ve Hükümet, bu çığ
lıklar karşısında onulmaz bir duymazlık için
dedir. 

Ege bölgesini gezen Bakan, köylünün ıstırabı 
ile âdeta alay etmektedir : «Tütün yerine pıra
sa ekseydiniz», «Ben Adanalıyım, işte meydan»!, 
«Tütüne politika karıştırıyorlar»!, «Tütün ekici
sini tüccarla karşıkarşıya getirmiyeceğiz» gibi 
sözlerle ekiciyi oyaladığını ve kandırdığını san
makta ve böylece Hükümetin âczini ve tutumu
nu kabul etmektedir. 

Hükümet, göz göre göre bir avuç tüccarı ka
yırmakta, milyonlarca köylüyü ezmektedir. 

«Tütün ekicisini tüccarla karşıkarşıya getir
miyeceğiz» sözü ile, tüccarın ekici üzerinde bir 
«Demoklesin kılıcı>x olduğunu kabul ve itiraf 
eden Hükümet, bu kılıcı köylünün başı üstünde 
sallandırıp durmaktadır. 

Bugün Ege bögesinde bir matem havası es
mektedir. Bu durumun tek müsebbibi olan 
Hükümet, suçu üstünden atmak eğilim ve çaba
sı içindedir. Bu yüzdendir ki, Hükümetten bir 
şey istemek, ya da uyarmak mümkün olmamak
tadır. Büyük Meclis olarak milyonlarca tütün 
ekicisinin derdine bir çare aramak ve bulmak 
zorundayız. 
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Bundan bir süre önce Mecliste, bir Meclis 
araştırması isteğinde bulunan önerge münasebe
tiyle Hükümetin tutumunu çok yakından gözle
dik : Grupumuz adına tütün ekicisinin durumu
nu şu sözlerle anlatmaya çalışmış ve Meclis ola
rak ekicinin bütün somunlarına eğilmenin ge
rekli olduğunu söylemiştik : 

«Onbinlerce tütün ekicisi köylü ailesi başta 
topraksızlık olmak üzere, bankaların tüccara 
kapılarını ardına kadar açarken kendisine sım
sıkı kapamasından; tefecilerin ölçü bilmez zul
münden, Devletin ilgisizliğinden, yabancı 
tüccarın istismarından yerli tüccarın onunla 
birlikte oluşundan, eksperlerin partizanlığından, 
tütünleri mahveden hastalıklardan, özellikle mar 
vi küften ve benzeri şeyerden bunalmış, ne ya
pacağını bilemez bir hale gelmiştir. 

Tütün ekicisi bugün; randıman tesbitinin 
hiçbir zaman söylenmemesinden, açık ve tek 
bir tesbit yapılmamasından şikâyetçidir. Tü
tün ekicisi, tüccarın çok miktarda fire çıkardı
ğından, sonra da ekiciye acır görünüp fire 
olarak gösterdiği tütünleri yok pahasına aldı
ğından şikâyetçidir. Tütün ekicisi, tüccarın 
tütün ekiciyi kendisine bağlamak için köy köy 
dolaşıp beşer lira karşılığında koçan toplama
sından, böylece tütün satışını önlemesinden, 
sonra da «tütününüzü satamadım» diyerek ko
çanları iade etmesinden şikâyetçidir. Tütün 
ekicisi, tüccarın ekiciyle birer satış mukavelesi 
yaparak ekiciyi bağlamasından, ama kendi iste
diği zaman mukaveleyi bozabilmesinden ve 
tütünün satılmalını önlemesinden şikâyetçidir. 

Tütün bölgelerinde emeğin değeri sıfırdır. 
1966 yılında Türkiye'de özellikle" Ege, Kara
deniz, Marmara bölgelerinde üretilen tütünden 
Tekel ve tüccar tarafından 157 233 ton tütün 
satmalınmıştır. .Bu miktarı 400 000 civarında 
köylü ailesi elde etmiştir. Yapılan hesaplara 
göre bir kilo tütün ortalama sekiz liraya mal-
olmaktadır. Böylece tütün ekici, tütünü tücca
ra sattığı takdirde, yedi kuruş zarar etmekte, 
Tekele verdiği zaman ise ancak 22 kuruş kâr 
edebilmektedir. Tüccara sattığında değil eme
ğinin karşılığını, masrafını dahi kurtaramamak-
tadır. Tekele sattığında ise bir aile ürettiği 
tütünün karşılığı olarak yılda 100 lira civarın
da bir para kazanabilmektedir. İki alıcının or
talama alış fiyatı 8 liraya malolmaktadır. Böy-
ece emeğinin değeri sıfıra düşmektedir. 

I Tütün ekicilerinin büyük çoğunluğu top-
I raksız köylüdür. Genellikle tütün ekicinin hiç 
I toprağı yoktur. Toprak ağalarından kira ile tu

tarlar. Bu hal tütün maliyetini çok fazla artı-
I nr. Büyük toprak sahipleri bu yüzden topra

ğını kiraya vermeyi tercih ederler. Tütün ekici-
I yi, jçinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarmak için 
I onu önce toprak sahibi yapmak gerekmektedir. 
I Toprak, toprağı sürenin olmadıkça, tarımın 

her kolunda büyük aksaklıklar sürüp gidecek
tir. Fiyat tesbiti âdil değildir, fiyat tesbitinde 
büyük adaletsizlikler yapılmakta, ilkel ölçüler 
kullanılmaktadır, örneğin Urlanın bir köyünde 
tütün 85 randımanda 13 liraya değerlendirilir
ken, toprağı bu köyle karşılık olan Seferhisar-' 
m bir köyünde aynı randımanlı tütün tekelce 

I 10 lira 75 kuruşa alınmaktadır. Kazalara göre 
değerlendirme yapmak ilkel bir usuldür. Fiyat 

I tesbitinde bâzı eksperler taraf tutmakta, bir 
I kısım tütün ekicilerinin aleyhine karar vere-
I bilmekte, değerlendirme daha da âdil olmıyan 
I biçimlere sokulmaktadır. 
I Fiyat tesbitinde taban fiyatın tesbiti esas-
I tır. Tekel her yıl bölgelerin özelliğine göre bi-
I rer baş fiyat tesbit etmektedir. Ama tesbit edi-
I len bu baş fiyattan tütün satıldığı hemen he

men hiç görülmemiştir. Bu. bakımdan baş fi-
I yattan çok, taban fiyatın tesbiti tütün ekicisi 

açısından şarttır. Böylece tütün ekici zarar et-
I mekten kurtarılmış olacaktır. Ortalama 800 ku

ruşa malolan bir kilogram tütün 2 liraya satı-
I lırsa tütün ekicinin durumu kendiliğinden or

taya çıkar. Devletin tütünün maliyetini hesa-
bettikten sonra yüzde bir miktar ilâve ederek 
taban fiyatını tesbit etmesi mümkündür ve ge
reklidir de. 

I 1966 yılında tüccar, tütün ekiciden 77 mil
yon 765 bin kilogram tütün satınalmış, tütün 
ekiciye 617 milyon 23 bin lira vermiştir. Tütü
nün bir kilosunu ortalama 793 kuruşa almış ol
maktadır: 

Tekel idaresi ise 79 milyon 460 bin kg. tü
tün satınalmış 653 milyon 563 bin lira vermiş
tir. Tütünün 1 kilosunu ortalama 822 kuruşa 
almış olmakta, böylece tüccara nazaran kilo 
başına 29 kuruş fazla para ödemektedir. 

Tüccar, Devlete kıyasla tütünün kilosunu 
29 kuruş eksiğiyle almaktadır. 

Yerli tüccar, yabancı firmaların birer ko-
| misyoncusu durumundadır. Yabancı firmaların 
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tesbit ettiği, empoze^ ettiği fiyatlara uymak zo
rundadır. 

Bu duruma göre Türk tütünlerinin fiyatını 
yerli tüccar değil, tekel değil, yabancı tüccar, 
genellikle Amerikalı tüccarlar tesbit etmekte
dir. 

Türk tütünün değerinin artması, ekicinin 
eline hiç değilse emeğinin karşılığının geçmesi, 
önce aracı tüccarın aradan çekilmesi ve t)ev-
letin dış ticareti yüzde yüz Türk halkının lehi
ne işlemesini sağlamasiyle mümkündür. 

Kredi azlığı ekiciyi tefeciye ve tüccara kul 
etmektedir. 

Tütün ekici Devlet tarafından bankalar yo
luyla desteklenmediğinden elindeki tütünü da
ha topraktayken tüccara yok pahasına satmak
ta, ya da çok yerde yüzde yüz faizle tefeciden 
borç para almak zorunda kalmaktadır ve böy
lece binlerce köylü ailesi, tüccarın ve tefecinin 
milyonlar kazanmasına ister istemez vasıta ol
maktadır. 

1966 yılında tüccar 77 milyon 765 bin kg. tü
tün satmalmıştır. Bu tütünü yabancı tüccara 
kg. başına asgari 2 lira kârla devretmiştir ve 
böylece 155 milyon 500 bin lira net kâr sağla
mıştır. Türkiye'de yabancı firmalarla tütün eki
cileri arasında aracılık eden bellibaşlı tüccarın 
sayısı 120 dir. Ve beher tüccar 2 - 3 ay içinde 
1,5 milyon lira civarında para kazanmıştır.» 

Meclis araştırması önergesinin sonu malû
munuzdur. Muhalefetin bütün uyarmalarına 
rağmen Adalet Partili milletvekillerince öner
ge reddedilmiş ve tütün ekicisi «kem talihi» ile 
başbaşa bırakılmıştır. 

Bu arada Türk basını, Hükümeti uyarmak 
için var gücüyle çalışmış, günlerce tütün soru
nuna ve ekicinin durumuna sayfalarını ayır
mıştır. Ama Hükümet onulmaz duymazlığını 
yürütmekte bir beis görmemiştir. 

29 Ocak 1968 tarihli Cumhuriyetle şunlar 
yazılmıştır: 

«Gümrük ve Tekel Bakanı ibrahim Tekin'-
in geçen hafta Cuma günü yaptığı bir açıkla
mada, verdiği bilgilere göre 1967 yılı Türkiye 
tütün rekoltesi 182 629 tondur ve bunun üçte 
ikisi, yani 128 673 tonu Ege piyasasında satışa 
arz edilecektir. 

Ege tütün piyasasının açıldığı bugün, tütün 
üretiminin fiyatlarının ve ekim alanlarının son 
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20 yıldaki gelişmelerine bir goz atmak faydalı 
olacaktır. 

Önce üretim rakamlarına bakalım: 
1946 da 97 952 ton olan tütün üretimi, 1967 

de 182 629 tona yükselmiştir. Her yıla ait ra
kamlar şunlardır: 

1946 yılında 97 952 ton, 1947 yılında 101 928 
ton, 1948 yılında 83 079 ton, 1949 yılında 
100 085 ton, 1950 yılında 93 328 ton, 1951 yılın
da 88 651 ton, 1952 yılında 91 958 ton, 1953 yı
lında 117 795 ton, 1954 yılında 102 000 ton, 
1955 yılında 120 000 ton,' 1956 yılında 116 570 
ton, 1957 yılında 123 000 ton, 1958 yılında 
115 326 ton, 1959 yılında 129 383 ton, 1960 yı
lında 139 343 ton, 1961 yılında 101 407 ton, 
1962 yılında 89 793 ton, 1963 yılında 132 183 
ton, 1964 yılında 193 668 ton, 1965 yılında 
132 374 ton, 1966 yılında 167 718 ton, 1967 yı
lında ise 182 673 ton tütün üretilmiştir. 

Resmen açıklanan rakama göre, 1967 yılı 
tütün üretimi bakımından rekor yıllardan biri
dir. Son yirmi yılın en yüksek rakamı, 1964 ün 
193 668 tonluk üretimidir. 1967 üretimi bundan 
sonraki ikinci sırayı almış bulunuyor. 

Ortalama 12,5 lira civarinda bulunan ihraç 
fiyatlariyla hesaplandığı zaman, bu yıl tütün 
piyasalarına çıkarılacak 182 673 ton tütünün 
değeri iki milyar 283 milyon lirayı aşmaktadır. 
Bununla beraber diğer yıllardaki alış fiyatları 
ortalaması da göz önünde tutulursa tekel ve 
alıcı tüccarların piyasaya bunun yarısı kadar 
bir parayla girecekleri ve üreticilerin ellerine 
1 milyar liradan pek fazla para geçmiyeoeği 
tahmin edilebilir. 

Devlet istatistikleri, Türkiye'de 7 bin kadar 
köyde tütün ekimi yapıldığını ve 340 bin ailenin 
bu işle meşgul olduğunu ortaya koymaktadır. 

» 
Bu konuda eldeki son istatistik şu rakamları 

vermektedir: 
1958 yılında 4 951 köyde 252 843, 1959 yılın

da 5 718 köyde 282 278, 1960 yılında 5 796 köy
de 298 499, 1.961 yılında 5 082 köyde 239 265, 
1962 yılınca 5 667 köyde 281 673, 1963 yılında 
7 124 köyde 391 683, 1964 yılında 7 776 köyde 
453 586, 1965 yılında 6 872 köyde 379 030 tü
tün ekicisi vardır. 

Her tütün ekicisinin 6 kişilik bir aileyi temsil 
ettiği düşünülürse, bugün 2,5 milyon köylü va
tandaş geçmini tütün ürününe bağlamış bulunur. 
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En iyimser fiyatlarla bu 2,5 milyon nüfusun eli
ne geçen para 1 -1,2 milyar lira arasında hesa-
bedilmekte ve nüfus başına yılda 400 lira ile 480 
lira arasında bir gelir isabet etmektedir. 

Bu rakamlar, tütün ekicisi 6 kişilik bir aile
nin tütünden elde ettikleri yıllık gelirin 4 800 -
5 700 lira arasında değiştiğini ortaya koymakta
dır. Üretim için bu ailenin bir yılda sarf ettiği 
emeğin değeri hesabedilmeden, diğer üretim 
masrafları bu gelirden çıkarıldığı zaman, yıllık 
kazanç 3 bin lira civarında hesaplanmakta ve 
tütün yetiştiren 430 bin ailenin ayda ortalama 
250 liralık bir geçim seviyesine sahiboldukları 
meydana çıkmaktadır. 

Tütün ekilen alan : 
Son yirmi yılda, tütün ekilen alan, 1 232 480 

dönümden 2 852 370 dönüme çıkmjştır. Yani 
tütün ekim alanında yüzde 131 artış kaydedil
miştir. 1946 - 1966 arasındaki bu değişme şu 
rakamlarla daha iyi takibedilmektedir : 

1946 yılında 1 232 480 dönüm, 1947 yılında 
1 324 810 dönüm, 1948 yılında 1 060 990 dönüm, 
1949 yılındaki 274 200 dönüm, 1950 yılında 
1 283 430 dönüm, 1951 yılında 1213 600 dönüm, 
1952 yılında 1 300 470 dönüm, 1953 yılında 
1 590 260 dönüm, 1954 yılında 1 560 000 dönüm, 
1955 yılında 1 730 000 dönüm, 1956 yılında 

\ 750 000 dönüm, 1957 yılında 1 700 000 dönüm, 
1958 yılında 1 569 650 dönüm, 1959 yılında 
1 767 850 dönüm, 1960 yılında 1 895 870 dö
nüm, 1961 yılında 1 406 250 dönüm, 1962 yılın
da 1 493 460 dönüm, 1963 yılında 2 356 690 
dönüm, 1964 yılında 2 720 690 dönüm, 1965 
yılında 2 220 620 dönüm, 1966 yılında 2 852 370 
dönüm toprakta tütün ekimi yapılmıştır. 

Ortalama bir hesapla her tütün ekicisine 
6,6 dönümlük bir ekim alanı düşmektedir. 1966 
istatistiğine göre, 1 dönüm topraktan elde edi
len tütün 59 kilo civarındadır. Bu durumda, 
her ekici aile ortalama 390 kilo tütün üretilebil
mektedir. 

Tütün üretiminde ve ekim alanlarında son 
yirmi yılda yüzde yüzü aşkın bir artış kayde
dildiği halde, bir dönüm topraktan alınan ürün 

• miktarı, yani (randıman) önemli bir şekilde düş
müştür. 1946 da bir dönümden 79,5 kilo tütün 
elde edilirken, bu miktar 1966 da 58,8 kiloya ka
dar inmiştir. Bu düşüş, tütün üreticisi olan 
köylülerin kötü geçim şartları yüzünden toprak

larında randımanı artırıcı tedbirleri alamadık
larını da ortaya koymaktadır. Tütün ekilen top
raklar son yirmi yılda yüzde 131 oranında ge
nişlediği halde, üretimdeki artış sadece yüzde 
86 olmuştur. Demek M, son yirmi yılın tarım 
alanındaki teknik gelişmeleri tütün ekicilerin
den uzak kalmış bulunmaktadır. 

Ve hayat pahalılığı : 
1958 yılında 1 kilo tütünün ortalama ihraç 

fiyatı 433 kuruştur. Ondan sonraki yıllar, fi
yatlar şöyle bir gelişme kaydetmiştir : 

1959 yılında 396 kuruş, 1960 yılında 904 ku
ruş, 1961 yılında 902 kuruş, .1962 yılında 972 
kuruş, 1963 yılında 13 lira 92 kuruş* 1964 yı
lında 14 lira 62 kuruş, 1965 yılında 12 lira 38 ku
ruştur. 

Fakat, bu fiyatlarla piyasalarda üreticilere 
verilen fiyatlar arasında önemli farklar vardır. 
Piyasa fiyatlarının bir ortalamasını vermek 
mümkün olamamaktadır/Zira, tüccar ve ihracat
çı firmalar, daima ihtiyaçtan fazla ve kalitesiz 
mal üretilmesinden şikâyet etmekte; üreticiler 
ise ellerindeki bir kısım tütünleri yok pahasına 
satmak durumunda kalmaktadırlar. Geçen 
mevsim kilosu bir - iki liraya kadar tütün satıl
mıştır. 

Buna karşılık, Ege gibi tütün üretmekte bi
rinci olan bir bölgede nüfus son 20 yılda yüzde 
75 artmış, yoğunluğun artışı ölçüsünde ailelere 
düşen topraklar taksime uğramıştır. Bu çok 
bölünmüş topraklar, daha düşük randımanlı tü
tün yetiştirmek ailelerin ekonomik durumlarının 
gerilemesine yol açmıştır. Son yirmi yılın ha
yat pahalılığı ise, tütün yetiştiricilerin zaten sı
kıntılı olan yaşantılarını âdeta değişmez bir 
kadere çivilemiştir. 

Tütün imalâtı ; 
Tütün üreticisi, kendi ürettiği ürünün kendi 

yaşantısında önemli hiçbir değişiklik yaratma
masına karşılık; tütünden yapılan mamullerin 
daima yüksek fiyatlarla satılmasına ve kâr 
getirmesine haklı bir hayret göstermektedir. 

1958 de 33 541 ton tütün imalâtından 
471 678 000 lira gelir sağlıyan Tekel İdaresi, 
1965 te sadece 2 bin ton daha fazla tütün işlediği 
halde 35 541 ton imalâtından 1 051 278 000 lira 
sağlamıştır. 

Tüccarlar tarafından piyasadan 6 - 7 lira or
talama ile toplanan tütünlerin son üç yıldaki 
ihraç fiyatı ortalaması 13 lira 64 kuruştur. 
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İşte, Ege piyasasının açıldığı bugün, tütünle 
ilgili gerçeklerden bir kısmı bunlardır.» 

Yine aynı gazetenin günün notları sütunun
da Ecvet Güresin ise şunları yazmıştır : 

«Ege tütün piyasasının açlışı ve açılıştaki 
olaylar, Türkiye'de bâzı gözlerin göremediği ya 
da görmek istemediği, bâzı kulakların duyama
dığı ya da duymak istemediği «uyanış» gerçe
ğini bir kez daha ortaya koyuyor. 

Yıllar yılı tütün piyasaları sessiz sedasız 
açılır, yine sessiz sedasız kapanırdı. Daha doğ
rusu, piyasalarda çalman davul, zurnaların ses
leri sadece o bölgede, açılış gününe mahsus ol
mak üzere duyulur; eğer gelmişse, Bakan bir 
de nutuk atar, çevrilen dalaverelerin farkında 
olmıyan bilinçsiz üreticinin çoğunluğu ise zaten 
aracılar eliyle malını elinden çıkardığı için bu 
gösterileri izleyip yerine dönerdi, Geleneklere 
bağlı üretici sanırdı ki, tütün alışverişinde mut
laka aracı olacaktır ve yine sanırdı ki, büyük 
firmaların verdikleri fiyatlar malının gerçek 
değeridir. Parasını ister aracıdan ister piya
sadaki tekelden ya da firmadan alsın, şükreder
di tanrısına. Oysa ekici daima kazıklanıyordu. 
Meselâ 100 olması gereken malı aracıya daha 
önce 60 - 70 ten satıyor. Aracı ise bunu 90 dan 
firmaya veriyordu. Üstelik paçal yapmak için 
yok pahasına toplanan iskartalar hem aracının, 
hem de büyük firmanın kârını tahmin edilemi-
yecek ölçülere yükseltiyordu. 

Kısacası faal nüfusun aşağı - yukarı yüzde 
17 sini teşkil eden tütün ekicisi sömürülüyordu. 
Gerçi tütün, memlekete döviz getirmekteydi ve 
bu döviz 80 - 100 milyon doları buluyodu. Ne 
var ki, getirilen dövize karşılık 292 milyon lira
lık kâr 91 tütün ihracatçısı arasında bclügülü-
yordu. Bir üretici ailenin eline geçen para ise 
yılda 2 691 lira idi. 

Üretici işin farkına varmaya ancak 1963 ten 
sonra başladı. Ve o yıldan sonradır ki, tütün 
piyasaları eski sessizliğini kaybette. Davul -
zurna ve şakşakların yerini protestolarla ezil
menin kızgın sesleri aldı. Şimdi sesler daha 
hızlı çıkıyor şikâyetler artıyor gittikçe*de arta
caktır, çünkü üretici artık bundan on yıl hattâ 
beş yıl öncesinin adamı değildir. 

Nitekim dün açılan tütün piyasasında Teksl 
Bakanı Sayın ibrahim Tekin'in yatıştırmakla 
hattâ uyutmak istemesine rağmen Akhisar üreti

cilerinin giriştikleri protesto hareketi, yaygın 
bilinçleşmenin sonucudur. Eğer partiler, Mec
lisler, Hükümetler bu sesleri anlamamakta inade-
derler, ya da 91 firma uğruna milyonlarca üre-
ederler, ya da 91 firma uğruna milyonlarca üre
ticiyi bir yana itmek hatasını sürdürürlerse, ya
rın kızgınlıklar daha da genişliyecek ve belki 
de eyleme geçecektir. 

Bakınız Ege piyasasına : 
Tekel, baş fiyatını 13,25 lira olarak ilân et

miş ve bu fiyatı sadece bir - ilci yerde pek az 
miktarda tütün için uygulanmıştır. Akhisar, 
Gördes, Kırkağaç, Turgutlu, Muğla'da ise fi
yatlar, baş olarak 12,75 liradan yukarı çıkama
mış aksine büyük partiler 8 liraya kadar satıl
mıştır. Ödemiş'in en yüksek fiyatı 12,25, Deniz
li 11,75, Menemen 10,75 ve Nazilli 9,55 tir. Ve
rilen haberlere göre, Tekel alıma başladığı hal
de tüccar isteksiz davranıyor ve 8 - 9 liradan 
daha yukarı alım yapmıyacağını bildiriyor. Oy
sa bu yıl ekicinin beklediği baş fiyatı 13,5 - 14 
arasındaydı ve bununla üretici, geçen yıl zarar
larının hiç değilse bir kısmını kapatmaya çalışı
yordu. i' 

Böyle olamamış, hesaplar yine piyasaya uy
mamıştır. Neden? 

Sebepleri şunlardır : 
1. Türkiye'de tütüncülük başı boş bırakıl

mış, programlı tütün tarımı yani üretim alanla
rının, tiplerin tesbiti yoluna gidilmemiştir. 

2. Tohumluk işleri düzenli değildir, fidelik
ler iptidaidir ve daima tabiî âfetlerle karşı kar-
şıyadırlar. 

3. Kurutma ve denkleme işleri yine iptidai
dir, dolayısiyle her yıl uğranılan kalite kaybı 
korkunç rakamlara yükselmektedir. 

4. üretim maliyetinin düşürülmesi, hasta
lıklarla mücadele, dikim usullerinde teknolojik 
gelişmelerden faydalanılmamaktadır. 

5. Tütün üreticileri örgütlenememiş, koope-
ratifleşememiş, bu yüzden bir yandan aracıların 
sömürüsüne mâruz kaldığı gibi öteyandan piya
saya toplu değil, tek tek çıkmaya devam etmiş
tir. 

6. 91 ihracatçıya verilen kredi 600 milyon 
lira, yani firma başına 6.6 milyon liradır. Üre
ticilere aile başına verilen ise sadece 531 lira
dır. 
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7. Tütün piyasalarının açılma zamanları ik
lim şartlarına göre tâyin edilmekte ve açılma 
geç yapılmaktadır. Bu yüzden üretici ya düşük 
fiyatla alivre satışa, ya da tefeci faizine gitmek
tedir. Ayrıca tütünlerin uzun zaman bekletil
mesi onlara vasıflarını da kaybettirmektedir. 

8. Ve asıl önemlisi, Türkiye, dış piyasalarda 
Şark tütünündeki öncülüğünü gün geçtikçe Yu
nanistan ve Bulgaristan'a bırakmaktadır. Nite
kim her iki memleket bugün Türkiye'nin aşağı -
yukarı iki katı kadar ihracat yapmaktadır. Bu 
bakımdan dış talep azaldıkça serbest piyasa ku
rallarına bağlı bırakılan iç tütün alımlarındaki 
fiyatlar da mütemadiyen düşmektedir. 

Kısacası, tütünde tehlike çanı çalmış bulu
nuyor. Bu çana kulaklarımızı tıkamakla yal
nız milyonlarca üreticiyi işsiz ve aç bırakmış ol-
mıyacak, aynı zamanda memleketi yılda milyon
larca dolarlık bir döviz gelirinden mahram ede
ceğiz. Her halde aklımızı başımıza toplamanın 
zamanı gelmiştir.» 

Yine aynı konuda Milliyet Gazetesinin 31 
Ocak 1968 tarihli sayısında, «Durum» sütunun
da Abdi İpekçi şunları yazmıştır : 

«İhracatımızın temel maddeleri olan tarım
sal ürünlerimizin, ekicisinden tüccarına, ihracat
çısına kadar bütün ilgilileri huzursuzlandıran 
bir çıkmaza doğru sürüklendiği ve durumun 
Türk ekonomisini tehdidedecek bir tehlike hali
ne geldiği yıllardır yazılmakta söylenmektedir. 
Uyarmaların hiçbir işe yaramadığı şimdi Ege'de 
açılan tütün piyasasında ortaya canlı bir şekil
de çıikmıştır. 

Tütün işçilerinin sefaleti, ekicilerin bilgisizli
ği, aracı ye tefecilerin sömürüsü, tüccarın, ihra
catçının oyunları hakkında yazılanlar( ve söy
lenenler içinde gerçek payı olan iddialardır.. Ama 
aslında mesele düzenin yarattığı bu aksaklıkla
rın dışındaki ekonomik bir gerçekle ilgilidir. 

Tütün gibi öteki tarımsal ürünlerimizin tü
ketim ihtiyacı, dolayısiyle ihraç imkânı sınırlı

dır . üretim, bu sınırların ötesine aştığı zaman, 
malların değerinin düşmesi ve elde kalması, 
kaçınılmaz bir sonuçtur. Oysa yıllardır hükü
metlerin ekonomik nedenlerden çok, siyasi he
saplarla uyguladığı destek alımları ve taban fi
yatı politikası, üretimi sınırlamak yerine teşvik 
edip durmuştur. Bu politikanın, her yönden 
olumsuz sonuçları ortaya çıkmıştır. Ekici ürü

nünü nasıl olsa satacağını düşünerek daha faz
la üretim çarelerine başvurmuş, tütün için uy
gun olmıyan toprağı işlemiştir. Böylece, ihtiya
cın çok üstüne çıkan üretim, aynı zamanda kali
tesiz olmuştur. İhracı mümkün olmıyan bu mal
lar, her yıl hiçbir işe yaramadan biriktirilen 
stoklara eklenip durmuştur. Siyasi iktidarlar oy 
kuşkusuyla taban fiyatları yüksek tutarken, esa
sen azalan ihraç imkânını büsbütün zayıflatmış, 
ayrıca Devlet bütçesini ağır yüklerin altına sok
muştur. Yabancı alıcılar, kalitesi düşen, üstelik 
fiyatları da dünya piyasasındaki fiyatların üs
tüne çıkarılan Türk tütünleri yerine başka ülke
lerin ürünlerini tercihe yönelince ihracatçısın
dan, tüccarından ekicisine kadar bütün ilgililer 
bu gelişmenin zararım çekmeye başlamıştır. 
Tüccarın ve edicinin elinde kalan malları Hü
kümet yine siyasi hesaplarla satmalmak lüzumu
nu duymuş, Devletin elinde biriken işe yaramaz 
stoklara yenileri eklenmiş, bütçedeki yükleri ye
nileri bindirilmiştir. 

Bu olumsuz gelişmenin kökündeki nedenlere 
eğilmek istenmedikçe huzursuzluk büyüyecek, 
zarar artacaktır. Bunun böyle olduğunu ve ola
cağını her yıl açılan tütün piyasalarının gittikçe 
sinirli ve hâdiseli bir hal alması göstermektedir. 
Tütün ile birlikte aynı meyilli düzeyde bulunan 
öteki tarımsal ürünlerimiz için de üretimi ihti
yaca göre plânlamanın ve fiyatları dünya piya
salarında rekabet edebilecek seviyede tutmanın 
kesin tedbirleri alınmaz ise, önümüzdeki yıl me
sele sadece iktisadi değil aynı zamanda sosyal 
patlamalara da yol, açabilecektir. Komşularımız 
ve tütündeki başlıca rakiplerimiz Yunanistan 

.ile Bulgaristan bu tedbirleri rahatlıkla uygu
layabilmekte, uyguladıkları için de bir yandan 
bizim problemlerimizle karşılaşmamakta, bir 
yandan da müşterilerimizi elimizden almakta
dırlar. Onların yaptıklarını dikkate alarak gi
rişilecek teşebbüsler bizde de her halde beklenen 

sonuçları verebilecektir. 

Alınması mümkün ve gerekli tedbirleri yarın
ki yorumumuzda incelemeye çalışacağız, • 

Tütün ile birlikte öteki tarımsal ihraç ürün
lerimizi de düştükleri çıkmazdan kurtarabilmek 
için derhal alınması gereken belli başlı tedbir
leri iki noktada toplıyabiliriz : 

Üretimi sınırlamak ve suni fiyat artışlarını 
önlemek... 
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Tütün, tüketimi sınırlı bir üründür. Satış ve 
özellikle ihraç imkânlarını koruyabilmek bu sı
nırın aşılmamasıyla sağlanabilir. Oysa politik 
hesaplarla yürütülen destek alımları ve baş fi
yat sistemi ekiciyi, bu sınırların ötesinde üreti
me özendirmiştir. Bu yüzden üretim, sadece ih
tiyacın üstüne çıkmakla kalmamış, kalitesi de 
düşük olmuştur. Şu halde tütün üretimini hem 
miktarı, hem de kalitesi yönünden kontrol altı
na almak "gerekmektedir. Bu alanda yapılacak 
ilk iş, tütün ekimine uygun olmıyan arazide tü
tün üretimini kesinlikle önlemektir. Gerçi bu 
amaçla çıkarılmış bir kanun vardır. Ama uygu
lama Devlet otoritesinin alaya alındığinı. göste
ren örneklerden biridir. Halbuki bu tedbir ge
rektiği biçimde yürütülebilse, hem kalitesiz tü
tün üretimi önlenecek, hem de ^ütün ekilen arazi 
azaltılacağından üretimin ihtiyacın üstüne taş
maması da sağlanabilecektir. Yunanistan bu ya
saklamayı ağır cezai müeyyidelerle uygulayabil-
diği için bizim çıkmazımıza düşmemektedir. On
lar tütünün yalnız uygunsuz arazide ekimini 
önlemekle yetinmemekte, tütüne elverişli top
rakları dahi sınırlıyarak üretim miktarını iste
dikleri ölçüde tutabilmektedirler. Bizdeki hükü
metler zorlayıcı kayıtlamalara gitmek istemez
lerse aynı sonuca dolaylı yollardan da ulaşabi
lirler. Kredi ve fiyat politikaları bu konuda her 
halde etkili araçlardır. Bu politikaların düzen
leniş biçimi ile ekicinin istenen tarım alanlarına 
dilenen ölçüde kaydırılması mümkün olabilir. 

İkinci temel tedbir, suni fiyat artışlarını ön
lemekle ilgilidir. Pamukta, fırîdıkta olduğu gibi 
tütünde de uygulanan baş ya, tasan fiyatları ve 
destek alımları sisteminin gözden geçirilmesi za
manı gelmiştir. Aslında üreticinin korunması 
için yararlı gözüken bu yol, politik istismarlar 
yüzünden türlü sakıncalar yaratmaktadır. Si
yasi iktidarlar oy sağlamak için fiyatları yük
seltme yarışına çıkmışlar, sonunda hemen he
men bütün'tarımsal ihraç ürünlerimizin fiyat
ları dış piyasa fiyatlarının çok üstüne yüksel
miştir. Bu durum hem ihraç imkânlarını tıka
makta, hem de enflâsyonist baskılar yaratmak
tadır, Yüksek fiyat politikasından vazgeçmek, 
bu sakıncaları ortadan kaldıracağı gibi yukarda 
belirttiğimiz ihtiyacın üstünde üretime yönelişi 
de önliyecektir. 

Böyle bir yola başvurmak hem iktidarın si
yasi çıkarlarına aykırı gözükebilir, hem de bu 
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yüzden korunması gereken ekicilerin zor duru
ma düşürüleceği düşünülebilir. Bunun çaresi 
vardır. Ekiciyi yüksek fiyat yoliyle sübvansiyo-
ne edecek yerde onu istenen tarım alanında esas
lı krediler verilerek desteklenmesi ve üretimin 
maliyetini düşürecek yardımlar yapılması akla 
gelecek tedbirlerden sadece biridir. Ve istendi
ği takdirde daha bulunabilecek pek çok çare ol
sa gerektir. 

Bize kalırsa temel çare - her fırsatta tekrar
ladığımız gibi - gerçek anlamda kooperatifler ku
rulmasını sağlamaktır. Bu gerçekleşse şimdi tü
tünde ortaya çıkan sakıncaların birçoğu kendi
liğinden giderilebilir. Ekim bilinçli ve plânlı 
olur, kalitesiz ve ihtiyaç üstü üretim önlenir. Te
fecilerin, aracıların sömürüsü ortadan kalkar, 
ekicinin, tüccarın karşısına Devletin suni deste
ğine lüzum kalmadan güçlü bir şekilde çıkması 
sağlanabilir. 

Bakalım tarımsal ihraç ürünlerimizi ve üre
ticilerimizi içine düşmekte bulundukları çıkmaz
dan kurtarmak basiret ve cesaretini .hangi ikti
dar gösterecek? 

Akşam Gazetesinin 17 Kasım 1967 tarihli sa
yısında özden Alpdağ şu röportajı yayımladı : 

Tefeciler tütüncüyü sülük gibi emerler: 
Egeli tütüncü, ilgisizlikten, sömürülmekten, 

tefeciden, politikacıdan şikâyetçi. 
Akşam güneşi Ege ovalarında tütün fideleri 

üzerinden karşı tepelerin arkasına doğru iner
ken, yemyeşil tütün tarlalarında hummalı bir fa
aliyet başlamıştır. Kadm ,erkek, genç ihtiyar 
yüzlerce köylü bir çekirge sürüsü misali tütün 
kırıyorlardı. Kırıklar önünde hizaya giren ya
lınayak, yemenili ve şalvarlı yüzlerce tütüncü
nün dudaklarından dökülen tütün türküleri bü
tün ovayı kaplamıştı. 

Bir süre sonra güneş tamamen kayboluyor 
ve yerini aya terk ediyordu. Gün bitmiş, ama 
çalışma bitmemişti henüz. Hummalı faaliyet ge-
ceyarısına kadar devam etti. Çalışmaktan yor
gun düşen insanlar, sazdan kulübelere ve ovaya 
dağılıp istirahate çekildiler. Bu çalışma bütün 
yıl değişik şekillerde devam edecekti. Tütüncü 
önce fideyi yetiştirecek, fideler tarlaya dikile
cek, ilaçlanacak, yetişen tütün kırılacak, dizile
cek, kurutulacak ve satışa arz edilecekti. Bu fa
aliyet efkâr dağıtanlar için bitmiyen bir müca
dele idi... 
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ruma Kanununu, Zirai Reform Kanunu gibi 
anakanunlar Meclis komisyonlarında uyutul-
muştur. Mecliste çok sayıda çiftçi milletvekili 
görülür. Ama bunlar hakiki çiftçi olmayıp, 
toprak ağalarının yüksek ziraat mühendisi ço
cuklarıdırlar. kredi, mekanizmasının bozuklu
ğu yüzünden milyonlarca tütüncü tefecilerin 
kucağına itilmiştir. Tefeciler tütüncüyü sü-_ 
lük gibi emerler, bu sülükler yüzünden sarı be-> 
nizli tütüncü daha da sararır, Bu insanlar her 
yıl sırtımızdan yüzde yüz faizle milyonlar ka
zanırlar. 

Tütün, aleyhindeki bütün kaporlara rağmen 
efkâr dağıtıcı olarak kabul edilmişti, «ister zen
gin ol ister fukara, hsr yemekten sonra yak bir 
sigara» tekerlemesi bu gerçekten doğmuştu. An
cak efkâr dağıtan tütün, tütüncünün efkârını 
bir türlü, dindiremiyordu. Tütün yetiştirenler 
her zaman dertliydiler ve bu öylesine bir dertti 
ki, bozuk düzen devam ettiği sürece tütüncüyü 
bu dertten kimse kurtaramıyacaktı... 

Tütüncüye karşı üç kuvvet... 
110 milyon kilo tütün istihsal edilen Ege Böl

gesinde asgari 5 milyon insan geçimlerini tütü
ne bağlamışlardır. O insanlar için hayat tütün
le başlar, tütünle son bulur. Bütün hüsnüniyeti
ne rağmen kandırılan Egeli tütüncü bugün de
vam eden sistemden şikâyetçidir. 

Topraksızlıktan, tefecilerden, politikacılar
dan şikâyetçidir. Toprak ağalarının kendile
rini sömürdüğünü, tefecilerin sülük gibi tü
tüncünün kanını emdiğini, bu iki sınıfın etki
si altındaki politikacıların da kendilerini al
dattıklarını söylerler. 

Verimli Ege köylerinin kahveleri bugün 
dertli söyleşilerin plâğa doldurulduğu bir stüd
yoyu andırmaktadır. Bu izbe kahve köşelerinde 
her söz tütün içindir ve bu kahvelerde tütün 
üzerine bol bol dert kusulur. Tütüncünün plâ
ğı her aynı şeyi, aynı meseleyi dile getirmek
tedir. Ancak yıllardır bir aklı başında kişi çı
kıp bu insanların dertlerine eğilmemiştir. Sı
cak apartman köşelerinde, lüks konferans sa
lonlarında kalkınma edebiyatı yapan kişiler, 
köşelerinden tütüncünün tarlpına bir pencere 
açamadıklarından, efkâr dağıtan insanların 
gerçek meselelerini bir türlü görememişlerdir. 
San benizli tütüncü boş yere şikâyet eder,, der
dini söyler, ancak kimsenin bu meseleye eğil-
mediğini görünce de kendi yağiyle kavrulmaya 
çalışır. 

Çiftçi Meclise girmeli.. 
Ege'nin en kaliteli tütünlerinin yetiştirildi

ği Grâvurköy bölgesinde girdiğim bir köy kah
vesinde de dert plâğı ağır ağır dönüyordu. Tü
tünün çilekeş destanıydı pikaptaki plâk, hep 
bir ağızdan konuşuyor ve şöyle diyorlardı:. 

«Çiftçi, ama hakiki çiftçi Meclise girme
den bizim dâvamız hallolamaz. Tütüncü ve tüm, 
çiftçilerle ilgili yüzlerce kanun bugün bir tür
lü Meclisten çıkmıyor. Tütün Tekeli Kanunu,, 
Orman içi köyleri Kanunu, Çiftçi Malları Ko-

Hiç birimizin toprağı yoktur. Toprağı bü
yük ağalardan icarla tutarız. Kira ücretleri 
de her yıl alabildiğine arttığından bir türlü be
limizi doğrultanlayız. Artık bu işe bir çare bul
sunlar.» 

Plâk dönmeye devam ediyordu. Plâktaki söz-
, 1er tütüncünün yaşantısındaki acı gerçekleri 

bütün çıplakkğiyle gözler önüne sermektey
di. Süleyman Dinç adlı babayiğit bir tütüncü 
«Artık yeter temelde kalmaktan, temeltaşı ol
maktan bıktık. Her gelen politacı köylü bu 
memleketin iıemel taşıdır diyor. Köylü temel
de çok ezildi biraz da kendileri temele gir
sinler ve bizi sırtlarına alsınlar. Temelde bi
raz da onları görelim» şeklinde konuşuyor, bir 
başkası da «Bizim suçumuz hep doktorları, 
avukatları Meclise göndermemizdir. Seçmesi
ni henüz bilmiyoruz. Ancak seçmesini öğrenip 
hakiki temsilcilerimizi Meclise gönderdiğimiz 
zaman bu ıstıraplardan kurtulacağız ve insan
ca yaşıyabileceğiz» diyordu. 

Ege'de politikanın nabzı tütünle çarpar» 
Dünyanın eıi kaliteli tütünlerini yetiştiren 

Ege tütüncüsü için yıl 13 aydır. 7 den 70 e her
kes Ege'de tütün için çalışır. Tütün üzerine 
konuşur ve tütün için direnir. Bunun yanında 
Amerikan Tabipler Birliği, İngiliz Kıraliyet Kan
ser Araştırma Merkezi gibi büyük kuruluşlar 
Türk tütününün diğer tütünlere nazaran bü
yük avantajlara sahibolduğu, tütünün dünya
yı titreten kanser hastalığında büyük rol ay-
nadığanı, ancak toz içimli Türk tütünlerinin 
kanser yapmadığı hususunda raporlar neşre
derler ve tütün bunlara rağmen çeşitli baskı 
gruplarının etkisi altında kalan Türk tütün 
müstahsili perişan yaşantısından bir türlü kur
tulamaz. Tütüncüler Federasyonu Başkanı 
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Seyfi Uran'a göre bundan tüccar ve Hükü
met sorumludur. Seyfi Uran bu hususta şun
ları söylemektedir:. 

«Müstahsilin bütün yıl çırpınıp yetiştirdi
ği en lüks tütünler maalesef bir türlü gerçek 
değerine satılmamaktadır. Çünkü bizim tüc
carlarımız banka kredileriyle müstahsıdan al
dıkları tütünleri hiçbir masraf yapmadan ya
bancı alıcıların empoze ettiği fiyatlarla dev
rederler. Bu tüccarlık değil komüsyonculuk-
tur. Tanıtma işini müstasıl yapamaz. Bu dev
let ve Hükümetin görevidir. Bugün, sigara 
tiryakilerinin en büyük korkuları kanserdir. 
Yabancı sağlıfe kuruluşları tütünün kanser yap
tığı hususunda verdikleri raporlardan Türk 
tütünlerini çıkartmaktadır. Bu kuruluşların 
«Türk tütünleri kanser yapmıyor» şeklinde
ki raporları tütün tiryakilerine duyurulabilse 
bütün tütün stoklarımmız elden çıkar ve nefis 
tütünlerimiz iyi fiyat bulur. Tüccar ve Hükü
metin bu hususta hiç gayret göstermemeleri 
yüzünden 1938 de kilosu 3,8 dolar olan Türk 

.tütününün değeri bugün bir dolara düşmüş, 
buna mukabil ayna devre içinde Amerikan Vir-
ginya tipi tütünlerin değeri 75 sentten 3,8 do
lara yükselmiştir. 

Ege'de yuvalar tütün piyasasından sonra 
kurulur, 

Ege bölgesinde tütün ekicisi bütün ümidi
ni ekici tütün piyasasına bağlamıştır. Bütün 
borçlar piyasa sonunda ele geçecek olan para 
ile ödenecek, gelinlik çağındaki genç kız ve 
damat namzetlerinin hayalleri ancak piyasa 
neticesine göre hakikat olacaktır. Onlar pi
yasa kapandıktan sonra ya mutlu bir yuva ku
racaklar, ya da evlenmeleri sonraki piyasa dö-' 
nemlerine kalacaktır.. 

Tütüncü politikacıya mağlûbolmuştur : 
Ege bölgesinde politikanın nabzı tütünde 

çarpar. Bu bölgede iktisadi baskısiyle politi
kaya hâkim gibi görünmesine rağmen tütün 
ekicisi teşkilâtsızlığın cezasını çekmektedir ve 
her seferinde bu savaştan mağlûp çıkar. Pi
yasa açılmadan çok önce bölgelere dağılan 
milletvekilleri, senatörler tütüncülere büyük 
vaitlerde bulunurlar, ancak yabancı tütün şir
ketinin baskısı altındaki Türk tüccarı yine ya
bancıların empoze ettiği fiyatlardan yukarı çı
kamadığından politikacının vaitleri her sefe
rinde havada kalır. 

Ve eksperler : 
Bu arada bâzı tütün eksperlerinin kötü 

davranışları da tütün müstahsilini perişan eden 
unsurların başında gelmektedir. Tütüncüler 
bu dertlerini şöyle dile getirmektedirler : 

«Tütünün iyi para etmesi biraz da iktidar 
partisinden yana olmaya bağlıdır. Şayet mu
halif bir partideysen ve tesbitlerde bulunan 
eksper kötü niyetli bir kişiyse vay haline. Eks
per piyasada tam salâhiyet sahibidir ve istedi
ği kişinin tütününe iyi, istemediğine de kötü 
randıman ve fiyat tesbit edebilir. Bunda ikti
dar partisi teşkilâtının eksper üzerindeki bas
kısını unutmamak gerekir. Eksperler iktidar 
teşkilâtlarına yaranmak- için muhalif partiler
den tütüncülerin çok iyi kaliteli tütünlerini 
rahat rahat düşük randımanlı gösterirler ve 
ekiciyi piyasada perişan edebilirler. Ancak 
bu tip eksperin çok az oluşu bizim için sevinç 
vesilesidir.» 

Tütün ekicileri hemen teşkilâtlanmalıdır. 
Topraksız çiftçi tarlayı ağalardan kiralar. 
Esasında bir aile ziraati olan tütüncülük, 

(bugün politikacıların rey peşinde koşmaları 
yüzünden soysuzlaştırılmıış, sermaye sahibi 
kişilerin kârı ön plânda tutmaları nedeniyle de 
tütünlerimizin kalitesi yavaş yavaş bozulmaya 
başlamıştır. 

«Dik tabana, sat Devlet babana» sloganı
nın politikacılar tarafından çiftçi arasında ya
yılması ve teşkilâtsız tütün ekicisinin bu va'de 
kanması yüzünden, Ege bölgesinde tütün di
kim sahaları fazlalaşmış, narenciye ve pamuk 
sahaları tütün tarlası haline gelmiştir. Hakiki 
tütün tüccarı yanında, tütünü aile ziraati ola
rak benimsiyen müstahsil da bu durumdan 
fazlasiyle şikâyetçidir. Onlar «Tütün tekeli ka
nunu kısa zamanda çıkarılmalıdır. Artan is
tihsal ve balyalar arasına serpiştirilen bozuk 
kaliteli tütünler yüzünden tütün müstahsili 
büyük darbe yiyor. Kapital sahibi türlü kom
binezonlarla bozuk tütünlerini rahatlıkla sa
tarken hakiki tütüncü malının değerini bir 
türlü alamıyor.» demektedirler. 

Bu tütüncülüğümüzü yozlaştıran bir oyun
dur. Taban araziye ekilen tütün bol sulama ile 
kalitesindeki bozukluğa rağmen çok ağır çek
tiğinden, düşük fiyat da verilse fazla istihsal 
sebebiyle maliyeti kurtarmaktadır. Ancak ka-
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liteli tütün yetiştirmek için büyük çaba sarf 
eden ve buna karşılık emeğinin karşılığını hiç
bir zaman alamıyan hakiki tütün ekicisi de 
taban araziye kaymak mecburiyetini hisset
tiğinden tütüncülüğümüz için tehlike çanı çal
maya başlamıştır. 

Yüksek maliyet : » 
Türkiye Ziraat Odaları İzmir Şubesi Baş

kanı Rüstem özdemir Ege tütüncüsünün ar
tan maliyet karşısında her geçen gün daha da 
kötüye gittiğini bildirmektedir. Tütüncünün 
kurtulması için, kontrollü kredi sisteminin 
tatbikini istiyen özdemir, maliyet yükselişle
rini şöyle dile getirmektedir : 

«Ege tütüncüsünün toprağı yoktur. Tütün 
ekicisi araziyi büyük toprak ağalarından kira 
ile tutar. Ücretler çok yüksektir. Tütüncüyü 
topraksızlıktan kurtarmak lâzımdır. 

Kredi sıkıntısı çeken tütün ekicisi daima 
tefecilere koşmaktadır. Tefeciler JEge bölgesin
de tütüncüye, pamukçuya, üzümcüye her yıl 
çok yüksek faizlerle 1,5 milyar liraya yakın 
para dağıtırlar. Ege'de tefeciler yüzünden malı
nı yok pahasına elden çıkaran çok sayıda çiftçi 
vardır. Kredi politikasını, düzeltip kontrollü 
bir kredi sistemi tatbik ederek çiftçiyi bu te
fecilerin elinden kurtarmak lâzımdır. 

Mâviküf Türk tütünlerine yapışmıştır ar
tık. Hastalık her yıl çok şiddetli bir mücadele 
istemektedir. Ancak mücadele ilâçları zaman 
zaman karaborsaya düştüğünden tütün maliyeti 
yükselmektedir. 

Piyasada her malın fiyatı günden güne üs
tüne koyduğu halde, tütün fiyatları hiç değiş-
memekte, bu hal ekiciyi perişan etmektedir. Ge
çen yıl 8 liraya satılan belirli kalitede bir tütün 

- bu yıl ve gelecek yıllarda 8 liraya sarılacaktır». 

Amerikan şirketleri : 
En büyük dış alıcının Amerika olması sebe

biyle Türk tütününe Di American ve Gery To
bacco gibi dev Amerikan şirketleri hâkim du
rumdadır. Bu şirketler başlarındaki Rum asıllı 
müdürlerin gayretkeşliği yüzünden daima Yu
nan tütünlerini tercih etmekte, Yunan tütünle
rine iki dolar fiyat verilirken Türk tütünleri 
birbuçuk dolara alınmaktadır. Piyasa hâkimiyeti 
sebebiyle bu firmalar piyasanın açılmasından 
çok önce ihracatçı tüccarlara ve temsilciliklerine 
tütün fiyatını empoze ederler. Artık o şirketin 

piyasa devamınca fazla fiyat vermesi düşü
nülemez. Tütün piyasasında satıcının hiçbir rolü 
yoktur. 

Bütün muameleler alıcının isteğine göre, ya
pılır. 

Türk tütüncülüğü kurtulmalıdır. 
5 milyon insanın hayatlarını bağladıkları tü

tün ziraati böyle devam ettiği takdirde nefis tü
tünlerimiz dış pazarlarda alıcı bulamıyacaklar-
dır. Piyasa birkaç ay sonra yeniden açılacak ve 
aynı dram devam edecektir. İstenen tedbirlerin 
bu yıl gerçekleşmesi' düşünülemezse de Ziraat 
Odaları tarafından hazırlanan rapora ilgilile
rin bir göz atmaları beklenir. Raporda tütüncü
lüğümüzün gelişmesi için şu noktalara dikkat 
edilmesi istenmektedir : 

1. Millî tütün kuruluş en kısa zamanda 
teşkil edilmelidir. Tütüncülük üzerine salâhi
yet sahibi müesseseler arasında bir işbirliği ku
rulmadığından Türk tütüncülüğü bu durumdan 
büyük sarar görmektedir. 

2. Tütün kredisi kaliteye göre tevzi edil
meli, kalitesiz tütün yetiştirenler krediden 
mahrum bırakılmalıdır. Kontrollü bir kredi 
sistemi şarttır. 

3. Satış durumu çok bozuktur. IVpistahsılın 
büyük emekle yetiştirdiği nefis tütünler orga
nizasyon bozukluğu sebebiyle beklenen fiyatı bir 
türlü bulamamktadır. 

4. Tütün politikaya alet edilmemelidir. Tü
tünün politikaya alet edilmesi daima müstahsilin 
aleyhine olmaktadır. Bu arada tüccarların da 
dış pazarlarda tütünlerimizin satışı için büyük 
gayret göstermeleri gerekir. 

5. Tütün ekicileri en ktsa., zamanda teşkilât
lanmak ve Türkiye tütün ekicileri Konfederas
yonu mutlak surette kurulmalıdır. Teşkilâtılı 
tüccarak arşı teşkilâtlı bir tütün ekicisi şarttır. 

6. Tütünde ekspertiz işleri* yeterli değildir. 
Ekspertiz baremi yükseltilmeli ve eksperler eği
tilmelidir. 

Cumhuriyet Gazetesinin Ekim sayısında Hik
met Çetinkaya, tütün bölgesinde şunları görmüş 
ve yazmıştır. 

Tütün denizinde yaşamak güç şeydi : * 
Denize benzer bu tütün tarlaları : 
« Bu yazı dizisi,» tütün kumarında yıllar 

yılı hep kaybeden ve kaybedecek olan «tütün 
üreticisi» ne verilen b;r sözü yerine getirmek 
için yazılmıştır. 
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Benim de çocukluk anılarım «tütün deni

zinde geçtiği için, o insanların tasasını çok iyi 
bilirim. Kısa bir süre içinde hazırlanan yazımız
da, o bitmiyen senfoniyi anlatmak istedik... Çok 
gecelerim, yeşille karışık lâcivertlerde eridi. 
Onların tasalarım, onların kıvançlarını gör
düm gözlerimle. Ve de şimdi tuşlara vuran par
maklarımla bana hiç bitmiyecekmiş gibi. gelen 
geceler boyu, tütün kırdım.. 

«Tütün kumarı»nda eriyen, kendisini sömü
ren insanlara sarılan, bu yorgun insanların öy
küsünü anlatmaya çalıştım.. 

Gezebildiğim, Turgutlu, Akhisar, Manisa 
Kırkağaç ve İzmirli tütün üreticisinin acı dramı
nı, milyonlarca insanın öyküsünü birleştirerek 
anlattım. 

Uğrıyamadığım, diğer tütüncü köyleri «- Bi
zim, tasamızı niçin dinlemedi?» diye kınama
sınlar beni.. Dedik ya tütün denizi» nde yaşa
ma savaşı verenlerin- öyküsü hep aynıdır. Ha 
biri anlatmış, ha binlercesi anlatmış..» 

Hafif bir serinlik yüzünü alıyordu insanın.. 
Gecenin sessizliğini yırtan köpek havlamalrı 
olmasa cehennemin ortasına düşmüş sanırdı, 
K.. köyünün yabancı olanlar kendini.. 

Nuri emmib ir «bismillah» çekip oturduğu 
yamalı minderden inildiyerek doğruldu. 

BAŞKAN — Ben önerge sahibinden rica 
ediyorum; bu hikâye edilen, roman gibi yazı
lan kısımda okunmasını istiyor musunuz? 
«Ahmet Mehmette şöyle söyledi, Mehmet Ah
met'e şöyle söyledi» diye devam ediyor. Bunun da 
okunmasını istiyor musunuz efendim? 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan.,. 

BAŞKAN — önerge sahibine soruyorum 
efendim; arkadaşınızı lütfen çağırın efendim. 

Karanlıkta zor seçilen yüzünü ve uzamış 
sakallarını eliyle sıvazlayıp: 

«Denize benzer bu bütün tarlaları evlât» 
dedi. 

«Kaç yıldan beri çalıştığımı soruyor de-
,mek, bu denize benzer ölüm kapısında... Kaç 
yıl desem sana, öyle kaç yıl desem de aklının 
ucundan acep yalan mı söylüyor diye geç
mese... 

Vallahi evlât, bu. denizde doğdum ben. Yaş 
65, ölüme merhaba dedik çoktan. Ama ölür
ken, başkaları gibi mal mülk bırakmadan gö
çer gideriz tahtalı köye, bizim köyden..» 

BAŞKAN — Sayın Bahadınlı; evvelâ öner
genizi dinlemenizi rica edeceğim. Verdiğiniz 
önerge okunurken hiç dışarıya çıkıp, girmeme
niz lâzım. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Sayın Başkan, dinliyorum; çıktım ve hemen 
geldim. 

BAŞKAN — İkincisi; «Rahmetli babam» 
diye başlıyan kısım ve devam eden kısımlar 
önergenizin içinde midir? 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
önergenin içerisindedir, bilhassa okunması lâ
zım. , 

BAŞKAN — Peki efendim, okuyacağız. 
«Babam rahmetliden miras kaldı bu meret 

hastalık bize. Dikmesem bu zehiri bu toprağa, 
içim bir hoş olur, kalbim duracak gibi olur... 
Ne kazandığımı öğrenmek istedin demek. Bi
raz gülünç olur olğul, sana hesap pusulası çı-
karsam... Şöyle, karnımızı doyurup, akşam da 
bir çay içiyoruz kahvede... Bir - iki sohbet edi
yoruz. Gâvuroğlu görse bizim hayatımızı, gelir 
fotoğraflarımızı çeker vallahi..» 

«Eyi ettin de geldin buralara kadar. Seçim
den seçime milletvekilleri uğrar. Ne ettiğimizi, 
iyi para kazanıp kazanmadığımızı sorar. 

Biz de kazanıyoruz beyim, Allah'a çok şü
kür karınımızı doyuruyoruz deriz. O da bize, 
ileride daha çok karnınız doyacak diye bir sürü 
lâkırdı eder gider...» 

Nuri emmi tasalıydı. Nuri emminin, kendi 
deyimine göre destan yazacak kadar tasası 
vardır. Şimdiye dek kimseye anlatmadığı. Na
sıl sömürüldüğünü. Tefeciden bile bile yüzde 
yüz faizle para aldığını, binlerce kilo tütününü 
5 kâğıda kapkaççı tüccara nasıl bağladığını ve 
parasını alıncaya dek imanı gevrediğini çok 
iyi biliyordu... 

Ama, kemseciklere söylememişti şimdiye de
ğin. Söylese, acep gelecek yıl satılır mıydı tü
tünü? Tefeciden ödünç para alabilir miydi? 
Kapkaççı tüccara tütününü transfer edebilir 
miydi?... 

Bu «tütün denizi» nde yaşamak güç şeydi. 
Gecenin iç gıdıklayıcı serinliği, iliklerine ka
dar geçerken, düşünmemişti bile bunları. Dü
şünse neyi değiştirebilirdi?... Tek yaşantısı, 
«tütün denizinin yeşilliği içinde boğulmamak 
ve engin sularda kendi eliyle ölüme doğru 
uzanmamaktı.... 
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Güneş hep aynı yerden doğar ve hep aynı 
yerden batardı... Bu mevsimde, hep aynı saat
lerde uyanırdı insanlar, hep aynı tür
kü, gecenin sessizliği içinde kaybolup gi -
derdi... 

Ege bölgesi en verimli topraklandır ülkemi
zin. işte bu topraklarda milyonlarca insan, «tü
tüncülük» adı verilen bir ziraat yapar. 

Devlet babanın «aile ziraati» dediği bu uğ
raşı, bâzı çevrelerce «tembel işi» diye adlandırı
lır. 

Tütün tarlaları ışıl ısıldır geceleri. Bir ışık 
seli içinde yolculuk edenler ilk önce şaşırırlar. 

«— Acep nedir bu?» diye sorarlar birbirle
rine. Oysa tütün tarlasında, tütün kıran insan
lardır bunlar. 

«— Demek tembel işiymiş, tütün işi... Demek 
geceleri uyumamak, çoluk çocuğunla rezil olmak 
tembel işiymiş ha?» 

«— Tam sekiz ay çalışıyoruz., istersen on iki 
ay, de sen buna yalan değil, şimdiden telâşı düş
tü elimizdeki tütünü denklemediğimiz halde, ge
lecek yıl nasıl dikim yapacağız diye.. Pideleri 
dikmek, tarlayı sürmek, borç para almak, çul 
bulmak bir de sattığımız tütünün parasını alaca
ğız diye el kapısını aşındırmak... inanın mı ağa
bey, geçen yılm tütün parasını almak için tam 
20 kez gittim, izmir'e... Sanki herefçioğlundan 
dileniyorum, sanki borç para istiyorum gibi kar
şıladı her gidişimde yanma...» 

Osman konuşuyordu şimdi de... Osman, as
kerliğini istanbul'da yapmıştı. Evli olmasaydı 
kalacaktı o büyük şehirde... 

Bir zenginin kapısında çalışırdı da gelmezdi 
köye,.. Bilirdi bu saatlerde nerelerde kimlerin 
nasıl eğlendiğini... Tembel işi diyenlerin, cilâlı 
salonlarda kafayı çekip, ne* lâflar ettiğini... 

Ama gel gör ki, iş öyle değildi... Ne etsin, 
yaşantılarıydı bu onların... 

«^- Başka iş tutmazsın gibi geliyor bana Os
man ne dersin?..» 

«— Doğru ağabey çok doğru... Bir kumar oy
nuyoruz ki, sorma gitsin... Bu kumarda kazanır
sak doyar karnımız... Bu kumarda kaybedersek 
halimizi soran olmaz...» 

Hiç cevap vermedim... Şafak sökmek üzerey
di ve «tütün denizi» ndeki insanlar, sabah kırı
mının verdiği neşe ile türküler söylüyorlardı... 

Demek havanda su dövüyoruz. 

Çocuklar kargıdan yaptıkları oyuncak atla
rını «— Deh karaoğlan» diye sürüp, ortalığı toz 
bulutuna buruyorlardı... Çerkeş Tef ikiye köyü, 
birkaç saat sürecek olan bir uykuya hazırlanı
yor ve güneşin yakıcı insanın beynine ok gibi 
saplanıyordu... 

«— Hoş geldin bey...» sesiyle, irkildim... Sa
kallan uzamış, iri yarı bir genç «Galiba gazete
cisin ağabey» dedi... «Evet» dedim. Sizin derdi
nizi dinlemeye geldim.» 

Sanki kırk yıllık dostmuşuz gibi, koluma gir
di ve beni, kapının önünde.bir çoban köpeği bu
lunan tipik köy evinin bahçesine soktu... 

Beş kişilik bir aile tütün diziyordu... ilk dik
katimi çeken şey kundaktaki bir yavrunun da 
aralannda bulunuşuydu... 

Saat beşe geliyordu... Sıcak biraz olsun hafif
lemiş, «Okçu» ailesi de tütünlerinin dizmesini 
bitirmişlerdi. Şimdi birkaç saat süren bir uyku
ya dalacaklar ve tekrar uyanıp tütün denizinde 
kınm yapacaklardı... 

Niyazi'ye «Nasıl, işler iyi gidiyor mu?» diye 
sordum... 

Niyazi, «O da ne demek der gibi gözümün 
içine baktı» ve «Bizim işlerin iyi gittiğini hiç 
duydun mu der gibi gülmeye başladı. 

* «— Kaç kilo kaldırırsın yılda, tütün?» 
«— On dört balya kaldırırım. Altmış beş ki

lo çeker bir balya. Hesabet...» 
«— Sekiz yüz yetmiş kilo eder Niyazi» 
«— Eh belki biraz da geçer bâzı sene...» 
«Kaça verdin geçen yıl tütünü?» 
«Yedi liradan Tekel aldı.» 
«Sana kaça mal oldu bir kilosu hiç hesapla

dın mı?» 
«Hesaplamadım... Nereden gelsin aklıma?» 
Kalemi kâğıdı çıkanp, bir kilo tütünün kaç 

paraya mal olduğunun hesabını yapmaya koyul
duk... 

«— Toprak senin mi?» dedim Niyazi'ye. 
Başını sağa, sola sallayıp : 
«— Hayır» cevabını verdi. 
«— Dönüm başına ne kadar icar verirsin?» 
«— Yüzelli lira» 
«— Pideye...» 
«— Yüzelli.» ' 
«— Dikme parası?» 
«— Çocuklar diker.» 
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«— Onlar diker ama, bir emek karşılığı gi
rer işin içine. Onların başka işte çalıştığını dü
şün...» 

«Yaz yüz lira» 
«İlaçlama» 
«Otuz lira...» 
«Ya kırım?» 
«O işi de çocuklar yapar.,. Deminki hesabı 

düşünürsek iki yüz lira...» 
«Kargı, kırnap, basma...» 
«Eh, elli diyelim...» 
«Bir dönüm tarla kaç kilo tütün verir?...» 
«Ortalama doksan kilo...» 
«Gel şimdi ne kadar kazandığını hesaplıya-

lım...» 
Bir hesap çıkardık ki, dostlar basma.. Niya

zi bir tuhaf oldu, «Vay canına, bir bit yeniği 
var bu işin içinde... Demek biz, havanda su dö-
ğüyormuşuz...» dedi. 

Bir dönüm tarlaya altı yüz seksen lira mas
raf gidiyor, Niyazi'nin tütünü de yedi liradan 
alıcı bulduğuna, bir dönümün ürettiği tütün ise 
doksan kilo olduğuna göre, her dönümde kırk 
lira zarar ediyordu Niyazi... 

EZT"""" 
Devlet babanın aile ziraati olarak adlandır

dığı tütüncülüğü bu açıdan alalım ve dikme ve 
kırma parasını masraftan çıkaralım. O zaman 
doksan kilo tütünden yüz elli lira kazanır Ni
yazi. Yani bir kilo tütün, beş lira küsur kuru|a 
mal olur kendisine... Eğer, her yıl yedi liradan 
satarsa da, kilo basma kazancı yüz elli kuruşu 
biraz geçer... 

Ya yedi liradan satmazsa?... 
Yalnız bir tek Niyazinin kazancı değildi bu... 

Yüz binlerce Niyazi vardı Türkiye'de ve yüz 
binlerce Niyazi'nin durumu aynıydı. 

Boğaz tokluğuna, bir lokma ekmeğin, dur
madan, yorulmadan çalışılırdı bir yaz boyu... 

Ve gayet basit bir hesapla kâr mı, zarar mı 
ettiklerini dahi düşünmezlerdi hiç... 

Yaşamayı, mutluluğu, tasayı o zehrin yapış
kanlığı ve zifti içinde saklarlardı soranlardan. 

«Allaha şükür kazanıyoruz.» derlerdi... «Bir 
lokma ekmek parası giriyor cebinize» derlerdi. 
«Gelecek yıl, daha çok para girer cebinize» der
lerdi. 

«— Gördün ya.» dedim kazandığın parayı... 
Hiç sesini çıkarmadı, 
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- «— Çocuk da hastalandı ağabey, çıban sar
dı her yerini... Doktora götürdüm, elli liralık 
ilâç yazdı..» deyiverdi sonra. 

«— Kaç yaşında çocuk.» dedim. 
«— Üç aylık» cevaJbını verdi. 
Tütün ve çıibanlı çocuk... Sonra elji liralık 

doktorun yazdığı ilâç.. Bankadan alman kredi
lerin ödenmesi... Ve aniden, kafaya ok gibi sap
lanan bir soru: 

«Bu yıl aç kalırım yedi liradan satmam tü
tünü... Açıldı maymunun gözü gayrı...» 

Boğaz tokluğuna bir geçim: 
Yapılan istatistiklere göre 454 bin tütün eki

cisi var Türkiye'de... Ve beş yıllık plânlama bir 
köylü ailesini 5,9 olarak kabul ettiğine göre 
3 milyon kişi tütün ziraati ile uğraşır, yurdu
muzda... 

1966 yılı Türkiye tütün rekoltesi ise 158 mil
yon kilodur ve bu rakımın 118 milyon kilosunu 
ise Egeli tütün ekicisi üretir... Ve Ege'de 2 mil
yonun üzerinde insan, sırf bu yüzden geçinir... 
Kıt kanaat bir geçim, boğaz tokluğuna bir ge
çimdir bu.... 

Ekicinin bir koçanı vardır elinde... Bu ko
çan, hayatıdır onun. Yaşaması iki - üç yap
raklı bir kâğıt parçasına bağlanmıştır... 

Kapkaççı tüccar dedikleri adamlar, şu gün
lerde köyleri taramaya bağlıyacaklardır. Beş li
ra karşılığında, ekicinin elindeki koçanı alacak, 
yüz binleri ceplerine indireceklerdir. O meşhur 
«tütün kumarı» başlamak üzeredir... 

i 
Beş yüz lira para koyacaktır, kapkaççı ce

bine, ve ver elini dağ köyleri... 
Dağ köylerindeki tütünü aç... Tütünün ran

dımanı, ova köylerine nazaran daha düşük... 
Türlü yalan dolanla alacaktır" koçanı o biçare 
insanların ellerinden.. 

Borç gırtlağa kadar... Kredileri ödemek lâ
zım..» 

«Eeee, bak yine geldik, nasıl tütünleriniz.» 
«Siz bilirsiniz beyim...» 
«Sizin köyden başka hiçjbir köye uğramadım. 

Rahmetli babam da sizin köyden alırdı tütü
nü...» # 

Ve bir sürü üç kâğıtçılık ve bir sürü hok
kabazlık... 

Binlerce kilo tütün 500 liraya bağlanır,., 
Sonra ne olur? 

16 — 
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Olacağı malûm... 0 kapkaççı, yani aracı tüc
car, faraza binlerce kilo tütün bağladı beş yüz 
lirayla... Alacak onu İzmir'deki ihracatçıya kilo
su sekiz liradan satacak. 

Köylüden, ortalama, olarak yedi liradan al
dığım düşünün; işte kiloda bir lira... Eğer insa
fa gelip de yüz bin kilo tütün bağladıysa yüz-
bin lirayı, yorulmadan indirecek cebine... 

En büyük dertlerinden birisi de üreticinin, 
«ıskarta» adi verilen, işe yaramıyan tütündür... 
Tüccar, köye geldiği zaman en iyi tütün yetiş
tiren kimse, ilk kez onun yanına uğrar... 

«İyi tütüne, iyi para» sözü işte burada uygu
lanır... Ama bu-uygulamanın arkasında birtakım 
gerçekler yatmaktadır. 

Tüccar eksperleri, şöyle göz ucuyla bir bakar 
tütüne.. Tütün altın sarısı, tütün yüksek ran
dıman... 

«Oniki kayme verdim» der... Ekici, «Eh bi
raz daha bey» diye cevap verir... Tüccar : 

«Oniki elli, son fiyat» diye tutturur... 
Alan razı, satan razı hesabı, anlaşır ekici, 

tüccarla... 
İşte burada, «Tütün oyunu» kendisini göster

miştir. Transfer muameleleri, çeki filân der
ken, bir de bakar ekici «300 kilo tütün ıskarta.» 

Iskarta tütün ne demek? Diye soracaksınız... 
Küflenmiş, çürümüş, yani işe yaramıyan tütün 
demektir ıskarta tütün... 

Ama, kilosu 12,50 liraya satılan tütünün için
de ıskarta tütün bulunur mu hiç... Bulunmasına 
bulunmaz ama, ne yapsın üretici... Bin kilo tütünü 
varsa, yüz kilo, iki yüz kilo, haydi üç yüz kilo 
tütün ıskarta olsun. 

Onun kilosunu on kuruştan satsın.. Ve son
ra da, «— iyi be, benim tütünüm içinden 300 
kilo ıskarta çıkmiş... Bunada şükür» demekten 
kendisini alamaz... 

Bir de kötü kalite tütün yetiştiren ekiciyi 
düşünün., işte onun durumu yürekler acısıdır... 
Tekel eksperi, gelecek de bakacak tütününe... 
Olacak i§ mi bu... Daha önceleri de söylediğimiz 
gibi parasızlıktan kıvranıyor. Her şeyi göze 
alacak ve tüccara satacaktır tütününü... Tabiî, 
sattığı tütünün yarısı ıskarta... 

Bu ıskarta tütünü ne yapar tüccar?... 
Bunu, elli yıllık tütüncü, Gördes'in Araplı 

köyünden 75 lik Murtaza Güleç anlatsın: 
«— Iskarta diye diye anamızı ağlattılar bi

zim... İyi tütün yetiştirirsin yine ıskarta derler... 
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Kötü tütün yetiştirirsin yine ıskarta derler... 
Ben de.şaştım bu işe... 

Bizden ıskarta tütünün kilosu on kuruştan 
alan tüccar, onu paçal yapar, yani kendi fabri
kalarında işler ve satar evlât... Bunu her tütün
cü bilir... Tütün tarlasına her giren insanın için
de (ıskarta) diye bir söz vardır... 

Tütüncünün elinden alınan ıskarta tütün, as
lında ıskarta değildir... Hepsi de aynı kalitedir... 
Ne çürümüş, ne küflenmiştir... 

Ama, «ıskarta» sözü çıktı mı ağızdan, o gü
zelim tütünün en azından yüz kilosu» ıskartaya 
ayrılır. 

Aslında ıskarta tütün vardır köylünün elin
de... Ama bu, taban ve kesiklere dikilen yerler
de görülür ekseriya... Zaten yasaklanmıştır. «Ta
ban ve kesiklere» tütün ekimi... 

Bütün ümit Tütün Kanununda : 
Tütüncü, bitmiyen senfoninin anıları ile ya

şar... Tütüncü rüzgârın fısıltısında uyur gece
leri... Aslında uyumak değildir bu... 

10 yaşındaki bir çocuk sabaha dek tütün kır
sın diye; sınava giren öğrenciler gibi hap içip, 
sabahı eder, «tütün deniz» inde... Bir tütüncü 
köyünde, gözlerimle gördüğüm bir manzarayı 
anlatmadan geçmiyeceğim... 

Daha horozlar ötmemişti... Ama Manisa'nın 
Bostanlı köyü ayağa kalkmıştı... Yılda 4 balya 
tütün üreten ismail Üye ile akşam yemeğinden 
sonra sohbete dalmış, saatlerin nasıl ilerlediğini 
bile anlamamıştık... 

İsmail efendi, bildiklerini gördüklerini an
latıyordu bana... Tek düşüncesi tütününü iyi 
bir fiyatla satmak, tefecinin yüzde yüz faizini 
ödemek ve geriye kalan bir kaç kuruşla bir yıl
lık geçimini sağlamaktır.. 

Güneş Yunt dağı eteklerinden doğacak ve ilk 
ışıklarını Bostanlı köyünün insanları üzerinde 
yansıtacaktı... Ama ne zaman? Daha güneşin 
doğmasına en azından üç saat vardı... Kerpiç du
varlı beyaz badanalı evin insanları uyanmaya 
başlamıştı yavaş, yavaş... 

ilk kez Nuri uyandı... Uykulu gözlerle, ye
rinden doğrulup bahçedeki tulumbanın kolunu 
çekmeye başladı... Bir türlü su çıkmıyordu yir
mi metre derinlikten... Baktı olacak gibi değil, 
elini yüzünü yıkamadan, bizim yanımıza geldi... 
Onun arkasından 10 yaşındaki Vedat... 
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Vedat, ilkokulun üçüncü sınıfında öğrenciy
di... Ama o da diğer akranları gibi, «Tütün de
nizi» nde doğmuş, bu denizin bütün tasalarını 
10 yaşında olmasına rağmen öğrenmişti... 

Vedat'a babası Nuri, uyumaması için bir bap 
verdi ve susuz olarak kuru, kuruya içti... 
, Vedat, uyumamak için verilen hapı içtikten 
sanra, babası Nuri'ye dönüp : 

«— Baba, ben ne zaman rahat bir uyku çe
keceğim» diye soruyordu. 

Baba ise, hiç cevap »vermiyor, gözleri o be
yaz badanalı kerpiç duvarlara saplanıp kalı
yordu... 

Yalnız Bostanlı köyünde değildi bu durum... 
Her tütüncü köyünde sürülebilirdi... Çünkü tü
tüncülük aile ziraatidir. Ve bu ziraat çok yön
lü bir özellik taşır... 7 den 70 e dek her insan bu 
«tütün deniz» nde savaş vermeye söz vermiştir 
bîr kez... 

Kim ne derse desin, açtır tütüncü... Onun sır
tından kazananlar, onu hor görenler, «— Yap
masın efendim... Tütüncülükten başka bir ig tut
sun» derler... 

Onlar bunların hiçbirine kulak asmadan, 
«Tütün kanunu çıkacak ve s,iz de bu güç durum
dan kurtulacaksınız» sözlerine aldırmadan, ça
lışmalarına devam ederler... 

Güneş yine her zamanki gibi doğacaktır... 
Tütün tarlalarında çalışan üç milyona yakın in
san, kapkaççıyı, tefeciyi, banka kredisini düşün
meden kıracaktır tütününü... 

Sonra onu askıya verecektir... Kravatlı adam
lar görecektir tütününü olmaya* gelen... 

Tüccarın 1964 yılında aldığı 611 milyon lira
lık tütünün, 600 milyon lirasını devletten kredi 
olarak aldığını bilmiyecektir... Rekoltenin her 
yıl % 35 artığını bilmiyecektir... 1964,1965,1966 
yıllarına ait tütün stoku olduğunu bilmiyecek
tir... İhracatının fire olarak gösterdiği tütünü 
dışarıya 192 kuruştan ihracettiğini duysa bile 
inanmıy aoaktır... 

Bir söz vardır, yıllardır söylenen tütüncünün 
kafasından halen çıkmıyan... 

«— Dik tabana, sat tekel babana» 
îşte bu, onların sömürenlerin ortaya attığı 

bir sözdür. Tütüncüye, kalitesiz tütün yetiştire
cekler ve iyi tütünü de kendileri satınalacak-
lar... Bu yıllardır devam etmiş ve Tekel bu du
rum karşısında taban ve kesiklere tütün ekimi

ni yasaklamıştır... Ama, milyonlarca insan ilk 
kez bunun farkına varmamış taban ve kesikle
re tütün dikmiştir... 

Halen, bir «tütün kanunu» çıkmamıştır... 
Tütüncü, ezilmektedir... Tütüncü sömürülmekte
dir... 

Kapkaççı tüccara «dur» diyen olmıyacak 
mıdır? Dünyanın neresinde görülmüştür, en 
azından binlerce kilo tütünün «beş lira» karşı
lığında bağlandığı?.. 

Ve bir oyun sürüp gidecektir... 
Ne kadar yazılsa, ne kadar çizilse kimse 

umursamıyacaktır... Onlar, kendi tasaları, ken
di ümitleriyle kalacaklardır... Dört yılda bir 
kez bir milletvekili adayı uğrayacaktır yanları
na... Bir iki alımlı söz, belki avutacaktır bu 
tütün denizinin yorgun insanlarını... 

Ama o sömürü düzeni devam edecektir... O 
meşhur «tütün kumarı», «tütün oyununun, ta 
kendisi olmakta devam edecektir. 

İzmir'de çıkan Demokrat İzmir gazetesinin 
2 Şubat 1968 tarihli sayısındaki bir yazıyı da 
okumadan geçemiyeceğiz. 

Üretimle ilgili meseleler : 
Türk tütünü; içiminin nefaseti, kokusunun 

güzelliği, renginin tatlılığı ile ün yapmıştır. 
Yaprakları küçücüktür. Her birinin üzerinde 
göz nuru, altın teri vardır. Foşözlerle biçilip 
hararlara basılmaz. 

Tütünün değerini, içindeki kimyasal mad-
relerin, özellikle, nikotinin miktarı tâyin eder. 
Bu miktar tütünün cinsine göre yüzde 0,6 ile 
16 arasında değişir. Virjinya tütünlerinde ni
kotin miktarı yüzde İ l , Türk tütünlerinde yüz
de 1,5 - 2 kadardır. Bütün talihsizliğine rağmen 
hâlâ aranıp sorulmasının nedeni budur. 

Türk tütününe, bu emsalsiz niteliğinden 
ötürü bugüne kadar gösterilegelen rağbet, bir 
yandan başlıca müşterimiz Amerika'lılann tü
tün zevklerinin yıllarca evvel bir başka isti
kamete yöneltilmesinden, Öte yandan gelip 
geçmiş iktidarların ekiciyi mümkün olduğu 
kadar fazla ürün kaldırmak sevdasına düşür
müş olmasından dolayı, günden güne azalmak
tadır. 

Türk tütünün ezeli ününü gölgelemek isti
dadını gösteren düşük kaliteli, kaba ürünlerin 
ortaya çıkmış olması, yukarıda işaret ettiği-



M. Meclisi B : 56 1 . 3 . 1968 O : 1 

miz, sakat politikanın eseridir. Her yıl, özel
likle seçim zamanları tütün bölgelerine yayı
lan iktidar politikacıları : «Ekicinin elindeki tü
tünü son yaprağına kadar satınalacağız» diye 
bar bar bağırırlardı. Nitekim aldılar ve mem
leket ekonomisinin bu bir numaralı değerine 
göz göre göre kıydılar. Bugünkü çıkmaza sok
tular. / 

Durum Adalet Partisi iktidarı zamanında 
değişmiş değildir. Bugün de yetkililer, «son 
yaprağa kadar satmalına» sloganına sarılmış 
görünmektedirler. Oysa bu tutum tütünün üre
timiyle ilgili sorunlardan hiç birini çözümle-
mez. Dış pazarları kaybetmemek, hattâ yeni 
pazarlar kazanmak için hem tütünlerimizin ka
litesini düşürmemek, hem de fiyatını dünya pa
zarları fiyatlarına uydurmak zorjunluğundayız. 
Bu nedenle, tohum ıslahı, miktar ve saha tah
didi meselelerinin yeniden ve önemle ele alın
ması gerekir. Bu da ancak, en azından dört 
yıldır uyutulmakta olan, «tütün ve Tütün Te
keli Kanunu» nun biran önce çıkarılması ile 
mümkündür. 

Fiyat meselesine gelince... Tütünlerimizin 
dünya pazarlarına kolaylıkla sürülmesini sağ
lamak için evvelâ maliyeti düşürmek; sonra da 
dış ticaretimizi normal kanallara yöneltmek 
icabeder. 

Maliyeti düşürmek, tütüncülükte (küçük zi-
raati),' başka bir deyimle (aile ziraati) ni ya
şatmaya bağlıdır. Bu amaçla alınmış tedbirleri 
titizlikle uygulamak gerekir : 
1 1; Ekiciye dekar başına verilen kredi genel 
olarak tatminkâr değildir. 

2. Kredinin vaktinde ve yeterince verilmesi 
kadar ekiciye büyük külfetler yüklenmeksizin 
verilmesi de üzerinde durulacak noktalardandır. 
Muameleleri basitleştirmek, kayırmaları kaldır
mak, faiz hadlerini indirmek, hattâ birkaç yüz 
lira)ik küçük kredileri faizden muaf tutmak 
isabetli bir hareket olur. 

3. Ekicinin fidelikler, kurutma ve balyala
ma için lüzumlu malzemeyi ucuz ve kolay teda
rikine yardım edilmelidir. 

4. Hızla yükselen toprak kiralarının mali
yet üzerindeki etkisi düşünülerek topraksız kü
çük ekicinin biran önce topraklandırılması yo
luna gidilmelidir. 

Türk tütününün üretimle ilgili bu mesele
leri, «Son yaprağa kadar satmalma>x va'diyle 
çözümlenmez. İşi kökünden ele almak, tutarlı bir 
politika tesbit etmek gerekir. Aksi halde yıl
lardır olagelenlerin, daha yıllarca olmakta de
vam etmesi mukadderdir. Türk tütünü, gücü ko
laya; sistemli çalışmayı, üstünkörü çabalamaya 
tercih edecek dirayetli bir iktidar beklemekte
dir. 

İzmir basını tütün piyasasını adım adım izle
miştir. «Demokrat İzmir» bunlardan biridir, gü
nü gününe verdiği haberleri aynen almakta ya
rar görüyoruz : 

«Tütüncüler kan ağlıyor... 
Fiyatlar bâzı yerlerde 2 liraya kadar düştü. 
Alım bölgesinde panik havası hüküm sürüyor. 
Tütün alım merkezlerinden gelen haberler 

dün de «müstahsilin kan ağlamaya devam etti
ğini» göstermektedir. 

Egeli tütün ekicileri, ilk günün sembolik baş 
fiyatlarının görülmemiş bir şekilde düşmesinden 
yakınmaktadırlar., Bâzı yerlerde tütün 1-2 li
raya kadar düşmüş bulunmaktadır. Yeni Fo
ça'da dün hem Tekel hem de tüccar 2 liradan 
bir hayli tütün almıştır. 

Piyasanın açılışı sırasında ekici arasındaki 
yaygın endişe, korku, üzüncü ve telâş havası, 
bölgeden alınan bilgilere göre, paniğe düşmüş 
durumdadır. Bölgenin en iyi tütünlerini yetiş
tiren Gâvurköy bölgesi civarında bile tütün fi
yatları 3 liraya kadar düşmüş bulunmaktadır. 

. Tekel pasif davranıyor... 
Manisa Tekel Başmüdürlüğüne bağlı 17 alım 

merkezinde, bu yılki 42 milyon 400 bin kiloluk 
rekoltenin dörtte biri Tekel ve tüccar tarafın
dan satınalınmıştır. Bölgemizde 12,75 lira olan 
Tekel baş fiyatının altında alımlara devam edil
mektedir. Tekel Salihli bölgesinde 5,25 liraya 
kadar alım yapmıştır. 

Tekel 12,75 lira ile 5,25 lira arasında 2 mil
yon 43 bin 840 kilo (40 664 balya) tütün satın-
almıştır. 

Tüccar, Tekelin nazlanmasını fırsat bilmiş 
ve fiyatları 3 liraya kadar düşürmüştür. Tüccar 
9 ile 3 lira arasında 10 milyon 347 bin kilo 
(172 460 balya) tütün satınalmıştır. 

Tekelin pasif davranışı yüzünden ekici ne ya
pacağını şaşırmıştır. Tüccarın düşük fiyatları 
yüzünden Tekelin kapısını aşındıran ekici, bu-

19 — 
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radan da yüz bulamamakta ve eksperlerin yol
larını kesmek zorunda kalmaktadır. Fiyat öğ
renmek için bile olsa tüccara giden ekici, dönü
şünde Tekele malını satamamaktadır. 

Nerede ne kadar mal alındı? 
Çeşitli alım merkezlerinde Tekel, tüccar ve 

Amerikalıların aldıkları mâl miktarı şöyledir : 

Demirci : Tekel 334 balya, 7,35 ile 11,75 li
radan, tüccar ve Amerikalılar piyasaya girme
miştir. 

Salihli : Tekel 1 050 balya, 5,25 ile 12,75 li
radan. Amerikalılar piyasaya girmemiştir. Tüc
car 1 600 balya, 4 ile 9 lira arasında. 

Alaşehir : Tekel 700 balya, 7 - 17,25 lira
dan. Amerikalşlar piyasaya girmedi. Tüccar 60 
balya 6,80 - 9 liradan. 

Sarıgöl : Tekel 2 600 balya, 6,75 - 12,25 li
radan. Amerikalılar piyasaya girmedi. Tüccar 
200 balya 4 - 9 liradan. 

Kula : Tekel 500 balya, 5 - 11,75 liradan, 
Amerikalılar 2 bin balya, 6,50 - 8 liradan. Tüc
car 26 bin balya, 3 - 8,50 liradan. 

Selendi : Tekel 130 balya, 5,75 - 11,75 li
radan. Tüccar ve Amerikalılar piyasaya girme
mişlerdir. . • * 

İkinci gün sonunda satışlar : 
Ton 

Tekel 
A.B.D. 
Tüccar 

17 516 
2 914 
31 364 

Toplam 51 794 
Tüccar ıskarta çıkarıyor; 
Turgutlu - Tüccarın 3437 sayılı Kanuna 

rağmen ıskarta çıkarması ekici tarafından pro
testo edilmektedir. Tüccarın bu' tutumunu ilgi
lilere aksettiren ekicilere itidal tavsiye edil
mekte, her hangi bir tedbir alınmamaktadır. 

Tekel iki günde 8,55 ile 12,75 lira arasın
da 9 200 baJlva tütün satmalmıştır. Tüccar ise 
fiyatları 3,50 liraya* kadar düşürmüş ve 8 li
radan yukarda mal almamıştır. îki günde 
tüccar 13 bin balya tütün almıştır. Tüccar 
daha çok rekoltenin yüksek olduğu yerlerden 
ucuz fiyatla tütün alıp, stokunu tamamla
maktadır, 
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Aydm'da 13 milyon ıkilo tütün satıldı. 
Aydın - Tekel ve tüccar bölgemizdeki. .19 

alım merkezinden 13 milyon 500 bin kilo tü
tün almıştır. Tekel ikinci günde fiyatları 4 
liraya kadar düşürmüş ve bu yüzden ekici güç 
durumda kalmıştır. -

Amerikalı tütün firmaları ile tüccar da 4 
lira ile 8 lira arasında alım yapmıştır. 

Tekel 21 bin 609 balya, Amerikan tütün 
firmaları 2 098 balya, tüccar ise 1 787 balya 
tütün alımı yapmışlardır. 

Çine'de : 
Çine - Muğla yolu ile gelen Tekel Bakanı 

ibrahim Tekin, Tekel dairesine giderek halka 
kısa bir (konuşma yapmış ve sabır ye sükû
net tavsiye etmiştir. Ekiciyi sonuna kadar 
destekliyeceğini söylemesine rağmen halk ga
leyana gelmiş, «biz ıspanak satmıyoruz. Ispana
ğın kilosu 150 kuruş, bizim tütün bu kadar 
da tutmuyor, Tekel bizi tüccarla başbaşa bı
rakmıştır» diyerek bağırıp çağırmalar ol
muştur. 

Tütünlerini satmıyan köylüler : 
Muğla - Merkeze bağlı Güverek köyünde

ki tütün ekicileri 11 liraya mal ettikleri tü
tünlerine Tekelin 6 lira, tüccarın da 4 lira ver
mesini protesto etmişler ve «Fiyatlar > yüksel-
tilinceye (kadar» tütünlerini satmıyacaklarını 
bildirmişlerdir. 

Tekelin 12,75 liralık baş fiyatı, ikinci gün 
6 liraya kadar düşmüştür. Tüccar ise 4 ile 8 
liradan alım yapmaktadır. 

Tekel 6 - 127,5 liradan 11 490 balya, Ame-; 

rikalı firmalar 650 - 8.50 liradan 2 901, tüccar 
ise 4 - 8 liradan, 6 230 balya tütün , almışlar
dır. 

Jandarmalar devriye vgeziyor. 
Foça - Tütünün kilosunun 2 liraya kadar 

düştüğü Bağarası köyünde eksperlerle ekiciler 
sert münakaşalara girişmişler, her an muh
temel olaylar için jandarmalar devriye gezmeye 
başlamışlardır. 

Selim Var adlı bir ekici, Tekel başelısperine 
2 liradan satılan tütünlerin listelerinin okun
masını istemiş, Başeksper ' «Olmaz» cevabını 
verince münakaşalar çıkmıştır. Köyde sinirler 
gergindir. Ekiciler ilk defa 2; liradan tütün 
alındığını söylemekte ve Tekeli protesto et
mektedirler. 

~- 2(h— 
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izmir milletvekilleri olaylar üzerine Bak
arası köyüne gelmişler ve ekicilerin şikâyet
lerini dinlemişlerdir. Yeni Foça bucağında mil
letvekillerine, «ne yüzle geldiniz, perişan faa
limizi görmek hoşunuza mı gidiyor» diye bağ-
rılmıştır. 

Iskartaların fiyatı : 50 kuruş. 
Urla - Tekel piyasasının açılış günündeki fi

yatlarını ikinci günde birden düşürmüş ve 
tütünleri 6 - 5 liradan almaya başlamıştır. Tüc
car ise hemen hemen her ekicinin 4 - 5 balya 
tütününe ıskarta damgasını vurmakta ve ıs
kartaların kilosunu da 50 kuruştan satınalmafc-
tadır. 

Bölgemizde iki gün içinde 2 milyon 600 
bin kilo (14 bin balya) tütün satılmıştır. Te
kel 6 - 8 liradan 5 bin balya, tüccar ise 4 - 8 
liradan 9 bin balya tütün almıştır. 

A. P. li Vilâyet Encümen Âzası Müberra 
Kıran ekicilerle konuştuktan sonra «vatandaş
ların hakla böyle mi korunacak, milletvekili 
beyler gelsinler de milletin hallini görsünler» 
demiştir. 

Acı tütün acı getirdi : 
Tütün piyasasının ikinci gününde beklen 

nen olumlu gelişmelerin gittikçe karamsar 
bir ortama dönmesi neticesi, çeşitli kuruluşlar 
da yayınladıkları bildirilerde tütün ekicisinin 
acısına katılmışlardır.» 

Gaziemirli yüksek öğrenim gençliği, dün pi
yasanın durumunu protesto eden bir bildiri 
yayınlamıştır. Bildiride özetle şöyle denilmek
tedir ':'•• 

«Açıklanan fiyatlar, 13,25 lira ile 3 lira ara
sında değişiyor. Aradaki 10,25 lik fark Gâvur-
köy gibi uzun yıllar dünyaca isim yapmış bir 
bölgede «kiciyi hayal kırıklığına uğrattı. Bir
kaç müstahsıla verilen 13,25 liralık başfiyat 
685,üreticisi olan bir kasabada değerlendirme
nin ölçüsüzlüğünü gösteriyor. Bu ölçüsüz değer
lendirme karşısında üretici sadece kaderine is
yan etmekle teselil bulabiliyor..» 

Tütüne «Ispanak gibi» diyen bakan protesto 
edildi. 

IŞge ekici tütün piyasasının ilk günü, 27 
milyon kilo tütün satılmış, bu miktarın 17 mil
yon kilosunu tüccar, 8 milyon kilosunu Tekel, 
2 milyon kilosunu da yabancı armalar almış
lardır. 

Ekici tütün piyasasının ilk iki gününde müs
tahsil, Tekelin yavaş alımlarından ve tüccarın 
devamlı şekilde ıskarta çıkartmasından şikâyet 
etmiştir. Bu arada Tekel Bakanı ibrahim Te
kinin açılış konuşmasında «100 milyon kilo 
stok var» şeklindeki sözleri müstahsil arasında 
manidar, karşılanmış, (ekiciler «Bakan bu söz
lerle bizi tüccarın kucağına itti» demişlerdir. 
Tekelin 13,25 lik baş fiyat yüksek kaliteli ve 
küçük partiler halindeki tütünlere «Gösterme
lik» olarak tatbik edilmiş, fiyatlar âni olarak 
7 ve 4 liraya kadar düşmüştür. 

Piyasadaki fiyat düşüklüğü ve tüccarın de
vamlı ıskarta çıkartması nedeniyle Gümrük ve 
Tekel Bakanı İbrahim Tekin gittiği her tütün 
bölgesinde ekicilerin* sert protestolariyle karşı
laşmıştır. Tütün ekicileri Akhisar, Karaoğlanlı, 
Turgutlu, Cumaoyası ve Seydiköyde Bakana 
«Bizi sattınız, açız, aç. En kısa zamanda sizin 
yerinize hakiki çiftçileri kendi temsilcimiz ola
rak Meclise sokacağız» diye bağırmışlardır. 

Biz ölelim, siz Ankara'da yaşayın... 

Akhisar, Turgutlu ve Cumaovası çevrelerin
de kızgın tütün ekicilerini teskin etmesini yu
varlak sözlerle becerebilen Tekel Bakanı i. Te
kin, en sert tepkiyi Türkiye'nin en kaliteli tü
tünlerini yetiştirmekle ün salmış, Seydiköy'de 
görmüş, ekiciler bakanı feci şekilde tartakla
malardır. 

Seydiköylü ekiciler Bakana «4 liraya tütün 
verdik. Biz Hükümet etmiyoruz. Kötü tütün 
yetiştiriliyorsa bunun mesulü siz politikacılar
dır. Bizim bölgemiz yalnız Türkiye'de değil, 
dünyada nam salmış bölgedir. Diğer bölgelerin 
günahını bize yükliyemezsiniz» deyip Bakanı 
tartaklamaya başlayınca Gümrük Bakanı Te
kin sinirlenip «yaygarayla meselenizi hallede
mezsiniz. Yaygara yapmayın. Ispanak gibi tü
tün yetiştirmişsiniz» diye bağırmıştır. 

Bakanın bu ithamına fena halde sinirlenen 
Seydiköylü tütün ekicileri «Seydiköy'de ıspa
nak gibi tütün yetişmez. Altın gibi tütün yeti
şir. Siz tütünden n» anlarsınız. Ispanağın fiya
tı bile bugün 2,5 lira siz 2 liradan tütün alıyor
sunuz. Pırasa satmıyoruz, tütün satıyoruz. Tes-
bitler tamamen yanlış olmuştur. Destekleme ya
pacağınızı söylediniz köstekleme yaptınız» diye 
bağırmışlar ve Bakanı tartaklamışlardır. Ekici
lerin bu davranışları karşısında İbrahim Tekin 
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derhal otomobiline binmiş ve Seydiköy» ü terk 
etmiştir. Bakanın otomobili ilçeden ayrılırken 
ekiciler arkasından «Bir daha Seydiköy'e gel
meyin» diye bağırmışlardır. Seydiköy'de Baka
nı tartaklıyanlar arasında çok sayıda tanınmış 
A. P. linin bulunuşu dikkati çekmiştir. 

A. P. liler 3akan tartaklanırken «biz bura
da ölelim. Siz sırtımızdan Ankara'da beyler gi
bi yaşayın. Size 5 bin lirayı sırtımıza binin di
ye değil, dertlerimizle uğraşın diye veriyoruz. 
Bizim karnımızı seçim kanunu değil, çıkmasını 
dört gözle beklediğimiz Tütün kanunu doyu
racaktır» diye bağırmışlardır. 

Piyasa tefecilerin elinde : 
Alınan bilgiler Ege eKici tütün piyasasının 

tefecilerin eline düşmek üzere olduğunu göster
mektedir. Halen bâzı alım merkezlerinde tefe
ciler hâkimiyeti ellerine geçirmiş durumdadır
lar. Tekel' den ümidini kesen çaresiz köylüler 
tütünlerini 2 - 3 liralık fiyatlarla »tefecilere sat
maya başlamışlardır. Ekiciler bu konu etrafın
da şöyle konuşmaktadırlar: «Birtakım kişiler 
Devletten, bankalardan aldıkları kredilerle te
fecilik yapıyorlar. Bu krediler arasında asıl 
üreticilere verilseydi, tefecilere meydan açılma
mış olurdu. Devlet ekicilerin sömürülmesinde 
kapkaççı tüccarın maşası oluyor. Tekel bizi tüc
car ve tefeciyle karşıkarşıya bırakacağını daha 

, piyasanın ilk gününden belli etti. Bu hal köylü
yü madden ve manen perişan etti.» 

Kredi sorunu : 
Tütün ekicisi için en önemli unsurlardan bi

ri, Devletten kredi yardımı alamayışıdır. Bu 
yüzden Devletten çok miktarda kredi alabilen 
tüccarın buyruğuna girmekte, elindeki tütünü
nü yok pahasına satmaktadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının bu konuda 
yaptığı araştırmadan bir pasaj sunmak istiyo
ruz. Bu araştırma Türkiye'deki kredi sorunu
nu ve köylünün nasıl bir üvey evlât muamele
si gördüğünü pek açık - seçik bir biçimde ver
mekte ve tütün ekicisinin kredi durumu da 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

«Türkiye'de nüfusun hızlı artışı, geleneksel 
hukukî ilişkiler köylü ailelerinin büyük çoğun
luğunu ya topraksız ya da yetersiz toprak sahi
bi durumuna sokmuş, ayrıca işletmelerin çok 
küçük ve dağınık bir hal almasına yol açmış
tır. Bugün memleketimizdeki işletmelerin bü-
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yük bir oranı cüce işletmeler haline gelmiştir. 
Bu işletmelerin sahipleri ancak, tüketim ihti
yaçlarını karşılıyabilmekte, üretimi artırıcı 
yönde yatırım yapamadıktan başka, yeni üre
tim mevsimine çok defa üretim sermayesinden 
yoksun olarak girmektedirler. 

Bu bakımdan Türkiye'deki tarımsal kredi 
müesseseleri, kredileme kapasiteleri ve sistem
leri köylerimizin sosyo ekonomik oluşumlarına 
ciddî olarak etkili olmaktadır. 

Bugün tarımsal işletmelere kredi veren baş
lıca kurum T. O. Ziraat Bankasıdır. Anılan ban
kanın kredi hacmmda, bilhassa İkinci Dünya 
Savaşından sonra izlenen gelişme 1965 yılında 
doğrudan doğruya üreticiye verilen kredi ola
rak: 1.700 milyon tarım kredi kooperatifleri
ne: 850 milyon. Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liklerine 485 milyon; Kontrollü Tarımsal Yatı
rım Kredisi olarak: 102 milyon; tohumluk yar
dımı kredileri olarak 150 milyon olmak üzere 
toplam olarak 5.171 milyon Türk lirasını bul
muştur. 

Mevcut kredileşme gücümüzün tarımsal iş
letmelere dağılımı, kredileme düzeni, üretime 
etkilerini gözden geçirmek için T. C. Ziraat 
Bankasınca doğrudan doğruya üreticiye verilen 
kredilerin incelenmesi yoluna gidilmiştir. 

T. O. Ziraaf Bankasının 1965 te ve yılı için
de ikraz edilen kredi tutarı 1 041 866 829 Tl. 
nı bulmuştur. Aynı yıl içinde anılan krediler
den yararlanan işletme sayısının 1 083 728 ol
duğu görülmektedir. 

1963 tarım sayımı örnekleme sonuçlannda 
Türkiye'de ziraat yapan işletmeler 3 404 699 
kaydedilmektedir. (Toprağın tümünü kiraya 
veren işletmeler dâhil edilmemiştir.) 

Bu duruma göre, yaklaşık olarak,' Ziraat 
Bankasımn verdiği krediden tüm işletmelerin 
ancak üçte biri yararlanabilmektedir. 

Diğer yandan, bankaea 1965 yılında işlet
melere açılan ortalama kredi 961,37 Tl. dır. 
Anılan ortalama kredi 1962 - 1964 yıllan ara
sında 640,50 Tl. ile 779,09 Tl. arasında değiş
mektedir. ' 

Diğer yandan 1962 - 1965 döneminde, işlet
melerin kredilenmelerinde büyük bir dengesiz
liğin mevcudolduğu görülmektedir! Yıllara gö
re, işletmelere verilen vasati en az kredi, sıra-
siyle 84.50, 75.65, 72.38 ve 296.82 Tl. arasında 
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değişirken ortalama en fazla verilen kredide 
346 500, 191 000, 360 500 ve 626 000 Tl. arasın
da değişmektedir. 

En az kredi alan işletme ile en fazla kredi 
alan işletmeler arasındaki fark çok büyük olarak 
gözükmektedir, ödeme gücü olan ve tarımsal 
üretime ciddî olarak katkıda bulunabilecek bü
yük işletmelerin Ziraat Bankası kredisinden ge
niş oranda yararlanmaları teorik olarak ileri sü
rülse dahi, küçük işletmelerin yeterince krediyle 
desteklenmemesi olumlu olarak mütalâa edile
mez. Ayrıca 1962 yılına göre 31 işletmeye top
lam olarak ve yılı içinde 10 739 047 Tl. kredi ve
rilmesine karşılık, 148 754 işletmeye 12 570 049 
Tl. kredi verilebilmesinin yaratacağı ekonomik 
ye sosyal problem ortadadır. 

Aşağı tabloda 1962 den bu yana, 300 Tl. a ka
dar kredi alan işletmelerin sayısı gösterilmiştir. 

300 Tl. kadar Yıl içinde kredi 
kredi alabilen iş- alan toplam iş-

Yıllar letmeler sayısı letme sayısı 

1962. 550 258 1 171 951 
1963 635 726 1 352 114 
1964 462 320 1 195 219 
1965 853 842 1 083 778 

Tablonun incelenmesinden, Ziraat Bankasın
dan kredi alan toplam işletmelerin yaklaşık ola
rak % 50 sinin 300 liraya kadar kredi alabildi
ğini göstermektedir. Kredinin yetersiz oluşu, ta
rımsal üretimi artırmak için verilen kredinin 
tüketime yönelmesi sonucunu doğurmakta ve 
üretime etki etmemektedir. Büyük işletmelere 
verilen kredi de, büyük işletmelerin bir üneti 
ürün elde etmek için kullandıkları girdi endeks
lerinin yüksek oluşu nedeniyle çok düşük verim
de kullanılmaktadır. (Anılan endeks1 Devlet 
çiftliklerinde biriken büyük işletmelerde 3 - 10 
arasında değişmektedir.) 

Bu durumlar tarımda entansiyeye geçerek, 
üretimin ve verimliliğin artırılmasına olumsuz 
yönde etki yapan etmenlerin başında gelmekte
dir. 

Tarımsal kredinin dengesiz dağılımını yara
tan, toprak varlığının İşletmelere dengesiz dağıl
mış olması keyfiyetidir. Bugün Ziraat Bankası, 
tarımsal işletmelere maddi teminat karşılığında 
kredi verme durumundadır. 

Maddi teminat köylük yörelerde genel ola
rak gayrimenkul üzerinden yapılmaktadır. Tür
kiye'deki mevcut tarımsal işletmelerin 2 048 318 
inin (1 - 50) dekar toplu toprağa sahip, yine 
mevcut işletmelerin 2 132 288 nin (1 - 50) de
karlık toprağı işletme durumunda oldukları 
(mülk sahibi, ortakçı, kiracı v. b.) dikkate alı
nacak olursa, işletmelerin Ziraat Bankasından 
aldıkları kredi miktariyle, işletme büyüklükleri 
arasındaki paralelliğin nedeni daha kolay anla
şılmaktadır. 

Diğer yandan kredi karşılığı ipotek edilen 
toprağın vasıfları da alınacak ya de verilecek 
kredinin miktarı üzerinde etki etmektedir. Zi
raat Bankası kredi karşılığı ipotek edilen top
rağa, toprağın verimlilik derecesine göre deği
şen bir barem sistemi uygulamaktadır. Anılan 
barem bölgelere, hattâ mevkilere göre değişmek
tedir. Anılan barem toprağın gerçek değeri ile 
karşılaştırılamıyacak derecede düşüktür. Bu da 
üretimi artırmak için ciddî olarak toprağa ya
tırım yapmak istiyen işletmelerin yeterli kredi 
almasını engellemektedir. 

Türkiye'de kadastro işleminin tamamlanama
mış bulunuşunun da kredileme sistemine olum
suz yönde etki ettiği görülmektedir. Birçok iş
letme, sahibi olduğu toprağı, tapusuzluk nede
niyle ipotek etme olanağını bulamamakta bunun 
sonucu olarak da kredi alamama durumunda 
kalmaktadır. 

Mevcut kredi olanaklarının yetersizliğinin ve 
kredi dağılımındaki dengesizliğin, tefeci denilen 
ve tarımsal işletmelere yüksek faizle kredi ve
ren müessesenin doğmasında ve yaşamasında 
önemli bir faktör olduğu görülmektedir. İşlet
meler, kredi ihtiyaçlarını, yıllık faiz oranı % 25 -
30 arasında değişen, bâzı ahvalde ürünün alivre 
satılmasiyle daha da yüksek orana yükselen fa
izle kredi bulmak zorunda kalmaktadırlar. 

Bâzı ahvalde, Ziraat Bankasınca, büyük iş
letmelere açılan kredilerin, küçük işletmeler için 
yeni bir kredi kaynağı olarak işletilme temayü
lünü gösterdiği de izlenmektedir. 

Kredi yetersizliğinin ve mevcut kredileme 
politikasının meydana getirdiği diğer önemli bir 
sorun da, toprak yoğunlaşmasına, endirekt yol
lardan sebeboluşudur. 

Krediye ihtiyacı olan küçük işletmeler, Zira
at Bankasında, ihtiyacı olan krediyi alamayın-
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ca, ihtiyacı olan krediyi yüksek faizle toprağını I 
ipotek etmek suretiyle başka kaynaklardan kre
di bulmakta, borcunu ödiyemediği takdirde top
rağı ya tefeci tarafından alınmakta ya da te
feci yoliyle, toprak alma gücüne sahip büyük 
işletmelere satılmaktadır. Yüksek" faizle kredi 
bulma yolu köylünün sömürülmesini toprağın
dan olmaya kadar götürebilmektedir. 

Sonuç olarak, tarımsal kredi kapasitesi ve 
dağıtım sistemi köylük yerlerde sosyal tabaka
laşmayı teşvik edici veya asgari anlamda hali
hazır durumu muhafaza' edici nitelikte gözük
mektedir. 

Yukardan beri tütün ekicisinin içinde bulun
duğu fecî durumu anlatmaya çalıştım. 

Hükümet, tütün ekicisini de içine alan Ana
yasanın 45, ve 52 nci maddelerindeki buyrukları 
yerine getirmediği gibi bu maddelere tamamen 
ters düşen bir düzen uygulamaktadır. Anayasa
nın 45 nci maddesi şudur : 

«Devlet, çalışanların, yaptıkları işe uygun ve 
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlamalarına elverişli adaletli bir ücret elde et 
meleri için gerekli tedbirleri alır.» 

52 nci maddesine ise : 

«Devlet, halkın gereği gibi beslenmesini, ta
rımsal üretimin toplumun yararına uygun ola
rak artırılmasını sağlamak, toprağın kaybolma
sını önlemek, tarım ürünlerini ve tarımla uğra- I 
şanların emeğini değerlendirmek için gereken 
tedbirleri alır.» buyruğu vardır. 

Hükümetin, Anayasanın kendine yüklediği I 
bu görevleri yerine getirmemesi yanında Anaya- I 
sanjn bu açık buyruklarına karşı doğrultuda bir I 
çalışma düzeni kurması ve milyonlarca ekici 
köylüyü perişan etmesi dikkate 'alınarak bu ko
nudaki sorumluluğunun tesbiti için Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince bir gensoru açılması
na aracılığınızı dilerim. 

29 . 2 .1968 
Kemal Nebioğlu Yusuf Ziya Bahadmlı 

Tekirdağ Milletvekili Türkiye işçi Partisi I 
1 ' 7 Yozgat Milletvekili I 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. I 
.4.— İstanbul Milletvekili8adun:Aren ve Di

yarbakır Milletvekili Tank Ziya Ekinci'nin, dış I 
ekonomik ilişkilerimiz konusunda, millŞ menfaat- j 
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I lerimize aykîn bir politika izlediği iddiası ile, 
I Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair öner

gesi. (11/66) 

BAŞKAN — İkinci önerge, Sayın Sadun 
Aren ve Sayın Tarık Ziya Ekinci'nindir. Okutu
yorum. "' - ' 

.Millet Mecjişi, Başkanlığına 

Memleketimizin sanayileşmesi ve bu yolla 
hızla kalkınabilmesi için geniş ölçüde yatırım
lar yapılmasına lüzum vardır. Bü yatırımların 
yapılabilmesi için; de en önemli unsur dövizdir. 
Gerçekten yatırım mallarının büyük bir kısmını 
dışardan ithal etmek mecburiyetinde bulundu
ğumuz için yatırımların hacmini en ziyade tah-
dideden unsur döviz kıtlığıdır. Bü kıtlığı azalt
manın yollarından birisi de yabancı memleket
lerden borç alabilmektir! Nitekim memleketi-

[ mizde öteden beri bu yola gitmiş ve yabancılar-
I dan kredi voliyle döviz teminine çalışmıştır. An

cak borçlanma suretiyle temin edilen dövizlerin. 
memleket için gerçekten yararlı olabilmesinin iki 
önemli şarjtı vardır. Bunlardan birisi vâde ve fa-

I izin elverişli olması, diğeri de alınan kredinin 
serbestçe kullanılabilmesidir. Diyebiliriz ki, 
ikinci şart, yani kredinin serbest döviz şeklin
de olması şartı vâde ve faiz ile ilgili şarttan da-

. ha önemlidir. Bugün dış krediler konusunda 
memleket yararına olmıyan bir uygulama içinde 

I olduğumuz intibaını veren deliller vardır. Bun
ların tartışılması ve memleket yararına olmıyan 
cari dış borç uygulamasına bir son verilmesi zo
runludur. V 

Bu husustaki rakamları ve tatbikatı izah et-
I meden evvel dış borçlarımızın bugünkü durumu

nu ve ekonomimiz için arz ettiği tehlikeyi belirt-
I mek lüzumunu hissediyoruz : , 

I 1968 malî yılı bütçe tasarısına ait gerekçe-
I nin 1/8 nci sayfasındaki 1 numaralı tabloya gö

re 30 Eylül 1967 tarihi itibariyle dış borçlarımı
zın toplamı 1 329,6 milyon doları kullanılmış 
439,4 milyon doları da henüz kullanılmamış ol-

I mak üzere 1 769 milyon dolardır. Bu yekunun 
en büyük kısmını teşkil eden 687,3 milyon doları 

I A. B. D. ne, 268,5 milyon,doları Almanya'ya, ge
ri kalan kısmı da diğer konsorsiyum üyelerine 
ve milletlerarası kuruluşlara karşıdır. 

Gene aynı gerekçenin 180 nci sayfasındaki 2 
I numaralı tabloya göre bu borçjann anapara ve 
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faizleri için yapılacak ödemeler önümüzdeki ilk 
5 senede ortalama olarak 150 milyon dolar civa
rında olacaktır. Bu borç ödemelerine yabancı 
özel sermaye yatırımlarının kâr transferleri de 
eklenecek olursa önümüzdeki 5 yıl içinde karşı
lıksız olarak dışarıya yapacağımız döviz şeklin
deki ödemeler en az 180 milyon dolar civarında 
olacaktır. 

Oysa ihracatımız bu aynı devre zarfında 
en iyi bir tahminle ortalama 550 milyon dolar 
olacaktır. Bu rakamdan 180 milyon doları çı
karırsak geriye 370 milyon dolar kalır ki, bu 
meblâğ 1950 yıllarının başlarındaki ihracat ge
lirimizden azdır. Hele o tarihlerdeki dolârm 
kıymetiyle bugünkü ve gelecek 5 yıl içindeki 
doların kıymeti arasındaki farkı da göz önün
de tutarsak dış borçlar yüzünden mâruz kal-
dığınıısdöviz kaybının ehemmiyeti daha çok 
anlaşılır, özetliyecek olursak diyebiliriz ki, bu
güne kadar almış olduğumuz dış kredilerin so
nucunda döviz kazanma gücümüz ve kendimi
ze kalacak döviz miktarı 20 sene evveline na
zaran daha azalmıştır. Açıktır ki bu durum 
ters bir durumdur ve alınmış olan kredilerin 
şartlarının kötü olmasının bu durumda büyük1 

payı vardır. 

Şimdi a,naçizgileriyle dış borçlarımızın kısa 
bir tahlilini yapmak isteriz. Bilindiği gibi Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın dış fi
nansman ihtiyacını karşılamak üzere 31 Tem
muz'İ962 tarihinde Türkiye'ye yardim konsor-
siyomu kurulmuştur. BU konsorsiyoma üye 
olan memleketler şunlardır: A. B. D., Batı Al
manya, ingiltere, Belçika, Kanada, Fran
sa, italya-; Lüksenburg, Holânda, Avus
turya, Danimarka, Norveç, isveç, is
viçre ve Dünya Bankasıdır. Milletlerarası para 
fonu, Avrupa ekonomik topluluğu (Ortak Pa
zar) ve Avruıaa Yatırım Bankası konsorsiyum
da miişâhidölarak bulunmaktadırlar. 

ipfîS - 1066, devresinde plânda öngörülen 
dış yardım ihtiyacı 1 milyar 312 milyon dolar
dır, Bu esasa dayanılarak konsorsiyumdan is
tenen. kredi tutarı 87 milyon dolar noksaniyle 
1 milyar 225 milyon dolar olarak, taahhüde bağ
lanmış, ancak bunun da hepsi değil, fakat 
1 milyar 176 milyon doları anlaşmaya bağlan
mış ve bunun da ancak, 963 milyon doları fii
len kullanılabilrniştir. Görülüyor ki, fiilen kul-
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lanılan kredi miktarı talebedilen kredi mikta
rının çok altındadır. Kaldı ki, anlaşmaya bağ
lanmış olan kredilerde taahüdedilen kredilerin 
çok altındadır. 

Yukarıda rakamlar da gerçek durumu ifa
deden uzaktır. Çünkü yukarıdaki rakamlara re-
finansman- kredileri dâhildir. Oysa plânda 
1 milyar 312 milyon dolar olarak öngörülen 
dış yardım ihtiyacı doğrudan doğruya itha
lâta dönüşebilecek kredi miktarlarını göster
mektedir. Bu sebepten ötürü refinansman kre
dilerini hesap dışı bırakırsak 1 milyar 312 mil
yon dolarlık dış kredi talebimize karşılık 974 
milyon dolar taahhüdedilmiş bunun 909 milyon 
doları anlaşmaya bağlanmış ve bunun da sa
dece 752 milyon doları fiilen kullanılabilrniş
tir. 

Yukarıdaki rakamlar açıkça göstermekte
dir ki, dış krediler plânda öngörülen ihtiyaçla
rın ancak yarısı kadarına ulaşabilmiştir. Kal
dı ki, alınan kredilerin serbest olup olmamaları 
daha büyük önem taşır. Dış kredileri bu bakım
dan incelemeye tabi tutmuş olan Devlet Plân
lama Teşkilâtı'nın Türkiye'nin Dış Yardım 
Sorunu adlı yayınında bu konuyla ilgili bilgiler 
vardır. Şimdi bu yayındaki" bilgileri ana çizgi
leriyle belirtmek isteriz: 

Bu yayma göre toplam dış yardım gereğiy
le fiilen kullanılan kredi tutarı arasındaki bü
yük farkın sebebi kredilerin proje kredileri 
istikametinde gelişmesi ve program kredileri
nin konsorsiyom tarafından fazla rağbet gör-
memesidir. Gerçekten proje kredisi olarak 
programlarda öngörülen miktar ortalama ola
rak % 79,3 oranında karşılandığı halde, prog
ram kredisi olarak programlarda öngörülen 
miktar sadece ortalama % 50,6 oranında kar
şılanmıştır. Türkiye'nin talebettiği dış yar
dım miktarı içinde program kredisinin oranı % 
76,4 iken anlaşmaya bağlanan toplam dış yar
dım miktarı içinde program kredisinin oranı 
sadece % 44,5 tir. Ayrıca anlaşmaya bağlanan 
ve fiilen kullanılan dış yardım içindeki progrc.m 
kredisinin oranı devamlı bir düşme eğilimi 
göstermektedir. Nitekim anlaşmaya bağlanan 
program kredisinin toplam içindeki oranı 1966 
yılında, 1963 e göre % 32 lik bir düşüş göster
miştir. Bilindiği üzere proje kredileri genel 
olarak bağlı, program kredileri ise genel ola
rak serbesttir. 
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Devlet Plânlama Teşkilâtının yukarıda 
adını zikrettiğimiz çalışmasının ana çizgilerini 
nakletmekte devam ediyoruz: 

Bu çalışmaya göre Türkiye tarafından ta-
lebedilen program kredilerinin konsorsiyom ta
rafından ancak %'50 oranında anlaşmaya bağ
lanmış, olması, bu kuruluşun proje ve refinans-
man kredilerini tercih ettiğini açıkça ortaya 
koymaktadır. Nitekim konsorsiyom 1964 yılı 
programında proje kredisi olarak alınması ön
görülen miktardan çok fazlasını, 1966 da ise 
katını anlaşmaya bağlamıştır. Konsorsiyom kre
dilerinin ilke ve kuruluşlara göre dağılımı da 
Türkiyenin bu kuruluştan beklediği yararlardan 
biri olan yardımın milletlerarası bir özellik ka
zanmasının gerçekleşmediğini ortaya koymaktan
dır. Gerçekten 1963 - 1966 döneminde Türkiye-
ye verilen program, proje ve refinansman kre
dilerinin, kullanımlara göre % 48 ini tek başına 
A. B. D. sağlamıştır. ' 

1963 - 1966 döneminde alınan kredilerin 
şartları da farklılıklar göstermektedir. En dü
şük faiz, en uygun ödeme süresi ve ödemesiz 
dönem proje kredilerinde görülmektedir. An
cak proje kredilerinin bağlı olması yani kredi
yi veren memleketten mal almak zorunluğunun 
bulunması, bu kredilerin külfetini çok artırmak
tadır. 

Bundan ötürü faiz ve vâde olarak görünen 
müsait şartlar aldatıcı olmaktadır. Bu konuda 
kredilerin gerçek külfetlerini bulmak için cid
dî araştırmalar yapılmasına ve bunun sonuçla
rının ilgililere açıklanmasına büyük ihtiyaç var
dır. Böyle bir araştırmadan biraz ilerde bahse
deceğiz. 

Adı geçen araştırmaya göre korsorsiyom-
dan alınan kredilerin şartları geçmiş dönemde 
alınan kredilerin şartlarından daha iyi olmak
la beraber Birinci Beş Yıllık Plânda dış yardım
lar için öngörülen şartlardan daha ağırdır. Ay
rıcaca program ve -proje kredilerinin büyük bir 
kısmının bağlı olarak verilmesi bu kredilerin 
en ucuz pazarlardan ithalât yapılarak en ya
rarlı şekilde kullanılmalarım önlemektedir. Bu 
konuya ilgili olarak bir hususu örnek olarak be
lirtmek isterim: Bir ay kadar evvel bir kitap 
yayınlanmıştır. Adı «Türkiye Elektrik Mühen
disleri 3 ncü Teknik Kongre Tebliğleri» dir. Bu 
tebliğlerden birisi bir elektrik tesisinin parça

ları çeşitli memleketlerden alındığı takdirde ma
liyetinin ne olacağım hesaplamaktadır. Buna 
göre en ucuz maliyeti, yani tesisin parçalarının 
serbest dövizle alındığı zamanki maliyeti 1 kabul 
edersek çeşitli memleketlerin fiyatları şöyle ol
maktadır: 

İtalya 1,35 
Fransa 1,75 
İngiltere 2,02 
Avusturya 2,06 
Belçika 2,18 
A.B.D. 3,49 (Adı geçen kitap 

sayfa 126^ , 
Bu fiyat oranlarının diğer çeşit mallara da 

teşmil etmekte büyük bir hata yoktur. Demek 
oluyor ki, her memleket verdiği kredinin kendi 
memleketinden mal almakta kulanılmasını şart 
koştuğuna göre, meselâ Amerilca'dan 349 mil
yon dolarlık borç aldığımız zaman bu kredi bize 
sadece 100 milyon dolarlık mal alma imkânı 
Bağlıyacaktır. Yani 1 dolarlık mal almak için 
3,5 dolar borçlanacğız. 

özellikle bu bağlı kredi şartıdır ki, dış borç
ları bugün memleket için altından kalkılamaz 
bir yük haline getirmiştir. 

Gene Devlet Plânlama ^Teşkilâtının adını et
tiğimiz çalışmasında konsorsiyom kredilerinin 
gerçekleşmesindeki gecikmelerden de yakınıl-
maktadır. Bu gecikmeler özellikle proje kre
dilerinde görülmektedir, 1963 - 1966 döneminde 
proje kredilerinin anlaşma tarihlerine göre kul-
lanımlarındajri. gecikmeler 49 ay ile 6 ay ara
sında değişmekte olup gecikmelerin ağırlıklı 
ortalaması 28 aydır. 

Program kredilerinde de gecikmeler var
dır. 1963 - 1966 devresindeki program kredi
lerinin gecikmesi ağırlıklı ortalama olarak 
3,7 aydır. 

Dış kredilerin sektörler arasındaki dağılımı-
da dikkat çekicidir. Aynı araştırmaya göre 
1963 -1966 döneminde proje kredisi olarak kon
sorsiyumca anlaşmaya bağlanan kredilerin sek
törlere dağılımı şöyledir : 

% 72,4 Enfrastrüktür, 
, % 0,3 Madencilik 

% 2,9 Araştırma 
% 24,4 İmalât 
Ereğli Demir - Çelik dışarda bırakılacak olur

sa finase edilen imalât sektörü projelerinin kü
çük projeler olduğu meydana çıkmaktadır.' 
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Bu rakamlar gösteriyor ki, konsorsiyumun 
verdiği proje kredileri memleketimizin 
sanayileşmesi endişesini taşımamaktadır. Oy
sa memleketin kalkınması ancak sana
yileşmekle mümkündür. Konsorsiyumun sanayi 
projelerini ısrarlı bir şekilde finanse etmeme
si üzerinde önemle durulacak bir konudur. Bu 
davranışiyle memleketimizin kalkınmasına karşı 
olduğunu açıklayan konsorsiyumun, kredi verme 
bahanesiyle plânımızı, çeşitli sanayi projelerimi
zi ve cari iktisadi gidişimizi çok yakından ince
lemek ve bu arada bâzı telkin ve tavsiyelerde 
bulunmak imkânını sanki bir bakmış gibi kul
lanması her halde millî yararımıza uygun değil
dir. 

Bu çevrelerin Türkiye'nin kalkınması ko
nusunda sanayileşmeyi hiç düşünmedikleri ve 
bize sadece turizm ve tarımsal ihracatı geliştir
memizi tavsiye ettikleri hususu çok yaygındır. 
Oysa Türkiye'nin hızla kalkınması ancak sa
nayileşmeyle mümkündür. Memleketimiz yal
nız ithal ikamesi şeklinde değil fakat aynı za
manda, ihracata da yönelmiş bir sanayileşme 
hamlesi yapmaya mecburdur. Ancak bu sa
yede hem gerçek bir sanayi kurmak mümkün
dür, hem de gelişmemiz için gerekli dövizi sağ-
lıyacak ihracatı yapmak mümkündür. Ayrıca 
yine ancak böyle bir sanayileşme sayesindedir 
ki, memleketimiz ileride diğer sanayileşmiş 
memleketlerle eşit şartlar içinde işbirliğine gi
rişebilir. Aksi halde gittikçe artan milletler
arası işbirliğinde memleketimiz daima ikinci 
çlerecede bir üye durumunda kalmaya mahkûm
dur. 

15 seneyi aşkın yabancı kredi alma uygula
masının memleketimizi dış ödemeler dengesi 
bakımından ne kadar büyük bir çıkmaz içine 
sokmuş olduğuna yani 16 yıl sonra 15 yıl ev
velki durumumuzun bile gerisinde kalmış ol
duğumuza yukarıda değinmiş bulunuyoruz. 

Bu durumu açıklıyan diğer bir husus da 
şudur : 1968 programına göre, yıl içinde 184 
milyon dolan başlıca borç ödeme ve kâr trans
feri, 835 milyon doları da ithalât olmak üzere 
1 019 milyon dolar döviz sarfiyatımız olacak
tır. Buna karşılık yine programdaki tahmin
lere göre döviz kazancımız 685 milyon dolar
dan ibarettir. Bu 685 milyon doların 540 mil
yonu ihracat, 120 milyonu işçi dövizleri ve 25 
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milyonu da diğer görünmiyen kalemlerden iba
rettir. Bu duruma göre 1968 yılındaki tediye 
bilançosu açığı 334 milyon dolardır. Ve bu
nun 284 milyon doları dış kredilerle karşılana
caktır. Buradaki maksadımız bakımından pro
gramını öngördüğü 30 milyon dolarlık rezerv 
artışını ihmal ediyorum. Bu rakamlara göre 
- ki bu rakamlar özellikle ihracat ve işçi döviz
leri hakkındaki tahminler dünyanın bugünkü 
buhranlı şartlarından ötürü gerçekleşemiyecek-
tir - eğer 284 milyon dolarlık dış kredi sağla
namazsa plânlanan ithalâtın 284 milyon dolar 
eksik gerçekleşmesi durmuyla karşılaşacağız 
demektir. Yani ancak 550 milyon dolarlık bir 
ithalât yapılabilecek demektir, ithalâtın bu 
oranda plânın gerisine düşmesi hiç şüphe yok 
ki iktisadi hayatımızda çok ağır bir buhran 
yaratacaktır. Gerçekten bilindiği gibi şimdi
ye kadar izlenen ve bize dış yardımda bulunan 
konsorsiyom üyelerinin de telkin ettiği yanlış 
sanayileşme politikası yüzünden memleketteki 
sınai tesisler hammaddeleri itibariyle çok bü
yük ölçüde dışarıya bağlıdırlar. Nitekim itha
lâtımızın yarısı bu derme çatma sanayiin ham
maddesidir. ithalât sözünü ettiğimiz ölçüde aza-
lınca hem yatırım maddeleri, hem hammadde 
ithalâtı kısılmak zorunda kalacaktır. Bunun 
sonucu olarak yalnız gelişmemiz için plânın 
gerekli gördüğü yatırımlar yapılmamış olmak
la kalmıyacak fakat aynı zamanda sınai faali
yet hacmi da büyük ölçüde daralacaktır. Bu 
halin sebebolacağı buhran ve işsizlikten söz et
meyi lüzumsuz buluruz. 

Demek oluyor ki, öteden beri izlenen ve 
A. P. 'iktidarının büyük ölçüde bel bağladığı dış 
krediler memleketimizi iktisaden yabancılara 
bağımlı bir duruma getirmiştir. Ve bu durum 
devam ettiği müddetçe bağımsızlığımız daha da 
artacak ve bundan kurtulmak daha da zorlaşa
caktır. 

Dış krediler meselesi A. P. Hükümetinin iz
lediği genel politikadan ve bu politikanın da
yanağı olan görüş tarzından bağımsız değildir. 
Bundan ötürü meselenin tam mânasiyle ortaya 
konulabilmesi için A. P. iktidarının kalkınma 
anlayışına bir bütün olarak gözden geçirmek 
zorunluğu vardır. Şimdi kısaca bu noktayı be
lirtmeye çalışacağız : 

A. P. memleketimizdeki büyük toprak ağa
sı, büyük tüccar, tefeci, ve büyük sermayedar 
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sınıfların menfaatini savunmakta ve bu sınıf
lardan destek ve yardım görmektedir. Bundan 
ötürü, memleketin kalkınmasını bu sınıfların 
menfaatleri açısından görmekte ve bu,sınıfları 
zarara uğratacak köklü reformları reddetmek
tedir. Yani kısacası memleketimizin kalkınma
sına engel olan bugünkü sosyal ve ekonomik 
yapı içinde bir kalkınma yolu aramaktadır. Bu 
yol, açıktır ki kapitalist gelişme yoludur. Ka
pitalist gelişme yoılu bir sanayici sınıf eliyle, 
yani özel sektör eliyle yürütülür. Ancak bu 
yolun b^arıya ulaşabilmesi için sanayici kapi
talist sınıfın hızla güçleşmesi ve toprak ağası, 
tefeci, büyük fakat eski kafalı tüccar sınıfı
nı tasfiye etmesi lâzımdır. Tarihte bu böyle 
olmuştur. Oysa, memleketimizin ve dünyanın 
bugünkü şartları kapitalist sınıfla geri hâkim 
sınıfları ittifak yapmaya zorlamış bulunmakta
dır. Bundan ötürü kapitalist sınıf, büyük emek
çi halkın sırtına binen yeni bir sınıf ek bir yük 
olmuştur. Diğer bir deyimle memleketin yatırı
labilir tasarruf imkânları gene öteden beri ge
len ve yukarda adını ettiğimiz geri sınıflar 
tarafından alınmakta devam etmekte ve bun
lardan kapitalist sınıfın eline pek bir şey kal
mamaktadır. Bundan ötürü de bir kapitalist 
sınıf, gerçek mânada, atılgan, yaratıcı bir kapi
talist sınıf gelişememiştir. 

Oysa bu düzeni değiştirmeden kalkmabil-
mek için tek çıkış, ihtimali kapitalist gelişme 
yoludur. Bu yol zorlanmazsa memlekette hiç 
bir kalkınma sağlanamaz. Halkın her gün daha 
fazla artan ihtiyaçları en asgari ölçülerde ol
sun .karşılanamaz. Oysa bu düzenin devamı* an
cak halkın az çok tatmin edilmesine bağlıdır. 
İşte bundan ötürüdür ki A. P. hükümeti her ne 
pahasına olursa olsun memlekette bir kapitalist 
gelişme yolu zorlamak mecburiyetindedir. Hü
kümetin almış olduğu bütün tedbirler bu çaba
nın izlerini taşımaktadır. Ancak ne var ki, 
yukardan beri açıklamaya çalıştığımız sebep
lerden ötürü memleketimizde başarılı bir ka
pitalist gelişme sağlıyacak gerçek bir kapita
list sınıf yoktur. Sermaye olarak da yoktur, 
tecrübe ve atılganlık olarak da yoktur. Bu du
rum karşısında, tek açık kapı, tek çıkar gibi 
görünen yol yabancılarla işbirliği yapmak onla
rın sermayesinden ve işbirliğinden yararlan
maktadır. Böylece 1950 den sonra Türkiye'nin 

* kapıları dünya kapitalizminin her türlü etki

sine açılmış ve bilindiği gibi bu devrede Petrol 
Kanunu ve 'Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 
çıkarılmıştır. 

A. P. iktidarı bu düşünce tarzının daha da 
hararetli bir taraftarı ve izleyicisidir. Bunu 
hükümet programında ve salahiyetli Kimseleri
nin ağızlarında sık sık ifade edilmiş olarak gö
rüyoruz. Kısaca ifade edilmek icabederse A. P. 
Hükümeti memleketimizin kalkınmasını ve kur
tuluşunu Batı kapitalizmiyle yakın işbirliği 
kurmakta görmektedir. Ortak Pazara girme 
gayretleri de bunun diğer bir belirtisidir. Oy
sa, memleketimizin Ortak Pazara girmesi bir 
felâket olacaktır. Ortak Pazar ileri kapitalist 
memleketlerine uygun bir kuruluştur. Geliş
mek çabaları içinde olan Türkiye'nin böyle bir 
kuruluşta yeri yoktur. Ortak Pazara girdiği
miz takdirde yurdumuzun kalkınması tama-
miyle Ortak Pazar üyelerinin himmetine terke
dilmiş olacaktır. Çünkü Ortak Pazarın kural-
lan sanayii geliştirmek için özel teşvik ve hi
maye tedbirleri alınmasını yasaklar. Nasıl ki, 
bugün Hakkâri vilâyetimizin gelişmesi ve kal
kınması ancak Ankara'da alınacak tedbirlerle 
mümkünse yani Hakkâri'deki belediyenin veya 
özel idarenin bu konuda alabileceği hiçbir ted
bir yoksa aynı şekilde ortak pazann üyesi ol
duğumuz zaman Türkiye'de kalkınması için 
hiçbir özel tedbir alamıyacaktır. 

işte Türkiye'nin yabancılarla işbirliği yap
masının ve onlardan medet ummasının temel 
nedeni Türkiye'deki hâkim sınıfların güçsüz
lüğü fakat buna rağmen özel sektör eliyle kal
kınmada ısrar edişidir. Dış krediler de bu ya
bancıya bağlı kalkınma felsefesinin bir parça
sıdır. Ve yukardan beri izah ettiğimiz sebepler
le belki başlangıçta gönüllü olarak girdiğimiz 
kapitalist 'memleketler yörüngesinden bugün 
artık istesek de çıkmamızı güç bir duruma 
sokmuştur. Memleketimizin yabancılara bağlı 
bir duruma gelmesi hiçbir şekilde tesadüfe bağ
lanamaz. Bu yeni emperyalizmin ne olduğunu 
bilmemek ölür. Gerçekten dünün sömürgeci em
peryalist memleketleri ve özellikle bunlann 
lideri durumunda olan A. B. D. az gelişmiş 
memleketleri emperyalizmin boyunduruğu al
tında tutabilmek için artık eskisi gibi sadece 
silâh ve zor kullanmamaktadırlar. Bağımsız
lığını kazanmış olan memleketlere ya da bizim 
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gibi ötedenberi bağımsız olan memleketlere 
dost kisvesi altında, sanki yardım yapıyormuş 
gibi gelmekte ve gene eski usullerle bu mem
leketleri sömürmektedirler. Gerçekten yabancı 
sermayenin durumu fiilen eski imtiyazlı ya
bancı şirketlerin durumundan fiilen farklı de
ğildir. Dış borçlarımızın da Osmanlı Devleti 
zamanındaki dış borçlardan farklı değildir. 

Ekonomimizin gittikçe artan ölçülerde dışa 
bağlılığı siyasi bakamdan da yani millî bağım
sızlığımız bakımından da son derece mahzurlu
dur. Gerçekten yukarıda açıklamaya çalıştığı
mız ölçülerde ekonomimizin cari işleyişi ba
kımından yabancı kredilere bağlı olan bir mem-

. leketin dış politikasında.bu memleketler kar
şısında eşit şartlarla hareket edebilmesi müm
kün değildir. Böyle bir memleket ekonomik 
bakımdan da daima baskı altında tutulur. Şu
nu itiraf etmek lâzımdır ki, bütün kalkınma 
gayretlerini yabancı sermayeye ve yabancı kre
dilere bağlamış olan bir Hükümetin dış politi
ka konusunda kişiliği olan bir tutum içine gir-

, mek için yabancılardan aldığı dış kredilerden 
ve sair yardımlardan vazgeçmesi mümkün de
ğildir. 

Oysa bir millet olarak Türkiye için kalkın
mak ve bağımsız olmak birbirinden ayrılmaz 
bir bütün teşkil eder. Bağımsızlığını kaybet
miş bir Türkiye'nin müreffeh olmasının hiçbir 
mânası olmıyacağı gibi zaten böyle bir şey de 
mümkün değildir. Tarihte kapitalizmin uydu. 
su durumunda olan hiçbir geri kalmış memle

ket in kalkındığı görülmemiştir. Meselâ, Hin
distan yüzelli yıl İngiltere ile çok yakın fakat 
uydu olarak işbirliği yapmıştır. Bütün Gü
ney Amerika memleketleri A. B. D. ile yüz yı
la yakın bir süredir sıkı fakat yine uydu ola
rak işbirliği yapmıştır. Bütün Afrika aynı şe
kilde ileri kapitalist memleketlerle sıkı işbir
liği yapmıştır. Fakat sonunda emparyalist dev
letler gelişmiş buna karşılık Hindistan, Gü
ney Amerika, Afrika oiduğu yerde saymış 
hattâ belki daha da geri gitmişlerdir. Bu mem
leketler ancak siyasi istiklâllerini kazandıktan 
yani eski işbirliğini biraz olsun azalttıktan 
sonradır ki, bir miktar kalkınma imkânına ka
vuşmuşlardır. Ve daha hızlı kalkınmaları için 
yeni emperyalizmin boyunduruğundan da kur
tulmaları gerektir, 

I Bu misaller şaşmaz bir şekilde Türkiye için 
de gerçek kalkınma yolunu göstermektedir. 
Bu en kısa zamanda kapitalizmin yörüngesin
den çıkmaktır. 

Yabancı kredilerle ilgili ve siyasi bağım
sızlığımızla ilişkin özel bir konuya daha de
ğinmek isteriz. Bu da Amerikan hükümetinin 
AID denilen * teşkilâtının durumudur. Bilindi
ği gibi Amerikan Hükümeti iktisadi krediler 
verdiği memleketlerde bu kredilerin kullanılış 
tarzını takip ve kontrol için bir teşkilât bulun
durmaktadır. Memleketimizde de elçiliği dışın
da böyle bir teşkilâtı vardır. Bu teşkilâtın 
çeşitli devlet daireleriyle sıkı temasları var
dır. Eğitimden maliyeye kadar bütün devlet 
dairelerinde ne olup bittiğini bu teşkilât izle
mekte ve bilmektedir. Ayrıca çeşitli konular
da araştırmalar yaptırmakta bu araştırmalar
da Türkleri kullanmakta ve neticelerini Türk 
kamu oyundan gizli tutmaktadır. Nihayet bu 
teşkilâtın işçi sendikalarımıza da el atmış ve 
Türk - iş Konfederasyonuna yaptığı yardım
lar (!) vesilesiyle Türk işçi hareketini kontrol 
etme ve kendi isteklerinde uygun bir yöne sevk 
etme çabalan içine girmiştir. 

Hiç şüphe yoktur ki, Amerikan Hükümeti
nin Türkiye'de böyle bir dairesinin bulunması 
hiçbir suretle hoş görülmez. Kaldı ki, ancak 
pek lirsa olarak belirtebildiğimiz kadariyle bi
le AID teşkilâtı memleketimizin içişlerine âçık-

I ça karışmaktadır. Bunu her hangi bir gerekçe 
ile haklı, yerinde göstermek mümkün değildir. 

I Bu teşkilâtın en kısa zamanda yurdumuzdan 
I çıkarılması zaruridir. Türk Devletinin, Ameri-
I ka'nın böyle bir vesayetine ihtiyacı olmadığı 
I açıktır. 

I A. B. D. nin bâzı kredilerinin Türk para-
I siyle ödenmekte olması da ayrı bir mesele teş-
I kil etmektedir. Merkez Bankasına depo edilen 
I Türk lirası karşılıkları, anlaşmalara göre deği-
I şen fakat ortalama yarısı kadar kısmı Ameri-
I kan Hükümetinin emrine verilmektedir. Ameri-
I kan Hükümeti de bu paralan Türkiye'deki çe-
I şitli masraf lan için kullanmaktadır. Bu kulla-
I namların önemlice bir kısmı Türkiye ̂ deki 
I Amerikan özel teşebbüsüne kredi vermek şek-
I ündedir. Bu Türkiye'deki Amerikan şirketleri-
I nin rekabet gücünü artırmaktadır. Yani fiilen 
I yerli sermayedarlarımız aleyhine bir durum ya-
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ratılmaktadır. Bunları hoş görmeye imkân yok
tur. Bunları ancak meseleye Amerika'nın men
faatleri bakamından ve kapitalist kurallar için
de bakılırsa hoş görmek mümkün olur. Ancak 
şunu hemen belirtmek isteriz ki meselelerimi
ze bu açıdan yaklaşırsak kalkınmamızı sağ
lamaya imkân imkân yoktur. Çünkü bu açı
dan bakılınca petrol şirketleri de haklıdır, 
madenlerimizi yabancıların gelip işletmesi de 
haklıdır. Kısacası dünya kapitalizminin Tür-
kiye'yf sömürmesi haklıdır. 

Oysa bakış açısını değiştirmek lâzımdır. Mil
lî meseleler milletlerarası kapitalizmin gözüy
le ne kavranabilir ne de çözülebilir. Zamanı
mızda milliyetçilik yabancı sömürüye karşı 
çıkmaktır. Yoksa yabancı sömürüyü haklı gös
terecek sebepler bulmak değildir. Ve tam bir 
iktisadi milliyetçilikle meselemize yaklaşmaz
sak kalkınmamızı sağlam temellere oturtma
mıza imkân yoktur. 

Yabanca özel sermaye yatarımlarınm kal
kınmamız bakımından mahzurlarına da kasaca 
değinmek isteriz: Ancak hemen başlangıçta 
öne sürülebilecek bir itirazı karşılıyalım. De
nilmektedir ki yabancı özel sermaye memle
ketimize gelmek için çok hevesli değildir. Ve 
fiilen de az gelmektedir. Bundan ötürü böyle 
bir tehlikeden bahsetmek yersizdir. Bu fikir 
doğru değildir. Yabancı sermaye memleketimi
ze çok büyük bir hızla gelmese bile devamla 
olarak gelmektedir. Petrol sahasına gelmiş ve 
bu sahaları kapatmıştır. Ayrıca imalât sektö
ründe de en kârlı alanlara yerleşmiştir. Kârla
rının bir kısmını tekrar yatırarak devamlı ola
rak büyümektedirler. Kaldı ki, her an daha bü
yük ölçülerde de gelebilir. Zararla olan bir şey 
fazla olsa çok da olsa önlenmek gerekir. 

Dar mânada iktisadi açıdan yabancı özel 
sermayenin eri büyük mahzuru memleketimiz
deki yatırım imkânlarını, en kârlı yatırım im
kânlarını kapatması, tekeline almasıdır, örne
ğin; yağ sanayii bir yabancı firmanın tekelin
de sayılır. Otomobil lâstiği de üç yabancı fir
manın elindedir. Oysa memleketimizde serma
ye kadar önemli olan unsur yatırım imkânları
dır. Yatırım imkânlarımız yabancılara kaptı
rılınca sermayemiz bile olsa bunu yatıracak 
yer bulamayız. Yabancı sermayenin diğer bir 
iktisâdi'zararı kâr transferleridir. Bilindiği gi-
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bi her hangi bir yatırımdan memleketimizin 
beklediği fayda sadece bu yatırımın sağladığı 
iş sahaları değildir. Bir yatırımdan memleke
timizin beklediği ve yeni iş sahası açmış olmak 
kadar önemli olan diğer fayda yeni yatırım
lar yapma imkânı yaratmasıdır(. Yani kurulan 
bir fabrika kendisinden sonra kurulacak fab
rikaların anası olmak durumundadır. Bir fab
rikacın yeni yatırım imkânı,, yaratması ancak 
sağladığı kârlar mümkündür. Çünkü ancak kâr
lar büyük ölçüde istihlâk edilmez ve tasarruf 
edilirler. Oysa yabancı sermaye kârlarını işlet
mesini bir miktar genişlettikten sonra dışarı
ya transfer eder. Yabancı sermayenin bütün 
hedefi ve gayesi budur. Demek oluyor ki, ya
bancı fabrikalar memleketimizin yatırım im
kânlarını dışarıya aktaran bir tulumba fonk
siyonu ifa etmektedirler. Yabancı sermaye 
memleketimizi fabrikalarla donatsa bile bize 
bir hayrı olmaz. Bu fabrikalar yabancı mem
leketler için çalışmış olur. Onların zenginleş
tirir, bizi de bu fabrikalarda çalışacak kadar 
besler. Bunun böyle olduğunda da hiç şüphe 
yoktur. Gene tarihe dönecek olursak Hindistan'ın 
Afrika'nın Güneydoğusu Asya'nın ve Güney Ame
rika'nın yabancılar tarafından yüzlerce sene 
işletilmiş olan madenleri, şeker, kahve, kauçuk, 
muz ve ilâh. plantasyonları Batı kapitalistleri
ni zengin etmiş, fakat asıl bu memleketlere 
hiçbir hayrı dokunmamıştır. 

Bu tarihî tecrübeleri bugünkü durumumuzu 
değerlendirirken hiçbir zaman gözden uzak tut
mamalıyız. Kaldı ki, mesele sadece bundan da 
ibaret değildir. Yabancı sermaye memlekete* 
yerleştikçe zorunlu olarak içişlerimize de karış
maya başlar. Vergi kanunlarının, iş kanunları
nın, sosyal sigorta kanunlarının, Ticaret Kanu
nunun ve ilâh. kendi çıkarları açısından değiş
tirilmesini talebetmeye başlar. Bunların kendi 
memleketindeki kanunlar gibi olmasını ister. 
Çünkü açıktır ki, böyle olması kendisi için da
ha yararlıdır. Sonra döviz kuru politikasına 
ve dış ticaret rejimine de kendi çıkarları açı
sından yön vermek ister. Şühesiz ki iş sadece 
istek safhasında kalmaz. Çeşitli vasıtalarla ik
tidardaki Hükümeti etkileme yoluna gider. 
Kendi hükümetlerini bir baskı aracı olarak kul
landıktan başka kendi vatandaşlarımızdan da 
emelleri için taraftarlar bulur. Ve onlar vasıta-
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siyle de isteklerini gerçekleştirmeye çalışır. Ba
sını kontrol etmeye uğraşır. Böylece kamu 
oyunu da etkiler. Hiç şüphe yoktur ki, yabancı 
sermayenin bu son değindiğimiz zararı en bü
yük zararıdır. Fakat bu zararı öbürlerinden 
tecridetmek bahis konusu değildir. Bunların 
hepsi bir kül teşkil eder. Meselâ, yabancı serma
yeyi kabul ettikten sonra siyasi zararını önle
mek diye bir şey olamaz. Yabancı sermaye bü
tün zararlariyle birlikte kabul edilir ya da red
dedilir. 

Nitekim yabancı sermaye memleketimizde 
onun taraftarlarını bile hayal kırıklığına uğ
ratmıştır. örneğin, yabancı sermaye hiç ihra- ! 

cat yapmamıştır. Ve bu yapamamaktan değil 
yapmak istememekten dolayıdır. Daha bir
kaç hafta evvel tlâç Tahkik Komitesi Başkanı 
yapmış olduğu bir basın toplantısında yabancı 
ilâç firmalarının dış memleketlerden talep al
dıklarını fakat bu alıcıları anafirmalarına 
gönderdiklerini açıklamıştır. Diğer taraftan 
yabancı petrol şirketlerinin petrol boru hattı 
ve 4 ncü petrol rafinerisi hakkında Hükümete 
müşkilât çıkarmış olduklarını hatırlıyoruz. 

Meseleye sadece ödemeler dengesi açısından 
baktığımız zaman da durum tersine dönmüş bu
lunmaktadır. Gerçekten yabancı sermaye ola
rak gelen ve kâr transferi olarak giden dövizler 
ödemeler dengemiz bakımından aleyhte bir du
rum yaratmaya başlamıştır. 

Gelen Kâr transferi % 
(milyon dolar) (milyon dolar) 

1965 22 15 
1966 30 16 
1967 (*) 11 20 

Bu tablonun açıkça gösterdiği gibi 1966 yı
lında kâr transferleri olarak dışarı çıkan döviz 
yabancı sermaye olarak içeri giren dövizi büyük 
ölçüde aşmıştır. Ancak meselenin asıl önemli 
yanı burası delildir, önemli olan kâr transfer
lerinin hızla artmakta olmasıdır, örneğin, 1961 
de tediye bilançomuzda kâr transferi diye kay
da değer bir meblâğ mevcut değildi. Halbuki 
3-4 sene sonra 20 milyon dolan aşan bir seviye
ye çıkmıştır. Ve bu rakam maalesef önümüz
deki yıllarda da hızla artacaktır. 

, * x 
(*) On aylık. 
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Meselenin diğer bir acı yönü bu kâr transfer
lerinin dolar hesabiyle 9 lira karşılığında bir 
dolar verilmek suretiyle yapılmakta olmasıdır. 
Bu, yabancı sermaye lehine ve Türkiye aleyhine 
bir durumdur/ Çünkü bilindiği gibi doların Tür
kiye'ye maliyeti 9 liranın üstündedir. Döviz 
kazancımızın ortalama 1/6 sim işçi dövizleri 
teşkil etmektedir. Bu dövizlere dolar hesabiy
le yaklaşık olarak 12 lira ödenmektedir. Buna 
göre yapılacak kâba bir hesap doların Türki
ye'ye maliyetinin 9,5 lira civarında olduğunu 
göstermektedir. Bu durumda yabancı şirketlere* 
9,5 liraya mal ettiğimiz 1 doları 9 liraya satma
mız millî yararlarımıza aykırıdır. Kaldı ki, bi
lindiği gibi, Türk vatandaşları Türkiye'deki 
kazançlarını dışarıya transfer etmek istedikleri 
zaman - ki bu ancak seyahat maksatları için 
mümkündür - 1 dolar için en az 13,5 lira öde
mektedirler. Bu aynı kurun yabansı sermaye 
kârlarının transferlerinde de kullanılması en az 
hakkaniyet icabıdır. 

Son olarak bir konuya daha değinmek iste
riz. Para Fonuna ve GATT'a üye olmamız aynı 
zamanda Konsorsiyumdan yardım alır durum
da olmamız dış ticaretimizi düzenlemekte, döviz 
kurlarımızı ayarlamakta ve ihracatımızı etken 
bir şekilde teşvik etmekte bize- engel olmakta
dır. örneğin, sınai mamul ihracatını teşvik için 
vergi iadesi yolundan başka bir yol bulunama
mıştır. Oysa vergi iadesi voliyle sınai mamulle
rimizi fiyat bakımından ileri memleketlerinkiyle 
rekabet edecek bir seviyeye indirmemize imkân 
yoktur. Bu usul sanayileri gelişmiş fakat ver
gi bünyeleri birbirinden farklı olan memleketler 
arasında gerçek maliyeti bulmak için makûl bir 
yol olabilir. Böyle bir yol bu memleketleri ma
iyet yönünden haklı bir rekabet içine sokabi
lir. Fakat Türkiye için bu yolun böyle bir sonuç 
vermesi bahis konusu değildir. Çünkü Türki
ye'de çeşitli sanayi dalları henüz gelişme halin
dedir. Bunlarda maliyetler, gerçek maliyetler 
belirmiş, istikrar kazanmış değildir. Sanayii
mizin maliyet bünyesi ancak belli bir gelişme 
düzeyine eriştiğimiz zaman ortaya çıkacaktır. O 
zamana kadar elbette ki vergi iadesi de yapıl
malıdır. Ancak burada durulmamalıdır. Sanayi 
mamullerimize dış pazarlarda rekabet edebilme
leri için ne gibi bir yardım ve ne kadar bir yar
dım yapılmak gerekiyorsa o kadar yapılmalıdır. 
Oysa Hükümet kapitalist memleketlerin ku-
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rallanna sımsıkı bağlıdır. Ve ancak bu yolla 
bir netice almaya boş yere bel bağlamıştır. Bu 
hususu Hükümet tarafından da bilindiğinden 
şüphe etmeyiz. Ancak kapitalist memleketlerin 
yörüngesinde kalmakta ısrar etmek ve Ortak 
Pazara girmek hevesi içinde bulunmak bu ko
nuda etken bir politika izlemesine engel ol
maktadır. 

Yukardan beri açıkladığımız sebeplerden 
ötürü Hükümet dış ekonomik ilişkilerimiz konu
sunda millî menfaatlerimize aykırı bir politika 
izlemiş ye izlemektedir. Bu sebepten ötürü Hü
kümet hakkında bir gensoru açılmasına aracılı
ğınızı dileriz. 

Saygılarımızla 
29 . 2 . 1968 

Prof. Sadun Aren Dr. Tarık Ziya Ekinci 
İstanbul Milletvekili. Diyarbakır Milletvekili 

5: — Nevşehir Milletvekili Salâhaltin Hak
kı E sütoğlunun, Anayasamızın lâik Devlet il
kesini ihlâl ettiği iddiası ile Hükümet Başkanı 
Süleyman Demirci hakkında gensoru açılması
na dair önergesi (11/67) 

BAŞKAN — Üçüncü gensoru önergesi Sayın 
Salâhattin Hakkı Esatoğlu'nundur. Buradalar 
mı efendim? Yok. Önergeyi okutuyorum. 

Ankara, 29 Şubat 1967 

IMİLLUT ,MıN(()LİlSİ [BAıŞKİANLIĞIMA 

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasasına göre 
lâik bir Devlettir. Lâik bir devlet için de dinle 
devletin biribirinden kesin olarak ayrılması ge
rekir. Nitekim Cumhuriyetin- kuruluşundan bti 
yana lâiklik ilkelerine uygun bir tutum izlemiş
tir. Osmanlı Devletinin teokratik bir nizam için
de olmasının toplumumuzu sürüklediği buhran
lar sebebiyle yeni Türkiye Cumhuriyeti, kurucu
su Atatürk'ün işaretiyle hayatta en hakiki mür
şit ilimdir görüşünü benimsiyerek, devleti din 
temellerine değil, bilim temellerine oturtmuştur. 
Bundan sonra Türkiye'de devleti dine bağlı bir 
yönetim olmaktan kurtaran ve bilim kurallarına 
dayanan çalışmalar yapılmış yeni müesseseler 
kurulmuştur. 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra toplu
mun her kesiminde lâiklik ilkesini gerçekleşti
recek çalışmalara girişilmiş. Vatandaşları bâtıl 
itikatlardan uzaklaştırmak, onları gerici görüş-

I 1er yerine bilimsel inanışlara ulaştırmak için 
gerek okullardaki tedrisatta gerekse genel ha
yatta her türlü ilerici teşebbüsler yapılmıştır. 
Tedrisatın birleştirilmesi, medreseler yerine 
lâik okulların açılması, özellikle vatandaşlar 
arasında eğitim eşitliğinin sağlanması lâik bir 
toplum yaratmak idealinden doğmuştur. Devleti-

J mizin Kurucusu olan Büyük Atatürk, bütün 
faaliyetini Türkiye'yi içinde bulunduğu gerilik
lerden kurtarabilmek için Batı uygarlığının eriş
tiği metotları yerleştirmeye hasretmiştir. 

Büyük Ataürk'ün Türkiye'yi Batı uygarlığı
na ulaştırabilmek için vatandaşları gerici dü
şüncelerden uzaklaştırmak amaciyle yaptığı her 
türlü girişim, kendisinin ölümünden sonra da 
Türkiye'de devam ettirilmiştir. Türkiye'nin 
XX nci Yüzyılın bilim kurallarına uygun bir 
şekilde uygar bir ülke olması için devletçe her 

I türlü tedbir alınmıştır. Çünkü dine bağlı dün
ya görüşünün XX nci Yüzyılda artık dünyanın 
hiçbir yerinde itibar görmediği bir gerçekti. 
Bunun için vatandaşların uyanması gerekmekte 
idi. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakan
lığı Türkiye'yi dine bağlı bir Dev]et olmaktan 
kurtararak bilim kurallariyle hareket eden bir 

[Devlet haline getirebilmek için başlıca iki alan-
I da faaliyet göstermiştir. Bunlardan birincisi bü

tün köy çocuklarının okutulması, böylece köye 
ilim ışığının girmesi, ikincisi ise vatandaş-

I ların bilim esaslarına göre yetiştrilmesidir. Bu 
I amaçla Millî Eğitim Bakanlığı, bir yandan Köy 
I Enstitüleri vasıtasiyle köy çocuklarını okutur

ken, öte yandan dünya klâsiklerini ve modern 
I eserlerini Türkçeye tercüme ettirmek suretiyle 
I Türk halkını kültür yönünden aydınlığa çıkar-
I maya gayret etmiştir. Türkiye'de bugün köy ens-
I titülerinden yetişmiş binlerce genç öğretmen ve 
I ileri fikirli vatandaş vardır. Türkiye'de klâsik 
I ve modern eserlerin tercümesinden yararlanmış 
I sayısız vatandaş da yeni ve ileri görüşleri be-
I nimsemigtir. 

I Ancak 1950 yılından itibaren Türkiye'nin 
I Batıya ve bilime açılan kapısı kapanmış, acıdır 
I ki, işbaşına geçen iktidarın tutucu ve gerici ol-
I ması yüzünden Atatürk devrimlerine karşı de-
I vamlı bir karşı koyma hareketine girişilmiştir. 
I 10 yıl boyunca vatandaştan oy almak kaygusu 
I ile o devrin iktidarı, dini siyasete alet etmiş, va-
I tandaşları aydınlatmak yerine, onların dinî 
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duygularını sömürmeyi kendi yararına daha uy
gun bulmuştur. Demokrat Parti iktidarının ilk 
icraatı Atatük tarafından Türkçeye çevrilen 
ezanı tekrar arapça okutmak, olmuştur. Bu dü
pedüz bir gerilikti. Çünkü büyük ve milliyet
çi Türk Şairi Ziya Gökalp bir şiirinde, 

Bir vatanM, camiinde Türkçe ezan okunur. 
Ey Türk oğlu işte senin orasıdır vatanın. 
Diyordu. Atatürk, Ziya G-ökalp'm bu mısrala

rında anlamını bulan bir iş yapmış ve ezanı 
Türkçeye çevirtmişti. Atatürk'ün bu ileri görüş
lülüğü ve bu milliyetçi hamlesi, acıdır ki, De
mokrat parti iktidara gelir gelmez derhal uy
gulamadan kaldırılmış ve bu parti tarafından 
sırf halka şirin görünmek için ezan arapçaya 
geri çevrilmiştir. 

Demokrat Parti devrinde başlıyan bu dinî 
tâvizler ve irticaa karşı şirin görünme hareketi 
on yıl süre ile her gün artarak sürüp gitmiştir. 
O kadar ki, Demokrat Parti, seçim listesine, mür
tecilerin çocuklarını aday olarak göstermiş, sırf 
vatandaştan oy alabilmek için, şeyhleri, hocaları 
Meclise milletvekili olarak getirmiştir. 

Demokrat Parti bununla yetinmemiş, kurtçu 
ve dine bağlı Devlet özlemcisi Saidi Nursi'yi de 
kendisine dayanak yapmak hevesine kapılmış, 
bu zatın ayağına vekillerini göndererek onun 
elini öptürmek suretiyle, halka şirin görünmek 
yollarını tutmuştur. 

Artık Türkiye Demokrat Partinin bütün bu 
davranışlariyle lâik bir ülke olmaktan çıkmış, 
tamamen dinin siyasete alet edildiği bir Orta
çağ Devleti haline gelmiştir. Ne var ki, işte 
memleketin bu hale getirilmesine Türk genç
liği, Türk halkı ve Türkiye'nin zinde kuvvet
leri dayanamamış ve 27 Mayıs ihtilâli Türki
ye'yi lâik ve demokratik bir cumhuriyet olmak
tan uzaklaştıran Demokrat Partiye karşı yapıl
mıştır. 

27 Mayıs devrimini yapanlar ve onu candan 
destekliyenler demokratik rejime, lâik devlete 
ve devrimlere bağlı kimselerdi. Nitekim 27 Ma
yıstan sonra, Türkiye irticaa kaymaktan kur
tarılmış, modern bir XX nci Yüzyıl Devletine 
yaraşır uygar ilkelerin yeniden benimsenmesi 
imkân içine sokulmuştur. 

27 Mayıstan sonra Türkiye'ye demokratik 
bir hüviyet verilmiştir. Bu devrimi yapanlar 
gayelerine ve amaçlarına ihanet etmemişlerdir, 
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Onlar Türkiye'de demokrasiyi bütün teminat-
lariyle yerleştirmek amacı gütmüşlerdir. Bu
nun için de Kurucu Meclis aracılığı ile yapılan 
Anayasada vatandaşalra tüm sosyal ve ekonomik 
haklan tanınmıştır. Sosyal ve siyasal hakları 
vatandaşa tanıyan bir Anayasa halkın oyundan 
da geçmiştir. Bu Anayasa vatandaş fikir, dü
şünce ve inanç özgürlüğü tanımıştır. Yapılan 
seçimler ilkin C. H. P. gibi lâik bir inancın sa
hibi olan partiyi iş başına getirmiş ve fakat 
1965 seçimlerinden sonra iktidara tek başına 
gelen Adalet Partisi tamamen Demokrat Par
tinin görüşüne bağlı insanlardan kurulu oldu
ğu için 1950 - 1960 yılları arasındaki dine bağ
lı Devlet görüşü yeniden hortlamıştır. 

Demokrat Parti, bir kısım vatandaşların din
sel duygularını sömürerek iktidara gelmişti. 
Nitekim Adalet Partisi de aynı seçmen kütlesine 
dayanmış, vatandaşların dinsel duygularına hi
tabetmiş, büyük ve güçlü hasımlarını dinsizlikle 
suçlıyarak onları halkın gözünde küçük ve et
kisiz bırakmak istemiştir. Bu partinin liderleri 
ve adayları her gittikleri yerde, vatandaşlara 
kendilerinin Türkiye'yi kurtaracaklarını söyle
mişler, onların dinî duygularını tahrik etmişler, 
inanmadıkları halde her sözlerinin sonunu .kut
sal kelime ve sözlerle bitirmişlerdir. 

1985 seçimleri Türkiye'de çeşitli baskılar 
altında geçmiştir. Bu baskılardan bir önemlisi 
de bu gensorumuzun konusu olan irticai teş
viktir. Adalet Partisi Genel Başkanından köy
deki temsilcisine kadar tüm din istismarı yap
mışlardır ve bu baskı seçimlerde kendilerine 
çok yarar sağlamıştır. 

Bu çeşitli baskılar sonunda Adalet Partisi 
seçimi kazanmış ve kendisine oy veren çevreleri 
memnun etmek yolunu tutmuştur. 

Adalet Partisine oy veren her sınıftan va
tandaşı memnun etmek zorunluğu bu partiyi 
sorunlu olarak din sömürüsünü sürdürmeye 
zorlamıştır. Bu yanlış gidiş, bugün Türkiye'yi 
sonu belli olmıyan korkunç uçurumlara doğru 
sürüklemektedir. 

Her şeyden önce Adalet Partisinin Genel 
Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, ilk 
konuşmalarından ilk yazılarına kadar din sö
mürücülüğüne girişmiştir. Her nutkunun so
nunu muhakkak (Cenabı - hak) sözüyle bitir
meyi âdeta kendisine.iş edinmiştir. Bayram Ga-
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zetesinde yazdığı bir ba§ makalede açıkça din 
istismarı yapmıştır. Son olarak Mersin'de Bay
ram namazı kılmak için camiye gitmiş, başına 
bere giyerek ve fotoğraf çektirerek ve de bun
ları gazetelerde yayarak kendi yönünden din 
sömürücülüğünün en son haddine ulaşmıştır. 

Başbakanın bu tahriki ve teşviki, diğer Ada
let Partisi mensuplarını da aynı yöne sevk et
miştir. Türkiye'de camiler âdeta birer siyasi 
toplantı merkezi haline gelmiştir. Adalet Partisi 
tarafından görevlendirilen kimseler camilerde 
bu partinin hasımları olan siyasi kuruluşlara 
karşı her gün ve her vaizde akıllarına gelen en 
insafsız iftiraları yapmışlar, vatandaş gözün
de Â. P. dışında kalan partileri küçülten ve 
kötüliyen her sözü söylemişlerdir. 

Adalet Partisi bir yandan Genel Başkanının 
konuşması ve davramşlariyle din sömürücülüğü 
yaparken, öte yandan vatandaşların dinî duy
gularını sömürmek ve kendi yanına çekmek 
için çeşitli girişimler yapmıştır. Bütün bu ha
reketler Süleyman Demirel Hükümetinin hima
yesi altında olmuştur, özellikle dinsel faaliyet
te bulunan derneklere bütçeden büyük yardım
lar yapılmış, bilim yayma dernekleri beslenmiş, 
Türkiye'nin her köyüne gerici, mürteci gazete
ler rahatça yayılmıştır. 1965 yılından önce mev-
cudolmıyan birçok gerici gazete ve dergi, bu
gün Türkiye'de rahatça basılmakta, yayılmak
ta ve vatandaşa kolayca ulaşmaktadır. 

iki yıl içinde memleketteki imam ve hatip 
okullarının sayısı 28 den 60 a yükselmiştir. Tür
kiye'de 28 imam - hatip okulu mezununa bile 
iş bulunmazken, 60 imam - hatip okulundan 
mezun olan öğrencilere hangi dinî görevin ve
rilebileceği bugün bütün memleketseverleri dü
şündürmektedir. 

Başbakan Demireİ'in bir Yozgat seyahati 
sırasında yeşil bayrakla karşılandığı unutul
muş değildir. Gazetelerde fotoğrafı dahi neşre
dilen bu yeşil bayrak olayının sonucu ne ol
muştur? Türkiye'de Başbakanı yeşil bayrakla 
karşılıyanlar ne ceza görmüşlerdir? Türkiye'
nin lâik Başbakanı kendisine karşı yapılan bu 
merasim karşısında görevlileri harekete geçir
miş midir? Bu bizim meçhulümüzdür. 

Türkiye'de Süleyman Demirel Hükümeti ik
tidara geçtiği tarihten beri özellikle irticaa 
karşı müsamaha artmıştır. Nitekim bu, bizzat 
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Başbakan tarafından 28 Şubat 1968 tarihinde 
Mecliste yapılan konuşmada da itiraf edilmiş, 
Başbakan Demirel, kendi Hükümeti zamanında 
yapılan dinî takiplerin eksildiğini istatistikler 
okumak suretiyle itiraf etmiştir. 

Türkiye'nin uzak illerine, ilçelerine, köyleri
ne kadar gizli dinî tedrisat yapan okullar yayıl
mıştır. Halk arasında eğitim bakımından tedri
satın birleştirilmesi görüşü yerine, tedrisatın 
ayrılması görüşü yaygın hale gelmiştir. Artık 
vatandaşlar birbirine çocuğunu müslüman oku
luna mı gönderiyorsun? Yoksa gâvur mektebi
ne mi gönderiyorsun? Diye sualler sormaya baş
lamışlardır. Çocuğunu liseye gönderenler gâvur 
mektebine gönderilmekle suçlanmaktadır. 

Gericilik yalnız kasabalarda ve köylerde 
değil başkentin göbeğine kadar sirayet etmiş
tir. Ankara'nın en büyük camilerinde Cuma na
mazından sonra, Hükümetin hoşuna gitmiyen 
partiler aleyhinde vaizler verilmekte, birçok 
dükkânlarda açıkça Arapça yazılı kitaplar se
re serpe satılabilmektedir. 

Bütün bu teşkilâtlanmış gericilik hareketle
ri çeşitli vesilelerle Hükümete ve Başbakana 
duyurulduğu halde, Başbakan bu tehlikeli gi
dişi asla ciddiye almamakta, irticaa vicdan hür
riyeti diyerek göz yummaktadır. 

özellikle Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde 
geriye bağlı hareketleri destekliyenleri, özel
likle dini dünya işlerine karıştıranları vicdan 
özgürlüğü bahanesiyle hoş karşılamak hiçbir 
zaman isabetli bir görüş değildir, özgürlük bü
tün Türk vatandaşlarının eşitçe yararlanacağı 
en tabiî haklarıdır. Fakat özgürlük toplumları 
geriye değil, ileriye götürülebilmek için kulla
nılacak bir haktır. Hilâfet istiyen, şeriat istiyen 
insanın bu arzularını gerçekleştirmek yolunda
ki faaliyetlerine (özgürlüğünü kullanıyor) di* , 
ye göz yummak hiçbir zaman tasvibedilebilecek 
bir tutum değildir. Süleyman Demirel Hükü
meti, acıdır ki, bugün tamamen bu görüş için
dedir. Uydurma bir haber üzerine Hükümet 
konaklarının basıldığı ve zorbaların din uğru
na cihat açtığı bir devirde, bütün bu hareket
leri, vicdan özgürlüğü bahanesiyle hoş karşıla
maya imkân yoktur. 

Yukarda özetlediğimiz Türkiye'nin bugün 
içinde bulunduğu ortam Anayasamızın kabul 
ettiği lâik cumhuriyet ilkesine tamamen aykırı-
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dır. Türkiye gibi geri kalmışlıktan kurtulmak 
ve hızla kalkınmak zorunda olan bir toplumun 
her türlü tutkulardan ve baskılardan kendisini 
kurtarması, XX nci Yüzyıl dünyasının ulaştığı 
bilim çağma ulaşması gerekmektedir. 

Fakat acıdır ki, bugünkü durum tamamen 
bunun aksine gelişmektedir. Hükümet Başkanı 
gerek şahsi davranışlariyle, gerekse genel tutu
mu ile tamamen gerici güçleri teşvik ve tasvi-
betmektedir. Başbakandan ve Hükümetten ce
saret alan gerici güçler, aralarında yeniden ör
gütlenerek bütün Türkiye'yi etkileri altına al
mak için her türlü çalışmaya girişmektedirler. 
Özellikle bâzı illerin müftüleri gerek kendi ille
rindeki camilerde, gerekse memleketin çeşitli 
bölgelerinde dolaşarak, halkı Adalet Partisi Hü
kümetinin yanma çekecek şekilde konuşmalar 
yapmakta vaizler vermektedirler. Meseft Kon
ya Müftüsü Tahir Hocanın bu alandaki faali
yetleri teyplerle tesbit edilmiş ve kendisinin 
Türkiye'deki Anayasa içinde kalan bâzı akım
ları açıkça suçladığı görülmüştür. Bu ve ben
zeri olaylar karşısındaki Demirel Hükümeti 
hiçbir olumlu hareket yapmamıştır. 

Hükümetten izin alarak normal gösteri yü
rüyüşü yapacak üniversite öğrencilerine karşı, 
bâzı imam - hatip okulu öğrencileri, polis ve 
jandarma yanında yer alarak Hükümeti des
tekleme yoluna girmişlerdir. 

Her haliyle bugün Türkiye'de irtica hortla
mış durumdadır. Bunun da başlıca sorumlusu 
Hükümet Başkanı Sayın Süleyman Demirci'dir. 

Türk Milletinin tarih boyunca, hattâ Cum
huriyetten sonra irticadan çektiği büyük zarar
lar ortadadır. Şeyh Sait İsyanının Menemen 
olayının acı anıları henüz unutulmuş değildir. 
Tahrik edilen ve dinî duygulan devamlı su
rete sömürülen sâf ve günahsız vatand.a^n 
yanlış söz ve eylemlerle yeni maceralara sürük
lenmesi tehlikesi her gün biraz daha artmakta
dır. 

Türkiye'de gizli açık mahalle okulları, 
imam - hatip mektepleri, Kuran kursları yolu 
ile genç ve körpe dimağlar her gün biraz daha 
müspet bilimlerden uzaklaştırarak çağ dışı eği
timin etkisine terk edilmektedirler. Bunların 
gelecekte gerek kendileri gerekse toplumu
muz için ne büyük zararlar doğuracağı şüphe
den varestedir. 

I Hükümet, bütün bu tehlikeleri görerek ted
birler alacağı yerde, bu görevini ihmal etmek
te, sırf bâzı vatandaşların oyunu kendi tarafına 
çekebilmek için, her türlü gerici hareketi teşvik 
edip, müsamaha göstermektedir. 

Halbuki bu tutum ve gidiş Atatürk'ün kur
duğu lâik Türkiye'ye, Anayasamızın kabul et
tiği lâik devlet ilkesine asla uygun düşmemek-

I tedir. 

I Bu sebeplerle Demirel Hükümeti, tamamen 
I Anayasa dışı bir din politikası yürütmekte, hal

kı lâik eğitim yerine, dine bağlı dünya görü-
I şünün etkisi altında bırakmak yoluna gitmek-
I tedir. 

I Resmî Devlet dairelerine kadar sirayet et
tiği bildirilen bu gerici hareketlerin yakm 

I geleceğimizi tehdidettiğinde asla şüphe yoktur. 
I Gazetelerde birçok önemli genel müdürlüklerin 

başına lâiklikle bağdaşmıyan hareket ve dav-
I ramşlarda bulunan kimselerin getirildiği söz 
I konusu edilmektedir. Hicaza giden otobüslerin 
I içine Adalet Partili militanların yerleştirildiği 
I halk arasında yaygın şekilde konuşulmaktadır. 

I Devlet hayatında, basında, camilerde, De-
I mirel Hükümeti tarafından teşvik ve himaye 
I edilen irtica olaylarının tamamen Anayasa ve 
I kanun dışı bir işlem olduğunda şüphe yoktur. 

I Bu sebeplerle Büyük Atatürk'ün kurduğu 
I lâik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyetini, 1961 
I Anayasasının kabul ettiği lâik Devlet ilkesini 
I tamamen ihlâl ederek, gericileri himaye eden, 
I Devletimizin her kesiminde irticai besliyen, di-
I ne bağlı bir devletin özlemi içinde bulunan ku-
I ruluşları ve şahısları koruyan, böylece Anaya-
I samızm temel ilkelerine karşı bir politika gü-
I den Hükümet Başkanı Sayın Demirel aleyhinde 
I Anayasamızın 89 ncu maddesi uyarınca genso-
I ru açılmasını saygı ile arz ve rica ederim. 
I Nevşehir Milletvekili 
I Salâhattin Hakkı Esatoğlu 
I 6. — Malatya Milletvekili Saban Erik'in, 
I Karayolları ve YSE Genel Müdürlüğü işçi-
I lerinin yevmiye ve ikramiyelerini zamanında 
I alamadıkları iddiası ile görevlerini yerine ge~ 
I tirmiyen Baındırlık Bakanı ile Köy İşleri Ba-
I kanı hakkında gensoru açılmasına dair önerge-
I si. (11/68) 
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BAŞKAN — Sayın Şaban Erik, bir gen
soru önergesi vermiştir. Onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Karayolları işçileriyle, YSE Genel Müdür
lüğüne bağlı YSE şeflikleri işçilerinin aydan 
aya verilen yevmiyeleri vaktinde ödenmemek
tedir. Çeşitli zamanlarda, çeşitli şekillerde, il
gilileri gereği şekilde uyarma gayretleri göster
dik. Söz konusu işçiler, çeşitli yollardan bu ko
nuda ilgililere başvurdular. Karayolları işçi
lerini ve YSE işçilerini kapsıyan sendikalar 
çok kereler bu konunun üzerine düşüp çeşitli 
kapıları çaldılar. Bütün bu gayretlere rağmen 
mesele bir hal şekline bağlanmadı gitti. 

Meselâ, son defa, Karayolları işçileri Ocak 
1968 ayı içinde çalışarak hak ettikleri yevmiye
lerini, taaa Şubat 1968 ayı ortalarında alabil
mişlerdir. Meselâ, Edirne YSE Şefliği işçileri 
yakınlara kadar: 1967 yılı Aralık ayı yevmiye
lerini, aynı ay içinde verilmesi gereken ikra
miyelerini, 1968 yılı Ocak ayı yevmiyelerini 
alamamışlardır. 

Bu iyi bir şey değildir. Bir defa, işçiye, ça
lışarak hak ettiği yevmiyeleri zamanında ödeme
mek Devlet ciddiyetiyle bağdaşamaz, ikincisi, 
işçi, bugün çalışıp bugün yiyen insandır. İşçi 
gününde parasını alamazsa bir alay yaşama zor
luklarına düşer. Nitekim, Karayolları işçisi pa
rasını vaktinde almadığından ötürü, ev sahibi
ne kargı, bakkala, kasaba karşı, çoluğuna - ço
cuğuna karşı, hattâ işine - gücüne karşı sor 
durumlara düşmektedir, işçinin durumu şöyle 
bir tasavvur edilsin hele: Ev sahibi kirayı is
ter, işçi daha henüz parasını almadığını söy
ler, ev sahibi buna inanmaz, işçi dertlenir ka
lır. Veresiye alış - veriş ettiği kimseler önünü 
keser, halini anlatamaz. Evinin en temel ihti
yaçlarını vaktinde karşılıyamaz. Meselâ, kış 
kıyamettir, odun, kömür alacaktır, aybaşını ip
le çeker, derken aybaşı gelir, aradan bir hafta, 
10 gün, 15 gün geçer para yoktur. İşine gide
cektir, cebinde yol parası yoktur. Bu durum, 
haliyle, işçinin sinir sistemi üzerine, insan
lık ilişkileri üzerine, çalışmasının verimi üze
rine büyük ölçüde olumsuz etkiler yapar ve de 
yapmaktadır... 

Evvelsi sene Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi 
görüşülürken Bütçe Komisyonunda ve Meclis-
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te; geçen sene yine aynı vesileyle ve aynı yer
lerde bu meseleye değindim. Meselâ geçen sene 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi Millet Meclisin
de görüşülürken, 21 . 2 . 1967 tarih, 60 ncı Bir
leşime ait Millet Meclisi tutanağına da geçtiği 
üzere, aynen şöyle söyledim: «Karayolları iş
çilerinin yevmiyelerinin ödenmesi mesele ol
maktadır. işçi yevmiyesini vaktinde alamayın
ca yaşantısında büyük zorluklara düşmektedir. 
Bu hal, işçinin moraline ve verimine çok ters 
etkiler yapmaktadır. Buna bir çare bulunması
nı önemle belirtiriz. 

Meseleyi özetliyerek bundan 8 ay önoe Ba
yındırlık Bakanına, yazılı olarak cevaplandır
ması isteğiyle, bâzı sorular yönelttim. Yazılı 
soru önergemi aynen arz ediyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, yazılı olarak Bayın
dırlık Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla, 
7 . 7 . 1967 

Şaban Erik 
Malatya Milletvekili 

Aydan aya ödenmekte olan Karayolları iş
çilerinin yevmiyeleri büyük gecikmelere uğra
maktadır. öyle ki, aybaşlarında ödenmesi ge
reken yevmiyeler, çok kere, ay ortalarına ka
dar ödenmemektedir. 

Bu hususun işçileri ne türlü zorluklara dü
şürdüğünü ayrıca belirtmeye hacet yoktur. 

Nitekim, içinde bulunduğumuz Temmuz ayı
nın 7 sine gelindiği halde Karayolları işçileri
nin, bâzı bölgelerde, el'an yevmiyeleri öden
memiştir. 

1. Bu gecikmelerin sebepleri nelerdir? 
2. Geciktirici sebeplerin giderilmesi hiçbir 

şekilde mümkün değil midir? 

Sebeplerin giderilmesi mümkünse, hangi se
bepler üzerinde hangi çarelere başvurulmakta
dır veya başvurulacaktır?» 

üzülerek ifade edeyim ki, sabırla ve sükû
netle beklediğim halde, o günden bugüne, çok 
Sayın Bayındırlık Bakanından bir cevap ala
madım. 

Son defa Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi gö
rüşülürken, 21 Şubat 1968 günü, Türkiye İşçi 
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Partisi grup sözcüsü olarak, gayet halisane şe
kilde, dâvayı Yüce Meclisin kürsüsüne getir
dim. Çok Sayın Bayındırlık Bakanı, konuyu 
gayet yuvarlak ve anlamsız sözlerle geçiştir
me gayretleri gösterti. Oysa Devlet yönetimin
de hüner meseleleri geçiştirmekte değil, hallet
mektedir. Ama gelin görün ki, bugün iktidarı 
temsil edenler: «Lâfla peynir gemisi yürümez..» 
dedikleri halde, lâfla Devlet cemisi yürütmeye 
uğraşmaktadırlar. Dünya Türk halkına karşı 
işte bunun için ters dönüyor. Ve bütün işleri
miz işte bunun için ters gidiyor. 

Neyse, şimdilik işin püf noktasını bıraka
rak meselemizin kuru yapısına gelelim. 

Grupumuzdan Tekirdağ Milletvekili Kemal 
Nebioğlu, 22 . 12 . 1966 günü, 22 nci Birle
şimde gündem dışı bir konuşma yaparak ay
nen şunları söylemiştir : 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Yol, Su, Elektrik 
Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde çalış
makta olan işçiler, geçtiğimiz sene içinde bâzı 
ahvalde bir, bâzı hallerde iki, bâzı hallerde ise 
üç ayı geçtiği halde ücretlerini alamamışlar
dır. 

Yapmış olduğum incelemede Y. S. E. de 
çalışmakta olan işçilere ödenmekte' olan ücret
ler için YSE Genel Müdürlüğü kendileri
ne ayrılmış .olan tahsisatı illere taksim et
mektedir. tiler ise özel idare bütçesinden 
ayrılmış olan tahsisatlarını da ilâve etmek 
suretiyle YSE bünyesinde çalışmakta olan 
işçilerin aylık ücretlerini tediye etmektedir. 
Ancak YSE Genel Müdürlğü emrine ge
rekli tahsisat zamanında gönderilmediği veya 
yeterli tahsisat gönderilemediği için, bâzı il
lerde uzun süreden beri henüz 2 aylık, 3 ay
lık ücretler ödenmemiş, bâzılarında ise E?rim 
aylık ücretleri Kasım ayının sonunda Aralık 
ayının başında ödenmek yoluna gidilmiştir. 
Meselâ, Tokat, Yozgat, Çanakkale illerinin tah
sisatları ayrılıp gönderilmek imkânı sağla
namamıştır. Trabzon, Eskişehir ve içel'in tah
sisatlarının ise 2 . 12 . 1966 günü gönderil
mek imkânı bulunmuştur. Bu arada Kayseri 
ilinin durumu da bunlara benzetilmektedir ve 
Kayseri ilinin tahsisatı ise yeni gönderilmiş 
bulunmaktadır. 

ilgililerle yapmış olduğum görüşmede ifade 
şu olmuştur : «Nakitsizlik bahis mevzuudur. 

Sayın Başbakan, ödenek tahsisi için gerekli 
sözü vermiştir. Şayet bu tahissat yerini bu
lur, gönderilmek imkânı sağlanabilirse hiç 
şüphesiz bizler de (kısa bir süre içinde bu para
lan ilgili dairelere gönderme imkânını bula
cağız.» 

Sabahleyin, Malatya YSE Müdürü ile 
yaptığım görüşmede müdür aynen şunları ifa
de etmiştir. Gönderilmiş olan tahsisat Ekim 
ayı ücretlerini ancak ödememizi sağlamıştır. 
Kasım ayı ücretleri henüz ödenmemiştir. 
Aralık ayı ücretlerinin ise ne zaman ödene
ceği belli değildir. Genel Müdürlüğe müracaat-
lerin yapılıp yapılmadığını sorduğumda, Daire 
Müdürü; mütaaddit müracaatların yapılmakta 
olduğunu, işçilerin telefonla, telgrafla Bakan
lığa ve ilgili dairelere müracaat ettiklerini fa
kat neticenin derde çare bulacak ölçüde ortaya 
çıkmadığını ifade etmiştir. 

1966 yılı bütçesine konmuş olan tahsisatın 
yetersizliği göz önünde iken 1967 bütçesi de 
aynen çıkmaktadır. Önümüzdeki yıl bu camia
da çalışmakta olan işçiler yine sıkıntı çeke
ceklerdir. 

İşçi, aylık ücreti ile geçinen kişidir, o ay 
sonunda ücretini alamadığı takdirde ne durum
da olacağını sayın milletvekillerinin takdir 
edeceklerinden şüphem yoktur. Ev kirası var
dır, bakkala borcu' vardır, bunları ay sonun
da behemahal ödemesi gereklidir. 

Diğer yandan Devlet bünyesinde çalışmakta 
olan kişilerin Devletin, ödemesi gereken üc
reti ödemediği takdirde Devlete olan itibarı
nın da zedeleneceğinin düşünülmesi gerekir. 

Sayın milletvekilleri, biran için kendinizi 
YSE camiasında çalışmakta olan işçilerin 
yerine koyunuz. Bizler peşin olarak üç aylık 
peşin aylıklarımızı, üç aydan sonra aldığımızı 
düşünelim de meseleye öylesine eğilelim. Sayın 
Köy işleri Bakanı da bu noktadan hareket et
mek suretiyle, bu camiada çalışmakta olan iş
çi arkadaşların yetersiz olan ücretlerinin, bı
rakın yeterli seviyeye çıkarılmasını, zamanın
da almasını sağlaması cihetine gidilmesinde 
zaruret vardır, istirhamımız budur. 

Hürmetlerimi sunarım.» 
Buna karşılık, o zamanki Köy işleri Bakanı 

Sayın Sabit Osman Avcı, 23 . 12 . 1966 günü, 
i 23 ncü Birleşimde şu konuşmayı yapmıştır : 
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KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 
AVCI (Artvin) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; dünkü birleşimde Tekirdağ Milletve
kili Sayın Kemal Nebioğlu'nun, Bakanlığımıza 
bağlı YSE (Yol, Su Elektrik) Umum Müdür
lüğü işçilerinin aylık ücretlerinin zamanında 
©denemediği yolunda yapmış olduğu gün
dem dışı konuşmaya cevap arz ediyorum. Du
rumu etrafı ile Umumi Heyetinize arz ve izaha 
çalışacağım. 

Sayın Kemal Nebioğlu, birçok , vilâyetlere 
ödeneklerin veya ödenek gönderildiği halde 
nakdin zamanında gönderilememesinden mü
tevellit işçi ücretlerinin verilemediği yolunda 
misal olarak ele aldığı Çanakkale vilâyetine 
1 . 11 . 1966 tarihinde 15 000 lira nakit, 
22 . 11 . 1966 tarihinde 250 000 lira naikt, 
14 . 12 . 1966 tarihinde 89 159 lira nakit gön
derilmiş ve 1966 bütçe yılı ödenek ydkûnu 
olan 1 579 159 lira bu suretle tamamiyle na
kit olarak vilâyete intikal ettirilmiştir. Ek Öde
nek olarak da 15 000 lira gönderilmiştir. 

Yine misal olarak alman vilâyetlerinden 
Tokat vilâyetine 12 . 11 . 1966 tarihinde 150 000 
lira, 22 . 12 . 1966 tarihinde 150 459 lira gön
derilmek suretiyle bu vilâyete ait bütçe yılı
nın 1 002 459 liralık ödeneği tamamiyle na&it 
olarak intikal ettirilmiştir. 

Yozgat vilâyeti, 22 . 11 . 1966 tarihinde 
150 000 lira, 22 . 12 . 1966 tarihinde 110 479 
lira gönderilmek suretiyle bu vilâyetin 910 479 
lira olan ödeneği tamamen gönderilmiştir. Ay
rıca Su İşlerinden 150 000 liralık ödeneğinden 
50 bin lirası 10 . 12 . 1966 da, ek ödenek olarak 
500 000 liradan da 250 000 lirası 24 . 10 . 1966 
tarihinde, 250 000 lirası da 24 . 11 . 1966 tari
hinde gönderilmek suretiyle ilk ödenek ve ek 
ödeneğin tamamı nakit olarak vilâyete intikal 
ettirilmiştir. 

Trabzon vilâyetine 14 . 11 . 1966 tarihinde 
250 000 lira, 21 . 12 . 1966 tarihinde 250 070 
lira olmak üzere son ödenek gönderilmiş ve bu 
yıla ait 1 258 070 liralık ödeneğin tamamı nakit 
olarak gönderilmiştir. 

Eskişehir'e 21 . 11 . 1966 tarihinde 182 000, 
20 . 12 . 1966 tarihinde 200 000 lira gönderil
miş, ek Ödenekten 500 000 lira ödeme emri git
miştir, sırası gelince nakit de gönderilecektir. 

Malatya vilâyetine, 9 . 11 . 1966 tarihinde 
25 000, 30 . 11 . 1986 tarihinde de 176 903 lira 
gönderilmek suretiyle ödeneğin tamamı nakit 
olarak intikal ettirilmiştir. 

Bakanlığımız camiasında çalışan işçi ücret
leri yetersiz seviyede olmayıp toplu iş sözleşme
leri ile tesbit edilmiş yeterli seviyededir. Arz 
ederim, hürmetlerimi sunarım.» 

Ancak, Sayın Avcı'nm bu beyanı olaylar 
karşısında hükümsüz kalmıştır. Nitekim Grupu-
muza mensup Adana Milletvekili Ali Karcı, Köy 
işleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken 20.2.1967 
tarihinde, 59 ncu Birleşimde şu konuşmayı yap
mak zorunluğunu duymuştur : 

T. î. P. GBUPU ADINA ALÎ KARGI (Ada
na) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ikin
ci defa söz alışımın nedeni, 23 . 12 . 1966 tari
hinde burada T. î. P. milletvekillerinden Kemal 
Nebioğlu arkadaşımızın YSE Genel Müdürlüğü 
bünyesinde işçi olarak çalışanlara bâzı illerde 
maaşlarının verilmemesini ifade etmesinden 
sonra aradan bir gün geçmesi üzerine Sayın Av
cı'nm gündem dışı bir konuşmasiyle buna ver
diği cevaptır. 

Arkadaşımız yaptığı konuşmada, bâzı iller
de bulunan işçilerin ücretlerini alamadıkları id
diasına karşı Sayın Avcı, illere YSE Genel Mü
dürlüğünce gönderilen paralarla, işçilerin hangi 
aylık ücretlerinin tediye edildiğini söylememek
le, bir nevi maalesef demogoji yoluna sapmıştır. 
Çünkü, genel hükümler dairesinde konuşmuş
tur. Gerçekte gönderildiğini bildirdiği bu 
paralarla geçmiş işçi ücretleri iki ay veya daha 
fazla bir süre geçtikten sonra ödenebilmiştir. 
Oysa, 3008 sayılı İş Kanununun 19 ncu madde
si aynen öyledir: «İşçi ücreti en geç haftada bir 
tedavülü mecburi para ile ödenir. Ancak işçi
nin muvafakati ile bu müddetin iki hafta veya 
bir ay olarak tesbiti caizdir. Devlet, vilâyet ve 
belediyelerle, bunlara bağlı müesseselerde çalı
şan işçilerin ücretleri ayda bir verilebilir.» Ka
nunun hükmü bu. 

Arkadaşımızın gündem dışı konuşmasını ge
rektiren telgraflarından bir tanesi de şu; Ma
latya'dan gönderiliyor, Bayındır İş Sendikası 
gönderiyor; «Maaşlarımızı alamadık, konuşma
nızı umutla bekliyoruz.» Konuşmadan sonra ar
kadaşımıza Malatya'dan gönderilen telgraf şu; 
«Maaş durumunu Mecliste savunduğunuzu min-
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netle dinledik. Söyledikleriniz tamamen gerçe
ğe uygundur. Bir hafta önce büyük çabaları
mız neticesi ancak Ekim maaşımızı koparabil
dik. Kasım, Aralık maaşlarımız» - yani iki ay
lık maaşları - «içeride olup yılbaşı ikramiyemi
zin verilmesi şüpheli. Sayın Osman Avcı gerçe
ğe rağmen Parlâmentonun görünü boyamaya ça
lışıyor. Bu yıl tek bir maaşı dahi zamanında 
alamadık. Perişan ettiler bizi. Bu telgrafımızı 
Mecliste aynen okuyabilirsiniz. Hiç çekinmi
yoruz. Zira çekinecek durumumuz kalmadı.» 

Sayın milletvekilleri, gönderilen bir mektu
bu okuyorum: «22 .12 .1966 günü Mecliste gün
dem dışı yapmış olduğumuz konuşmada YSE 
işçilerinin aylıklarını alamadıklarını, bunun ne
denlerini Köy İşleri Bakanına sormuştunuz. 
23 . 12 . 1906 günü Bakan verdiği cevapta sizin 
yalan söylediğinizi Büyük Mecliste beyan etti. 
Halbuki, biz ıSaym Bakanın, Bakan koltuğunda 
oturarak hakikatleri konuşmasını beklerdik. 
Meselâ Burdur YSE işçileri...» (A. P. sıraların
dan «dedikodular» sesleri) Gelen mektuplan 
aynen okuyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Ona 

bakarsanız bize de mektuplar geliyor. 
BAŞKAN — Başkan da dinliyor efendim si

zin dinlediğiniz kadar, tcabederse Başkan mü
dahale eder çok rica ederim. (A. P. sıraların 
dan «bizde de mektuplar var» sesleri) Efen
dim siz de onları okursunuz, icebederse, sırası 
gelirse. Münasebetini Başkan takdir eder. 

Buyurun Sayın Karcı. 
ALİ KARCI (Devamla) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkanım. 
«...Burdur YSE işçileri, Ekim 1966 istihkak

larını... Aynı aya ait ikramiyelerini, Kasım 1966 
ayı istihkaklarını ve belki de Aralık 1966 ayı
na ait istihkak ve ikramiyelerini alamamışlar
ıdır. Evet, Köy işleri Bakanlığı YSE işçilerine 
para gönderiyor. Fakat, bu paralar A. P. li il 
daimî encümen âzalarının ve işgüzar valilerin 
himmetleri ile A. P. Hükümetinin bayraktarlı
ğını yaptığı mütaahhitlere verilmektedir, işçi is
tihkakı diye tahsisat çıkarılmasına rağmen, 
YSE işçileri, bakkala, kasaba, ev salhibine kar
şı rezil olmakta hattâ aç durmaktadırlar. Bu 
gerçeği, bir Bakan Meclis kürsüsünden yalan
lamaya kalkışması örtemez. Bu işyerlerinde 
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kanunsuz bir hareket olduğu zaman, Sayın 
Bakan hiç suçlu aramaya koşturmasınlar.» 

Yine aynı konuda 48 imzalı bir bildiri: 
«Biz, Burdur YSE il Müdürlüğü işçileri, 

sendika görevlileri ve Antalya Yol -iş Sendikası 
Başkanı, bu gece Burdur'da toplanarak; Bur
dur YSE il Müdürlüğü işçilerinin aşağıda mad
de madde sıraladığımız problemlerini halletme
ye karar verdik. 

Bu problemleri halletmek için, Anayasa ve 
yasaların bize tanıdığı dilekçe, toplantı, gösteri 
yürüyüşü, grev ve hâkime başvurma haklarımız 
başta olmak üzere, demokrasi anlayışının verdi
ği bütün imkânlardan faydalanacağız. 

Aylardır sefaletimizin sorumluluğunu deş
mek ihtiyacını hissetmiyen, toplu iş sözleşmemi
zin tam tatbikinden doğacak yaşama rahatlığı
mız bir yana, hak edilmiş ücretlerimizi dahi öde-
miyen sorumlulara, yukarda bahsettiğimiz ha
reket ve tasarruflara başlamadan önce son bir 
defa ve topluca seslenmek amaciyle bu, «Bildi
ri - istek» imizi kaleme aldık. 

Bu, «Bildiri - istek» imizi okundukta sunim 
iyi anlaşılmasını istiyoruz: Şimdiye kadar günü 
gününe verilmesi gereken istihkaklarımızı ver
memek suretiyle bunların her birini bir problem 
haline getirenler, bugünkü durumu tamamen 
suni bir şekilde yaratmak gayret ve garabetini 
gösterenler, bu seneki terfi ve toplu - iş sözleş 
mesi meselelerimiz gösterdiğiniz anlayışsızlık ve 
hattâ bilgisizliğe rağmen malûm olduğu üzere 
sizlerin arzuladığınız gibi değil, bizim istediği
miz şekilde neticelenmiştir. Bu kere de yine 
topluca hareket ederek haklarınızı alacağız ve 
dalha doğrusu hak edilmiş haklarımızı mutlaka 
alacağız, 

Şimdiki halde problemlerimiz şunlardır: 
1. Atelye personeli Kasım 1966 ayı istihka

kı, yol ve diğer personelin Ekim 1966 ayları is
tihkakları ile, Ekim 1966 ayı ikramiyeleri halen 
ödenmemiştir. 

Şimdi 28 Aralık 1966 gününde bulunduğu
muza göre ve bundan sonra da ücretlerimizin 
ödenmesinin bir garantisi bulunmadığına göre, 
içinde bulunduğumuz malî sıkıntıyı tasavvur 
etmek zor olmıyacaktır. 

Ekim 1966 ayında YSE il müdürlüğü tahsi
satının son kısmı olan 150 000 - 129 000 -
279 000 Tl. sı o sırada işçi ücretlerinin öden-
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meşinde müşkülâta uğranılması dolayısiyle 
Sendika ve Yol - iş Federasyonu aracılığı ile 
süratle vilâyete intikal ettirilmişti. Ancak o 
zaman bu paradan öncelikle işçi ücretlerinin 
ödenmesi ve aşağıda kaydettiğimiz diğer işçi 
ihtiyaçları düşünülmemiş, yangından mal ka
çırırcasına istihkakları dahi yapılmadan mü-
taahhide para ödenmiştir. Kaldı ki, mütaah-
hide para ödenmesi, mütaahhidin yaptığı işle 
ilgili tahsisat henüz verilmiş olmadığından 
mümkün olmaması gerekirdi. Ayrıca mütaah-
hide yaptırılan iş anılan müdürlüğün makina 
ve imkânları iyi organize edildiği takdirde bi
zim tarafımızdan yapılması ve dolayısiyle faz
la masrafa yol açılmaması mümkündür. 

2. Kışlık giyim eşyası, kış mevsiminin or
tasına gelinmiş olmasına rağmen halen veril
miş değildir. 

3. Geçmiş yıllar senelik ücretli izinleri, 
Antalya Bölge Çalışma Müdürlüğünce izinleri
ni kullanamıyanların- ismen tesbiti yapılmış ol
masına rağmen, iş organize edilerek bu izinlerin 
kullanılması sağlanmamıştır. 

4. Cumartesi ve Pazar günleri işçi çalıştı
rıldığı halde fazla mesai ücretleri ödenmemek
tedir. Halen idare normal ücretleri dahi ödi-
yemediğine göre işçi Cumartesi ve Pazar gün
leri çalıştırılmamalı, şimdiye kadarki fazla me
sai ücretleri ödenmelidir. 

5. Bu yıl derece ve kademe terfii yapmış 
olan işçilerin terfi farkı ücretleri 1 Mayıs 1966 
tarihinden itibaren ödenmesi gerekirken halen 
ödenmemiştir, ödenmelidir. 

6. 1 . 8 . 1966 tarihinden itibaren ikinci 
toplu iş sözleşmesinin getirdiği ücret ve sosyal 
yardımlar farkları ile arazi teminatları ödenme
miştir, ödenmelidir. 

7. Personelin çeşitli özlük işleri idarece 
zamanında takibedilip yürütülmüyor. Bu her 
işçi için ayrı ayrı meşguliyete ve işgücü kay
bına sebeboluyor. Bu hal giderilmeli, ıslah 
edilmelidir. 

8. Dolaylı yollardan da olsa, işyeri sendi
ka temsilcilerine baskı yapılmaya tevessül edi
liyor, bu durum katı surette önlenmelidir. 

9. Hasta olup sigorta hekimine muayene 
ve tedaviye gitmek istiyenlere mâni olunmak 
isteniyor, bu yapılmamalıdır. 

10. YSE îl Müdürlüğü atelye sahası içine 
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bir havuz yapılmıştır. Halen atelye sahası ışık
landırılması ve ihata duvarları yapılmamış 
olduğuna göre, havuz v. s. gibi daha sonra 
düşünülmesi gereken tasarruflardan kaçınılma
lı ve bahsettiğimiz emniyet tedbirleri alınmalı
dır. 

11. Kışlık giyim eşyası verilmediği, sıhhi 
yapı hizmetleri yapılmadığı halde ve hiçbir 
imkân temin edilmeden karda, yağmurda şan
tiyelerde işçi çalıştırılmaktadır, bu önlenme
lidir. 

12. Tahsisat ve nakit bulunduğu halde dahi, 
bordroların zamanında hazırlanmaması sebe
biyle gecikme olmaktadır, bu durum düzeltil
melidir. 

13. 13 Kasım 1966 günü işyerimizi, Köy 
İşleri Bakanı ile YSE Genel Müdürü gezmiş
lerdir. Fakat, bu gezileri sırasında ne Bakan, 
ne de Genel Müdür işçilerle ilgilenmemişler
dir.» 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son verme
den, 3008 sayılı iş Kanununun 19 ncu madde
sini şu okuduğumuz ışık altında yeni baştan 
tekrar ediyorum : 

«işçi ücreti, en geç, haftada bir tedavülü 
mecburi para ile ödenir. Ancak işçinin muva
fakatiyle bu müddetin iki hafta veya bir ay 
olarak tesbiti caizdir. 

Devlet, vilâyet ve belediyelerle bunlara bağ
lı müesseselerde çalışan işçilerin ücretleri ay
da bir verilebilir.» 

Bu kanuna uyup uymadığını yüksek tak
dirlerinize bırakıyorum. 

Saygılarımla.» 
Yine bu meseleye ilişkin olarak, Türkiye 

İşçi Partisi Diyarbakır Milletvekili Dr. Tarık 
Ziya Ekinci bir yazılı soru önergesi vermiştir. 
Sayın Dr. Tarık Ziya Ekinci'nin, sayın Köy iş
leri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını istediği önergeyi olduğu gibi arz et
mekte, meselenin ağırlığını belirtmek bakımın
dan, yarar vardır : Sayın Ekinci'nin önergesi 
şöyledir : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Köy İşleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı rica ederim. 29 . 1 . 1968 

Saygılarımla. 
Dr. Tarık Ziya Ekinci 
Diyarbakır Milletvekili 
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1. Ağrı YSE Bölge Müdürlüğünde çalışan 

100 işçinin 4 aydan beri ücret alamadıkları 
doğru mudur? 

2. Bayram ve Yılbaşı ikramiyelerini de ala
madıkları vs tayramı da parasız geçirmeye 
mecbur edildikleri de doğru mudur? 

3. Aybaşlarında yaptıkları ücret talepleri
nin müteakip ay ödeneceğine dair vaitlere da
yanarak 4 aydan beri bakkallara ve diğer es
nafa borçlanarak geçindikleri ve nihayet sonu 
gelmez bu vaitlerin gerçekleşmiyeceği korku
suyla esnafın bu işçilere veresiye vermekten 
sarfınazar ettiği doğru mudur? 

4. Ücret ve yevmiyelerini alamıyan Ağrı 
YSE işçilerinin veresiye alma imkânlarını da 
kaybetmek suretiyle bütün aile efraflariyle bir
likte açlığa terkedilmiş olmalarını tasvibediyor 
musunuz? 

5. Ağrı YSE Bölge Müdürlüğü işçilerinin 
4 aydan beri biriken ücret ve ikramiyelerinin 
toptan ödenmesi için ne gibi bir tedbir almayı 
düşünüyor sunuz; her bakımdan mağdur ve pe
rişan olan bu vatandaşların biriken ücretleri en 
geç ne zaman ödenecektir? 

6. Bakanlığınıza bağlı YSE müdürlüklerin
de çalışan işçi ücretlerinin öteden beri gayri 
muntazam bir şekilde ödenmesi şikâyet konusu 
olduğuna göre, bunu bir düzene koymak için 
ne gibi tedbirler almayı düşünmektesiniz? 

Diyarbakır Milletvekili Dr. Tarık Ziya 
Ekinci arkadaşımızın bu önergesi, işçilerin içi
ne düştüğü şartları olduğu gibi göstermekte
dir. Şurasını da belirteyim ki, bu önergeye de 
bugüne kadar bir cevap verilmiş değildir. 

Bu mesele üzerinde, Edirne YSE işçilerinin 
durumunu geçenlerde gündem dışı bir konuş
mayla C. H. P. Edirne Milletvekili Sayın Tür
kân Seçkin de dile getirmiştir. 

6 Ocak 1967 günü A. P. Ankara Milletve
kili Hasan Türkay gündem dışı bir konuşma 
yaparak şunları söylemiştir : 

«Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, 
3 - 4 aydan beri karayolu işçilerinin maaş

ları zamanında ödenmediği için, işçilerin haklı 
olan bu şikâyetleri zaman zaman basında yer al
makta ve kamu oyunu etkilemektedir. 

Son olarak, sayın bakanlarla sendikacılar 
arasında yapılan toplantıda en büyük işçi teşek
külü olan Yol - iş Federasyonu yetkilileri tara

fından bu gecikmelerin giderilmesi hususu dile 
getirilmiş olup, toplantıda bulunan Sayın Hü
kümet mensupları bundan böyle maaşların za
manında ödeneceğine dair kendilerine teminat 
vermişlerdir. Bugüne kadar 25 000 karayolu iş
çisi ayın 6 sı olmasına rağmen halen maaşlarını 
alamamışlardır. 

Bunun yanında, vilâyetler emrinde çalışan 
yol, su, Elektrifikasyon Genel Müdürlüğüne 
bağlı Burdur, Aydın, Van, Siirt, Hakkâri, Gi
resun ve Bingöl vilâyetlerinde çalışan 700 ün 
üstünde işçinin 2 aydır maaşlarını alamadığı 
gibi son ikramiyeleri de bugüne kadar ödenme
miştir. 

Son yıllarda hemen hemen ihtiyat haline ge
len maaş gecikmelerinin giderilmesi için Sayın 
Bayındırlık Bakanımızın acilen gerekli tedbir
leri almasını yurdumuzun imarında kış kıya
mette fedakârca çalışan Şeker Bayramının da 
arifesinde dikkate alınarak bu insanların daha 
fazla mağdur edilmemeleri için Sayın Bakanı
mızın ilgililere gerekli talimatı vermesini rica 
ederim.» 

Mesele, söz konusu işçileri temsil eden sendi
kaların başlıca konusudur. 10 Ocak 1968 tarihli 
Yol - İş Federasyonu 3 ncü Dönem Çalışma ra
porunda bu hususa şöyle yer verilmiştir.: 

«Geciken maaşlar ve diğer ücretler : 
Seyyar hizmet tazminatlarından sonra yıl

larca aksatılan işçi ücretlerinin zamanında öden
memesi de Federasyonumuzun belli başlı prob
lemleri arasındadır. 

Halen düzeltilmesi mümkün olmamış bulu
nan maaşlar hususunda muhtelif bölgelerimiz 
ihtilâflar çıkarmış konu B. M. M. ve adlî mer
cilere intikal ettirilmiştir. 

Türk - İş dâhil çalışmalarımıza bütün teşki
lât katılmış olmasına rağmen halen zamanında 
ödenmiyen ücretlerin muhtelif sebepleri vardır. 
Bunlardan birincisi Hazinedeki paranın yeter
sizliği, ikincisi işçi ödeneklerini mütaahhitlere 
veren işveren vekillerinin tutum ve davranışı, 
üçüncüsü ise plân ve program dışma çıkılarak 
yapılan usulsüz harcamalardır. 

Bu hususla ilişkin ihtilâflardan bir tanesi ve 
mahkemeye intikal ettirilen yazı sureti ile diğer 
yazışma ve yayın organlarında intişar eden kı
sa pasajlar aşağıdadır. 



M. Meclisi B : 56 1 . 3 . 1968 O : 1 

Gerek işverenler ve gerekse Hükümet üyele
rince söz verilmesine rağmen halledilmiyen 
dertlerimiz Türk - îş 2 nci Başkanı Ankara Mil
letvekili Hasan Türkay tarafından 6 Ocak 1967 
günü Meclise aksettirildi. 

Aylardan beri Yol - îş camiasını huzursuz
luğa sevk eden maaşların zamanında ödenme
mesi hususu Hükümet yetkililerine mütaaddit 
kereler anlatılmasına rağmen bir türlü halledil
medi. Her ay karşımıza heyula gibi dikilen para 
meselesi iş hayatımızı isteksizliğe, ev hayatı
mızı huzursuzluğa, alacaklılara karşı ,da şahsi
yetimizi küçük düşürüyor. Bunlar mütaaddit 
kereler yazıldı, söylendi yine de hükümet eden
ler buna çare bulamadılar. (Söz vermelerine 
rağmen) 

Son olarak 5 Ocak 1967 günü Çalışma ve 
Maliye Bakanı, Türk - iş Genel Sekreteri ve Fe
derasyonumuz yetkililerinin yaptıkları toplan
tıda, 

1. Maaşların geç ödenmesi, 
2. Son tesbit edilen arazi tazminatları li

mitlerinin Maliye Bakanlığınca onaylanması hu
susu görüşülmüştür. 

Maaşların zamanında ödenmeyişini nakit dar
lığına bağlıyan Maliye Bakanı bayramdan evvel 
maaşların ödenmesi için imkân anyacağını ifa
de ettiler. 

Maaşlarla ilgili diğer çalışmalar : 

Federasyona bağlı sendikalarımız tarafından 
maaşların geç ödenmesi hakkında çıkarmış ol

dukları ihtilâflar işveren genel müdürlükle gö
rüşülmüş, anlaşmaya varılamadığından 275 sa
yılı Toplu Sözleşme Kanununun 19 ncu maddesi 
gereğince Çalışma Bakanlığı nezdinde uzlaştır
ma kuruluna intikal ettirilmiştir. Bu kurul ya
kın bir tarihte toplanacaktır. 

Maaş meselesi bu kadar şümullü bir çalış
madan sonra halledilemediği takdirde ilerde 
alacağımız kararların sorumlusu bizler olmıya-
cak bizleri her ay sıkıntı içinde bırakan Hükü
metin olacaktır. 

Ücret ve ikramiyelerin zamanında ödenme
mesi konusunda basında çıkan haberler 

Ulus Gazetesi 7 . 10 . 1967 
40 bin işçi maaşlarını alamadı 
Karayollarında çalışan işçiler güç durumda 

kaldı. 

Karayollarında çalışan 40 bin işçi maaşlarım 
hâlâ alamamışlardır. Bu durum işçilerin malî 
sıkıntılarını biraz daha artırmış ve müşkül va
ziyette bırakmıştır. 

Dört günden beri toplantı halinde bulunan 
Yol - İş Federasyanuna mensup 20 sendika baş
kanı bu konuyu görüşmüştür. Sonuç olarak, 
Hükümet yetkilileriyle temasa geçilmiş ve iğci
nin bir aylık alın teri karşılığının derhal öden
mesi istenmiştir. Yol, Su, Elektrifikasyon Ge
nel Müdürlüğünün de sorunu olan maaş mesele
si kısa zamanda çözümlenmediği takdirde daha 
sıkı tedbirlere gidileceği dün açıklanmıştır. 

Gerekirse, İş Kanununun tanıdığı yetkilere 
dayanılarak, maaş ödemiyen yetkililer mahke
meye verileceklerdir. 

Ulus Gazetesi 29 . 10 . 1966 

Karayolları işçileri ikramiye alamadı 
Maaşları daima bir ay gecikerek verilen işçi7 

lerin büyük sıkıntı içinde olduğu belirtiliyor. 

Karayollarında çalışan binlerce işçiye ikra
miyeleri verilmemiştir. Aylardan beri maaşları 
20 - 30 gün gecikme ile ödenen işçiler, büyük bir 
sıkıntı içinde olduklarını bildirmektedirler. 

Türkiye Karayolları Yapım, Bakım ve Ona
rım işçi Sendikaları Federasyonu dün bir açık
lama yaparak Hükümeti uyarmıştır. Yol - İş 
açıklamasında özetle şöyle demektedir : 

Hükümetin kendi kararlarını tatbik mevki
ine koymaması toplumumuzun inancını sarsmış
tır. Danıştay kararlarına hayır diyenlerin hiç 
değilse kendi imzalarını tanımalarını bekliyoruz. 
Maaşların ödenmemesi ile İş ve Borçlar kanun
ları ihlâl edilmkte, toplu sözleşme rafa kaldırıl
maktadır. 

Demokratik düzenin devamı ben halkın ira
desi ile iş başındayım, demekle değil, kendine 
irade beyan edenlerin hakkını zamanında ver
mekle kaimdir. Karlıovada çalışan karayolcu
lar daha 9 ncu ayın maaşlarını bile alamamış
lardır. Yol, Su, Elektrifikasyon Genel Müdür
lüğü ve Yapı imar Reisliğinde üyelerimizin ço
ğu ise 3 aydan beri maaş alamamaktadırlar. 

Soruyoruz, hukuk düzeni bu mu? Yarının 
mutlu Türkiye'si işçinin omuzlarında mı inşa 
edilecektir? 

Cumhuriyet Savcılığına 
Ankara 

Müşteki : 
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Türkiye Karayolu Yapım, Bakım ve Onarım 
İşçileri Sendikası Federasyonu (Kızılırmak cad
desi No. 36/6 Ankara) 

Şikayet olunan : 
Karayolları Genel Müdürlüğü adına Genel 

Müdür Servet Bayramoğlu - Genel Müdürlük -
Ankara 

Şikayet konusu : 
3008 sayılı İş Kanununun 108 nci maddesinin 

6 numaralı bendi ve T. C. K. 80 nci maddeleri 
gereğince işverenin tecziyesi talebinden ibaret
tir. 

Vakıalar : 

Federasyonumuz Türkiye'deki Karayolları 
işçilerini bünyesinde toplamış olan bir işçi teşek
külüdür. Gerek bu sebeple ve gerekse 274 sa
yılı Sendikalar Kanununun 14/e, gereğince işçi
lerimizin yapmış olduğu yazılı müracaat üzerine 
işbu şikayete ve mütaakıben Asliye Geza Mah
kemesinde açılacak dâvada husumete ehil bu
lunmaktayız. (İşçilerin yazılı müracaatleri ek
lidir.) 

. 2. İşveren Karayolları Genel Müdürlüğü ve 
haiz olduğu yetki sebebiyle onu temsil eden 
işveren Genel Müdür Servet Bayramoğlu'nun 
olumsuz tutumu yüzünden karayolları işçileri 
aylık ücretlerini zamanında alamamaktadırlar. 
1 . 3 . 1966 yürürlük ve 25 . 7 . 1066 imza tarihli 
2 nci toplu iş sözleşmesinin 93 ncü maddesine 
göre işçilerin ücretleri en geç ayın 3 ncü günü
ne kadar, her halükârda 10 ncu gününe kadar 
ödenmek mecburiyetindedir. 

3008 sayılı İş Kanununun 108 nci maddesinin 
6 numaralı bendi ise işçi ücretlerini zamanında 
ödemiyen işverenlerin tecziye edileceğinden ba
histir. Keza . 5518 sayılı ve 25 . 1 . 1950 Ka
nunun 6 nci maddesine göre para cezalariy-
le malî sorumluluklarda işveren de malen so
rumlu sıfatiyle mesul bulunmaktadır. 

3. Karayolları işçilerinin aylıkları Ağustos 
1966 ayından bugüne kadar hiçbir veçhile za
manında ödenmemiştir. Bordrolar ve ilgili ve
saik celp ve tetkik olunduğunda görüleceği üze
re bilhassa taşra teşkilâtında çalışanlar ücretle
rini ayın 20 sinde veya bu tarihten daha sonra
ları ancak alabilmektedirler, işveren hiçbir za
ruret veya makbul mazerete dayanmadan bunu 
keyfi olarak yapmaktadır. Zira toplu sözleşme

mizin 93 ncü maddesinin son fıkrasına göre, işçi 
ücretlerinin öncelikle ödenmesi mecburidir. 

Sonuç : 

Mâruz sebepler muvacehesinde işveren yetki
lisi Servet Bayramoğlu'nun 3008 sayılı Kanunun 
108/6 ve Türk Ceza Kanununun 80 nci maddele
riyle 5518 sayılı Kanunun 6 nci maddesi son 
cümlesi uyarınca tecziyesinin temini için gerekli 
işlemin yapılmasını saygıyla arz ve talebederiz. 

Eki : Yetki belgeleri 
. . . . / . . . . / 1967 
Yol - İş Federasyonu 
Aslının aynıdır. 

Bunlardan başka Türk - is ve Bakanlığa ya
zılan yazılarla cevaplı olarak Başbakanlığa tel 
suretleri şöyledir : 

Acele 
Sayın Süleyman Demirel 
Başbakan : 

Ankara 

Karayollarında çalışan 30 bin işçiden çoğu 
halen yılbaşından önce Hükümetinizce kararlaş
tırılan ikramiye ve Aralık 1965 ayı maaşlarını 
alamamış olup, durum ilgili bakanlıklara telle 
bildirildiği halde bugüne kadar müessir bir ça
re bulunamamıştır. 

Tabiatla mücadele eden vefakâr işçilerimizin 
daha fazla mağdur edilmemeleri için tarafınız
dan müdahale edilmesini arz ederiz. 

13 . 1 . 1966 gün ve 11-533/55 sayılıdır. 
Saygılarımızla, 
Yol - iş Federasyonu Yürütme Kurulu 
Kızılırmak cad. No. 36/6 Ankara 
Acele 
Karayolları Genel Müdürlüğüne 
Maliye ve Bayındırlık bakanlıklarına 

Ankara 
11-533/40 11 . 1 . 1966 
Birçok ünitelerimizde Aralık 1965 maaşları 

halen ödenmemiştir. 

Toplu İş Sözleşmesi bu gecikme ile ihlâl 
edilmektedir. Zaman zaman zuhur eden bu ge
cikmeler işçilerimizin mağduriyetine ve haklı 
reaksiyonuna sebebolmaktadır. Âcil bir çarenin 
bulunmaması halinde kanuni haklarımızı kul
lanmak zorunluğunda kalacağız. 
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İlgi ve emirlerinizi bekleriz. 
Yol - iş Federasyonu Yürütme Kurulu 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
tdari îşler Müdürlüğü 
Dosya No. 276 - Ankara - 69 
T. Kodu : 1da. İş. 70 Ankara 
Kayıt No. D. 12661 11 . 11 . 1966 
Konu : işçi istihkakları 
Yol - iş Federasyonu 
Kızılırmak caddesi 
Yenişehir - Ankara 

ilgi : Başbakanlığa gönderdiğimiz 27.10.1966 
tarihli teliniz. 

İşçi istihkaklarının ödenmesindeki gecikme
ler malî güçlükler sebebiyle olmaktadır. 

istihkakların imkânlarımızın müsaadesi nis-
betinde geciktirilmemesine çalışılmaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
İmza 
Genel Müdür. 

4 ELT 
Sayın Bozbeyli 
Meclis Başkanı 
Ankara 
Yurdun kalkınmasında gece ve gündüz hiz

met eden Karayolu ve YSE işçileri 2 aydır 
maaşlarını alamazken, milletvekili ve senatör
lerin kendi çıkarlarına olan hareketlerini esefle 
karşıladık. 

Milletvekili ve senatörlere ödenecek olan 
avanslardaki tutum ve davranışınızı takdirle 
anarız. 

Yol - iş Federasyonu Yürütme Kurulu 
Kızılırmak caddesi No. 36/6 - Ankara 

T. 0. 
Çalışma Bakanlığı 
Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1066-2-22-14 2 . 1 . 1967 
Konu : Uzlaştırma Kurulu toplantısı hakkın

da. Taahhütlü 
Yol - iş 
Türkiye Karayolu Yapım, Bakım ve Ona

rını işçi Sendikaları Federasyonu 
Kızılırmak cad. No. 36/6 Ankara 
İlgi : Yol - İş Federasyonunun 23 . 12 . 1966 

tarih ve 533/672 sayılı yazısı, 

İş kolu esasına göre yapılmış olan toplu iş 
sözleşmesinin 93 ncü maddesinin uygulanma
sında uyuşmazlık çıktığını belirten ilgideki yazı
ya ekli tutanak Bakanlığımızca alındı. 

275 sayılı yasanın 15 nci maddesi uyarınca : 
1. Uzlaşma toplantısının 9 . 1 . 1967 günü 

saat 15.00 te Çalışma Bakanlığında yapılaca
ğına, 

2. Bu toplantıya gelmeniz, gelmediğiniz tak
dirde temsil yetkisini taşıyan bir temsilci gön
dermeniz gerektiğine, 

3. (2) nci fıkrada belirtilen husus dışında 
ayrıca bir tarafsız aracı seçerek göndermeniz 
icabettiğine, 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 
Dağıtım : 
1. Yol - iş Federasyonu 
2 nci Karayolları Genel Md. 
İmza 
Halit Ünal 
Çalışma Bakanı Y. 
Çalışma Bakanlığı Müsteşarı (Aslının ay

nidir) 
Uzlaştırma tutanağı 
Yol - iş Türkiye Karayolu Yapım, balam ve 

onarım İşçileri Sendikası Federasyonu ile Kara
yolları Genel Müdürlüğü arasında akdedilmiş 
bulunan toplu iş sözleşmesinin 93 ncü maddesi
nin uygulanmasından doğan uyuşmazlık sebe
biyle 275 sayılı Kanunun 15 nci maddesine göre 
Uzlaşma Kurulu teşkil edilmesine dair sendi
kadan alman 23 .12 . 1960 tarih ve 533/762 
sayılı yazı üzerine taraflara tebligat yapılmış 
olup, tâyin edilen gün ve saatte Çalışma Bakan
lığında toplanıldı. 

Toplantıya sendikayı temsilen Yol - tş Fede
rasyonu Malî Sekreteri Mesut İbrahim Kahratlı 
ve tarafsız aracı olarak Teksif Sendikası Baş-
kanvekili Mahmut Sıngın, 

işvereni temsilen Genel Müdür Muavini Ha
san Bora katıldı. Tarafsız aracısını getirmediği
ni beyan ederek yet!ki belgesini verdi. Ve mez
kûr belgede tarafsız aracının getirilmemesi se
bebinin açıklandığını ifade etti. 

Toplantıya gözlemci olarak Bakanlık Şube 
Müdürü Hakkı Aşıkoğlu iştirak etti. 

Kurula ibraz edilen ve Çalışma Bakanlığına 
hitaben yazılan 7 . 1 . 1967 00075/483-90 sa
yılı yazılarında aynen : 
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Genel Müdürlüğümüzle Yol - îş Federasyonu 
arasında söz konusu madde işyerimizde 
çalışan işçilerin aylık istihkaklarının olağanüstü 
haller hariç en geç hangi güne kadar ödeneceği
ni hükme bağlamıştır. 1966 yılı içerisinde yap
mış olduğumuz toplu iş sözleşmesi ile işçi ücret
lerine ve sair sağlanan sosyal menfaatlerine kar
şılık bir dahaki zamlar ve ilâveler yapılmıştır 
ki, 1966 yılı bütçe imkânlarımızın sınırlarını 
aşan bu zam ve ilâvelerin bütçeye tahmil ettiği 
külfet 45 milyon liradır. Maliye Bakanlığı nakit 
durumunun bütçe imkânlarına göre ayarlan
makta olduğundan bütçeye ilâveten tahmil edi
len bu 45 milyon ek tahsisatın karşılığı naktin 
temininde bâzı ahvalde birkaç günlük arızi ge
cikmeler olmuştur. Durum Maliye Bakanlığına 
arz edilmiş ve bu Bakanlık her türlü imkânı kul
lanarak Genel Müdürlüğümüze âzami müzahe
reti göstermiştir. 

Durumun bir ilâ iki ay sonra daha da düze
leceği bilinmektedir. Tamamen iyi niyetlerle iş
çilere fazla haklar sağlanmasına matuf olan zam 
ve ilâveler konusunu doğurduğu nakit darlığı 
idaremizin iradesi ve ihtiyarı dışında kalan bir 
konudur. Eğer toplu iş sözleşmesiyle sağlanmış 
hakların işveren tarafından iradi olarak ihlâli 
veya bu hakların ihlâline teşvik veya tahrik ba
his konusu olsaydı bu durum 274 sayılı Sendi
kalar Kanununun 19 ncu maddesinin tarifine gi
ren bir uyuşmazlık konusu olabilirdi. 

Ortada işveren tarafından ihtiyari veya key
fî olarak ihlâl edilmiş bir durum mevcudolma-
dığına göre konu fevkalâde bir halin neticesi 
olarak kabul etmek zorunludur ki, bu da toplu 
iş sözleşmesindeki haklann ihlâli mânasını ta-
zammun etmez. Bu bakımdan bir uyuşmazlık ve 
dolayısiyle uzlaştırma hususunun mevcut bulun
madığı mütalâasmdayız. 

Sendika temsilcisi : 
Bugünkü toplantı 275 sayılı Kanunun 15 nci 

maddesini uygulamak içindir, özellikle işvenen 
ve işçi adına tarafların göstereceği tarafsız ha
kem temsilcileri aralarında bir üçüncü tarafsız 
aracıyı seçmek için toplanmışlardır. Bu itibarla 
ya bugün veya kanunun emrettiği 6 iş günü içe
risinde bir tarafsız aracıyı seçecektir. 

Zira bunun yapılabilmesi için işveren temsil- j 
çileri tarafsız aracılarını belirtmek zorundadır 
veya böyle bir toplantıya iştirak etmemeleri ge
rekmektedir. | 

— 45 
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Bu konunun aydınlığa kavuşması icabeder. 
îşveren tarafsız aracısını bildirmek için bir gün
lük mehil istiyorsa sendika olarak bu mehili ve
rebiliriz. Tarafsız aracı belirtmedikçe bir işlem 
yapmak mümkün değildir. 

îşveren temsilcisi uyuşmazlık konusu mev-
cudolmadığım dolayısiyle uzlaştırma toplantısı 
yapılmasının mümkün olmıyacağını ve bu sebep
le aracıya lüzum bulunmadığını bildirdi ve işbu 
tutanak birlikte düzenlenip okunup imza' 
olundu. 

9 . 1 . 1967 
Sendika Temsilcisi 
Mesut İbrahim Kahratlı 
îmza 
İşveren Temsilcisi 
Genel Müdür Muavini 
Hasan Bora 
îmza 
Sendika Tarafsız Aracısı 
Mehmet Sıngın 
îmza 
Bakanlık Gözlemcisi 
Çalışma Bakanlığı 
Çalışma Genel Müdürlüğü 
Şube Müdürü 
îmza 
Not : Tutanaktan birer aded aldık. 
îmza 
îmza 
îmza 
Aslının aynıdır. 

T. 0. 
Çalışma Bakanlığı 
Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1065-1-1 2671 

22 . 2 . 1967 

Konu : işçi yevmiyeleri ve ikramiyeleri hak
kında. 

Yol - îş Federasyonu Yürütme Kurulu - An
kara 

îlgi : 4361 sayılı telgraf, 

îfeilerin gerek gündeliklerinin gerekse ilâve 
tediyelerinin zamanında tahakkuk ettirildiği, 
ancak -MaMye Bakanlığınca yeteri kadar para 
temin olunamadıgmdan bâzı ünitelerin günde
liklerinin tediyesinde gecikmeler husule geldiği, 
Karayolları Geaaserl Müdürlüğritaün 14 .12,. 1966 



M, Meclisi B : 56 1 . 3 . 1968 O : 2 

gün Tek. Hes. 10/21620 sayılı yazısından anla
şılmıştır. 

Bilginizi rica ederim. 
imza Halit Ünal 
Çalışma Bakanı Y. 
Müsteşar. 
Aslının aynıdır.» 
Karayolları ve YSE Genel Müdürlüğü işçile

rinin, çalışarak hakettikleri paralarını elde et
mek için nelere ve ne gecikmelere katlanmak 
durumuna düştüklerini, zannederim, gereğince 
belirttik. 

Meseleyi elden geldiğince somut olaylara da
yandırarak izah etmeye çalıştık. 

Karayolları işçilerinin asıl sorumlusu Ba
yındırlık Bakanı; yol, su, elektrifikasyon işçile
rinin de asıl sorumlusu Köy işleri Bakanıdır. Bu 
işçilerin bu hallere düşmeleri karşısında görev
lerini yerine getirmiyen Bayındırlık ve Köy iş
leri Bakanları hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca gensoru açılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
1 . 3 . 1968 

Malatya Milletvekili 
Şaban Erik 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Afyon Milletvekili Murat öner Manisa 
Milletvekili Mustafa Ok ve Zonguldak Milletve
kili Kâmil Kınkoğlu'nun, köylerimizin kalkınma
sı hususunda hiçbir tedbir ve politika getirmedi

ği iddiası ile Hükümet hakkında gensorU açılma
sına dair önergesi (11/69) (1) 

ı 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 

Sayın Murat Öner, Sayın Mustafa Ok ve Sayın 
Kâmil Kırıkoğlu'nun müştereken imzaladıkları 
ve 114 sayfadan ibaret olan 5 nci ve sonuncu 
önergeyi okutuyorum. 

önerge sahipleri arkadaşlarımız buradalar 
mı? 

Sayın Kâmil Kırıkoğlu?.. Burada. 
Sayın Mustafa Ok?.. Yok. 
Sayın Murat öner?.. Yok. 
(Gensoru önergesinin 16 ncı sayfasına kadar 

okundu.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 

sonuncu önerge 16 ncı sayfasına kadar okunmuş
tur. Sayın Orhan Birgit arkadaşım; «yemek mo
lası verelim.» diyor ve saat 15,00 e kadar yemek 
molası verelim, diye bir önerge vermiştir. Her 
halde arkadaşımız yemek yiyemiyen arkadaşla
rımızı düşünmüş olmalıdır. Riyaset de bu hususu 
düşündü, fakat gündemimizin mahmul olması 
sebebiyle bu önergeyi oya koymıyacağım. Yalnız 
saat 13,20 ye kadar 15 dakika bir ara veriyo
rum. 

Saat 13,20 de tekrar toplanmak üzere Birle
şime ara veriyorum. 

(1) 11/69 No. lu gensoru önergesi tutanağın 
sonundadır. 

Kapanma saati : 13,05 

~<10^ 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 13,20 

BAŞKAN — Fcrruh Roztoeyli 
KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Tevfik Koraltan (Sivas) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. Gen- BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, sizin bu 
soru önergesinin okunmasına devam ediyoruz. verdiğiniz ve son olarak okutulmuş olan öner-

(Gensoru önergesi, 
baren okundu.) (1) 

16 ncı sayfasından iti-

(1) Basılıdır ve tutanağın sonundadır. 

genin 86 ncı sayfası yok. Artık onu siz bilâha-
ra ikmal edin. 86 ncı sayfası yok. Yani verdi
ğiniz şekli ile okuduk, o kısmı sonra ikmal 
edersiniz. 
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MUSTAFA OK (Manisa) — Ben önergemi 
sayfaları tamam olarak vermiştim, tabiî sayfa
larına sahibolunmamış. 

BAŞKAN — Nasıl tamam verdiniz? Dosya 
ile verdiniz. Her halde yaprak yaprak teslim 
etmiş değilsiniz. 

MUSTAFA OK (Manisa) — 114 sayfayı bir-
bir elden geçirmiş ve tam olarak teslim etmiş
tim. Ama, benim elimden çıktıktan sonra bir
çok yerlerden de geçmiş bulunmaktadır. Onun 
için söyledim. 

BAŞKAN — Onu sonra siz ikmal edin. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Ben sonra onu 
tamamlarım. 

BAŞKAN — Evet, onu siz tamamlayın, hem 
de zabıtlara geçmesi bakımından, tamam olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Heyetinizin 
daha evvel aldığı bir karar vardı. Bütçe mü
nasebetiyle bu kararı tatbik etmiyorduk. Bu 
karar, gündemde fazla biriktiği için kabarık
lık yapan, kesinhesap, aktarma, anlaşma tas
diki ve alman kararda tadadedilmiş olan diğer 
işlere mahsus olmak üzere Pazartesi ve Cuma 
günkü birleşimlerin 1 saatlik zamanı ayrılacak 
ve ifade ettiğim bu hususlar görşülecek idi. 
Bütçe bittiği için yine bu konulara 1 saat ayı
rıyoruz. 1 saatlik zaman içinde, ifade ettiğim 
bu hususları kararınız gereğince görüşeceğiz. 

Yalnız bu arada, Sayın Tarık Ziya Ekinci 
bir önerge veriyor ve diyor ki; «Anayasanın 
89 ncu maddesi, Meclis Başkanlığına intikal 
eden gensoru önergelerinin gündeme alınıp 
alınmıyacağı verilişinden sonraki ilk birleşim
de görüşülür, demektedir. Bu itibarla, bugün 
okunarak bilgiye sunulan gensoru önergeleri
nin, bugünkü birleşimde gündeme alınıp alın-
mıyacağının görüşülmesini isterim.» 

Muhterem arkadaşlarım, «verilişinden son
raki ilk birleşimde» ibaresinde, «birleşim» 
kelimesi «veriliş» ve «sonraki ilk» kelimeleriyle 
irtibatlıdır. Yani verildiği birleşimde, «ve
rildiğinden sonraki ilk birleşimde» şeklinde. 
Ayrıca sözü geçen bu ibareden hemen sonra, 
«Bu görüşmede gruplar adına birer kişi ve 
Hükümet adına da Başbakan veya alâkalı Ba
kan konuşur.» demektedir Anayasa. 

Bulgun saat 10,00 dan beri okumaya devam 
ettiğimiz önergeler, birer suret olarak Başkan
lığa verildiği için ve muhtelif bakanları da il
gilendirdiği için, şu anda Kanunlar Müdürlü
ğünde 3 Bakan bir arada bu önergeleri tetkik 
ile meşguldür. Sıra kendilerine geldiği zaman 
önerge hakkında konuşabilsin, diye. Bu sebep
le, Anayasayı tatbik ettiğimiz tarihten bugüne 
kadar bütün gensoru önergeleri hakkında ay
nı tatbikat yapılmış ve bir teamül doğmuştur. 
Buna göre okunmuş olan gensoru önergesi ve
rilişini takibeden birleşimde görüşülecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bir saatlik 
süre içinde... 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Söz yermiyeceğim efendim. 
Halledilmiş bir konudur bu. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, halledilmemiştir efendim. Anaya
sadaki sarih bir maddeye karşı teamül tesis 
edemezsiniz. 

Kaldı ki; Anayasa Komisyonunda bu hu
susta bir karara varıldı. «Verilişinden sonraki 
ilk birleşimde görüşülmesinden» kasıt, veril
diği andan itibaren gelecek ilk birleşimdir. Bu 
bakımdan bugün müzakeresi iktiza eder, kana
atindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, gerek tarafınız
dan, gerek diğer gruplar tarafından ve millet
vekilleri tarafından şimdiye kadar verilmiş bü
tün gensoru önergelerinde, şu ifade ettiğim 
husus tatbik edilmiştir. Sizin tarafınızdan da
ha evvel verilmiş gensoru önergelerinde de bu 
husus tatbik edilmiştir ve o zaman tarafınızdan 
her hangi bir itiraz sebk etmemiştir efendim. 
Lütfen oturunuz. Kendi mütalâanıza zıt ikinci 
bir mütalaayı şu vesile ile söylemeyiniz. Şimdi.. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, biz bir mütalâada bulunmadık. 
Fakat, kurulmuş olan bir teamül, Anayasanın 
açık maddesine karşı kullanılamaz ve bu, bir 
gerekçe olarak gösterilemez, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Anayasayı biz açık buluyoruz. 
Tatbikat Anayasaya uygundur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir saatlik süre 
içinde görüşülmesi gereken hususlara geçiyoruz. 
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4. — GÖRÜ1 

1. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1966 yılı Kesinhesabı hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporları (5/40) (S. Sayısı : 622) (1) 

BAŞKAN — Bu rapor bastırılmış ve dağı
tılmıştır. Bu suretle bilgilerinize sunulmuştur. 
Mühasebei Umumiye Kanununun 127 nci mad
desinin son fıkra gereğince, aidolduğu Hazine 
hesabı umumiyesine ithal edilmek üzere, Hü
kümete gönderilecektir. 

[Bilgilerinize sunulur. 

2. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanu
nunun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Ad\alet komisyonları raporla
rı (2/41) (S. Sayısı : 128 ve 128 e 1 nci ek) 
(2) 

BAŞKAN — Bu kanun teklifini, havale edil
miş olan komisyonlar reddetmişlerdi. Bütçeden 
evvel bu ret raporu üzerinde konuşuluyordu. 
Bu ret raporu üzerinde Sayın Yusuf Ziya Ba-
hadınlı, Sayın Kemal Sarıibrahimolğu ve Sa
yın Bülent Ecevit konuşmuştu. Dördüncü sıra
ya ismini kaydettirmiş olan arkadaşımız Ada
let Partisi Grupu adına Sayın Mustafa Kemal 
Yılmazdır. Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; Sayın Ali ihsan Göğüs ve 
arkadaşlarının vermiş olduğu, Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin tadili hakkında kanun 
tasarısı, hakikaten çok önemli bir tasarıdır. 
Bu, aidolduğu komisyonlara da gelmiş uzun 
müzakerelerden sonra komisyonlar bu tasarı
nın reddine karar vermiştir. Adı geçen tadil 
tasarısı, hakikaten Devlet hayatında bilhassa 
emniyet, asayiş ve Devlet güvenliği balaman
dan önemli bir yer işgal etmektedir. 

(1) 622 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 128 ve 128 e 1 nci ek S. Sayılı basma
yazı 12 . 2 . 1968 tarihli 39 ncü Birleşim tutanak 
dergisine eklidir. 

LEN İŞLER 

Hangi idare sistemini ele alınsak alalım, 
hangi Devlet şekli olursa olsun, millî hudut
lar içine girecek neşriyatın tahdidini hepsi 
kabul etmiştir. Hattâ Sayın Ecevit'in dâhil ol
duğu Hükümette dahi bu yolda tatbikat cere
yan edegelmiştir. O kadar ki, Sayın Ecevit, 
memlekete sokulması Bakanlar Kurulunca ya
sak edilen neşriyatın birer örneğini istemek 
suretiyle, mevcut yasakları inceleme yolunu 
tutmuş ve hattâ bu incelemede kendisine tet
kik edilip iade edilmesi gereken ilgili neşriyat 
verildiği halde iade etmemiştir. 

BÜLEN ECEVİT (Zonguldak) — Hangile
ri efendim? 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) 
— Var efendim, örneklerini tasrih ederim. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlarım; 31 
nci maddenin kalkması halinde nerede neşre-
dilirse edilsin, hangi maksat ve gaye için neş- « 
redilirse edilsin, bütün neşriyat Türkiye'ye 
rahatlıkla girebilecektir, eğer bu kanunun 31 
nci maddesini kaldırdığımız takdirde . 

Arkadaşımız müdafaasını yaparken ilmî 
eserlerden ilim adamlarının, teknik eserlerden 
teknik adamların istifade etmesi yönünden mü
dafaada bulundu. Şimdiye kadar Türkiye Cum
huriyeti kurulduğu tarihten beri hiçbir ilmî eser 
veya teknik eser bu- kanunun 31 nci maddesine 
istinaden yurda sokulması men'i kararı alınma
mıştır. Bundan kastedilen ve şimdiye kadar ya
sak edilegelmiş olan basılı eserler, neşriyat, ta
mamen Türkiye'nin güvenliğini ihlâl edici mahi
yette olan, Türkiye'nin bütünlüğüne Türkiye'nin 
varlığına kasteden neşriyattır. Türkiye rejimi
nin aleyhine yapılmış olan neşriyatın men'i ka
rarı alınmıştır. Hiçbir şekil ve surette Türki
ye'nin aleyhinde olmıyan, daha doğrusu arka
daşımızın müdafaa etmiş olduğu teknik ve il
mî eserlerin men'ine dair Bakanlar Kurulun
dan bir kararname çıkmamıştır. Binaenaleyh, 
bu madde hakikaten, dört tarafımız muhtelif 
kasıtlı rejimlerle çevrilmiş olduğuna göre, kal
dırıldığı takdirde Suriye'den Irak'tan, Rus
ya'dan, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan Türk 
rejimi, Türk milleti aleyhine neşredilmiş Türk 
milletinin bütünlüğünü bozacak olan bütün neş
riyat, menfi neşriyat rahatlıkla girebilecek ve 
istediği oyunu oynıyabilecektâr. 
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Bu bakımdan, komisyonlarımızca da redde
dilmiş olan bu teklifin Heyeti Umumiyemizce 
de reddini istirham ederim. Aksi halde bu gibi 
neşriyat memleketimize girdiği takdirde hiç
bir şekil ve surette menfi propagandalara,, kötü 
niyet sahiplerinin iç bünyemizde yapmaya kas-
detmiş olduğu menfi hareketlerine mâni ola-
mıyacağız. Arkadaşımız müdafaa olarak «Efen
dim, bu mevzu nâehil ellerdedir. Yani, bu mev
zu ile iştigal eden kimseler,, gelen eserleri iyi
ce tetkik etmemekte, tetkik edemediği için de 
acele olarak karar safhasına geçilmekte ve 
birçok yanlışlıklara mahal verilmektedir» de
di. 

Muhterem arkadaşlarım; bu mevzu ile meş
gul olan arkadaşlarımı, fiilen senelerce bu 
mevzuda çalışmış, ihtisas sahibi olmuş arka
daşlardır. Muhtelif tercümanlar vasıtasiyle 
hakikaten millî bünyemiz içim memleketimiz 
için, milletimiz için zararlı olan bu gibi neşri
yat inceden inceye tetkik edilmekte ve bu tet
kik neticesinde hakikaten memleketimiz ve 
milletimiz için zararlı olduğu kanaatine va
rıldığı anda el konulmakta, eğer Bakanlar Ku
rulu toplanabilecek halde veya toplantı halin
deyse süratle Bakanlar Kuruluna sevk edil
mekte ve karar istihsal edilmekte, şayet Ba
kanlar Kurulu toplanamıyacak durumdaysa, o 
takdirde İçişleri Bakanlığının emriyle yasak 
edilmekte ve süratle de Bakanlar Kurulu kara
rına iktiran etmektedir. 

Bu bakımdan, biraz önce de arz ettiğim gi
bi, muhterem arkadaşlarımızın teklif etmiş ol
duğu ve komisyonlarda da reddine karar ve
rilmiş olan bu tasarının reddine oylarınızı 
kullanmanızı, A. P. Grupu adına rica eder, say
gılar sunarım arkadaşlar. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — 0. H. P. Grupu adına Bülent 
Ecevit, ikinci kere buyurunuz efendim. 

0. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECE-
VtT (Zonguldak) — Sayın arkadaşlarım, Sa
yın Mustafa Kemal Yılmaz arkadaşımızın A. 
P. Grupu adına yaptığı konuşmadan sonra bâzı 
hususları yeniden ve biraz daha açarak belirt
mek ihtiyacını duydum. 

Evellâ, Sayın Mustafa Kemal Yılmaz, be
nim, tetkik etmek üzere istediğim bâzı kitap
ları iade etmediğimi söylediler ve hangileridir 

diye rica etmem üzerine «tasrih edeceğim» de
diler, etmediler. 

Özel olarak böyle bir bilgileri varsa hiç de
ğilse bana söylemelerini rica ederim. Yanlış ha
tırlamıyorsam, Bakanlığım sırasında incelemek 
üzere, almış olduğum kitapları iade etmiş
tim. 

Sayın Kemal Kemal Yılmaz, benim sa
dece bu madde yüzünden «ilmî ve tek
nik bâzı eserlerin yurda sokulması yasaklanı
yor, yasaklanabilir, bu da araştırma özgürlü
ğünü engeller» noktasından hareket ederek 
maddenin değişmesini istediğimi ileri sürdü
ler. 

Halbuki, ben sadece bu nokta üzerinde dur
madım. Bu ileri sürdüğüm tezlerden bir tane
siydi. Bence, dünyada çıkan ebedî eserleri in
celemek de, bilimsel eserleri incelemek kadar 
bir haktır. Sayın Mustafa Kemal Yılmaz, bi
zim dört tarafımızdan, bize karşı kasıtlı re
jimlerin bulunduğu memleketlerle çevrili oldu
ğumuzu söyledi. Eğer, yabancı ülkelerde bası
lan yayınların Türkiye'ye sokulmalarını ya
sak etme yetkisi Hükümetten alınırsa, milleti
mizin aleyhinde, millî bütünlüğümüzü sarsıcı 
birçok neşriyatın yurda serbestçe girebileceği
ni söyledi. 

Bundan önceki konuşmamda da arz etmiş
tim, Türkiye nüfusunun yarıdan çoğu maalesef 
henüz okuma - yazma bilmez. Bu gibi eserleri, 
hele yabancı dillerde eserleri, nüfusumuzun 
çok daha büyük bir çoğunluğu da okuyup - yaz
ma imkânından yoksundur. Buna mukabil, 
aynı sakınca görülen eserler, Türk halkının 
büyük çoğunluğunun bilmediği bir yabancı 
dilde basılmış olarak Türkiye'ye sokulmak ye
rine Türkçeye tercüme edilmiş olarak, Tür
kiye'de basılır ve yayılırsa, Basın Kanununun 
31 nci maddesi bunu engelliyememektedir. 
Halbuki, asıl tehlike oradadır. Böyle bir du
rumda konu; Türk mahkemelerine intikal et
mektedir; Türk mahkemesi, o kitabın yasak
lanması gerektiğine karar verirse yasaklan
maktadır. 

Şimdi, ne kadar çelişken bir durum olduğu
nu düşününüz. Türkiye nüfusunun büyük ço
ğunluğu meselâ Bulgarca, Rusça, ingilizce, Al
manca bilmez. O dillerden birinde yazılmış bir 
kitabın Türkiye'ye sokulması yasak edilebile-
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cek, Bakanlar Kurulunca. Ama, herkesin Türk
çe bildiği ülkemizde, o zararlı kabul edilen 
eserlerden birinin tercümesi, Türkçe olarak 
Türkiye de yayınlanır ise Bakanlar Kurulu 
bunu toplatamıyacaktır. Eğer bir zarar söz 
konusu ise, hangisinin zararı daha çoktur? Kal
dı ki, yurdumuzun dört yanı şu veya bu türlü 
rejimlere sahip ülkelerle çevrili olabileceği 
gibi, yurdumuz dört bir yanında o ülkelerin 
hepsi Türkçe yayın yapan radyolariyle, hattâ 
televizyonlariyle de çevrilidir. Bu radyoların, 
televizyonların dinlenmesine Bakanlar Kurulu 
Kararı ile engel olmaya imkân yoktur. Kaldı 
ki, diyelim bizim sınırlarımızı çevreliyen (X) 
ülkesinde zaman zaman millî bütünlüğümüz 
bakımından sakıncalı eserler yayınlanıp, bun
ların Türkiye'ye sokulması yoluna gidilebile
ceği düşünüldü. O ülkelerde her yıl on binler
ce cilt kitap yayınlanır. Bizim İçişleri Bakan
lığımızda veya Dışişleri Bakanlığımızda bulu
nan heyet o memleketin, bu arada bütün baş
ka memleketlerin, bütün basık eserlerini, yeni 
yayınlanan eserlerini inceleyip, bunlar arasın
dan bir tarama yapıp, şunlarm şunlarm Tür
kiye'ye girmesi yasak edilmelidir, diye bir ka
rar verebilir mi? Buna maddeten imkân yok
tur. Arada, yine de yurda girip, okunduktan 
sonra sakıncalı olduğu meydana çıkacak bâzı 
eserler bulunabilir. 

Mustafa Kemal Yılmaz arkadaşım, ehil kim
selerin, tecrübeli kimselerin bu eserleri incele
yip yasak tekliflerini Bakanlar Kuruluna ge
tirdiğini söylediler. Bu eserleri inceliyen kim
seler gerçekten yeterli kimseler olabilir de, 
olmıyabilir de. Elimizde buna dair hiçbir ga
ranti yoktur. Çünkü, kanun, bu enerleri ince
leyip de yasak kararını Bakanlar Kuruluna 
teklif edecek heyet, şu şu nitelikte kimseler
den kurulu olduğu belli değildir. Sonra, size 
burada bâzı örnekler verdim; eserlerin nasıl 
yasak edildiğine veya yasak edilmek istendiği
ne dair. Bir Türk vatandaşı, Türk hikayecisi
nin Türkiye'ye yıllar önce basılıp okunmuş bir 
hikâye Yunanistan'da bir Rumca mecmuade 
yayınlandıktan altı ay sonra Türkiye'ye so
kulması yasak ediliyor. Bunun, mantık neresin
de vardır? 

Şimdi, ne yapılabilir ihtiyat tedbiri olarak? 
Bir defa bundan önceki konuşmamda da be-
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| lirttiğim gibi, her şey, bütün yabancı neşriyat 
Türkiye de serbestçe okunabilsin iddiasında 
değiliz. İstediğimiz, iddiamız şudur : Türkçe 
olarak basılmış, Türkiye'de yayınlanma yerli 
veya yabancı eserler için uygulanan usul ne ise, 
yurt dışında basılmış yabancı dildeki eserler 
için de aynı usul uygulansın. Ama, denecek ki, 
Türkiye'de basılmış eserler hakkında toplatma 
kararını mahkemeler verir, mahkemelerden de 
karar geç çıkar. 

Eğer, sizin bu kanun maddesinin kaldırılma
sına karşı ileri sürdüğünüz, üstünde durduğu
nuz tek önemli sakınca bu ise, bence bu sakın
cayı ortadan kaldırmak imkânı vardır. O zaman, 
lütfeder bir ek teklifte bulunur, diyebilirsiniz 
ki, Türkiye'de basılmış eserler için olduğu gibi, 
dışardan gelecek eserler için de toplatma ve ya
sak kararını ancak mahkemeler verebilir. An
cak, dışardan gelecek eserler için Bakanlar Ku
rulu önceden ihtiyati bir tedbir alabilir. Yani, 
yurt dışından gelecek bir eserin sakıncalı ol
duğu kanaatine varırsa Bakanlar Kurulu, ya
saklanmak üzere mahkemeye şevkine karar ve
rebilir ve mahkemeden şu veya bu yönde bir ka
rar çıkıncaya kadar, o eserin toplatılmasına ve 
dağıtımının yasaklanmasına karar verebilir. 
Eğer, bu şekilde bir tadil teklifi ile gelirseniz, 
biz bunu memnuniyetle kabul edebiliriz. 

Teşekkür ederim. (C.H.P. sıralarından al-
| kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu buyurunuz 
I efendim. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Sayın Başkain, saygıdeğer arkadaş
larım; 

Teklif sahipleri arasında bulunduğum bir 
kanun teklifinin Yüce Huzurunuzda savunması
nı yapmak üzere söz almış bulunuyorum. 

5680 sayılı Basın Kanununun 31 nci madde
si, yabancı memleketlerde çıkan basılmış eser
lerin Türkiye'ye sokulması veya dağıtılması
nın Bakanlar Kurulu karariyle menolunabilece-
ğini göstermektedir. Biz, teklifimizle, bu mad
denin yürürlükten kaldırılmasını ve bu madde 
uyarınca verilmiş olan yasaklama ve toplatma 
kararlarının yürürlükten kaldırılmasını istemek
teyiz. 

Teklifimizin nedenini gerekçede arz ettik, 
I Orada da belirttiğimiz gibi : «Bu madde, uygu-̂  
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lanışta, Anayasamızın sağladığı düşünce hürri
yeti ile, bilim ve sanat hürriyeti ile, kitap ve 
borşür çıkarma hakkı ile, basın hürriyetiyle ve 
sansür yasağı ile çelişmektedir. »> 

Her şeyden önce, biz Basm Kanununun 31 
nci maddesini, uymakla zorunlu olduğumuz 10 
Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletlerin 
kabul ettiği (İnsan Hakları Beyannamesi) ne, 
özellikle bu beyannamenin 19 ncu maddesine ta
mamen aykırı bulmaktayız. Bilindiği üzere (İn
san Hakları Beyannemsinin) 19 ncu maddesi şu
dur : 

«Her ferdin fikir ve ifade hürriyetine hakkı 
vardır. Bu hak fikirlerden ötürü rahatsız edil
memek, memleket sınırları mevzuubaihsolmaksı-
zm malûmat ve fikirleri her vasıta ile aramak, 
elde etmek ve yaymak hakkını gerektirir.» 

demektedir. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, İnsan Hakları 
Beyannamesi 1948 yılında kabul edilmiştir. Hal
buki Basm Kanunu bu beyannameden sonra ted
vin olunmuştur. Gönül isterdi ki, insan hak 
ve hürriyetleriyle ilgili kanunlar yapılırken, 
katıldığımız Birleşmiş Milletlerin neşrettiği bil
dirilerin espirisine uygun kanunlar yapılsın. 
Halbuki Basın Kanununun 31 nci maddesi, İn
san Hakları Beyannamesinin 19 ncu maddesiyle 
çatışmaktadır. 19 ncu madde açıkça (Memleket 
sınırları mevzuubahsolmaksızm malûmat ve fi
kirleri her vasıta ile arama, elde etmek ve yay
mak) hakkı her ferde tanınmıştır. Beyanname 
Meclisimizden geçmiş, tasdik olunmuş, kanun 
gibi uygulama gücü kazanmıştır. Halbuki Basın 
Kanununun 31 nci maddesi, bu maddedeki hak
kı fiilen ortadan kaldırmaktadır. 

Çünkü bu madde, yabancı memleketlerde 
basılmış eserlerin Türkiye'ye sokulmasının ve
ya dağıtılmasının Bakanlar Kurulu tarafından 
men olunabileceğini göstermektedir, tnsan Hak
ları Beyannamesi, «memleket sınırları bahis 
mevzuu olmaksızın malûmat ve fikirlerin her 
vasıta ile yayılması hakkını tanıdığı halde, bi
zim Basın Kanunumuzun 31 nci maddesi, bu 
hakkı kısıtlamaktadır. Burada açık bir çelişme 
vardır ve bu fikir hürriyetine, araştırma hür
riyetine aykırıdır. Bir üniversite profesörü, 
hattâ talebesi, bilimsel çalışmalar yapan bir 
vatandaş dünyanın her yerinde yayınlanan ve 
her çeşit fikirleri savunan kitapları, dergileri 
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görmek, okumak, tetkik etmek ve incelemek zo
rundadır. Bir sosyal, ekonomik ilkenin lehinde 
ya da aleyhinde her türlü görüşler savunulabi
lir. Fikir'den korkmamak, her fikri takibetmek 
lâzımdır. Karşı olduğumuz ideolojileri bile iyi 
bilmek zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. 
Çünkü bunlara bilimsel karşı koyabilme, ancak, 
onları incelemekle mümkündür. Halbuki Hükü
met işine gelmiyen kitabı sokmamakla, vatan
daşları yeni fikirlerden ve Hükümetin hoşuna 
gitmiyen görüşlerden yoksun bırakabilir. Bu, 
fikir özgürlüğü ile, ayrıca bilimsel çalışma ile 
bağdaşamaz. Bu bakımdan bu madde tamamen 
insan hakları beyannamesinin 19 ncu madde
sine aykırıdır. 

Bu maddenin uygulama şekli de birçok sui
istimallere yol açabilir. Burada iki önemli nok
ta vardır: Birincisi Bakanlar Kurulunun men 
edeceği kitabı bütün üyelerinin okuması gere
kir. Acaba uygulamada Bakanlar Kurulu men 
ettiği kitapları okutmakta mıdır, bu imkânı ve 
fırsatı bulabilmekte midir? Yoksa menedilen ki
taplar bir heyet tarafından mı okunup rapor 
halinde Bakanlar Kuruluna getirilmektedir? 
Bu takdirde Bakanlar Kurulunun vereceği ka
rarın hiçbir ciddî ve ilmî değeri yoktur. Me
selâ Millî istihbarat Teşkilâtının yetersiz birta
kım memurları tarafından tetkik edilen ve Tür
kiye için zararlı sayılan kitaplar, aslında bilim 
adamları tarafından ciddî bir tetkikten geçiril
miş olsa bu niteliği taşımadığı tesbit olunabilir. 
Bakanlar Kurulunun bütün üyeleri, menedile-
cek kitabı okuyamıyacaklarına göre, verilen 
kararlar, yetkisiz kimselerin raporlarına istina-
dedecektir ki, bunun isabet derecesi fazlasiyle 
münakaşa edilebilir. 

Kaldı ki, biran için Bakanlar Kurulu üyele
rinin tamamının Türkiye'ye sokulması veya da
ğıtılmasının yasaklanması gereken kitapları 
okuduğunu ve okuma imkânı bulduğunu ka
bul ediniz, bu takdirde de birçok mahzurlar ön
lenmiş olmıyacaktır. 

Bu takdirde Bakanlar Kurulu Hükümetin 
işine gelen kitaplan memlekete sokacak, ken
di politikası ile çelişen, fakat aslında memleket 
için hiç de zararlı olmıyan kitapları, dergileri 
ve gazeteleri memlekete sokmıyacaktır. Böyle
ce memleketin dünyaya açılmış olan pencere
si kapanacaktır. Başarısız bir hükümet dış 
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memleketlerin basını tarafından tenkid edilebi
lir. Bu tenkidlerin Türkiye'ye intikal etmesini 
istemiyen bir Hükümet, bu çeşit kendi aleyhin
deki yayınları memlekete sokmamak suretiyle, 
kendisini memleket içinde yabancıların tenki
dinden korunmuş olur. Vatandaşlarda yabancıla
rın, Hükümetimiz ve yönetimimiz hakkındaki 
fikirlerini öğrenmekten mahrum kalır. Halbu
ki bâzı ahvalde dış basının tenkid ve tahlilleri, 
taşıdığı tarafsızlık ve objektiflik bakımından, 
büyük faydalar taşımaktadır. 27 Mayıstan ön
ce Amerikalı Pulliam adlı bir karı - kocanın 
memleketimizde yaptığı gezi ve Amerika'ya 
dönüşlerinde yazdığı yazı, (12 ye 5 var) adını 
taşımakta idi ve o günkü iktidarı uyarıyordu. 
Bu yabancı gazeteciler bile D. P. iktidarımn 
durumunu gördükleri ve haber verdikleri hal
de, maalesef o günkü iktidar kötü gidişini fark 
edemedi. Bu tarafsız ikazlara önem vereceği 
yerde, o yazıları iktibas edenleri, okuyanları 
mahkemeye verdi. Fakat sonunda yine kendisi 
kaybetti. 

Sayın arkadaşlarım, 
Değişik de olsa hür fikirlerin yayılmasın

dan korkmamalıyız. Zararlı fikir yoktur, yan
lış veya doğru fikir vardır. Bir fikrin yanlış 
veya doğru olduğu ancak bilimsel açıdan ince
lendiği zaman anlaşılır. Buna imkân verme
mek ise bir tahammülsüzlüktür. Demokrasi to
lerans fikri üzerine kurulmuştur. Kendinden 
başka türlü düşünene saygı göstermek ve ken
di fikrine karşı olan görüşleri de rahatlıkla din-
liyebilmek bir nevi tekâmül ifade eder. Halbu
ki Basın Kanununun 31 nci maddesi bütün bu 
ileri hakları iptal etmektedir. 

Bu maddenin asıl tehlikeli yönü, ikinci fık-
rasıdır. ikinci fıkrada «Bu gibi basılmış eserle
rin, Bakanlar Kurulundan acele karar alınmak 
üzere, İçişleri Bakanlığınca karardan evvel da
ğıtılmaları men olunabileceği gibi, dağıtılmış 
olanlar da toplattırılır» demektedir. Bu fıkrada 
fikir ve yayın hürriyeti daha çok kısıtlanmak
ta, yetki, İçişleri Bakanlığına devredilmektedir. 
Her şeyden önce şunu öğrenmek isteriz: Tür
kiye İçişleri Bakanlığında, yabancı eserleri bü
yük bir anlayışla okuyacak tetkik edecek ve 
onun memleket ve bilim açısından yararlı mı, 
zararlı mı olduğuna karar verecek bir yetkili 
heyet var mıdır? Bir bilim kurulu mevcut mu-

1 . 3 . 1968 0 : 2 

dur? Yoksa bu iş, bildiğimiz polis memurlarına 
mı yaptırılmaktadır? 

Her halde ikinci ihtimal doğrudur ve içişle
ri Bakanlığında yabancı eserleri ciddî bir tetkik 
süzgecinden geçirecek güçte bilim adamları yok
tur. Öyle olunca, her hangi bir ihbar vukuunda, 
foelki de maksatlı olarak, İçişleri Bakanlığının 
yetersiz polisleri tarafından hazırlanacak ra
porlarla, en ciddî bilim kitapları, gazeteler, der
giler, hemen toplattırılacak, Bakanlar Kurulu 
da bu yayınları tetkik imkânı bulmadan toplat
tırma kararını onaylıyacaktır. Bu uygulamanın 
fikir hürriyetini geniş şekilde zedelediğinde asla 
şüphe etmiyoruz. Nitekim bu kanunun teklifçi-
leri arasında bulunan Sayın Bülent Ecevit ve 
Sayın Ali ihsan Göğüs, Sayın Hilmi incesulu, 
bakan bulundukları dönemde bu kötü uygula
maya katlanamadıkları ve müspet sonuç alama
dıkları için teklifi Meclise getirmişlerdir. 

Sayın arkadaşlarım, 

Teklifimiz gerek içişleri Komisyonu, gerekse 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu tarafından ilti
fat görmemiş ve reddine karar verilmiştir. An
cak bu komisyonların raporları tatminkâr ol
maktan çok uzaktır. Bu madde kalkarsa, «Millî 
bekamızın icabı olan kontrol mümkün olamazmış, 
toplumun içtimai ve fikrî bünyesinde telâfisi 
gayrimümkün tahribat önlenemezmiş...» Sayın 
arkadaşlar, bunlar yuvarlak lâflardır. Yabancı 
memleketlerden gelen ve yabancı dille yazılı ki
tap ve dergileri ancak bu dilleri bilim kitabını 
anlıyacak olgunluktaki kimseler okur, bu kül
türdeki insanları ise hiçjbir kitap aldatamaz, iç
timai ve fikrî bünyede tahribat yapamaz. Ki
taptan korkmamak, fikirden korkmamak lâzım
dır. O devirler Ortaçağın karanlığında kalmış
tır. İçişleri Komisyonunun ret için ileri sürdü
ğü mucip sebepler bu bakımdan isabetsizdir. Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonu da bu madde aley
hine daha önce Anayasa Mahkemesine iptal dâ
vası açıldığını, dâvanın reddedildiğini binaena
leyh, maddenin Anayasaya uygun olduğunu söy
lemekte ve teklifimizi reddetmektedir. 

Bir maddenin Anayasaya uygunluğu ile mem
leket gerçeklerine uygunluğu ayrı şeylerdir. 
Anayasa Mahkemesi, bir kanunu, ya da bir mad
deyi şekil yönünden, yahut hukuk açısından Ana
yasaya uygun bulabilir. Anayasa, hakların kul
lanılması konusunda bâzı tahditler koymuştur, 
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Yüksek Mahkeme buna dayanarak fikir özgür
lüğünün Basın Kanununun 31 nci maddesiyle 
kısıtlanmasını Anayasaya aykırı bulmıyabilir. 
Fakat Anayasaya aykırı olmıyan şu maddenin 
İnsan Hakları Beyannamesiyle, akılla, bilimsel 
görüşle bağdaşmadığı da işte ortadadır. Biz Mec
lis olarak daha ileri hak ve hürriyetin savunucu
su olmalıyız. 

Sonra yabancı yayınlar, bu madde kalkarsa, 
bütün müeyyidelerden kurtulmuş olmıyacaktır. 
Mahkemelerimiz vardır, savcılarımız vardır. Bir 
kitabın kanunlarımıza aykırılığı halinde, işe 
pekâlâ, adalet mekanizması el koyabilir, yetkili 
bilirkişilere yabancı kitaplar, dergiler tetkik et
tirilir. Gerçekten mer'i kanunlarımıza aykırı bir 
yönü varsa mahkeme karariyle toplattırılması
na da pekâlâ karar verilebilir. 

Mahkemelerin daha titiz ve daha salâhiyetle 
yapacağı bir işi yetersiz idari mercilere yaptır
mak ve bu işlerle uğraşacak vakti bulunmıyan 
Hükümeti de buna karıştırmak kanaatimizce isa
betli bir hareket değildir. Bu sebeplerle teklifi
miz memleket yararlarına, insan hakları bildiri
sine, Anayasamızın felsefesine uygundur. Komis
yonların tekliflerinin reddini ve teklifimizin ay
nen kabulünü saygiyle arz ve rica ederim. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, görüş
mekte olduğumuz konu ile ilgili iki kifayet öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 

Basın kanunu tasarısı üzerindeki görüşme
lerin kifayetini arz ederim. 

Ağrı 
Abdülbâri Akdoğan 

Sayın Başkanlığa 
Kanun teklifi üzerinde 6 arkadaş konuşmuş

tur. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Denizli 
Mehmet Salih Baydil 

BAŞKAN — Bu önergeleri oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, raporu oyunuza 
sunmadan evvel Sayın Bülent Ecevit tarafından 
verilmiş olan bir önerge ile ilgili görüşümü söy-
liyeceğim. 

Sayın Ecevit diyor ki önergesinde: «Basın 
Kanununun 31 nci maddesi yürürlükten kaldı
rılmakla beraber yurda sokulmasının yasaklan
ması istenilen bir yabancı eser hakkında mah
keme kararı çıkıncaya kadar geçici ve ihtiyati 
yasak tedbiri uygulanabilir. Teklifin bu yolda 
tadili için Komisyona geri alınmasını arz ede
rim», diyor. 

Sayın Ecevit, komisyonun ret raporunu He
yeti Umumiyeye reddettiği takdirde sizin öner
genizi kabul, Komisyonun ret raporunu Heyeti 
Umumiye kabul ettiği takdirde sizin önergeniz 
reddedilmiş olacaktır. Bu sebeple sizin önergeni
zi muameleye koymuyorum. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Konuş
maların ışığı altında Komisyon kabul edebilir, 
Komisyon geri almayı düşünüyor ümidiyle... 

BAŞKAN — Temenni olarak söylediniz, evet 
efendim. 

Komisyon bu kanun teklifini reddetmiştir. 
Ret raporunu oyunuza sunuyorum. Kabul, red
di tazammun eder. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir ve Meclisimizce reddedilmiş
tir. 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 bütçe 
yılı Kesinhesa'p kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/702, 1/23) (S. Sayısı: 631) 
(D 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu lütfen ye
rini alsın. Komisyonun raporunu okutuyorum: 

(Sayıştay Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is-
tiyen arkadaşımız var mı? Yok. Maddelere ge
çilmesi hususunu tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı genel harcamaları ilişik (A/l), 

(1) 631 S., Saydı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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(A/2), (A/3) ve özel bölümler işaretli cetvel
lerde gösterildiği üzere; 

a) 22 004 874,30 lirası cari harcamalara, 
19 935 849,64 lirası yatırım harcamalarına, 
6 574 740,54 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) 83 209,36 lirası özel kanunlar gereğince 
ödenek kaydedilen paralardan yapılan cari har
camalara, 3 033 318,42 lirası aynı şekilde yapı
lan yatırım harcamalarına aidolmak üzere top
lam olarak 51 631 992,26 liradır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 26 139 313,30 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, 26 814 463,50 lirası özel ge
lirlerden yapılan tahsilata, 

b) 5 174 331,57 lirası özel kanunlar gere
ğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak üze
re toplam olarak 58 128 108,37 liradır. 

BAŞKAN — ikinci madde hakkında söz is
tiyen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
(a), (b) işareti ile yazılı gelir ve gider arasın
daki farkı teşkil eden 6 496 116,11 lira, gelir 
fazlası olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı 
(A/l), (A/2), (A/3) ve (özel bölümler) işa
retli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
6 716 289,49 liralık ödenek yokedilmiş ve özel 
kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten yılı 
içinde harcanmıyan 43 225 162,14 lira ertesi yı
la devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 6. — Bu kanunu Başbakan ve Mali
ye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. Tümü açık 
oylarınıza sunulmuştur. 

i. — Orman Genel Müdürlüğünün 1964 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Orman Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (S/772, 1/170) (S. Sayısı: 628) (1) 

BAŞKAN — Bu komisyon raporunu okuya
lım mı arkadaşlar?.. (Lüzum yok, sesleri) Lü
zum yok. 

Şu halde tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Orman Genel Müdürlüğünün 1964 yılı 
Kesinhesap Kanunu 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı genel harcamaları ilişik (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği 
üzere, 

a) 66 020 464,83 lirası cari harcamalara, 
42 499 854,52 lirası yatırım harcamalarına, 
5 367 725,50 lirası da sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına, 

b) 1 500 283,30 lirası özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
cari harcamalara aidolmak üzere, toplam olarak 
115 388 328,15 liradır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 112 831 807,50 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata 19 308 229,88 lirası özel gelir
lerden yapılan tahsilata, 

(1) 628 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
n/undadır. 
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b) 1 500 283,30 lirası da özel kanunlar ge
reğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak 
üzere toplam olarak 133 640 320,68 liradır. 

c) Özel kanunlar gereğince sağlanan gelir
lerden harcanmıyan 2 512 026,24 lira ertesi yı
la devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — ikinci ve birinci maddelerde 
(b) işareti ile yazılı gelir ve gider arasındaki 
farkı teşkil eden 18 251 992,53 lira, gelir faz
lası olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı 
sütunlarında gösterilen 30 412 615,15 liralık 
ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince 
kaydolunan ödenekten yılı içinde harcanmıyan 
2 512 026,24 lira, ertesi yıla devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Tarım Ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Tümü açık oylarınıza sunulmuştur.' 

5. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı Kesinhesabtna ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/771, 1/175) (S .Sa
yısı: 629) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunmasını istiyen ar
kadaşımız var mı?.. Yok. 

(1) 629 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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I Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. Maddele
re geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

Madde 1. — DSİ Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yılı genel harcamaları ilişik (A/l), (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) 37 079 205,61 lirası cari harcamalara, 
742 478 945,98 lirası yatırım harcamalarına, 
142 018 232,02 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) Özel kanunlar gereğince ödenek kayde
dilen paralardan 1 090 053,62 lirası yatırım 
harcamalarına aidolmak üzere toplam olarak 
922 666 437,23 liradır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — DSİ Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 36 086 492,37 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata 944 000 000 lirası özel gelirler
den yapılan tahsilata, 

b) 1 090 053,62 lirası özel kanunlar gere
ğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak 
üzere toplam olarak 981 176 545,99 liradır. 

c) Özel kanunlar gereğince sağlanan gelir
lerden harcanmıyan 2 154 510,39 lira ertesi yı
la devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen .. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — ikinci ve birinci maddelerde top
lamları yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teş
kil eden 58 510 108,76 lira gelir fazlası olarak 
kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince ge
lecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere bütçe
nin (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerinin 
ilgili bölümlerinden 90 650 236,64 liralık avans 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında sös istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

I edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 5. — DSİ Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütun
larında gösterilen 107 291 865,11 liralık ödenek 
yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince kaydo
lunan ödenekten yılı içinde harcanmıyan 
2 154 510,39 lira, ertesi yıla devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. Tümü 
açık oylarınıza sunulmuştur. 

6. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı kesinhesabı-
na ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/694, 1/221) (S. Sayısı: 630) 
(1) 

BAŞKAN — Raporun okunmasını istiyen ar
kadaş var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap 

Kanunu 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı ge
nel harcamaları ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) (27 717 729,46) lirası cari harcamalara, 
(20 955 069,61) lirası yatırım harcamalarına, 
(750 312,25) lirası sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına, 

(1) 630 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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b) (871 529,57) lirası özel kanunlar gere
ğince kaydedilen paralardan yapılan yatırım 
harcamalarına aidolmak üzere toplam olarak 
(50 294 640,89) liradır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı ge
lirlerinden yapılan tahsilat, (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere, 

a) (9 378 563,98) lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, (46 664 839,02) lirası özel ge
lirlerden yapılan tahsilata, 

b) (871 529,57) lirası özel kanunlar gere
ğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak üze
re toplam olarak (56 914 932,57) liradır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden 
(6 620 291,68) lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde Hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı içinde 
harcanmıyan ve bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
(18 398 026,99) liralık ödenek yokedilmiş ve 
özel kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten 
yılı içinde harcanmıyan (2 089,29) lira ertesi 
yıla devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi Kabul edenler... Etmi
yenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... KaJbul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Yok. 
Tümü açık oylarınıza sunulmuştur. 
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7. — Sivil Savunma İdaresi Fon İsleri Say
manlığının 1964 ve 1965 yılları rapor ve bilan
çosu halikında Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/411, 3/565) 
(S. Sayısı : 632) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunmasını istiyen ar
kadaş var mı? Yok. Maddelere geçilmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Sivil Savunma idaresi Başkanlığı Fon işleri 
Saymanlığının 1964 ve 1965 yılları bilançolarının 

onanmasına dair kanun teklifi 
Madde 1. — Sivil Savunma idaresi Başkan

lığı Fon işleri Saymanlığının ilişik cetvellerde 
gösterilen 1964 ve 1965 yılları bilançoları onan
mıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu içişleri ve Maliye 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı?.. Yok. 
Tümü açık oylarınıza sunulmuştur. 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin seçimlerinde uygulanacak hükümler hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Anayasa 
komisyonlarından 5 üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/100) (S. Sayısı: 73 e 1 nci 
ek) (2) 

Bir saatlik zamanımız bitti, şimdi Riya
sete verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin iki defa görüşülecek işler bö
lümünün 48 nci sırasında yer alan (Türkiye 
Büyük Millet Meclisi) üyelerinin seçimlerin
de uygulanacak hükümler hakkında kanun) 

(1) 632 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 73 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadır. 
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tasarısı ve Geçici Komisyon raporunun önemine 
binaen gündemde bulunan bütün işlere takdi-
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesini saygı 
ile arz ve teklif ederim. 

1 Mart 1968 
Geçici Komisyon 

Başkanı 
ismail Hakkı Tekinel 
istanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Öncelik aleyhinde yalnız ismet 
inönü söz istemiştir. 2 aleyhte, 2 lehte söz ve
receğim. Başka söz istiyen var mı? Yok. 

Buyurun Sayın inönü, öncelik önergesi 
aleyhinde. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, bir seçim kanunu 
tasarısı münasebetiyle söz almış bulunuyorum. 
Bu seçim kanunu tasarısı ile güdülen maksat 
ve siyaset hakkında bir aydınlığa varmak için 
Hükümetin genel politikası göz önüne tekrar 
alınmak lâzımdır. 

Hepimizin dikkatle dinlediğimiz Sayın Baş
bakanın büyük bütçe konuşması, bâzı esaslı 
noktalarda bizi aydınlığa götürmüştür. Bu 
esalı noktalardan birisi, öteden beri Hükümetle 
aramızda bulunan bir görüş farkıdır ki, özel
likle Sayın Başbakanla aramızda muhtelif ve
silede geçmiş müzakerelerin mahiyeti itiba
riyle bir özel önem taşır. 

Sayın Başbakan irtica konusuna büyük be
yanlarında temas buyurdular. Sayın Baş
bakanın anlattığına göre, irtica hakkında bi
zim suç, tecavüz gördüğümüz noktalar, onun 
kanaatince vicdan hürriyetinin tezahürleri
dir. 

Bu gösterişler arasında Konya Müftüsü
nün hali örnek sayılacak bir vaziyet taşıyor. 
Konya Müftüsü gerak Konya'da, gerek il
lerde dolaştığı yerlerde açık beyanlar ya
pıyor, bizim gibi ortanın solunda bir politi
ka takibedenlerin hepsini içine alacak surette, 
Islâmiyette sol meselesini anlatıyor ve solcu
ları küfürle ve kâfir olmakla açıktan itham 
ediyor. 

Konya Müftüsü tek misal değildir. Cami
ler bir siyasi kongre halini almıştır. Her ca
mide her gün, Müslüman olmıyanların, kâfir 
olanların hakkında ve bizim hakkımızda sa
rih veya îmalı olarak mütemadi tecavüzler 
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olmaktadır. Haberlerini almaktayız. Şimdi fi
lân camide böyle oldu, filân yerde böyle 
oldu, diye gaipten ve sarahat olmaksızın bah
setmek yerine elimizde müşahhas, Konya Müf
tüsü, diye bir örnek vardır. 

Sayın Başbakana, göre, bu tutumlarda vic
dan hürriyeti vardır, yapılacak bir muamele 
yoktur, Konya Müftüsü vicdan hürriyeti esa
sına dayanarak bizlere, sarahaten söyleyerek 
veya îma ederek, kâfir diye, söylemek hak
kına sahiptir. 

Konya Müftüsü, Devlet hizmetinde sorum
luluğu olmıyan her hangi bir vatandaşın 
kendi vicdani kanaatini meçhul bir yerde 
söylemesi gibi bir durumda değildir. Konya 
Müftüsü, büyük bir Devlet memurudur. Bu 
büyük Devlet memuru, Sayın Başbakanın 
beyanlarında anlattığı gibi, Devlet kanun
ları içinde bir özel mevki sahibidir, ona göre 
hareket etmeye mecburdur, üstelik Konya 
Müftüsü doğrudan doğruya Başbakanın yakın 
bir memurudur. 

Bu hâdiseler bir defa olmuyor. Bir defa 
oldu; ondan sonra söylemedi, belki d'|;katini 
celbetti, tashih etti, tekerrür etmedi, denile
bilir. Öyle değil. Konya Müftüsü bir defa 
değil, bir vilâyette değil, her yerde söylüyor. 
Memlekette onun sözlerini işitmiyen, dinlemi-
yen kimse kalmamıştır. Başbakan, «İrtica var» 
diyorsunuz, «tahrik var» diyorsunuz, nerede 
dediğinde, bu hareketlerin hiçbirini delil ola
rak görmüyor ve biz delil aramakta, ken
disini hakikatten haberdar edecek misal gös
terme çabası içinde beyhude uğraşıyoruz. 

Şimdi, bunun arkasından, bütçenin sonun
da hemen seçim kanunu geliyor. Bunlar birbi
riyle ilişik olan şeylerdir. Konya Müftüsü
nün hareketi esaslı olarak bizimle, lâik Cum
huriyet anlayışı ile ve vicdan hürriyeti an
layışı ile taban tabana ?ıt olan tutumunda 
Başbakanın hem fikridir, desteğine sahiptir, bu 
sıfatla faaliyette bulunmaktadır. Bunun ar
kasından seçim kanunu geliyor. Hemen acele, 
bunun için Meclisin toplanacağı söyleniyor. 

Şimdi, irtica meselesinde bizim noktaina
zarımız hakkında Başbakanın hiçbir suretle 
meçhuliyette olduğu farzolunamaz. Bir beya
nımda Hasankale'den bahsetmişimdir, yani eski 
Hasankale ilçesinin Horasan bucağında - şim
di o da ilçedir - olan vakadan başlıyarak Sa- * 
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yın Başbakanın dikkatini celbetmeye çalışmı-
şımdır. Ondan sonra, muhtelif yerlerde 
olan, hâdiseleri, vakaları biliyorsunuz. Biz bir
çok yerde buna rastlıyoruz. Memlekette bü
yük ölçüde küfür ittihamı vardır, kâfirler 
vardır ve vatandaşlar bu kâfirler aleyhine te
cavüze, taarruza, tasalluta teşvik edilmekte
dir. Bunun akıbetinden biz endişe ediyoruz. 

Tarihte görgümüz çoktur. Memleketin ba
şına, asırlardan beri gelen vakalar çoktur 
ve son 50 - 60 sene zarfında da memleketin iç 
ve dış bütün emniyetini tehlikeye koyacak bü
yük olumsuz olaylar olmuştur. Patrona Ha
lil'den Derviş Vahdeti işine, Kubilây vakası
na kadar bütün vakaları Yüce Meclisin sayın 
üyeleri pek güzel hatırlarlar. 

Şimdi, bu lâiklik ve vicdan hürriyeti anla
yışı, memleketimizi mutlak bir vatandaş 
çatışmasına götürmektedir, sistemli şekilde 
bu hazırlanmaktadır. Bundan, memleketimiz, 
iç emniyeti ve dış emniyeti bakımından zarar 
görecektir. Bundan endişe ediyoruz. Bu Mec
liste şerefli vazifeyi ciddî vazife hissiyle 
görmekte olan bütün milletvekillerinin dikkat
lerini celbetmek isterim. 

Bunun arkasından gelen Seçim kanunu ta
sarısı ; elbette memleketin umumi siyasetiyle alâ
kadar olan, müstacel bir ihtiyacı karşılamak 
için geliyor. Bu Seçim Kanunu üzerinde Sayın 
Başbakanla üç seneden beri, iktidarının ilk gü
nünden beri temas halindeyiz, tartışma halin
deyiz. Sayın Başbakan; ilk tasavvurunda müş
terek oy puslası, millî bakiye ve bunun gibi bir 
iki nokta üzerinde çok ısrarlı görünüyordu. 
ilk günden beri bu konular üzerinde, karşı mü
talâalarımızı arz etmekten çekinmedim. Bu me
seleler hakkında bizim tecrübemiz, bilgimiz 
vardır. Bu da gayet tabiîdir. Bu kanunların 
büyük bir kısmı eskiden çıkmıştır, biliriz. Son 
iktidarımız zamanında meydana getirilmiştir, 
yakından her teferruatına vakıfız. 

Sözlerimi, belki geniş tutmak üzere başla
dım, görüşme saatim 17,15 te bitiyormuş, Saat, 
17,05 geçiyor. Ona göre kısa söylerim. 

Şimdi, bu Seçim Kanunu ile Başbakanın 
söylediği büyük politikası arasında yakın bir ir
tibat vardır. Bu teşebbüsün bu kadar acele 
©dilmesinin başka bir mânası yoktur, özellikle 
önümüzde büyük seçimler var, partiler burada 
talihlerini tecrübe edecekler. 
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Nedir? Bu seçimlerden evvel niçin getirmek 
istiyor? Bu seçimlerde iktidar partisini, ken
di partisini elverişli bir duruma sokmak baş
lıca hedefi olmak lâzımdır. Bu kadar aceleye 
başka bir sebep tasavvur olunamaz, önümüz
de de seçim vardır. Bunu yapıyor. Ne olabilir 
bu? Biz ilk gününden beri bu seçim meselesini 
görüştük, son sefer yine görüşüldü. Seçim Ka
nunu üzerinde, mazide çok çekişmeler, çok ça-
tımalar olmuştur. Bunların içinden çıkmak 
partilerin müşterek mutabakatını elde etmekle 
mümkün olur. Böylece neticeyi alabilirsek, 
kendi maksatları hasıl olur ve seçimden dola
yı memleketin de huzuru bozulmaz. Seçim Ka
nununun değişmesi her memlekette büyük mese
ledir. Bizim, tek partili devreyi geçtiğimizden 
itibaren, en büyük meselemiz seçim meselesi ol
muştur. Emniyetli seçim nasıl olacaktır? Emni
yetli seçimin vatandaş gözünde işareti nedir? 
Vatandaş kendi oyu ile iktidarı değiştirebilecek 
mi, değiştiremiyecek mi? Bu emniyet gelme 
den seçimde emniyet olmaz. Bu emniyet nasıl 
gelir? Seçim tekmil olarak, teknik olarak ka
nun olarak bütün emniyet şartlarını haiz olma
lıdır. Kütüğünden, sandık başına gelmekten 
hiçbir ceza görmek korkusu olmamasından, ek
meğinden, rızkından hiçbir suretle zarar gör
memesinden emin olan vatandaş kütlesi aklı 
neye eriyorsa ona göre reyini kullanacaktır. Bu
nu istihsal etmek için biz çok itham altında kal
dık ve itinamı, her cephesi ile en iyi niyetle kar-
şılıyarâk, hemen akabinde iktidarı kaybetmemiz 
pahasına lâzım olan bütün imkânları muhale
fete verdik. Şerefimizle iktidardan çekildik. 
Ondan beri Seçim Kanunu ne zaman bizim eli
mizle değişmek icabetmişse, hep aynı dikkati 
göstermişizdir. Bizden sonra gelen iktidar, va
ziyeti zayıfladıkça ilk iş olarak Secim kanun
ları üzerinde oynamaya başladı. O kadar oy
nadı ki, nihayet vatandaş oylarının bir iktida
ra lâzım olan haddini elde etmediği halde, az
lıkta olduğu halde büyük çoğunlukla Meclise 
geldi. Ve ilânihaye iktidarda kalmak hevesine 
düştü. 

Şimdi bizim görüşümüze göre, Başbakan bü
yük politikasını anlatıp, Konya Müftüsünün vic
dan hürriyeti anlayışını benimseyip politikası 
olarak ilân ettikten sonra, Seçim Kanunuyla 
bunu perçinleyip âtisini sağlama bağlamak ça
basındadır. Bu, yanlış bir yoldur. Bütün tet-
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kiklere göre, kanun projesinin getirdiği husus
lar, millî bakiyeyi kaldırmak, ondan sonra da
ha birtakım şeyler, bunlarla beraber, iktidar 
partisine kâfi oy almadığı halde bu Mecliste 
pek büyük bir çoklukla memleketi idare etmek 
imkânını vermektir. Amaç budur. Böyle bir 
amaç karşısında memleketi, Büyük Meclisi 
uyarmak isterim. Bu, seçim olmaz o zaman. 
Bu tasarıyla bir Seçim Kanunu olmaz, bir se
çim olmaz. Bu Seçim Kanunuyla mücadele her 
vatandaşın, Millet Meclisinde bulunan her mil
letvekilinin uyarma, direnme ve mutlaka dü
zeltme vazifesi olur. Sayın Başbakan bize hep 
«Düzen değiştirmek istiyorsunuz, ne değiştir
mek istiyorsunuz» der? Sayın Başbakana şim
di ben kendilerinin pek güzel anlıyacağı bir dü
zeni değiştireceğimizden bahsedeceğim: 

Sayın Başbakan, Konya Müftüsünün vatan
daşları kâfir olarak ittiham etmesi çabasını, 
politikasını benimsemiştir; bunu vicdan hürri
yeti addediyor. Bir. 

Sayın Başbakan bunu, Seçim Kanunu ile 
milletten alacağı reylere ve o reylerinden çok 
parlâmentoda üyelere istinadettirmek istiyor. 
Bu bir düzendir; bu Sayın Başbakanın adına 
nisbetle, Demirel düzenidir. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

Vicdan hürriyeti anlayışı şudur, diyor, seçim 
usulü şöyle olacaktır diyor, iktidarda bulu
nan, az oy alsa da çok Parlâmento üyesi ile 
Meclise gelip politikasını yürütecektir, diyor. 

tki ayağa istinadediyor; Demirel düzeninin 
iki ayağı vardır: Biri Konyalıdır, Konyalı Müf
tü, ikincisi bu Seçim Kanunudur. 

Şimdi biz bu düzenin değiştirilmesi için ça
lışacağız, mesele bu. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) Zannediyorum vaktim doldu. 

Şimdi arkadaşlarım, çok şey söylenecektir. 
Bunu yapmak için ne yapacağız? Bunu yap
mak için kanun içinde elimizde olan imkânla
rın hepsini kullanacağız. Ben bir evvelki beya
nımda, biz Mecliste engellemeyi istemiyoruz, r'o-
dim, istemiyoruz hakikaten ve bunu ben dedik
ten sonra Başbakanın politikası aşırı kararlar, 
kesin kararlarla ortaya çıkmış oluyor. Ben, 
«Meclisin çalışmasını istiyorum, engelleme ile 
mâni olunmasını istemiyorum» dediğim vakit 
bununla Konya Müftüsü (A. P. sıralarından gü
lüşmeler) ve onun politikası istediği gibi Mec-
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liste yürüsün, hâkim olsun ve onun yanında 
Seçim Kanunu azlıkta, az rey de alsa çok âza 
kazanabilsin, buraya kadar her şey yapılabil-
sin ve biz buna boyun eğerek çok iyi yapıyor
sunuz, diyelim... Böyle bir taahhüdüm yok, 
insaf ediniz. Milletvekili olarak Lâik Cumhu
riyetin esaslarını, vicdan hürriyetini kanunla
rın söylediği gibi savunmak vazifesindeyiz. 
Seçim Kanunu olarak vatandaş oylarını ada
letle değerlendiren bir sistem içinde bütün va
tandaşlara emniyet verilmesini istiyoruz. 

Seçim Kanununda düzelecek çok şey var. Se
çim Kanununun düzelmesi için benim teklifim; 
mutabakat aramaya çalışmalı. 

Her şeyden evvel geniş bir araştırma yap
malı; ilim adamlarından müteşekkil tarafsız bir 
heyet kurulur, partiler buna iştirak eder ve ni
hayet Meclisten, partiler ibu kanunu çıkarmak 
için vazifelerini yaparlar. Bir mutabakatı hu
sule getirmek için bütün emek sarf olunmalı. 
Seçim Kanununun kaşla göz arasında derhal 
çıkarılması için müstacel hiçbir sebep yoktur, 
Geçen sefer istedi, aradan seçimler geçti bir 
şey olmadı. Şimdi çalışılabilir, bu önümüzdeki 
seçime bu komisyon ne hazırlarsa hazırlar; ko
nuşuruz, bütün partiler iştirak eder, bu da 
olur. 

Yetişmez... Kıyamet kopmaz yetişmezse, gele
cek seneye kalır. Seçim Kanununun gelecek se
neye kalmasının mahzuru nedir? Bunun mahzu
ru yoktur, acele etmenin önemli mânası var
dır... Başbakan teferruatiyle bize çok endişe ve
ren büyük politikasını anlattığı zaman onun 
bir an evvel, hatta il seçimlerinde alınacak ne
ticelerle dahi kendisini desteklemesi için kanun 
arıyor, tedbir arıyor... E! Bu haksızdır. Dedi
ğim gibi, Demirel rejiminin iki temeli vardır, 
iki sağlam ayağı vardır, kendince sağlam aya
ğı ; biri Konya Müftüsünün vicdan hürriyeti an
layışı, (A. P. sıralarından gülüşmeler) ikincisi 
kendisine az oy alsa bile çok Parlâmento üyesi 
temin edecek Seçim Kanunu... ikisi de yanlış
tır, hiçbir ihtiyacı yoktur. Bu kadar güç za
manlardan demokratik rejim şerefle çıkmıştır 
ve kendi zamanında demokratik rejim önemli 
tecrülbeler geçirmiştir, olaylardan geçmiştir; 
pekâlâ hep beraber çalışarak iç ve dış meseleler
de olumlu neticelere varabiliyoruz. 

Şimdi bütün muhalefet partisini, bizim par

tiyi temel anlayışlarla; Lâik Cumhuriyet anla
yışında, vicdan hürriyeti anlayışında, seçim 
emniyeti anlayışında bizim sağduyuyla telifini 
mümkün görmediğimiz esaslar yüzünden, bizim
le her türlü teması kesik bir istikamet tutması
nı doğru bulmuyorum. Şimdi biz bu Seçim Ka
nununun çıkmasında tabiatiyle işbirliği yapmı-
yacağız, hiçbir suretle iştirak edip sorumluluk 
almıyacağız. Takibedeceğiz, ondan sonra se
çimde ; gerek seçimde, gerek memlekette fikirle
rimizi kanaatimize göre savunacağız, yürütme
ye çalışacağız, 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından sü
rekli alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Sayın Başkan önergenin lehinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin aleyhinde 
bir kişi daha var, hemen mi istiyorsunuz, ondan 
sonra mı? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Hemen istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan, öner
genin lelhinde. (A. P. sıralarından sürekli ve 
şiddetli alkışlar, «Bravo» sesleri arasında Baş
bakan Süleyman Demirel kürsüye geldi.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; C. H. P. nin Sayın Genel Başkanı 
önerge aleyhinde fikir ve mütalâalarını serd et
tiler. Ben önergenin lehinde konuşacağım, onun 
için huzurunuza geldim. 

Bu fikir ve mütalâalar yanlış bilgilere, yan
lış değerlendirmelere dayanmaktadır. Seçim 
Kanununu niçin getirdiğimizin izahı ise, kolay
ca anlaşılabilecek şekilde hiçbir mesnede da
yanmamaktadır. Biz niçin getirmişiz Seçim Ka
nununu? Bir düzen tesis edecekmişiz, ilk defa 
olarak buradan duyuyoruz, o düzen de benim 
ismimi taşıyacakmış... 

Muhterem milletvekilleri, bu nasıl olur, 
olabilir mi evvelâ? Türkiye'de bir düzen var. 
Bu düzenin adı Türkiye Cumhuriyeti düzeni
dir. (A. P. sıralarından alkışlar) Türkiye 
Cumhuriyeti düzenini hiç kimse şu istikamete 
çekmeye, bu istikamete çekmeye muktedir de
ğildir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti düzeni sağ
lam bir düzendir. Binaenaleyh, bizim bir dü-
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zen kurma hevesinde olduğumuz iddiaları Tür
kiye Cumhuriyeti düzenine inançla çelişir. 
Onun içindir ki, Seçim Kanunu ile yeni bir dü
zen kurulacak, iddiası başlangıçta gerçeklere 
aykırıdır. 

İkincisi, Seçim Kanunu ile biz ne yapıyoruz? 
Seçim Kanunu ile 1961 senesinde Kurucu Mec
lisin hazırlamış bulunduğu sisteme geri dönü
yoruz. Hattâ komisyonda kabul edilen metniyle 
bu sistemde daha yumuşaklık getiriyoruz. Ne 
yapıyoruz? D' Hont sistemini getiriyoruz. Mil
let Meclisi seçimlerine ve aynı şekilde de aynı 
sistemi, barajcı D' Hont sistemini... 1961 de ne 
ise o; 1961 seçimlerinde ne ise o. Yani, Kurucu 
Meclis hangi kanunu yapmışsa onu getiriyoruz. 
(C. H. P. sıralarından anlaşılmıyan müdahale
ler) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan bir dakika. Sa
yın Hatipoğlu ve diğer arkadaşlar lütfen müda
hale etmeyiniz yerinizden. Lütfen efendim! Bi
raz evvel ismet inönü konuştu, aynı şekilde bir 
müdahale olsaydı ona da söyliyecektim. Çok 
rica ederim, çok rica ederim sükûnetinizi muha
faza ediniz. 

(Oturduğu yerden konuşan Nermin Neftçi'-
ye hitaben :) Hanımefendi zatıâliniz de... 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (De

vamla) — 1961 senesinde Kurucu Meclisin yap
mış bulunduğu Seçim Kanununu şayet O. H. P. 
değiştirmeseydi bir seçim kanunu meselesi şim
di orta yerde yoktu. Seçim kanunu meselesini 
çıkaran A. P. değildir, seçim kanununu bir me
sele olarak çıkaran 0. H. P. dir. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

Nedenine gelelim, neden çıkarmıştır, onu da 
kısaca izah edeyim : 

1963 te mahallî seçimler olmuş, 1961 de se
çim olmuş. Hangi kanuna göre? Kurucu Mecli
sin hazırlamış bulunduğu Seçim Kanununa gö
re. Biz nereye gidiyoruz? 1961 deki Seçim Ka
nununa. Bizim getirdiğimiz kanun o... Biz bir 
yenilik getirmiyoruz, biz 1961 Seçim Kanununu 
geriye iade ediyoruz. Kim hazırlamış bunu? 
Kurucu Meclis. Acaba bu kanunu hazırlarken 
Konya Müftüsü ile mi. ona danışarak mı hazır
ladılar? (A. P. sıralanndan şiddetli ve sürekli 
alkışlar, «Bravo» sesleri) Yeni bir şey getirmi
yoruz, 

Muhterem milletvekilleri, Kurucu Meclisin 
getirdiği kanunda niçin değişiklik yapılmıştır? 
1961 de C. H. P. bütün avantajlar elinde, mem
leket bir ihtilâl geçirmiş, Demokrat Partiye rey 
vermiş kütleye kuyruk denmiş, şu denmiş, bu 
denmiş, ıstıraplara tabi tutulmuş, seçim sandı
ğının başına gelip gelmiyeceği belli değil. Son
ra eğer Adalet Partisine rey Verirseniz namlu
lar konuşur, «Cumhuriyet Halk Partisi + Or
du = iktidar» denmiş. Bütün bunlar yapılmış 
ama, buna rağmen büyük Türk Milleti Cumhu
riyet Halk Partisini tek başına iktidara getirme
miş. 

Şimdi, bu durum karsısında 1963 seçimleri 
oluyor. 1963 seçimlerinde belediye vaziyeti çı
kıyor meydana; Adalet Partisinin reyi % 35 ten 
% 46 ya çıkıyor belediyede. 1964 seçimleri olu
yor; Adalet Partisinin nispî Senato seçimlerin
de 1961 deki % 35 reyi % 49 a çıkıyor. Halk 
Partisi de % 38 civarında dolaşıyor. % 38 ile 
iktidara gelme imkânı yok. Ne yapmak lâzım? 
Adalet Partisini iktidara getirtmemek lâzım. 
1964 senesi sonunda bu Meclise getirilip, bu 
Meclisten geçirilen bakiye kanunu adı ile mâ
ruf kanun, yani 1961 seçim sistemini allak, bul
lak eden kanun Cumhuriyet Halk Partisinin 
eseridir, Adalet Partisini tek başına iktidara 
getirtmemek için çıkarılmıştır ve birtakım kü
çük partileri Meclis içine sokmak, küçük parti
lere hayat hakkı tanımak değil, onları koltuk 
deyneği halinde kullanıp, koalisyonlar halinde 
iktidarı Cumhuriyet Halk Partisinin devam et
tirmesi için çıkarılmıştır, bu kanun. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri, alkışlar) Sonra ne olu
yor? 1965 seçimleri geliyor. Biz bunların hep
sini söyledik, zabıtları açtığınız zaman vardır, 
biz yeni bir şey söylemiyoruz size. Seçim kanu
nu fikri bizim kafamızda yeni değil ki, bizim 
ne yapmak istediğimizi arıyorsunuz. Yeni bir 
nizam kurmak istediğimizi; biz bu kanaatte de
ğiliz. Biz, bakiye kanununu getirdiğiniz zaman 
dedik ki, bu kanun ile memlekette istikran bo
zarsanız, memlekette müstakar hükümetleri or
tadan kaldırırsınız, bu kanun memlekette bir
takım bölücülüklere vesile teşkil eder. Bunla
rın hepsi zabıtlarda vardır. Bir şey de demedik 
ondan sonra; buyurun kanunu çıkarın dedik, 
kalktık buradan gittik; siz de kanunu çıkardı
nız. Kıyameti koparmadık, çök kubbeyi yıkma
dık, Meclisi allak, bullak etmedik, Meclisi gün-
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lerce işgal etmedik. Bunların hiçbirisini yapma
dık ama, ne dedik? Dedik ki, biz seçim kampan
yasına çıkarız, büyük milletimizin karşısında 
deriz ki, bu seçim kanunu Türkiye'de müstakar, 
itibarlı iktidarları getirmeye mâni olmak için 
yapılmıştır. Millet bize dedi ki. merak etmeyin, 
biz onların bütün oyunlarını bozduk, bu oyun
larını da bozacağız. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) Oyunu bozdu, Adalet Partisini 
% 53 rey ile iktidara getirdi. Seçim beyanna
memizde yazılıdır, Secim Kanununu değiştire
ceğimiz. Biz, Secim Kanununu simdi getirmiyo-
ruzki, ne acelesi var, diyorsunuz. Biz Seçim Ka
nununu 12 Ocak 1966 tarihinde getirmişiz mec
lislere. 12 Ocak 1966. Yani, iktidara geldiği
mizden hemen, hemen iki, üç ay sonra. Şimdi, 
iktidara gelmişiz, ne yapabileceğimiz, önümüz
deki günlerin ne göstereceği birtakım gayret
lere, çabalara bağlı. Biz, illâki buraya geldik, 
gitmiyelim diye kanun tadili getircmeyiz ki. 
Bunun akılla bağdaşmasına imkân yok, man
tık ile bağdaşmasına imkân yok. Biz, secim be-
yanamemizde ne dediysek onu yopıyoruz. Seçim 
beyannamemize btae bu kayıtları koyduran 
Cumhuriyet Halk P?rtisinin Seçim Kanununda 
yapmış olduğu değişikliktir. .1.961. Kurucu Mec
lisi birçok ilim adamlariyle, profesörlerle, bir
çok ehil insanlar ile her halde danıştı, bu kanu
nu öyle yaptı. Niçin değiştirdiniz kanunu? 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Yenisini yap
mak içm. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Yenisini yapmak için.. Yenisini yap
mak için bir müddet daha bekliyebilirdiniz, bir 
tatbikatı görülürdü. Henüz 1961 seçimleri geç
miş orta yerden. Hayır, 1965 seçimlerinde Ada
let Partisini iktidara getirtmemek için. 

Neticede, şimdi muhterem milletvekilleri, 
Konya Müftüsü ile bunun ne alâkası var. Hiçbir 
alâkası yok. Çünkü, 12 Ocak 1966 tarihinde ge
tirmişiz kanunu, şimdi getirmiyoruz kanunu 
muhterem milletvekilleri, iki senedir seçim ka
nunu komisyonlarda duruyor. Sonra vatan sat
hına çıkmışız, anlatmışız. Si? de anlatmışsınız. 
Haziran 1966 Senato seçimleri, Adalet Partisi
nin reyi % 53 ten % 56 ya çıkmış ama, iki ay 
Meclisi çalıştırmamışsınız. Her celsesi 584 000 
lira masraf olan Meclisi iki ay çalıştırtnıamışsı-
nız. Martın başından Nisanın sonuna kadar ça
lıştırmamışsınız, Meclisi. 

I CÎHAD BABAN (Çanakkale) — Çalışmış da 
ne olmuş? 

BAŞKAN — Efendim, biraz sabırlı olun. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Şimdi, geliniyor burada, gazetelerde 
açık beyanlar var, engelleme yapmıyacağıa, fi
kirlerimizi söyliyeceğiz, memleket, sathında veya 
Parlâmentoda fikirlerimizi söylemeye devam 
edeceğis, deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi 
Sayın Genel Başkanının böyle beyanatı var, 15 
gün evvel. Bugün sabahleyin geliyoruz, dört ta
ne önerge, 1?ir tanesi 110 sayfalık. Muhterem 
Cumhuriyet Halk Partisi mensupları tarafın
dan verilmiş 110 sayfalığı. Bu engelleme değil 
de ne? Anladık, devrim partisisiniz ama. 15 gü
nün içinde bu kadar çabuk sözleriniz değişirse 
millete kendinizi inandıramazsınız. 

Şimdi irtica; muhterem milletvekilleri. Ada
let Partisinin, Adalet Partisi iktidarının irticai 
ile uzaktan, yakından birgûna alâkası yoktur 
ve olamam. Konya Müftüsünü de burada duyu
yoruz ilk defa. Yalnız, 17 Şubat tarihinde İçiş
leri Bakanlığına Genel Sekreter Yardımcısı bir 
mektup -yasıyor. Mektup yanımdadır, tahkik 
edilmektedir. Şimdi biz diyoruz ki, nereden şi
kâyetiniz var, söyleyin. Türkiye'de 50 000 cami 
var. 50 000 cami ve mescitte namaz kılmıyor bu 
memlekette. Bütün imamlardan, bütün camiler
den şikâyet ederseniz bu büyük bir sıkıntı de
mektir. Biz diyoruz ki, hangi camiden, hangi 
imamdan şikâyet ediyorsunuz; şikâyetlerinizi 
verin, tetkik edelim. Kanunlara göre «ııc teşkil 
edenleri varsa; suçu biz tâyin etmeyiz, sucu siz 
de tâyin edemezsiniz, siz burada suç tâyin edi
yorsunuz. Hem irtica suçu içerisinde birtakım 
insanlara suç tâyin ediyorsunuz, hem de bize 
suç tâyin ediyorsunuz. Buna hakkınız yoktur. 

Muhterem milletvekilleri; Konya Müftüsü
nün Seçim Kanunu ile uzaktan, yakından hiçbir 
ilgisi olmadığını çıkarmak zor bir şey değil. 
Çünkü, 1961 Seçim Kanununu Kurucu Meclis 
yapmış, Kurucu Meclisin yaptığı Seçim Kanu
nuna biz yine geliyoruz ve Kurucu Meclisin yap
tığı kanunda Senatoda da ekseriyet sistemi hâ
kim olması gerekirken komisyonda bu tadil edil
miştir, nispî sisteme çevrilmiştir. Böyle bir de
ğişiklikle de geliyoruz. 

Şimdi, Seçim Kanunu için gayet tabii ki, 
meşru yollardan istediğiniz mücadeleyi yapa-

I bilirsiniz, bu bizim iznimize tabi değil ama, 
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bunun dışında yapabileceğiniz bir şey yoktur. 
Yalnız Seçim Kanunu için değil, her kanun 
için bu böyledir. Şayet, iktidar bizim istediği
mizi ya yapar, yahut da yaptırmayız diyorsa
nız, bu, Parlâmentoyu da, iktidarı da tahrip 
fikridir, iktidar, Seçim Beyannamesine koydu
ğu hususları yapacaktır ve Seçim Beyanname
sine ne yazdı ise bunların yapılmasından dola
yı da hiç kimsenin siyasi mesuliyeti olamaz. 
Siyasi mesuliyet bu kürsülerden siyasi grupla
ra izafe olunamaz. Siyasi mesuliyeti millet tâ
yin eder. 

Seçim Kanunu için «Bir mutabakat sağlan
malıdır, buyurdular Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisinin Genel Balkanı. Biz bu mutabakatı 
sağlamak için çok gayret sarf ettik, sağlıyama-
dık. Biz sarf ettik, sağlıyamadık, sağlıyamadık 
ama, kendileri bu Seçim Kanununu çıkarırken 
o günün muhalefet partisi olan Adalet Parti
sine en ufak bir şey sormadılar. Şimdi, biz es
kiye dönüyoruz, yani 1961 e; onu da biz yap
madık. Onu da siz yaptınız. 1961 e dönüyoruz. 

Şu, şüphe uyanıyor: Diyorsunuz ki, iktidarda 
kalmak için bu kanunu getiriyorsunuz. O za
man şu şüphe uyanıyor, bir gizli maksadınız 
mı ortaya konuyor? Yani, siz bunu daimî şe
kilde iktidarda kalmak için yaptıydmız da 
sonradan baktınız ki, iş bozuk çalıyor, değişti
relim, bize yaramıyacak nasıl olsa, başkalarına 
da yaramasın gibi, bir şeyin içine girdiyseniz 
o başkadır. 

Seçim Kanunu müstacel bir ihtiyacı karşı
lamıyor. Biz Secim Kanunundan önümüzdeki 
seçimlerde ne bekliyebiliriz? önümüzdeki se
çimler mahallî seçimlerdir. Fevkalâde ehemmi
yetli mahallî seçimlerdir. Mahallî Seçimler Ka
nununda değişiklik mi yapıyoruz? Hayır. Ne 
bekleriz biz? Senato seçimlerini. Senato seçim
lerinde biz ekseriyet sisteminde ısrar mı ediyo
ruz? Hayır, ekseriyet sisteminde ısrar etsek o 
zaman beş, altı tane daha, sekiz tane daha faz
la senatör getireceksiniz, bunun için İsrar edi
yorsunuz, dersiniz. Biz, sekiz tane fazla sena
törden vazgeçiyoruz, nispî olsun diyoruz ve di
yoruz ki, bu nispî sisteme göre de kim gelebi-
lirse buyurun, Senatoya gelsin diyoruz. 

Şimdi, görülüyor ki, bizim yerimizde kal
mak için veya önümüzdeki seçimlerde parti
mizi sağlam göstermek için bir çabamız yok. 

Eğer, önümüzdeki günlerde partimizi sağlam 
göstermek çabası içinde olsak, o zaman Sena
toda ekseriyet sistemi üzerinde ısrar ederiz. 
Ettik mi? Hayır, o da sisin getirdiğiniz sis
tem. Onu biz getirmedik. Ekseriyet sistemi de 
1961 in getirdiği sistem. 

Şimdi görüyorsunuz ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi Sayın Genel Başkanının söylediği söz
lerin hiçbirisi zabıtlara geçmiş gerçeklerle, 
Türk Efkârı Umumiyesine, mal olmuş ger
çeklerle, seçim beyannamelerine şu getirdiğimiz 
kanun tasarısı üzerindeki tarih ile ve getirdiği
miz tasarının muhtevası ile birgûna ilgili de
ğildir muhtevalar. Hele irtica, din ve vicdan 
hürriyeti v.s. hususunda burada şu anda uzun
ca konuşabilecek durumda değilim. Yalnız, bir 
şey kaydetmek istiyorum. Yine vicdan hürri
yeti meselesinde mutlaka vuzuha varılmalıdır. 
Vuzuha varılmadığı takdirde Türk vatandaşını 
muztarip yapmaktan kurtaramayız. Bizim id
diamız bu. Bu iddiayı da yeni yapıyor deği
liz. Bu iddiayı da seçim beyannamemize koy
muşum. Yani, kanunlar ve Anayasanın verdiği 
birtakım haklar suiistimal edilir korkusu ile 
ve keyfî olarak kanunları ve Anayasayı tadil 
etmeden bu hakları Türk vatandaşının elinden 
almak mı istiyoruz. Bu mu isteniyor? Bunu yapa
mayız. Bunu yapamayacağımızı açıkça söyliye-
lim. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam Sayın Baş
bakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bağlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri; Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başıkanının Seçim Kanunu ile 
Konya Müftüsü arasında kurduğu benzerlik 
veya kurduğu münasebet hiçbir şekilde an
laşılamaz, hiçbir mesnedi yoktur, ama, derse
niz ki, fil ile balık birbirine benzer çünkü, iki
si de kavak ağacına çıkmaz, bu olur. 

Hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (A. P. sı
ralarından şiddetli alkışlar, «Bravo» sesleri) | 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Selek. j 

CEMAL HAKKI SELEK (izmir) — Yeriıjıi 
Mehmet Ali Aybar'a veriyorum. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Aleyhte söz is
tiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aybar. 
Efendim, iki kişi aleyhte konuşmuş oluyor. 

Birisi Sayın İnönü, birisi Sayın Aybar. Bu du
ruma göre aleyhte başka kimseye söz veremiye-
ceğim. 

T. i. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 
AYBAR (istanbul) — Sayın Başkan, sayın mil-
letvekileri; seçim kanunu değiştirilmek için 
ivedilikle huzurunuza getirilmiştir. Her şeyden 
evvel şunu tesbit edeyim ki, ivedilikle seçim 
kanununun bugünkü şartlar altında buraya ge
tirilmiş olmasında büyük mazaretler vardır. 
Zira, ortamın ne kadar gergin olduğu bellidir. 
Bunu burada demagojik sözlerle örtmeye kalk-
mıyalım. Ortam son derece gergindir. Ortamı 
geren de A. P. dir. 

Sayın milletvekilleri; ellerinizi vicdanlarını
za koyun. Burada yorucu, meşakkatli müzakere
lerle bütçe tartışmalarına başladık ve bitirdik. 
Bütçe tartışmalarında ne oldu? Ne gibi olaylar 
cereyan etti? Bunları tekrar buraya getirmek is
temiyorum. Maksadım, seçim kanunu tadilâtının 
bu şartlar altında getirilmesindeki hatayı tes
bit etmektir. Daha seçimlere çok vakit var. 
Ama, Meclis içinde başlamış olan bir saldırı 
Meclis dışına çıkmış ve devam ettirilmektedir. 

Kanuni mitingler yapılıyor. Bu kanuni mi
tinglere, para ile tutulmuş adamlar saldırtılıp 
bozuluyor. Eğer saldırılamıyorsa, bu mitingi 
yapanların almış olduğu tedbirler yüzünden olu
yor. Bu da bir vakıa. Yok öyle şey demiyelim. 
Bir meseleye neşter vuruyoruz. Maksadımız, 
memlekette demokrasiyi tahribetmek değil; de
mokrasiyi yaşatmak. Demokrasiyi yaşatacaksak 
samimî olalım. 

Açık konuşalım, diyelim ki, niyetimiz demok
ratik düzeni ayakta tutmaktır. Demokratik dü
zeni ayakta tutmamak için türlü yollardan, 
türlü tertipler yapıp gelip burada vicdan hür
riyetinden, fikir hürriyetinden bahsetmekte 
samimiyet yoktur. Demokrasi herşeyden evvel 
gönül açıklığı, samimiyet rejimi demektir, bir
birine güvenmek demektir. Sayın Başbakan bu
yurdular ki, «iktidarı önlemek kimsenin elinde 
değildir, iktidarın dilediğini yapması en sarih 
hakkıdır.» Muhakkak öyledir. Yalnız iktidarın 
da muhalefeti yok etmek hakkı yoktur. Demok
raside bu gayet açık bir hakikattir. Muhalefe
ti dolaylı yoldan da yok edebilirsiniz. Getirilen 
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Seçim Kanunu hem muhalefeti dolaylı yoldan 
yok etmek amacı gütmektedir, hem de hak edil-
miyen oylarla burada A. P. iktidarını tarsin 
etmek maksadını taşımaktadır. Bu da açık. Sa
yın Başbakan buna burada temas etmediler. 
Sayın Başbakan «Biz yapmadık bu Seçim Ka
nununu, 1961 senesinde yapılmış bir Seçim Ka
nunudur, onu getiriyoruz» diyorlar. İş bununla 
bitmez. O Seçim Kanunu neyi verecektir, neyi 
getirecektir? O Seçim Kanunu A. P. ne veya 
başka bir partiye, hak etmediği oylarla Mecli
se girmek imkânını verecektir. 

Bu, getirilmek istenilen Seçim Kanununun 
temel hükmüdür. Binaenaleyh, bunu örtmeye
lim. Niçin siz değiştirdiniz?.. Bu hatası görül
düğü için değiştirilmiş olabilir. Ben kimsenin 
burada müdafaasını yapacak değilim. Ama bu
günkü Seçim Kanununun âdil bir Seçim Kanu
nu olduğunda şüphe yoktur. 

Sayın Milletvekilleri; A. P. li arkadaşları
mız her zaman suzurdan bahsediyorlar. Se
çim huzur getirmelidir. Siz eğer vatandaşlar
dan bir kısmının oylarını hak etmediğiniz hal
de cebinize indirir de bu Meclise gelirseniz, o 
vatandaşlar «iyi ettiler» mi diyecekler size? 
Demezler. Bu Seçim Kanunu ile huzur gelmez. 
Bu Seçim Kanunu ile huzur getirilemez. Haklı 
olarak endişeler belirir. Diyebiliriz ki, böyle 
bir Seçim Kanunu ile dolaylı olarak Anayasa 
büsbütün işlemez hale getirilmek isteniliyor. 

Ve bir tek partinin hâkimiyeti tarsin edilmek 
isteniliyor. Bu şüpheyi taşımakta haklıyız. 

Biraz evvel irticaın hızla gelişmesine elve
rişli bir ortamın yaratıldığından bahsedildi. 
Doğrudur arkadaşlar. Vicdan hürriyeti ile bu
nun zerrece alâkası yoktur. Herhangi bir Cu
ma namazında camilere gidiniz, vaizleri dinle
yiniz. Meselâ şöyle münasebetler kurulmakta
dır : Köle ile köle sahibi arasındaki münase
betler incelenmekte ve işverenle işçi arasındaki 
münasebetlere bundan hüküm çıkarılmak isten
mektedir. Denmektedir ki, Cenabı Hak köleyi 
deneyor, köle sahibini de deneyor. Köle muti 
olmalıdır, köle sahibi de kölesine kötülük et
memelidir» Binaenaleyh, bunun gibi işveren 
munsif davranmalıdır işçiye karşı, işçi de hak
kına razı olmalıdır. 

Arkadaşlar, bu sözleri ben kendim kulakla
rımla işittim. Halbuki, bu sözler Anayasanın 
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bırakalım 19 ncu maddesini, 47 nci maddesinin 
getirdiği işçi haklarına muarızdır, muhaliftir. 
Çünkü, işçilerin vaziyetlerini, durumlarını iyi» 
leştirmek için işverene karşı toplu özleşme ve 
grev hakkını kullanmaları 47 nci maddede hük
me bağlanmıştır. Halbuki, bu vaiz ne diyor? 
Hakkına razı ol, sesini çıkarma, «Cenabı Hak 
seni deneyor» ediyor. Bu zihniyet, Anayasanın 
19 ncu maddesine açıkça aykırıdır. Bu verdi
ğim misal basit bir misaldir. Daha da ileri gi
dilip biraz evvel bu kürsüden Sayın C. H. P. 
Genel Başkanının ifade ettiği gibi, solculara 
karşı tahrik ediliyor vatandaş. Yani, sosyal re
formlar îstiyen, devrimler istiyen, Anayasa 
içinde sosyalizm istiyenlere karşı tahrik edili
yor. Buna kimsenin hakkı yoktur ve bu vicdan 
hürriyeti demek değildir. Bu gerçekleri oldu
ğu gibi kabul edelim. Bir taraftan bu ortam 
geliştiriliyor, irtica ortamı. Beri yandan zorba
lık teşvik ediliyor. 

Burada bir sayın sorumlunun sözlerini tek
rar etmeden geçemiyeceğim. A. P. Genel Baş-
kanvekili Sayın Asal «Demokrasi^ kurallar re
jimidir» dediler. Elbette ki öyle, kuralı olmı-
yan rejim yoktur. Bütün rejimler kurala ta
bidir. Ve ilâve ettiler' dediler ki, «Kuralları 
zorluyorlar, sokağa döküyorlar meseleleri.» 
Anayasamızın 28 nci maddesi sarih: Silâhsız 
ve saldırısız gösteri, toplantı yapmak vatanda
şın en sarih hakkıdır der. Bu bir zihniyeti gös
teriyor. Sayın Asal demek ki, kanuni olan bu 
gösterilerden rahatsız oluyorlar, şahsan değil/ 
partileri namına rahatsız oluyorlar. 

Ve ne yapıyorlar? İlâve ediyorlar: «Biz bu
na karşı zor kullanırız» diyorlar. Ve filhal 
kullanılıyor. Ankara'da yap-lan mitingte kul
lanıldı, Ankara'da T. 1. P. nin açtığı bir sergi 
basıldı. İstanbul'da tekrar hücum edilmek is-
tendi. Ve bizim partimizde, tebşir ediyorum, üç 
gün üst üste sabaha kadar gençler nöbet tuttu
lar. Neden? AP liler saldırıya hazırlanıyor diye. 
Arkadaşlar böyle ortamda demokrasi olmaz. Bu
nu kabul edelim. Bundan zarar gelir, zorlayana 
zarar gelir evvelâ. Gayet rahat bir çoğunluğu
nuz var, istediğiniz kanunları çıkarabilirsiniz. 
Amma millî irade mutlaka muhalefetin de payı 
vardır. Bunu inkâr ederek çıkaracağınız kanun
lar, aslında demokratik düşünce içinde hafif ka
lan, meşru olmıyan kanunlardır. Muhalefet sizi 

1 . 3 . 1968 O ; 2 

etkilemelidir. Bunun mesuliyetini taşıyınız. Mu
halefetin sözlerine kulak veriniz. Geniş bir ço
ğunluğunuz var. Nedir çekindiğinz? 

Tesamüh içinde, memleketin istikbalini dü
şünerek ve demokrasiyi yaşatmak için mutlaka 
muhalefetin oylarına kulak veriniz ve verecek
siniz. Bu kanun çıkarsa memlekette huzursuz
luk bir kat daha artacaktır. Çünkü, vatandaş be
nim oylarım başkasının cebine girecek diyecek
tir. Bu kanun böyle bir kanundur. Baraj bunun 
için konmuştur. 

Baraj 25 000 ise 24 000 oy almış bir partinin 
oyları yanacaktır. Kime gidecektir bu 24 000 
oy, 30 000, 40 003 oy? Fasla oy almış olan parti
ye gidecektir. Halbuki, vatandaş ona o oyları 
vermemiştir. Vatandaştan ald:ğı oydan daha 
fazla sandalyaya sahip olacaktır. Sizin savundu
ğunuz, getirdiğiniz kanun ve «Efendim biz bu 
kanunu hazırlamadık 1961 CHP hazırladı» dedi
ğiniz kanunun gizli olan tarafı budur. 

Sonra, Kurucu Meclis hazırlamış. Kanunlar 
donar kalır mı, taşlaşmış şeyler midir? Kanun
lar değiştirilir, daha iyiye doğru götürülür. Siz, 
getirdiğiniz kanunun ulusal artıktan daha ileri 
bir kanun olduğunu söyliyebiliyor musunuz? 
Âdil bir kanun, bir parti ne kadar oy almışsa o 
kadar sandalye sahibi olsun deniliyor o kanunda. 
Bunun kötülüğü neresinde? 

Sonra unutmamak lâzım: Demokrasi, fikirle
rin, sosyal, menfaat ve sınıfların birlikte temsil 
•edip karşılıklı denge kurdukları bir rejimdir ve 
bu den^e tarihin akışında daima emekçi sınıfla
ra doğru dönüşür; budur demokrasi, fikirler 
bunu yansıtır. Halbuki bu kürsüden sayın Baş
bakan çıktı, bütçe konuşması sırasmda «emek
çiler iktidara gelemez» dediler. Neden efendim? 
Partiler Kanununu okudular «Emekçilerin ik
tidara gelmesini istemek, Partiler Kanununa ay
kırıdır.» dediler. O zaman ben kendisinden sora
yım. Şimdi iktidarda da emekçiler olmadığına* 
göre, herhalde bir sınıf iktidarda. Demek ki, o 
da Partiler Kanununa göre bir suçtur. Böyle 
mantık, yani tutarsız mantık oyunlarına girme
yelim. Söz konusu olan muhtelif emekçi sınıfla
rının iktidarıdır; bir sınıf m değil. Ve o sınıflar 
geldiği zaman ki - gelecektir - demokrasiyi uy
gulayacaklardır. Buna katlanalım, muhalefete 
katlanalım. 
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Şimdi, benim Sayın Hükümet üyelerinden 
istirhamım şu: Bu kanunu geri alınız. Bu kanu
nu geri alınız ve bu kanunun mükemmel bir hale 
getirilmesine fırsat veriniz. Yok, ısrar edecek
seniz, bundan sonra demokrasimizin başına gele
ceklerin tarihî sorumluluğunu siz taşıyacaksınız, 
biz bunu istemiyoruz. 

Tekrar ediyoruz, bu kanunu geri alın. Benim 
söyliyeceklerim bu kadar. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (T. i. P.. sıra
larında, alkışlar.) 

BAŞKAN —^Şimdi öncelik önergesini oyla
rınıza sunuyorum... 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — önerge lehin
de Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (Er

zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
muhalefetin Türkiye'de sermayesiz kaldığı za
man temcit pilâvı gibi ortaya sürmüş olduğu 
dört konu vardır: İrtica, partizanlık, suiistimal
ler gibi konulardır. İrtica bir, partizanlık iki, 
suiistimaller üç... (C. H. P. sıralarından «dördün
cüsü hangisi?» sesleri) Dördüncü konu şimdi ak
lıma gelir. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

Şimdi değerli arkadaşlarım; bugün her iki 
muhalefet partisine mensup başkanlar da irtica 
konusunu, tekrar iktidarımızın huzuruna Seçim 
Kanunu vasıtasiyle getirmiş bulunmaktadırlar. 
Siyasi iktidarımız, lâikliği ve vicdan hürriyetini 
Anayasanın 19 ncu maddesinin çizmiş olduğr 
esaslar dairesinde anlamaktadır. Türkiye'de ka
nunlar hâkimdir. Bir fiil işlendiği takdirde ka
nunların tâyin ettiği merciler tarafından takibo-
lunur ve müeyyidesi tatbik olunur. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bu Se
çim Kanunu münasebetiyle mazarratlar meyda
na geleceği ifade edilmekte ve ortamın gerildiği 
söylenmektedir. Türkiye bir hukuk Devletidir. 
Hukuk Devletinde mazarratlar kanunlarla ön
lenir. Ortamı geren ise bizler değiliz, meşru ni
zama, kanunları, Hükümet kuvvetlerini zorlıyan 
kimselerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de tertipler 
yapıldığından bahsedilmektedir. Türkiye'de ter
tipler yoktur. Tertipler, millî iradeyi, Meclisin 
çalışmasını engellemek maksadiyle yapılmakta
dır. Mecliste direnme meşru değildir, zorda 
meşruluk yoktur. Meclis her türlü çalışmayı 

I yapacak, her türlü kanunu çıkaracaktır. Kanun
ları beğenmediğiniz takdirde Anayasa Mahkeme
sine götüreceksiniz. Kanunları beğendiğiniz tak
dirde bu kanunların tatbiki veya ademi tatbiki 
sizin kararınızla olmıyaçaktır. Çıkan her kanun 
tatbik edilecektir. 

Değerli arkadaşlar, kıymetli zamanınızı al
mamak için burada, zaten cevaba değmiyen, mu
halefete cevap vermek maksadiyle değil, zabıt
lara geçmesi maksadiyle (C. H. P. sıraların-

I dan şiddetli gürültüler,) 
BAŞKAN — Sayın Önder, sizin verdiğiniz 

şey cevaptır. «Cevaba değmiyen» diye bir şey 
söylediniz, lütfen tasrih ediniz efendim. Hepi
miz birbirimize cevap veriyoruz ve cevaba de
ğer telâkki ettiğimiz için veriyoruz. Arkadaş
lar bunun için konuşuyorlar. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — «Cevaba 
değmiyen» sözümde muhalefeti tezyif veya tah
kir mânası yoktur. Tasrih ederim. 

BAŞKAN — Mesele yok efendim. 
CEVAT ÖNDER (Devamla) — Biz zabıt

lara geçmesi bakımından, bâzı hususların karşı
lanması bakımından huzurunuza gelmiş vaziyet
teyiz. önergenin lehindeyiz, saygılarımızla arz 
ederim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

I (C. H. P. ve T. 1. P. milletvekilleri salonu 
j terk ettiler) 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
I Komisyon raporunun okunmasını istiyor musu

nuz? (A. P. sıralarından «istemiyoruz» sesleri) 
I istenmiyor. 
I Şu halde, tümü üzerinde söz istiyenler lüt

fen... («Yok» sesleri) Tümü üzerinde söz -isti
yenler kaydedilmiş efendim. Tümü üzerinde 
söz istiyen C. H. P. Grupu adına Sayın Kudret 
Bosuter burada mı efendim?.. Sayın Kudret 
Bosuter yok . Tümü üzerinde'grup adına Sayın 
İsmet Kapısız... 

FARUK ÖNDER (Konya) — İsmet Kapı
sız'm yerine ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Siz mi konuşacaksınız? Şimdi 
söz alanlardan ikincisi Sayın İsmet Kapısız ye
rine Sayın Faruk önder söz istiyor. Bir de Ada
let Partisi Grupu adnıa Sayın Nevzat Şener, 
Millet Partisi Grupu adına ikinci defa Ahmet 

| Bilgin söz istemiş. Yalnız bu arada... 
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COŞKUN KIRCA (istanbul) — Bir takriri

miz var, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, takririniz var. Mad

delere geçilmesi oylandıktan sonra muamele gö
recektir. Yani, ondan sonra bu şeyi yapacağız. 

Şimdi arkadaşlar, bir önerge var.. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Grup adına 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki, grup adına Sayın Kırca'-

yı kaydediyorum. 
Muhterem arkadaşlar, şimdi bir önerge daha 

var. Bu önergede: Müzakeresine başladığımız 
kanunun tümü üzerinde parti grupları adnıa 
yapılacak konuşmaların yarım saat ve milletve
killerinin şahısları adına yapacakları konuşma
ların da onbeş dakika ile tahdidi isteniyor. 

ikinci olarak da, esasen kanun bir madde ol
duğu için, bu madde üzerindeki görüşlerin de 
beş dakika ile tahdidi isteniyor. 

Sayın Avcı, bu önergedeki beş dakikayı on 
dakikaya çıkarmanız mümkün değil mi efendim? 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Mümkün 
efendim. O dakika olsun. 

BAŞKAN — Şu halde bu tasrihatla, bir de 
lehte, aleyhte, üzerinde konuşmaların sıralan
ması hususu talebedilmiştir. Bu önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 

seçimlerinde uygulanacak hükümler hakkında 
kanun tasarısı» nın müzakeresinde : 

a) Tümü üzerinde parti grupları adına ya
pılacak konuşmaların, (yarım saat) ve milletve
killerinin şahıslan adına yapılacak konuşmala
rın (onbeş) dakika ile, 

b) Esasen kanun tasarısı bir maddeden iba
ret olduğundan maddeler üzerindeki gruplar 
adına yapılacak konuşmaların (10) dakika ile 
kayıtlanmasını, 

c) Mezkûr kanun tasarısı üzerinde yapıla
cak olan müzakerelerin içtüzüğün 85 nci mad
desi gereğince lehinde, aleyhinde ve hakkında 
olmak üıere münavebe ile söz verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
Artvin İstanbul 

Sabit Osman Avcı Aydın Yalçın 
Sivas 

Gültekin Sakarya 
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BAŞKAN — Şimdi Sayın Avcı,, bir hususu 
öğrenmek istiyorum: Adalet Partisi Grupu adı
na söz istiyen arkadaşımız üçücü, dördüncü, be
şinci sıralar varken, altıncı sırada söz istemiş. • 
Şimdi bu önergemizde de lehte, aleyhte ve üze
rinde hususu takarrür ederse ilk sözü almak 
durumundadır. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Bu öner
ge gereğince yapılacak muamelenin sırasına gö
re yapılması. Yani lehinde, üzerinde, aleyhin
de diye konuşmaların tasrih edilmesini istiyo
ruz. Lehte sırası gelince konuşacak. 

BAŞKAN — Evet, yani başta konuşacak. 
Bu okunan önergeyi tasvibinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi kabul edilen bu önerge gereğince, ka

nun tasarısının tümü üzerindeki konuşmalar 
Gruplar adına ise, yarım saat, şahıslar adına ise 
15 dakika olacaktır. Madde üzerindeki konuş
ma da 10 dakika ile kayıtlanmıştır. Konuşma
lar, lehte, aleyhte ve üzerinde şeklinde olacak
tır. / 

Sayın Faruk önder, sizin konuşmanız aleyh
te mi olacak efendim? 

FARUK ÖNDER (Konya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Aleyhte olacak, kaydediyorum. 
Sayın Nevzat Şener? 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Lehinde. 
BAŞKAN — Lehte olacak. 
Sayın Kırca, sizinki?.. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Aleyhte.. 

BAŞKAN — Aleyhte olacak. 
Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar Ri-

yaste müracaat ederek söz istiyen arkadaşları
mızın bir tanesi lehte, iki tanesi aleyhte söz iste
miştir. 

Şahısları adına söz istiyenlere soruyorum, 
aleyhte veya lehte olup olmadıklarını; 

Sayın Süleyman Onan?.. Yok. Sayın Kudret 
Bosuter?.. Yok. Saym Mahmut Bozdoğan?. Yok. 
Sayın Feyyaz Koksal? 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Lehinde. 
BAŞKAN — Lehte... Saym Kemal Samibra-

himo$lu?.SYok. Sayın Reşit Ülker?.. Yok. Sa
yın Re<*at özarda? 

RF,SAT ÖZARDA (Aydın) — Üzerinde... 
BAŞKAN — Üzerinde... Savm Nermin Neft

çi?.. Yok. Sayın Sami Binicioğlu?.. Yok. 
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Şimdi lehte, Sayın Nevzat Şener. Buyurunuz 
efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) Sa
at : 18,10 

A. P. GRUPU ADINA NEVZAT ŞENER 
(Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı maddele
rinin yürürlükten kaldırılmasına ve 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununa b/izı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı üzerinde 
Adalet Partisi Meclis Grupunun görüşlerini 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

,Seçim Kanununda değişiklik yapılması ön
görülen tasarı ile ilgili görüşlerimizi arza baş
larken, evvelce Adalet Partisi olarak bu mevzu
da söylemiş olduklarımızı peşinen belirtip, fik
rî 1nr değişiklik içinde olmadığımızı sayın üye
lerin ve kamu oyunun bilgilerine sunmak iste
riz. 

1965 milletvekilleri seçimlerinden evvel neş^ 
redilen A. P. seçim beyannamesinde, mevcut 
seçim sistemimiz ele alınmış ve partimizin gö
rüşü şu sözleriyle ifade edilmiştir. 

(1961 seçim sistemi ile Senatosu çoğunluk 
esasına, Millet Meclisi ise nispî temsil esasına 
dayandırılmış olan siyasi kuruluşumuzu millî ba
kiye ve birleşik oy sistemiyle bir kat daha da
ğıtan yeni usuller, rejimimizin akıbetini tşhdi-
deden unsurdur. Nispî temsil usulünün çeşitli 
akımları Parlâmentoda temsil ettirme imkânı
nı veren avantajlarını muhafaza etmekle bera
ber, bu sistemi sağlam hükümetler kurmaya 
imkân verecek şekilde geliştirmek zorunluluğu
na inanıyoruz.) 

3 . 11 . 1965 tarihinde Millet Meclisinde oku
nan Hükümet programında ise: 

(Milletvekilleri seçiminde nispî temsil usu
lünü muhafaza etmekle beraber, son oylamada 
açıkça görülen mahzurları önliyecek ve Senato 
seçimlerini ekseriyet usulüne iade edecek deği
şiklikleri tasarı halinde Yüce Meclise sunmak 
kararındayız) denilmektedir. 

Bu görüşlerin ışığı altında verilen ve söy
lenen sözlere sadık kalınarak, 24 . 12 . 1965 ta
rihinde 264 maddeden ibaret, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin seçimi kanunu tasarı
sı, Hükümetçe Yüce Meclise takdim edilmiştir. 
Ek ve tadilleriyle mevcut 10 dan fazla seçim-
kanununu, bir kanun içinde toplıyan ve yukar-
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da zikrettiğimiz seçim beyannamemiz ve hü
kümet programımızda zikredilen hususları ihti
va eden bu tasarı, 1966 yılı Haziranında yapı
lacak seçimlere kadar, muhalefetin vukubula-
cak engellemeleri ile meclislerden çıkıp kısa 
bir zamanda kanunlaşmasına imkân buulnamı-
yacağı göz önünde tutularak geri alınmış ve 
söz konusu tasarı yerine, aynı esasları ihtiva 
eden 10 maddelik ikinci bir tasarı Millet Mec
lisine sevk edilmiştir. 

Bu tasarının muhtelif obstriksiyon metod-
lariyle nasıl önlendiği ve ne gibi bir neticeye 
ulaştığı cümlenizin malûmudur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi de seçim sistemimizle ilgili kanunlar

dan ve bunlar üzerinde T. B. M. M. ce yapılan 
değişikliklerden kısaca bahsetmeyi faydalı mü
talâa etmekteyiz. , 

Seçim sistemimizi tesbit ve tâyin eden 3 ka
nun vardır. Bunlra 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nun, 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyeleri
nin Seçimi Kanunu ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanunudur. 

17 . 4 . 1964 tarih ve 447 sayılı Kanunla, 
304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Se
çim Kanunu tamamen değiştirilmiş, çoğunluk 
sistemi kaldırılmıştır. 

13.. 2 . 1965 tarih ve 533 sayılı Kanunla 
298 sayılı Kanunun 19, 23, 78, 103 ve 306 sayılı 
Kanunun 5, 10, 32, 33, 35 ve 38 nci maddeleri 
değiştirilmiş, Millî Bakiye sistemi bu kanuna it
hal edilmiştir. Ayrıca 298 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmiştir. 

14 . 7 . 1965 tarih ve 656 sayılı Kanunla 
seçimlerle ilgili 306 sayılı Kanunun 15, 18, 19, 
22, 24, 27 ve 39 ncu maddeleri değiştirilmiş ke
za 33 ve 35 nci maddeleri tekrar tadil edilmiş, 
447 sayılı Kanuna bir fıkra eklenmiş, ayrıca 
298 sayılı Kanunda da yeni değişiklikler yapıl
mıştır. 

Bu kanunları bu kadar sık değiştirmek için 
sebep nedir? 

Cumhuriyet Halk Partisi 1963 Kasımında 
mahallî seçimlerde, 1964 Haziranında ise Sena
to seçimlerinde uğradığı mağlûbiyet üzerine, 
mutlak surette iktidarda kabalimenin çareleri
ni seçim kanunlarında değişiklik yapmakta bul
muş ve küçük partileri de türlü vait ve teklif-
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lerle dümen suyunda yürütmesini bilmiştir. Ku
rucu Meclisin ekseriyetine sahip C. H. P. kendi
sinin muhakkak surette iktidara geleceğinden 
emin olarak, Senatoda ekseriyet sistemini, Mec
liste de Baraj lı Nispî Temsil sistemini getiren 
teklifleri benimsemiş ve bu yolda büyük gayret 
göstermiştir^Ancak millî irade, C. H. P. nin 
iktidara gelmesine 1961 seçimlerinde rıza gös
termediğinden, 1963 ve 1964 seçimleri ile de 
bu görüşte C. H. P. lehine bir değişiklik olma
dığından, gayeye vasıl olabilmek için seçim ka
nunlarının zorlanması yolu tercih edilmiştir. 
Kanunun değiştirilmek istenmesini yukarıda 
zikrettiğimiz hususun dışında hiç bir sebebe 
bağlıyamayız. A. P. sözcüsü Sayın Nizamettin 
Erkmen'in 26 . 3 . 1965 tarihli celsede ifade 
ettikleri gibi, vatandaş yanılmış, seçme
sini bilmemiş midir? Yoksa çoğunluk sistemine 
göre Senatoya dâhil olan arkadaşlar bu vazi

felerinin ehemmiyetini ve kudsiyetini idrakten 
âciz mi kalmıştır? 

O zamanki iktidarın görüşüne göre, vatan
daş seçmesini bilmemiş yanılmış, oylarını ken
disinin dışında A. P. ye vermiştir, ilerdeki se
çimlerde iktidarı A. P. muhakkak ellerinden 
alacaktır. İşte buna mâni olmak için çareler 
aramak ve Seçim Kanununda değişiklikler 
yapmak suretiyle iktidarda kalma arzularının 
tahakkukunu sağlamak lâzımdır. 

Fakat seçim mevzularında C. H. P. ileri ge
lenlerinin mühim görüş ve beyanları da vardır. 
•İktidardan olmamak pahasına, sözden dönmek
te aksi fikirleri rahatlıkla savunmakta bir sa
kınca görülmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi gelin hep 
birlikte Senato için ekseriyet, Meclis için nis
pî ve millî bakiye hakkında söylenen şu söz
leri dikkat ve ibretle okuyalım. 

Kurucu Mecliste Secini Kanunları müzake
re edilirken, Seçim Komisyonu Başkanı Sayın 
Şefik İnan'in ve Hıfzı Oğuz Bekata, Sahir Ku-
rutluoğll, Atıf ödül, Atalay Akan, Kenan Esen-
gin, Zeki Kumrulu, Nüvit Yetkin ve İlhami 
Sancar gibi O. H. P. nin temayüz etmiş şahısla
rının imzalarını havi raporda şu hususlar yazı
lıdır. 

(İkinci meclislerin kurulmasında muhtelif 
usuller vardır. Komisyonumuzca seçilecek üye
lerin demokratik esaslara dayanan seçim yolu 
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ile bu meclisin teşkil edilmesi şıkkı tercih edil
miştir. Bâzı meclislerde Cumhuriyet Meclisle
rinin iki dereceli seçimle teşkil edildiği görül
müştür. Bu hususta müzakere konusu yapılarak 
neticede, demokratik olan ve memleketimizde 
yerleşmiş bulunan tek dereceli seçim usulünün 
kabulü zaruri ve daha uygun görülmüştür. Ta
sarının 1 nci maddesi bu esaslar göz önünde tu
tularak düzenlenmiştir. 

Anayasa tasarısında seçime dair bir kayıt 
bulunmadığından Cumhuriyet Meclisi üyeleri
nin seçiminde hangi seçim sisteminin uygulan
ması gerektiği müzakere konusu olmuş ve bu 
müzakereler sonunda Cumhuriyet Meclisinin 
teşekkülü, yetkileri, üyelerin vasıfları göz 
önünde tutularak ve bir seçim çevresi olan il
lerimizin 24 nün birer, 25 inin ikişer üye çıkara
cağı da hesaba katılarak, bu seçimlerin ekse
riyet usulü ile yapılması faydalı görülmüş
tür. 

Bu sözler C. H. P. nin sayın hatipleri tara
fından söylenmiş, ekseriyet usulü faydalıdır 
demişlerdir. 

Evet C. H. P. o zamanlar ekseriyet usulü
nün ateşli müdafilerindendir. 

Temsilciler Meclisinde 9 . 5 . 1961 tarihli 
celsede C. H. Partili rahmetli Cemil Sait Bar-
las, nispî temsile dahi muhalefet etmekte, bu 
usulün partilerde dinamizmi ortadan kaldırıp, 
statik hal doğurduğunu partilerin yukardan 
aşağıya hâkim olduklarını ve diktatoryanm ku
rulmasına sebebolduğunu ileri sürerek Muso-
lin italya'sını buna misal olarak göstermekte
dir. Sayın Barlas'ın diktatörlerden çekinmek
te ve korkmakta muhakakki hakkı vardı. 

Keza aynı celsede Alp Kuran şöyle söylü
yordu. J 

(Nispî temsil neticeleri itibariyle, çoğunluk 
idaresini ortadan kaldıracak birtakım parti 
kombinezonları altında memleket işleri yürütü
lemez hale gelecektir. Gerçekten bir siyasi par
ti seçimlerin sonunda Parlâmentoda Hükümet 
kurarak ekseriyeti ele geçiremezse, tabiatı eşya 
icabı bir koalisyon kabinesi kurulmakta, mem
leketin mukadderatı üzerinde birtakım parti 
kombinezonları ve şahsi hesaplar hâkim almak
ta, icra son derece zayıf ve iş yapamaz hale 
düşmekte, kabine buhranları ve Parlâmento 
anarşisi husul bulmaktadır. Parlâmentoda hu-
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şule gelen anarşi, nihayet memlekete de sira
yet etmekte, insanlar her şeyden evvel güven
lik içinde yaşamak temayülünde oldukların
dan o memlekette diktatörlük özlemi uyanmak
tadır.) 

Sayın Kuran'm bu sözleri aynen tahakkuk 
etmiş ismet Paşa kabinesi iki defa ihtilâl te
şebbüslerine hedef olmuş, senatör ve milletve
killeri türlü vaitlerle transfer edilmiş, parti
lerden istifaları sağlanmıştır. 

Sayın Alp Kuran'in sözleri nispî temsil ve 
onun mahzurları haklımda söylenmiş sözler
dir. Millî bakiye sistemi için olsaydı her halde 
çok daha ağır ve hattâ teklif edenleri itham 
edici olurdu. 

Milletvekilleri seçimlerinde uygulanacak 
sistemin tesbiti hususunda yine C. H. P. li Şe
fik İnan, Kurutluoğlu, Bekata, rahmetli Ata-
lay, Akan, Esengin, Sancar ve Yetkin tarafın
dan verilen 10 . 3 . 1961 tarihli raporu da mü
saadenizle okuayacağım:. 

(Bakiye oyların millî seçim çevresinde, ya
ni merkezde toplanması suretiyle açık kalan 
milletvekillerinin bu esasa göre taksim edil
mesi usulü partilerin adedini artırıyor. Çünkü 
seçim çevresinde ehemmiyet arz etmiyen küçük 
partilerde millî çevre itibariyle toplanan oyla
rın hesabı sonunda milletvekilleri elde edebil
mektedirler. Bakiyelerin her seçim çevresinde 
halledilmesini gözeten usuller ise ekseriya en 
çok bakiye bırakan, küçük partileri himaye 
eder. Binaenaleyh D' Hont sistemi en âdilâne 
sistemdir.) 

Evet muhterem arkadaşlarım, bu kararda 
imzaları bulunan şahıslar kısa bir, müddet son
ra (D. Hont sisteminin en adilâne sistem ol
duğu) hakkındaki görüşleri hilâfına millî ba
kiye sistemini getiren teklife de evet demekten 
geri kalmamış Sayın Betil ve arkadaşlarının 
teklifleri de bu suretle kanunlaşmıştır. 

Bu hususta verilecek örnekleri çoğaltmak 
mümkündür. 

C. H. P. ve onun Sayın Genel Başkanı 
D' Hont sisteminin taraftarıdır. Son olarak ve
receğim şu misali dikkatle dinlemenizi bilhas
sa rica ediyorum: 

(Nispî temsilin, birçok memleketlerde ba
şarı ile tatbik edilmiş pratik bir şekli olan 
P ' Hont sistemine taraftarız. Bu sistemin ri

yazi bir mantığa dayanan adaletinden başka 
(bakiyeler meselesi) gibi tatminkâr bir hal ça
resine bağlanması güç olan bir mesele yarat
maması ayrı bir üstünlük teşkil eder) 

Bu sözler, nispî temsili kabul ettiğiniz tak
dirde hangi şekline taraftarsınız? Sualine kar
şı O. H. P. nin görüşü olarak 12 . 7 . 1960 ta
rihli Ulus Gazetesinde neşredilmiştir. 

Ayrıca, hemmiyetine binaen Ulus Gazetesi 
okumıyanların da görebilmelerini temin ve 
eserlerini şereflerndirme bakımından, sayın 
arkadaşımız Nermin Neftçi ve Reşit Ülker'in" 
1960 senesinde birlikte hazırlayıp neşrettikleri 
(Nispî temsil nedir?) adlı kitapta da neşredil
miştir. Bize böyle bir mehaz temin eden arka
daşlarımıza huzurunuzda teşekkür ederim. 

Değerli milletvekilleri, 
Bütün bu değişikliklerde esas unsur, yuka

rıda da arz ettiğimiz gibi seçim sistemlerinde
ki aksaklık veya noksanlık değil C. H. P. nin 
millî iradenin rağmma koalisyon şeklinde de 
olsa, eline geçirdiği iktidarı başkasına kaptır
mamak 1946 dan beri türlü seçimlerde uğra
nılan mağlûbiyetleri bu şekliyle de olsa berta
raf edebilme yollarını bulabilmektir. Fakat he
saplar yine tutmamış, bir vakitler millî baki
yenin zararlarından bahseden Sayın İnönü fi
kirleriyle birlikte 306 sayılı Kanunu da değiş
tirmesine rağmen, koalisyon ortaklarınca terk 
edilmiş üzerinde titrenilen kıymetli iktidar se
çimlere gitmek kısmet olmadan bir kuş gibi 
ellerinden uçup gitmiştir. 

Bütün oyların değerlendirilmesi esprisi için
de Meclise getirildiği iddia edilen millî bakiye 
sistemi, maalesef bu iddiayı gerçekleştireme
miş, 1965 seçimlerinde oyların % 2,24 ve 
% 2,97 sini alan partiler Mecliste temsil im
kânlarını bulurken, % 3,19 oy karşılığı 296 528 
bağımsız oyu değerlendirmek mümkün olama
mıştır. 

En büyük mahzurlarından birisi de, bir se
çim çevresini de aşarak bir adayın hiç bilme
diği ve alâkasının bulunmadığı bir yerden mil
letvekili seçilmiş olmasıdır. Bu iradenin ser
bestçe izharı prensibine aykırı netiler doğur
muştur. Bunun en tipik misali Mardin'de hu
sule gelmiş sırasiyle 26 838 ve 26 611 oy alan 
A. P. ve C. H. P. birer milletvekili çıkarırken 

I 2 145 oy alan O. K. M. Partisine üç aded mil-

70 — 



M. Meclisi B : 56 1 . 3 . 1968 O : 2 
letvekilliği düşmüştür. Bilâhara bu aded ikiye 
indirilmiştir. Bu mudur millî iradenin tecelli
si ve oyların gaybına sebebiyet verilmeden de
ğerlendirilmesi? 

Basınımızda bu sistem alay mevzuu olmuş 
ve bu kanuna tünel, kanunu denmiştir. Edir
ne'den aday olup Van'dan milletvekili ilân edi
lerek Kars'tan milletvekili seçilmek mümkün 
olur. Seçim neticelerinin değerlendirilmesinde 
ortaya çıkan yanlışlıklar dâhi tünellerin uza
masına sebebiyet vermiştir. Seçim Kurulunca 
ilân edilen ilk neticeler, bilâhara değiştirilmiş 
ve ikinci bir kararla: Milletvekili seçilenlerden 
bir kısmı haklarını kaybetmişler, seçilemiyen-
ler de milletvekili olmuşlardır. Bunlardan sa
dece birkaç misal vermek istiyorum: Sayın Ci-
had Baban İstanbul adayı olarak seçime girmiş, 
Kastamonu'dan seçildiği ilân edilmiş, neticede 
Çanakkala Milletvekili olmuştur. Keza Sayın 
Arif Hikmet Güner Rize'den seçime girip is
tanbul Milletvekili olarak ilân edildiği halde 
neticede Kırklareli Milletvekili olmuştur. Sa
yın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu milletvekili ola
mamışken ikinci bir kararla Kastamonu'dan 
aldığı 5096 oy karşılığı milletvekili olduğu ilân 
edilmiştir. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. 
Merak edenlere ve Sayın Yılanlıoğlu'na 
19 Ekim 1965 tarih ve 12130 sayılı Resmî Ga
zeteyi okumalarını tavsiye ederim. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Yanlış, 7 400 ün üzerinde idi. 

NEVZAT ŞENER (Devamla) — Ben Res
mî Gazeteden aldım bu rakamları. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Seçim Kurulu yanlış hesabetmiş. 
Resmî Gazete de yanlış yazmış. 

NEVZAT ŞENER (Devamla) — Millî ba
kiye oy dağılımına sebebiyet vermekte, işbaşı
na gelen Hükümet rahat çalışma imkânı bula
mamaktadır. Bugün için 246 mevcutlu A. P. 
Grupu Hükümeti her mevzu için tam kadro ha
linde Mecliste bulunmak zorundadır. Hastalık 
ve sair sebeplerle her zaman için 226 hk bir 
çoğunluğun Mecliste bulundurulmasının güçlü
ğü bilinen bir hakikattir. Büyük bir kalkınma 
gayreti içinde bulunan ve keza pek çok mese
leleri olan yurdumuzda Sayın Başbakanı ve ba
kanları devamlı olarak Mecliste tutmanın hak
sızlığı meydandadır. Halbuki beş muhalif mil

letvekili pekâlâ Meclisi çalışamaz hale getire
bilmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, millî bakiye ve 
nispî temsil usulünün zarar ve mahzurlarını 
gören ve tarihte bunun acı hâtıralarını taşıyan 
milletler, ekseriyet, dar bölge veya barajlı' 
D' Hont sistemine dönmekte büyük faydalar 
görmüşlerdir. 

Sayın Profesör Armaoğlu'nun «Seçim Sis
temleri» adlî kitabından öğrendiğimize göre : 
Weimar Cumhuriyetinin içine düştüğü durum
dan dolayı nispî temsile şiddetle hücum eden 
Alman müellifi Hermens Cumhuriyeti nispî 
temsilin yıktığını, 1919 - 1933 arasında 20 den 
fazla partinin mevcudolduğunu ifade ile 1930 
senesinde Parlâmentoda üye bulunduran par
tiler hakkında şu tablo verilmektedir : Evvel
ce Seçim kanunlarının müzakeresi sırasında 
Sayın Grup Sözcümüz Talât Asal tarafından 
belirtilmiş olmasına rağmen ehemmiyetine bi
naen zabıtlara geçmesi bakımından aynen alı
yorum : N 

Nasyonel Sosyalistler 107 üye 
Alman Nasyonalistleri 41 » 
Halkçı Muhafakârlar 4 » 
Saksonlar 22 » 
Çiftçi Ligi 14 » 
Hristiyan Sosyal Hizmeti 14 » 
Bavyera Köylü Ligi 6 » 
iktisadi Parti 23 » 
Alman Halkçı Partisi 30 » 
Katolik Merkezi 68 » 
Bavyera Halkçı Partisi 19, » 
Alman Hanovralılar 3 » 
Demokratlar 14 » 
Halkçı Nasyonelistler 6 » 
Sosyal Demokratlar 143 » 
Komünistler 77 » 

Alman Meclisinin bu karışık tablo ile içine 
düştüğü durum, memlekette kaynaşmalara, ka
rışıklıklara ve netice itibariyle Hitler Dikta-
toryasmm kurulmasına kadar yol açmıştır. 
Aynı sistem İtalya'da dahi Mussolini gibi bir 
diktatörün ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş
tir. Fransa da aynı yola gitmekte iken 1958 
Anayasası ile Hükümete kararname ile Seçim 
Kanununu yapma yetkisi tanınmış ve çıkan 
Seçim Kanunu ile ingiltere'dekine benzer iki 
dereceli dar bölge sistemi kabul edilerek, Ka-



M. Meclisi B : 56 
bine buhranları ve kargaşalıklar önlenebilmiş
tir. Bugün 482 üyeli Mecliste Golistler 253 üye 
ile çoğunluğa sahiptirler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu memleketler bakiye ve nispi temsilin 

ortaya çıkardığı şun'î kuruluşları önlemek ve 
millî iradenin hakiki temsilcilerini Meclislerde 
toplıyacak sistemlere kaymak suretiyle, rahat 
ve huzura ve çalışma imkânlarına kavuşabilmiş-
lerdir. 

Millî bakiyeli temsil usulü, bugün hiçbir 
yerde kullanılmamaktadır. 533 sayılı Kanunun 
müzakeresi sırasında bu kanunun Endonezya'
da tatbik edildiği söylenmiş, bunun üzerine 
Endonezya Büyükelçiliği 20 . 1 . 1965 tarihin
de basma yaptığı açıklamada (İddiaların, Türk 
Milleti için daima iyi niyet besliyen Endonez
ya Devlet ve milletini yerme vesilesi olarak 
kullanılmasından üzüntü duyduklarını ifade 
ile kullanılan sistem izah edilmekte ve açıkla
ma şu satırlarla son bulmaktadır : 

«Bu izahattan anlaşılacağı üzere Endonez
ya'da millî bakiye sisteminin uygulanmakta ol
duğu, hakikatlere tamamen aykırıdır.» 

Denilmektedir. 
O zaman millî bakiye fikrini ileri sürenler, 

bu sistemin Katanga'da da tatbik edildiğini ile
ri sürselerdi, her halde onların reaksiyonu da 
pek hafif olmazdı. 

Sayın milletvekilleri; 
Hiçbir seçim sisteminde oyların yüzde yüz 

değerlendirilmesi mümkün olamamıştır. Bugün 
demokrasinin beşiği olan ingiltere'de dar böl
ge sistemi uygulanmakta, memleket çapında 
oylann % 47 sini almış bulunan işçi Partisi 
Parlâmentodaki koltukların % 58 ine sahibola-
rak iktidarda bulunmaktadır, ingiliz Milleti 
oy vermede ve istediği şahsı seçmede tam bir 
serbesti istediğinden dar bölge sistemini mu
hafaza etmektedir. 

Gaye en az mahzuru olan sistemi bulmak 
ve onu uygulıyabilmektir. Bu tasarı her hangi 
hususi bir maksadın eseri değildir. A. P. hal
ka inanmış, ona gönül vermiş bir partidir. Bü
tün kuvvet ve kudretini halktan almakta, hâ
kimiyetin halktan olduğuna inanmaktadır. Bu 
inanıştan doğan icraatı sayesinde her zaman 
için lâyık olduğu mevkii bulacaktır. Bizim 
felsefemizde zorla iktidarda kalma diye bir şey 
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yoktur. Sözde ve zorlayıcı »sistemlerle iktidar
da kalmanın mümkün olmadığını 1965 seçimleri 
millî bakiyeye rağmen ispat etmiştir. Millet 
iktidarda kalabilmek gayretlerinden ziyade, 
kendisine faydalı olanları, verdikleri söztfe du
ranları tercih etmekte, oylarını onlardan esir-
gememektedir. Bu hakikati anlamıyanlar hüs
rana uğramaya mahkûmdurlar. Yakın tarihi
miz bunun misalleri ile doludur. 

Dün ne demişsek bugün de aynı şeyleri 
söylüyor, millete verdiğimiz sözü yerine geti
rebilme gayretinin rahatlığı ve huzuru içinde 
bulmuyoruz. 

Hükümetçe Meclise sevk edilip, komisyonca 
derişikliklere uğrayan tasarı son şekliyle şu 
hükümleri ihtiva etmektedir : 

Her iki Mecliste millî bakiyeler sistemi kal
dırılmıştır. 

Seçim sayısına itibari rakam ilâvesi kaldı
rılmıştır. 

Barailı D'Hond sistemi her iki Meclis için 
ka^ul edilmiştir. 

Tercihli oy sistemi yoktur. 
Birleşik oy pusulası usulü muhafaza edil-

• mistir. 
Savın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, 
Bütün hn isallardan sonra sözlerimi şu şe-

Hîdfî ^ao-lapıak istiyorum. ' 
S'v.im sistemleri üzerinde yazılmış belli 

*n"h. eserlerde, senim sisteminden başlıca iki 
hMefin gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edi
lir. 

Birincisi: S^cim sonunda memleketi idare 
e'le^ecek istikrarlı bir Hükümetin kurulma
sına imkân verebilecek bir sonucun elde edil
mesi,. 

İkincisi ise: Parlâmentoda memleketteki 
bütün fikirlerin değil, fakat başlıca fikir ve 
akımların temsil edilmesine imkân verebilme
sidir. 

Nitekim sözlerimin başmdada belirttiğim 
gibi, seçim beyannamemizde bu fikir aynen ifa
desini bulmuştur. Bu haliyle Adalet Partisi, 
kendisini iktidara getiren geniş vatandaş küt
lesine karşı daha o zaman angaje olmuştur. 

Buna bilhassa memleketin içinde bulundu
ğu bugünkü siyasi konjonktür bakımından bü
yük ihtiyaç vardır. Çünkü Türk siyasi hayatı
nı dağıtmaya, ufalamaya sevk eden niyet ve 



M. Meclisi B : 56 1 . 3 . 1968 O : 2 
arzular, Devletin bütünlüğünü tehdit eder bir 
mahiyet almıştır. Devlet bütünlüğünü koru-
nıak, Cumhuriyet idaresini istikrarlı bir şe
kilde yürütebilmek için gerekli tedbirleri al
maya kendimizi mecbur hissetmekteyiz. Da
ha öncede verdiğim Weimar misali, bizim iğin 
bir ibret dersi olmakdır. Weimar demokrasisi 
hatalı bir seçim sistemi yüzünden, iktidarı aşı
rı bir şekilde parçalamış, anarşiye sürüklemiş 
ve nihayet komünizm tehdidi altında aşırı bir 
sağ diktatörlüğünün, nasyonal sosyalizminin 
ağma düşürmüştür. 

İşte bütün bu olaylardan, tarihten ve mem
leketimizdeki tatbikattan ders alarak Adalet 
Partisi Meclis Qrupu mevcut tasarıya müspet 
oy vermek kararındadır. Memleket gerçekleri
ne ve menfaatlerine uygun" olan bu tasarının 
Türk seçmenine ve Parlâmentosuna hayırlı ol
masını diler, Yüce Meclisin sayın üyelerini 
grupum ve şahsım adına hürmetle selâmla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupunun leh
te yaptığı konuşmadan sonra, sıra aleyhte Mil
let Partisi Grupu adına Sayın Faruk Önder'-
indir. 

Buyurun Sayın Önder. Saat : 18,31 
M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN

DER (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; iktidar partisi bugün rejimin 
kaderiyle ilgili bir kanun tasarısını yani, Se
çim kanunu tasarısını, âdeta gümrükten mal 
kaçırır gibi, Meclisten geçirmek ve kanunlaş
tırmak hevesiyle Yüce Meclise getirmiş bu
lunmaktadır. 

Malûmdur M; Yüce Meclis 15 günü müte
caviz bir zamandan beri geceli gündüzlü ça
lışmaktadır. Dün bütçeyi kabul etmiş bulun
duğuna göre, bugün de hiç değilse mûtat ça
lışma devresine girmesi ve öğleden sonra top
lanması gerekirdi. Halbuki öyle olmadı. İktidar 
partisinin oyları ile fevkalâde olarak saat 
10 da toplanması kararlaştırıldı.* Ve iktidar 
partisinin her gün zat işleri peşinde koşan' mil
letvekilleriyle Bakanlıklarında vatandaşların 
işleriyle meşgul olması gereken Hükümet er
kânı da dâhil olmak üzere, cümlesi bir miras 
paylaşmak ve gasıplık payesine ulaşarak kol
tuklarını muhafaza etmek hevesiyle Meclise 
koştular. Çünkü; bugün kâr burada idi. Ve iş
te şimdi milleti, milletin refahını, geçim mev

zularını ve gündemde mevcut yurt hayrına 
birçok kanunları bir tarafa bırakıpı iktidarın 
haksız yere koltuklarını muhafaza etmesini 
sağlayacak Seçim Kanununu konuşuyoruz. Esa
sen bu tasarının müstaceliyetle görüşülmesi 
için ciddî ve önemli hiçbir sebep yoktur ve ko
misyon kayan da alınmamıştır, talep dâhi edil
memiştir. Bu itibarla bu önerge ve alınan ka
rar İçtüzüğün 70 ve 71 nci maddelerine tama
men aykırıdır. -Bu hususu ve usulsüzlüğü ıstıd-
raden zabıtlara tescil ettirmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, kahredici bütün 
şartlara rağmen devirler boyunca yalnız inan
dıklarını söylemiş ve söylediklerine inanmış 
ve bu yolun çilesine şerefle katlanmış kimse
leri sinesinde ' toplıyan ve demokratik rejime 
bağlılığından asla kimsenin şüphe edemiyece-
ği Millet Partisi kurulduğu günden beri, ik
bal, menfaat ve kuvvet karşısında eğilmiyen 
ve erimiyen haysiyetlerin temsilcisi olmuştur. 
Biz demokrasinin bir ahlâk ve fazilet ve fe
ragat rejimi olduğuna yürekten inandığımız 
için demokrasiyi bir aldatma ve halkın sırtın
da saltanat sürme rejimi telâkki eden ve bu 
hareketi bir faziletsizlik saymıyanlarla daima 
mücadele etmişizdir, Dünyanın her yerinde 
ve her devirde, siyaseti mânevi bir karaborsa
cılık sayanlar daima ahlâkın kabul etmiyece-
ği yollara başvurmuşlar ve halkı aldatmayı bir 
ince sanat haline getirerek faziletli kimselerle 
ve ahlâkı siyasette düstur edinmiş partilerle 
mücadele etmişler, onlara karşı iftiradan zul
me kadar her çeşit gayri meşru silâhları kul
lanmışlar, fakat daima da yine kendileri mün
hezim olmuşlar, iman ve ahlâk kalelerini f ethe-
dememişlerdir. Bu gibiler daima muhalefette 
iken başka, iktidarda iken başka hareket eder
ler. Ve muhalefette iken tenkid ettiklerini, ik
tidarda iken kendileri fazlasiyle yapmaktan 
hicap duymazlar. Hele seçim kanunlarındaki 
değişikliklerde bu hâl daima böyle tecelli et
miştir. Memleketimizde her defasında millet 
nazarında itibarını kaybettiğini anlıyan her 
iktidar, Seçim Kanununu değiştirerek, zorla 
iktidarda kalmayı tecrübe etmiş ve elindeki 
imkânları, daima kendi lehine olacağını um
duğu hükümleri seçim kanunlarına sokmak 
için kullanmıştır/ Fakat her defasında da se
çim kanunları ile oynıyanlar Ebucehil gibi, 
kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşmüşler-
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dir ve bu yol ne kendilerine ve ne de memle
kete hayır getirmemiştir. Adalet Partisi de tek 
başına iktidara geldiği günden beri böyle bir 
telâş içindedir ve her hareketiyle bir samimi
yetsizlik örneği vermiştir. Buna bir misâl ver
mek isterim:. 
*.. 

Bundan evvelki son seçim kanunu tadilâ
tının müzakeresi sırasında A. P. Grupu adına 
20 Ocak. 1965 günü Mecliste konuşan Talât 
Asal, konuşmasının bir yerinde Cumhuriyet 
Halk Partisinin, «Biz küçük partilerin yaşa
masını istiyoruz» şeklindeki beyanını ele ala
rak, bu partinin bu fikrinde samimî olmadığı
nı iddia ediyor ve aynen şöyle diyordu: «Muh
terem Meclisin hatırlıyacağı üzere, Senato 
seçimlerine dair kanunun tadili sırasında da 
Cumhuriyet Halk Partisi aynı şarkıları söy
lüyordu. Kanunun çıkmasından sonra Cumhu
riyet Halk Partisinin bir transfer piyasası aç
mış olduğunu da hiç kimsenin unutmaması lâ
zımdır. Yıllar yılı Cumhuriyet Halk Partisi
ne emek vermiş olanları telefon emirleriyle 
listeden çıkartıp, 12 ye 5 kala transferine ka
tılanlara deneme kazandıran Cumhuriyet Halk 
Partisidir. O zamana kadar temsilcisi bulun
duğu ilde kazanamıyacağını anlıyarak trans
ferini bir başka ile kaydıran Cumhuriyet Halk 
Partisidir. Bunlara rağmen seçimi kazanamı-
yan transferlerini senatör ödeneğinden faz
la maaşlarla banka idare meclislerine tâyin 
eden de Cumhuriyet Halk Partisidir. Ve Sayın 
İnönü'nün yaş gününde «Biz küçük partilerin 
yaşamasını istiyoruz» demelerine rağmen, kü
çük partilerin erkân kadrosunu Sayın İnönü'
nün yaş günü hediyesi olarak partilerine alan 
da yine Cumhuriyet Halk Partisidir.» 
/ Bunların hepsi doğru, fakat acaba Adalet 

Partisi ne yaptı? Sanki o daha dürüst mü ha
reket etti? Tek başına iktidarı elinde tutacak 
bir ekseriyete sahibolmasına rağmen, Mecli
sin daha ilk açılclığı aylarda Yüce Meclisin sak-
fı altında bir transfer pazarı açmadı mı? Ade
ta bir at canbazı gibi, partilerden milletveki
li ayartmıya kalkışmadı mı? Biz Millet Par
tililer siyasette ahlâkı düstur ittihaz etmiş kim
seleriz. Siyaseti, milletin refah ve saadetini te
min için yapılan ve ahlâk esaslarına dayanan 
bir faaliyet kabul eder ve bu esaslara uymı-
yan hareketleri siyasette mubah telâkki eden 
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sakat ve zararlı zihniyetle mücadeleyi başlıca 
hedeflerden birisi sayarız. İşte bu sebepledir 
ki; iktidarın ahlâk ile bağdaşmıyan haksık ve 
zararlı davranışları ile mücadele ediyoruz. Bir 
partinin diğer partilerden milletvekili ayart
ması ve ona çeşitli nimet kapıları açarak adedi 
ekseriyetini artırmak için onlarla âdeta bir 
pazarlığa girişmesi, nasıl kendilerini ve inanç
larını satılığa çıkaranların hareketiyle aynı öl
çüde ve parlâmentonun itibarını sarsan bir ah
lâksızlık ise bir iktidarın halkın başka parti
lere verdiği oylan kendi matlup hanesine kay
detmek istemesi de aynı şekilde ahlâk ölçüle
riyle bağdaşmıyacak bir harekettir. Parlâmen
tonun itibarını korumak tavsiyesinde bulu
nan Başbakan ve iktidar bizzat bu hareketle
riyle Parlâmentonun itibarını katletmektedir. 
Oy sandıklarından oy çalmak veya zabıtları 
tahrif ederek oy hırsızlığı, yapmakla, çıkardı
ğı bir kanunla başka partilere verilmiş oyla
rı. sıfıra müncer kılıp kendisine verilmiş te
lâkki ederek matlup hanesine kaydetmek ara
sında hiçbir fark yoktur. Ve kanaatimizce hat
tâ ikincisi, hissettirilmeden ve maksat gizle
nilerek yapıldığı için birincisinden daha da 
fifayri ahlâkidir. Birisi zimmet ise, ikincisi ih
tilastır ve daha ağır cezayı müstelzim bir suç
tur. İşte biz bu noktadan hareket ederek ikti
darın getirdiği bu tasarının karşısına çıkıyor 
ve aleyhinde bulunuyoruz ve iktidara diyoruz 
ki; bu denenmiş yollara bir kere daha deniye-
rek memleketi bir rejim buhranına sokma
yınız. Biz Millet Partisi olarak aslında Millî 
Bakiyeye muhtaç değiliz. Biz önümüzdeki se
çimlerde Türk Milletinin kendi içinden çıkmış, 
yıllardır mihrabı ve kıblesi değişmemiş, sözün
den dönmemiş Müslüman Türk Milletinin ha
kiki temsilcisi olan Millet Partisine teveccüh 
edeceğinden eminiz. Bu sebeple bu değişiklik 
belki de lehimize tecelli edecektir. Fakat biz 
siyasette ahlâkı düstur ittihaz ettiğimiz için 
hakkımız olmıyanı istemiyoruz.' / 

' İktidara tavsiye ediyoruz : Doğru yoldan 
ayrılmasın ve kendisine güveniyorsa karma 
listeyi kabul etsin, her vatandaş beğendiği, 
sevdiği ve güvendiği, ahlaken en mazbut tanı
dığı kimseye vekâletini versin, iktidar da her 
oyun kıymetlendiği ve bir tek oyun dahi bo-. 
şa gitmediği seçim sisteminden vaz'geçmesin. 
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Her fırsatta millî iradeyi öne sürenlerin mil
lî iradeye daha çok saygılı olmaları lâzımdır. 
Millî Bakiyeyi kaldırmak suretiyle birçok va
tandaş oylarını kendi matlup hanelerine kay
dederek gasıplık payesinde iktidarına sürdür
mek memlekette demokrasiye paydos dedirte
bilir. Çünkü böyle bir değişiklik yapıldıktan 
sonra kazara iktidarı bir kere eline geçiren bir 
parti artık seçim kanununu tekrar âdil bir 
şekle ifrağ etmiyebilir ve gözü karararak bir 
zümre saltanatı kurmaya teşebbüs edebilir. 
işte bu hal - maazallah - tarihin tekerrürüne 
sebebolabilir. 

' Kanaatimizce iktidarın seçim kanununu 
değiştirmeye teşebbüs etmesi onun yarma ait 
tasavvurlarının bir kilit taşıdır. Millî irade 
mefhumunu her fırsatta bir kalkan gibi kulla
nan Adalet Partisi, getirdiği bu tasarı ile mil
lî iradevi tesirsiz bir hale getirmek istemek
tedir. Adalet Partisi bugün Mecliste ve Sena
toda rahat bir çoğunluğa sahiptir. Bilhassa 
memleketin sosyal ve ekonomik meselelerine 
edildiği, halkın yararına bir kanun getirdiği 
zaman gerek Senatoda ve gerekse Millet Mec
lisince kendisini destekliyecek partiler de 
mevcuttur ve M. P. de bunlardan biri olaca
ğını. her fırsatta ifade etmiş ve fiilen de defaat-
la isnat etmiştir. Secim Kanununun değiştiril
mesini zaruri kılan iktidarın kendisini f erah-
lfl.ttvio.fc: ve iktidarlarına sağlamlaştırmak iste
diğinden başka hangi samimî sebep mevcut
tur? Seçim beyannamesi ve Hükümet Progra
mında millete vadettürini ileri sürmek' bnflrün 
memleketteki huzuru bozmak için kâfi bir se
bep midir? A. P. bundan daha çok secim be
yannamesinde v* Hükümet Programında hal
ka huzur ye refah da vadetmfcti, onları vara
bilmiş midir ki, huzuru ve refahı daha çok bo
zacak şeylerle uğraşmaktadır? Halbuki Hükü
met Programında bütün partilerin ve vatan
daş oylarının bı-Hün süm"lü ile M^V-e ini
kasını görmek Türk demokrasi tarihinin en 
önemli ve şerefli bir noktası olduğunu kayde
diyordu. Bu fikrinden ne çabuk vazgeçti? Hü
kümet, Seçim Kanununu değiştirmek için Ku
rucu Meclis tarafından kabul edilmiş bulunan 
kanunu getirdiğini bir mucip sebebolarak öne 
sürmektedir. Bu durum, iktidarın ve Hüküme
tin geriye giderek yeni bir Kurucu Meclis 

özlemi içinde olduğunu göstermektedir. Biz 
ise- bir Kurucu Meclisin artık Türk demokra
si hayatında yer almamasının gayreti içinde
yiz. 

Muhterem milletvekilleri, mevcut Seçim Ka
nunu vaktiyle bugünkü, iktidar partisinin çok 
kötülemiş olmasına rağmen kendisini tek başı
na iktidara getirmiştir. Bu parti milleti mem
nun ettiği takdirde gelecek seçimlerde daha bü
yük bir çoğunluk da sağlıyabilecektir. Kendi
sinden emin ise, iktidardan düşeceği endişesi
ni taşımıyorsa Seçim Kanununu muhafaza et
melidir. Seçim Kanununu değiştirmekteki inat 
ve ısrarı kendisine güvenemediğini, ölçüsüz va-
itlerle aldattığı vatandaşların artık kendisin
den yüz çevirdiğini anladığını ve elde fırsat 
varken kanun yolu ile iktidara yapışmak ve 
başka partilere verilecek oyları gasbetmek is
tediğini veyahut da daha tehlikeli olarak Ana
yasayı değiştirecek bir ekseriyet elde etmek ih
tirası peşinde koştuğunu ifade eder ki, rejim 
için birisi diğerinden daha az tehlikeli değildir. 
Bu tasarı kanunlaştığı takdirde muhtelif vilâ
yetlerde barajın bir tek sayı noksanını alan ve 
böylelikle yüzbinlerle oy toplamış olan bir par
ti Mecliste temsilcisiz kalabilecek ve belki de 
millet içinde azınlıkta olan bir parti tek başına 
iktidara gelerek çoğunluğa hükmedebilecektir. 
Bu tasarı âdeta mahzurları sabit olmuş ve mem
leketi bir ihtilâle sürüklemiş bulunan ekseriyet 
sisteminin değişik bir şeklidir. Çünkü ancak üç 
ve daha yukarı senatör ve milletvekili çıkaran 
iller için belki nispî temsil olabilecek, diğer 
iller için bu sistem ekseriyet sistemi ile aynı 
neticeyi verecektir. D'Hont sistemi 1961 de 
sakatlığım tesbit etmiştir. Meselâ, o seçimlerde 
C. K. M. P., Y. T. P. den 100 000 oy fazla aldı
ğı halde 14 milletvekili noksan çıkarmıştır. İş
te bu sistemin garip bir neticesi ve kötü tarafı
nın bariz ikinci bir misali. 

Bundan başka az oy alan partilere verilmiş 
olan oylar, çok oy almış olan iki parti arasın
da paylaşılarak Meclis ve dolayısiyle memle
ket iki kutupta toplanacak ve bir muvazene 
unsuru da kalmıyacaktır. Yine Adalet Partisi 
ile Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda bir tah-
taravalli oynıyacak, zamanla yıpranacağı tabiî 
olan Adalet Partisi yerini birkaç sene sonra yi
ne baş muarızı Cumhuriyet Halk Partisine terk 
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etmek mecburiyetinde kalacak ve kin, intikam 
hisleri bir türlü sönmiyecektir. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlara göre 
rejimin bir teminatı olan millî bakiye sistemini 
kaldırmak, ya iktidardan gitmemek veya muha
lefeti tamamen tesirsiz halde bırakmamak veya
hut d^ kendisini ileride istihdaf edebilecek par
tilerin Meclise girmesine imkân vermemek de
mektir ki, her üçü de bundan evvel aynı şeyi 
düşünenlere hayır getirmediği gibi, bugünkü 
iktidara da hayır getirmiyecektir. iktidara, ya
kın tarihimizden ibret almasını tavsiye etmek 
isteriz, iktidardan gitmemek, dikensiz gül bah
çesi yaratmak veya kendisini istihlâf edebilecek 
siyasi rakipleri siyaset sahnesinden silmek mak-
sadiyle seçim kanunları ile oynıyanlar ve bu ha- | 
kiki maksatlarını bir demokrasi ve millî menfa- ı 
atler edebiyatının nikabı ile örtmeye çalışanla- i 
rın tuttukları yol nasıl hem memleket ve hem j 
de kendileri için hüsran olmuşsa, her defasın
da böyle hareket edenler nasıl iktidardan düş
müş ve yaptıklarına pişman olmuşlarsa, bugün 
aynı şekilde hareket edenler de mutlaka piş
manlık içinde kalacaklardır. Fakat bu pişman
lık evvelkilere fayda sağlamadığı gibi bugün 
yapmak istiyenlere de fayda sağlamıyacaktır. 
Biz Millet Partisi olarak rejimin ve memleketin 
aleyhine olduğuna inandığımız bu tasarıya müs
pet oy veremiyeceğiz. 

Sizlere bir teklifte bulunacağım. Sayılan I 
mahzurlar millî bakiyenin bugünkü tatbik şek- j 
linin bâzı mahzurlarıdır, ıslahı mümkündür; 
geliniz bütün partiler bir araya gelerek millî 
bakiyenin mahzurlu taraflarını kaldıran ve ba-
rajlı D'Hont sisteminin de mahzurlarını izale ; 
eden bir sistem bulalım. Bunun çeşitli yolları 
vardır. Bu tekliflerimizi kabul edin/müzakere
ye girişin. 

Yüce_Meclisi grupum ve şahsım adına hür
metle selâmlarım. (M. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde 
Y. T. P. Gfcupu adına Sayın Nihat Doğan. Bu
yurun efendim! Saat 18,53. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DOĞAN 
(Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
12 . 1 . 1966 tarihinde kararlaştırılan ve Sayın 
Başbakan Süleyman Demirel tarafından Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan, «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde uygula

nacak hükümler hakkındaki kanun tasarısı» iki 
yıllık bir ertelemeden sonra huzurunuza ivedi
likle yine gelmiş bulunuyor. Bu ivedilik ikti
dar tarafından o derece hızlandırıldı ki, sabah
lara kadar devam eden bütçe görüşmeleri neti
cesinde mûtadolan ara tatili dahi verilmeyip, 
şu zemini hazırlıyan karara varıldı. 

iki yıl önce malûm sebepler yüzünden gö
rüşülmesi mümkün olmıyan bu tasarı bu defa 
elimize daha insaflı şekilde geçmiş bulunuyor. 
iki yıllık tekâmülün A. P. iktidarını daha şuur
lu hale sokmasından memnuniyet duymaktayız. 
ilk tasarıda yer alan Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri seçimlerinde tatbiki istenen ekseriyet 
sistemi bu tasarıda nispî sisteme yerini bırak
mış bulunuyor. Yine ilk tasarıda yer alan bir
leşik oy puslası usulünün kaldırılmasından 
vazgeçilerek eski şeklinin muhafaza edilmesi 
dikate değer. Bu sonuçlardan şunu çıkarıyoruz 
ki, sayın iktidar bu kanunu biraz daha gecik
tirmiş olsaydı sağ duyudan uzaklaşmıyacak 
ve millî bakiye sistemindeki görüşünde bu de
rece ısrar etmiyecekti. Biz her şeye rağmen 
şu anda dahi ümidimizi kesmiş değiliz. Kendi
lerince de uygun görülen pekçok tasarılardan 
icabında geri dönmeyi ricat kabul etmeyip de
mokratik icap kabul eden sayın iktidar men
suplarının yine tarihî bir kararını bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri; secini, demokrasinin 
temel ilkelerinden birisidir. Yönetenler, yö
netilenlerin reyleriyle göreve başlamalarına 
rağmen psikolojik etkilerle daima yönetilenlere 
vermek istedikleri oy haklarında ibreleri kendi 
görüş ve faydaları istikametinde oynatmışlar
dır. Bütün dünya milletlerinin geçirdiği ve halen 
geçirmekte olduğu seçim değişikliklerine göz 
atıldığında* bu görüş bütün açıklığiyle sırıtmak
tadır. Tabandan gelen zorlamalar neticesi oy 
hakkının genişletilmesi Batı devletlerinde dahi 
19 ncu asrın ortalarında başlamıştır. Bu hak 
tam olmamakla beraber Fransa'da 1852, İngil
tere'de 1884 ve Belçika'da 1893 yıllarında açık
lığa kavuşmuştur, milletler zaman zaman seçim 
kanunlarında bünyelerine uygun değişiklik yap
mak zorunda kalmışlardır, daha doğrusu buna 
mecbur olmuşlardır. Demokratik bir ülke ol
duğunu kabuf etmek istediğimiz Amerika'da uy
gulanan sınırlı ve servet esasına dayanan seçim 
sistemi ancak 1964 Şubatın da kaldırılabilmiştir, 
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Poll - Tax denen bu sistemde eyaletlerde oy ve
rebilmek için 1 - 5 dolar arasında vergi ver
mek mecburiyeti vardır. Halen Amerika Birleşik 
Devletlerinde uygulanmakta olan kanunla oku
ma yazması olmıyanlara seçmenlik hakkı tanın
mamaktadır. Anayasayı okuyup açıklıyabilme 
şartı bütün ağırlığiyle seçmen üzerine basmak
tadır. Okuma - yazma bilmeme sorumluluğunu 
vatandaşa yükliyen bu zihniyet Anayasa diye 
insanlık haysiyetini hiçe saymaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; bu misalle şunu 
söylemek istiyorum: Bizde tatbik edilmekte olan 
millî bakiye sisteminin iktidar çevrelerince dai
ma, «dünyanın hiçbir yerinde olmıyan bir sis
tem» diye hafife alınmasıdır. Başkasında olmı
yan bir şeyin bizde bulunması veya tatbik edil
mesinden mütevellit duyulan aşağılık komplek
sini doğrusu yadırgamaktayız. Bizde oku
ma - yazma oranı çok düşüktür. Bu hale göre, 
yeni dünya okuma - yazma bilmiyenleri seçmen 
kabul etmiyor, bunu böyle tatbil^ ediyor diye, 
bizde mi yüz kızartıcı, insanlık dışı hali benim-
siyelim? Millî Bakiye sistemi memleketimiz re
alitelerine uyuyorsa bunu benimsememizden 
normal ne olabilir? Mutlaka yabancılardan mı 
örnek alacağız? örnek olmak bizler için utanç 
verici bir hal midir yoksa? 

29 Haziran 1820 de Fransa'da çıkarılan çifte 
oy kanunu ile en çok vergi ödiyenlere iki oy 
kullandırilma hakkı tanınmıştır. 1951 yılma 
kadar İngiltere'de birden çok oy kullandırıl
mıştır. İmtiyazlı olan bâzı seçmenlere esas ika
metgâhında, işinin bulunduğu yerde ve varsa 
gayrimenkulunun bulunduğu yerlerde ayrı ayrı 
oy kullanma hakkı tanınmıştır. Böylesi garip 
sivrileri bu milletler zaman zaman yontarak bün
yelerine en uygun hale getirmişlerdir. Bu hale 
göre görülüyor ki, milletlerin bünyelerine göre 
en uygun sistemler yılların gelişimine bağlı 
olmaktadır. 

Bizim halen tatbik ettiğimiz millî bakiye 
sisteminde sivrilikler yok mudur? Buna cevabı
mız «evet» olacaktır. Ancak, kanunu bütünüy
le ele alarak, faydalı yönlerini benimseyip, bün
yemize uymıyan kısımlarını toplumumuza en 
uygun hale getirmemiz lâzımdır. Politik dü
şüncelerin esiri olarak adalet prensiplerinden 
uzaklaşmak, millî bünyemizi sarsacağı gibi, 
uzaklaşmak istiyenlere de kazanç sağlamıya-
c aktır. 

\ 
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Esas olan nedir? Millî Birlik Hükümeti ço
ğunluk seçim sistemiyle memleketi iki kampa 
ayıran, kardeşi kardeşe düşman eden ve bir ih
tilâl .ile neticelenen bu ayrılığa çare olarak ya
rım asırdır birçok milletlrin benimsediği, Gand 
Üniversitesi matamatik profesörü Belçikalı 
D' Hont'un seçim formülünü barajlı şekliyle 
1961 seçimlerinde tatbik eder. Ancak bunda 
bâzı aksaklıklar görülür, örneğin: 3 milletve
kili çıkaran bir vilâyette baraj hattı 20 000 ol
sun. A partisi 20 001, B partisi 19 999, C partisi 
17 500, D partisi 16 000 oy alsın. Bunun neti
cesi şöyle olacaktır. Barajı 1 reyle geçen A par
tisi 4 milletvekilliğini birden kazanacak, baraja 
1 reyle kavuşamıyan B partisi ve diğer partiler 
milletvekili çıkaramıyacaktır. Bu hesabımıza 
göre 20 001 oyla 4 milletvekili çıkaran A par
tisine karşılık toplam olarak 53 499 oy alan di
ğer partiler hiç milletvekili çıkaramamaktadır. 

Bunun bir misalini de arkadaşlar bizdeki 
1961 seçimlerinde Van için vereceğim. Van'daki 
seçimde Y. T. P. 24 000 küsur, O. H; P. 22 000 
küsur rey almıştır. Diğer parti daha az rey al
mıştır. Aradaki bu kadar az farka rağmen 4 mil
letvekilliğini birden Y. T. P. kazanmıştır. Görü
yorsunuz ki, arkadaşlar 2 Ö00 rey fark ile 
Y. T. P. 4 milletvekili çıkarıyor ve O, H. P. hiç 
milletvekili çıkaramıyor. Bunun adalet neresin
dedir? Rica ediyorum sizlerden. 

Muhterem A. P. milletvekilleri; bu derece 
açık bir haksızlığın savunucusu olarak sizleri 
görmek, patentine sahibolduğunuz Adalete iha
net olacaktır, işte bakiye sistemi bu haksızlığı 
giderebilme ihtiyacından doğmuştur. 

Eğer bir yenilikte adalet ve fayda mevcut
sa, bunu benimsemekten tabiî bir şey olamaz. 
Nitekim 1909 dan itibaren- klâsik D' Hont siste
mini tatbik eden İsveç bu sistemi siyasi ve içti
mai bünyesine uygun şekilde 1952 yılında değiş
tirmiştir. Her partinin oy miktarı bu sisteme 
göre 1, 2, 3, 4, 5 ilâhire bölünürken İsveç'te 1 ilâ 
4 e bölünmektedir. Demek ki her memleket, 
kendi gerçeklerini bilmek ve ona göre hareket 
etmek mecburiyetindedir. 

Millî bakiye sistemi için iktidar çevrelerinin 
iddiaları şu noktalarda toplanmaktadır : 

1. Millt bakiye sisteminin tatbiki memleket
te partilerin çoğalmasına ve istikrarsız hükü
metlerin doğmasına yol açar. 
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. 2. Bir vilâyetin adayı, başka vilâyetin mil
letvekili olmaktadır. 

3. Bağımsızların oyları boşa gitmektedir. 
4. Az oyla milletvekili olunmaktadır. 
Bunların sıra ile değerlendirilmesine gelin

ce : 
1. Anayasamız, bizim sosyal bir devlet ol

duğumuzu benimsemektedir. Sosyal devletlerde 
çeşitli fikirler etrafında toplanmalar olacaktır. 
Bu çeşitli fikirlerin parlâmentoda güçleri nis-
betinde temsilinden normal bir hal olamaz. Aksi, 
Anayasaya aykırı düşer. A. P. Genel Sekreteri 
Sayın Nizamettin Erkmen'de bu fikri benimsi-
yerek 31 Ocak 1968 tarihli Milliyet gazetesinde 
yazmış olduğu «Nasıl bir seçim sistemi» başlıklı 
yazısının bir paragrafında şöyle demektedir : 
«Vakıa D'Hoııt sisteminin bir varyantı olan 
millî bakiye usulü, değişik temayüllerin parlâ
mentoda daha geniş ölçüde temsilini sağlıyabi-
lir. Bu sayede adalet ilkesinin gerçekleşmesi de 
mümkündür. Ancak adalet ilkesinin önemi aşi-' 
kâr olmakla beraber bundan çok daha önemli 
olan ve siyasi gerçeklerimize daha uygun düşen 
husus idarede ve siyasette istikran sağlamak, 
memleketi siyasi buhranlardan ve Hükümet 
krizlerinden korumaktır.» Millî bakiye seçim 
sisteminin «adalet ilkesinin önemi aşikârdır» di
yen sayın arkadaşımızın ve bâzı partisi mensup
larının son endişelerini tamamen yersiz bulmak
tayız. Şunu katî olarak belirtmek mecburiyetin-
teyiz ki, 10 Ekim 1965 seçimleri millî bakiye sis
temiyle yapılmasına rağmen, bir partiyi büyük 
çoğunlukla iktidara getirmiştir. Bu da tezi çü
rütmekte, kanunun yeterli olusunu göstermek
tedir. Ancak, adalet dışı, olan bu kanunun de
ğiştirilmesinde özel bir gaye güdülüyorsa - bu 
durumun bizler için de meçhul tarafı kalmamış
tır - gelecek için faydalı görmüyor, endişeyle 
karşılıyoruz. 

2. Bir vilâyet adayının başka vilâyetten 
milletvekili oluşu kanunun sivri uçlarından bi
risidir. Bunu çeşitli yollarla gidermek mümkün
dür. 

3. Bağımsızların oyları iktidarın tekrar 
geri getirmek istediği, baraj lı D'Hont sistemiy
le de bir değer bulmamaktadır. Millî bakiye sis
teminde de aksıyan bu yön yine çeşitli şekiller
de giderilebilir. 

4. Vilâyetlerde bâzı partilerin az oyla mil
letvekili çıkarmaları görüşü tamamen gerçek 

1 . 3 . 1968 0 : 2 

dışıdır. Bir partinin fikriyatı etrafında topla
nanların reyleri il, il toplanarak millî seçim* sa
yısı meydana gelmekte ve buna göre değerlendi
rilmek suretiyle bir partiye ait tek oy dahi boşa 
gitmemektedir. Barajlı D' Hont sisteminde gö
rüldüğü gibi tek oy farkla bir şehrin bütün mil
letvekilleri kazanılmakta ve binlerce oy boşa 
gitmektedir. Bu da bir partinin idealine bağla
nan seçmenleri hüsrana uğratmaktadır. 

Görülüyor ki, millî bakiye sistemi, aksıyan 
yönleri giderilmek suretiyle memleketimiz bün
yesine uygun en âdil sistemdir. Millî bakiye sis
teminin hakedilmiş reylerini millî artık diye kü-
çümsiyenlerin, bugün bu reyleri hak etmeyip 
gasp etmeye kalkmalarını insaf ve insanlık öl
çüleriyle bağdaştıramıyoruz. 

Çok eski değil, 5 Şubat 1968 tarihli Cumhu
riyet gazetesinde Erzurum A. P. Milletvekili Sa
yın Turhan Bilgin arkadaşımız «Millî bakiye 
kalkacaktır» başlıklı makalesinde şöyle demek
tedir : «Biz, nispî temsil sistemini samimî ola
rak benimsiyoruz. Nispî temsilin barajlı şeklinin 
mi, baraj sız sisteminin mi daha faydalı olacağı 
yolundaki görüşlerin münakaşa edilebileceğine 
inanıyoruz.» Bu itirafta açıkça gösteriyor M, 
iktidar mensubu arkadaşlarımız içerisinde hissî 
hareket etmiyenlerin kanun üzerindeki görüş
leri sarih değildir. Münakaşa mevzuu etmek is
tedikleri barajlı D' Hont sisteminin bıçak gibi 
kesen sertliği vicdanlarını titretmekte, yüzlerini 
kızartmaktadır. Gerçekten de hakkaniyete ba
rajlı sisteme nazaran çok daha yakın olan ba
raj sız D' Hont sisteminin kabulü dahi öyle sa
nıyoruz ki, iktidar mensubu arkadaşlarımızın 
çoğunun ıstırabını azaltacaktır. Yine juna ina
nıyoruz ki, şu Yüce Meclisten çıkacak en kötü 
netice baraj sız D' Hont sistemi olacaktır. Arka
daşlarımızın sağ duyulan bu neticeyi almaya 
mutlaka yetecektir. 

A. P. iktidarının, seçim beyannamesinde mil
lî bakiyenin kaldınlacağmm millete vadedilmiş 
olmasını bir slogan haline getirmelerini uygun 
görmemekteyiz. Politik ortamda verilen pek çok 
vaitlerin yerine getirilmesinin mümkün olmadı
ğı görülmemiş olaylardan değildir. Bazan müm
kün olmıyan sebepler, bazan da millî bünyemiz 
için sonradan zararlı olacağına inanılan vaitle-
lerden yerine getirilmesi mümkün olmıyanlar 
vatandaş tarafından mutlaka anlayışla karşıla-
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nır. Yeter ki, böylesi haller bütün bir içtenlikle 
vatandaşa izah edilsin. Bizler Personel Kanunu 
mevzuunda iktidarın çektiği sıkıntıyı hissetmi
yor değiliz. Vaitlerin en büyüğü olan bu konuy
la ilgili olarak Sayın Başvekil Demirel'in «sö
züm senettir» dediği de unutulmuş değildir. An
cak, samimî olarak şunu itirafa mecburuz ki, 
yapılması, gerçekleşmesi güç olan konular ikti
darlar kadar, samimî muhalefetleri de üzmekte
dir. Müşterek çareler aranması, da bu Meclisin 
en asîl görevidir. Yeter ki, millî menfaatler poli
tik menfaatlere ağır bassın. 

İktidarca daima kominist diye itham edilen 
ve şu kanunun altında esas olarak yatan işçi 
Partisinin saf dışı edilmesi çabalarım da hatalı 
bulmaktayız. Nefes alışlarını dahi kontrol altı
na alan bir iktidarın yapacağı iş, delillerini orta
ya koyarak kanuni yollara baş vurmak olmalı
dır. Şunu da söylemek mecburiyetindeyiz ki, ik-
tisaden kalkınmamış memleketlerde sol fikirler 
daima iltifat görmüştür, görecektir. İktidarla
rın gayretlerini, kalkınmada sosyal dengeye sevk 
etmeleri gerekirken geçici çarelere baş vurmala
rını lüzumsuz görmekteyiz. Gerçek şu ki; ikti
dar bu kanunu değiştirmekle geçici olarak işçi 
Partisinin bugünkü durumunu sarssa da geliş
mesine mâni olamıyacaktır. Bu darbenin ağırlı
ğı demokratik sistemin birer unsuru kabul edi
len diğer küçük partilerde hisedilecek ve mem
leket hiç de arzu etmediğimiz bir netice olarak, 
iki kampa bölünecektir. O zaman Adalet Parti
si iktidarının gerçekleştirmek istediği 2/3 ekse
riyet hayalinin de pek ise yaramıyacağmı söyle
mek kehanet olmaz kanısındayız. Sert hareket
lerin, sert tepkiler meydana getireceği hiçbir za
man hatırdan çıkarılmamalıdır. 

Millî bakiye sistemi üzerindeki ilim adamla
rının görüşleri müspet tezahür etmektedir. Mil
liyet Gazetesinin 3 ve 4 Şubat 1968 tarihli nüsha
larında yapmış olduğu anket, bunu açıkça orta
ya koymaktadır. Ankara öğretim üyelerinin 
tamamı, İstanbul öğretim üyelerinden 4 ü hariç 
diğerleri bakiye kanununun âdil bir sistem oldu
ğunda birleşmektedir. Muhalif olanlardan bâ
zıları da iktidarın hiç yanaşmayacağı karma sis
temi arzulamaktadır. Sayın eğretim üyelerinin 
bu husustaki görüşlerini okumak isterdim, fakat 
bugünkü durum içerisinde lüzum görmüyorum. 
Çünkü durum bir hayli meydanda. Buna rağ

men, inşallah çanlarına ot tıkamak istiyen bir 
zihniyet yine ortaya çıkmaz. 

Sayın milletvekilleri, politik tansiyonları 
yüksek tutmak, iktidarlar için iç açıcı olmamış
tır. Parmak fazlalığı iktidarlara, «Her şeye 
muktedirim» duygusunu benimsetip sağduyudan 
uzaklaştırdığı an, felâketin başlangıcı kabul edil
melidir. 

Tarihî bir' karar vermek üzere bulunuyorsu
nuz. Politik hislerden uzak olmanızı dilemekte
yiz. Sayın Demirel'in tabirleriyle, «elele gönül 
gönüle» olmalıydık, işte o zaman yapılacak müş
terek çalışmalar problemlerimizi mutlaka çözme
ye kâfi gelecek ve memleket de bundan büyük 
istifadeler Bağlıyacaktır. 

Sözlerimi ibtif irken; Y. T. P. sizi tarihî so
rumluluğunuzla başbaşa bırakıyor. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı kutu

larda oylama işlemi bitmiştir. Kutular kaldırıl
sın. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan sonraki 
sıra şöyledir : Lehte Sayın Feyyaz Koksal, 
aleyhte Güven Partisi Grupu adına Sayın Coş
kun Kırca, üzerinde Sayın Reşat Özarda ve 
devam ediyor. 

Bu görüştüğümüz kanun tasarısının bitme
sine kadar birleşimin devamı hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi sıra Sayın Feyyaz Köksal'da, buyu
run efendim. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; şu anda 
Anayasamızın geçici 10 ncu maddesi ile «İlk 
Cumhuriyet Senatosu seçiminden iki ve dört 
yıl sonra yapılacak seçimler hakkında da, 
Cumhuriyet Senatosu seçimleriyle ilgili kanun 
hükümleri uygulanır» maddesi mevcut iken, 
Kurucu Mecliste, Anayasada böyle yapılmış 
iken, bu maddeyi ortadan kaldıran bir grup, 
buradan yok olarak gitmiş, Anayasanın bu 
maddesi yok olmuş ve sözde reformcu, dev
rimci geçinen bir grup maalesef Seçim Kanu
nunu değiştirmiş... 

BAŞKAN — Sayın Koksal, mümkün merte
be madde üzerinde, kanunun tümü üzerine in
hisar etsin, evet. Yani bir grup kaybolmuş, 
maybolmuş; bu meseleleri lütfen söylemeyin 
efendim. 
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FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Sizde 
reform yapmak ile daima övündükleri halde, 
Kanada'da Seçim Kanununun ıslahatı için, 
1882 de mevcut seçim çevrelerinin tashihi ka
nununu bir reform kanunu diye getirilmişken, 
bizde Seçim Kanununu tamamen değiştiren 
millî bakiye sistemi reform kelimesiyle geti
rilmemiş ve 12 dakikalık bir zaman içerisin
de buradan çıkarılmış, arkadaşlarımdan bunu 
öğrenmiş bulunuyorum. Şu anda bu d'Hont sis
temine 12 . 5 . 19G1 gün oylamada müspet oy 
veren^ iki arkadaşınız buradadır, birisi Sayın 
Emin Paksüt, birisi bendeniz, diğeri ben'm gru-
pumdaki iki arkadaş, bu D'Hont sisteminin de 
daha ileris'nde daha fazla ekseriyet sistemine 
yaklaşan bir sistemi savunmuşlardı. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Yanlış. Emin 
Paksüt'ün böyle bir beyanı yok, gösterin lüt
fen. 

FEYYAZ KOKSAL (Devatmla) — Bura
da Emin Paksüt'ün reyi var, efendim, D' Hont 
sistemivle... 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Hayır «fen
dim, D' Hont sistemine oy vermişim mecburi
yet içinde, o başka. Sadece bu kadar. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, sadece rey ver
diğinizi söyledi, efendim. 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Rey ver
diğinizi söylüyorum. 

BAŞKAN — Siz de kabul kd:yorsunuz zaten, 
«mecburivet. ininde oldu» diyorsunuz. 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Ben 
kimse kalmadı, dedim. 

Muhterem arkadaşlarım, Kurucu Meclis de
mokrasi ve hukuk Devleti esaslarını gerçek
leştirip teminat altma alacak olan Yeni 
Anavasa ile yeni Seçim Kanununu en kısa za
manda tamamlamak için toplanmıştı ve hakika
ten büyük münakaşalar ve müzakereler netice
sinde milletin bünyesine en uygun bir kanun 
diye bu D' Hont sistemi getirilmişi. Şimdi bun
dan sonra bakıyeli sistem getirilmiştir. Bakıyeli 
sistemin mahzurlarını arkadaşım gayet açık şe
kilde izah buyurdular, bendeniz onlara da temas 
etmiyeceğim. Kanunun bu şekilde yeniden yu
muşak bir şekliyle 1961 şekline çevrilmesi gayet 
yerindedir, grupumuzun bunu kabul etmesini 
diler, saygılar sunarım efendim. (A. P. sırala
rından, alkışlar) 
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BAŞKAN — Aleyhte G. P. Grupu adına Sa
yın Coşkun Kırca. Saat 19.20. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Çok muhterem arkadaşlarım, bü
tün büyük anayasa hukukçuları, büyük siyaset 
bilimcileri bir nokta üzerinde ittifak ederler, o 
da; seçim sistemlerinin en aşağı Anayasa kadar 
önemli olduğu noktasıdır. Bugün bu kanun ta
sarısının görüşmelerine - açıkça ifade edeyim -
hiç de tasvibetmediğim bir hava içinde başla
dık. Benim buradaki konuşmam Meclisin müza
kerelerini, hakikaten saded içinde telâkki etme
diğim bir havanın içinden çıkarmak maksadına 
matuf olacaktır. Ne saded dışında bu mevzuun 
üzerinde Yüce Meclisin serinkanlılıkla edilme
sini önliyecek bir hava yaratılmasını tasvibede-
riz, ne de bu kadar önemli -bir meselenin bövle 
bir havanın yaratabileceği iğbirar açısından mü
talâa edilmesini tasvibederiz. 

Meclisimizi teşkil eden burada bulunan ve 
bulunmıyan bütün siyasi parti gruplarının da 
bu kadar önemli bir konuyu bu ölçü içinde ele 
alacaklarını ümidetmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, içinde bulunduğu
muz siyasi ortamda hepimizin bellibaşlı endişesi 
samimiyetle bağlı olduğumuz Anayasa düzeni
nin ve demokratik rejimin vatandaş kütlelerine 
en geniş bir şekilde yerleşmiş olarak yalamasını 
temin etmektir. Hemen söyliveyim; «Şu seçim 
sistemi gelirse Anayasa yıkılır, bu s,eçim siste
mi giderse Anayasa söyle olur,» münakaşaları
mın. bunun dışma çıkarmak mecburiyetinde
yiz. Anayasamızda seçim sistemini donduran 
bir hüküm mevcudolmayırına nasıl düşünmeli
yiz? Acaba memleketin içinde bulunduğu sivasi 
ortam bakımından ne yanmabyr^ ki. bulacağı
mız secim sistemi Anayasa düzeninin ve demok
ratik reiimin âzami genişlikte yerleşmesini sağ
lasın. Düşünmemiz gereken tek şeyin bu oldu
ğuna inanıyorum. 

Vaktiyle şöyle olmuş, vaktiyle böyle olmuş... 
Bu konuda da müzakerelerimizi yürütemeviz. 
Her iktidar partisi bir secim kanununu çıkarır
ken bu seçim kanunu illâki benim aleyhime ol
sun diye çıkarmaz. Bu bilinen bir şey. Ne dün 
Kurucu Mecliste ekseriyeti teşkil eden insanla
ra, ne sonra 1965 te bugün değiştirilmesi arzu 
edilen kanunu, çıkaran siyasi parti pfruularma, 
ne de bugün muhterem iktidar partisi grupuna 
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«öyle bir; seçim sistemi çıkarınız M, bu sizin I 
aleyhinizde olsun» denemez. Bunun mukabili de 
söylenemez. Bir realitedir ki, seçim sistemleri 
üzarinde düşünülürken elbetteki her parti bu 
seçim sistemi içinde kendi durumunun nasıl in-
kişaf edeceğini düşünecektir. Siyaset ilminin 
bir çeşit sosyolojik kanun diye ortaya koyduğu 
bu şeyin dışında değildir bugün Â. P, olması da 
istenemez, dün C. H. F. de değildi. 

Seçim sistemleri dün değiştirilirken, elbette
ki bu beni iktidara getirir, getirmez mülâhaza
ları vardı. Hemen söyliyeyinı ki, hakkaniyetli 
olmak için. dürüst olmak için sadece bu mülâ
hazalar da yoktu; o samanın siyasi ortamı için
de bâzı samimî endişeler duyan insanlar da bu 
gibi düşünenlerin yanında mevcut idi. Bugün de 
getirilen seçim kanuniı tasarısını ben bu gözle 
görüyorum. 

Bu Seçim kanunu tasarısında muhtelif un- I 
surlar var; bunları tahlil etmek isterim. Evvel
emirde şunu söyliyeyim ki, Q. P. Grupu olarak 
bir noktada iktidar partisi grupu ile tam muta
bakat halindeyiz. O da; bugün mevcut millî ba
kiye denilen seçim sisteminin kaldırılmasının 
memleket menfaatlerinin icabı olduğudur, bu- I 
günkü siyasi qrtam içinde. (A. P. sıralarından, 
alkışlar) Bu bakımdan aramızda bu mutabaka
tın mevcudolduğu ölçüde ve sadece ve sadece 
bu ölçüde sunu belirtmek isterim ki A, P. ikti
darı bu kanun tasanşının münhasıran kendi île- il 
tidarını sağlamak ve sonra şöyle böyle yapmak 
için getirmiştir... Millî bakiye sisteminin kaldı
rılması hususunda böyle A. P. ye atfedilen şey
ler bize atfedilemiyeceğine göre, en aşağısın-
dan öyle ümidederim, öyle tahmin etmek iste- i 
rim; hiç değilse başka birtakım mülâhazalar !İ 
olabiliyormuş ki, milli bakiye sisteminin kaldı
rılmasına taraftarlık edilebiliyormuş ve bina- 1 
enaleyh münhasıran bir partinin iktidarını de
vam ettirmesi ve iktidarının amaçlarını yerine j 
getirmesi mülâhazaları dışında da millî bakiye ] 
sistemini kaldırmak için bâzı mülâhazalar ola- ] 
bilirmiş demek. Vardır bu mülâhazalar. 

Muhtereıh arkadaşlarım, bir demokratik re- j 
jimde seçmenin ve rejimin bellibaşlı üç ihtiyacı | 
vardır: Bunlardan bir tanesi seçmenin kendi | 
oyn. İİP .,^nti«i•siva'ri Toar^rin, sivn^i efT^i^'n :\ 
mümkün olan ölçüde hakkaniyetli bir tarzda j 
yasama meclislerinde^ temsil edilmesi arzusu- J 
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dur. Gayet tabiî bir arzudur. Her şeyini veren 
insan rey verdiği partinin, adayın seçilmesini 
arzulıyarak bu reyi verdiğine göre, bizatihi rey 
verme tasarrufu içerisinde bu arzu mündemiç
tir. Fakat sadece bu arzu seçmeni harekete ge
tiren esas âmil değildir. Seçmen aynı zamanda 
velev başkanlık rejimi - prezidansiyel rejim -
söz konusu olmasın, Bakanlar Kurulunun, Baş
bakanın meclislerden itimat alarak veya itimat 
kaybederek iktidara geldiği veya ayrıldığı par
lömanter sistemler söz konusu olsun, seçmen 
yine de parlömanter sistemde de mümkün mer
tebe kendi reyini verdiği anda muayyen bir 
dönem için kendisini idare edecek olan siyasi 
iktidarın şefini, başını bilerek tanıyarak seç
mek arzusu içerisindedir. Bugün yapılan belli-
başlı seçim sosyolojisi araştırmaları açıkça gös
termiştir ki, mümkün olduğu ölçüde bunun ta
hakkuk edebildiği parlömanter rejimlerde seç
men kendi reyine karşı parlâmentoda olup bi
tenlere karşı yabancılaşmaz. Çünkü, bir parti 
iktidara gelir veyahut isveç'te olduğu gibi çok 
uzun yıllardan beri koalisyonlar halinde parti 

.iktifakı olarak seçimlere giren bir partiler heye
ti mecmuası iktidara gelir ve gelirken seçim 
yapılırken bilir ki, seçmen, ben şu partiye re
yimi verdiyim zaman Barbakan filânca olacak
tır. Bunun itminanı içerisindedir. Buna muka
bil bu noktada A. P. ne hak veriyorum, bu nok
tada biraz evvel konuşan Nevzat Şener arkada
şıma hak veriyorum. Bir «Weimar» sisteminin 
hâkim olduğu yerde, «Weimar» a kadar gitme
ye lüzum yok, Fransa'da Üçüncü Cumhuriyeti, v 

Dördüncü Cumhuriyeti alalım; siyasi iktidar
ların başının doğrudan doğruya seçmen tara
fından değil, onu iktidara getiriyorum diye rey 
veren seçmen tarafından değil, ama mebuslar 
parafından, hattâ mebuslar tarafından da değiî, 
parti grupları liderleri tarafından tâyin edildi
ği memleketlerde seçmen, Başbakanın tâyini 
vetiresine yabancı kalır. Siyasi iktidarın başı
nı ben seçmiyorum, kim seçiyor? Parlâmentoda 
hâkim olan birtakım grup yöneticileri seçiyor. 
Bunu mümkün mertebe, önlemekte, demokratik 
rejimin sevilmesi, yerleşmesi ve seçmenin siya
si iktidara reyi ile, en üstün ölçüde tesir ettiği 
inancının seçmende yaratılması bakımından el
bette ki, fazilet vardır. , • 

Rejimlerin bir üçüncü ihtiyacı daha vardır. 
O da; parlâmentoların istikrarlı bir şekilde, 



M. Meclisi B : 56 
Anayasa düzenine hadim olacak şekilde çalıştı
rılmasının şartlarını temin etmektir. Bu nokta
da da Adalet Partisi Grupu ile mutabıkız. 

Şimdi bu üç ihtiyacı birden her zaman te
min etmek mümkün olamaz. Hattâ diyebilirim 
ki, hiçbir seçim sistemi seçmenin duyduğu bu 
arzuyu, her üçünü birden en ideal şekilde bağ- N 

daştıramaz. Böyle bir_seçim sistemi kimse keş-
fetmemiştir. Binaenaleyh, memleketin siyasi 
şartlan içerisinde bu üç şartı en mükemmel şe
kilde nasıl bağdaştırabiliriz; bunu düşünmekle 
mükellefiz, serinkanlılıkla bunun çarelerini 
araştırmakla mükellefiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktaya gelin
ce şunu belirtmek isterim ki, halen komisyon 
metninde yer alan seçim sisteminin bu ihtiyaç
ları tamamiyle karşılıyabileceği kanaatinde de
ğilim ; büyük samimiyetle bu kanaatte değilim. 
Neden değilim? Evvelemirde memleketteki, 
(her memlekette olduğu gibi) oy gelişmeleri, 
seçim dinamizmi dikkate alındığı zaman, ha
len getirilen komisyon metniyle, halisane taki-
bedildiğine inandığımız Parlâmentoyu, Anaya
sa düzenine hadim istikrarlı ve muntazam bir 
şekilde çalıştırma gayesine zannedildiği gibi 
erişmek mümkün olamıyacaktır. 

ikinci nokta şudur : Muhterem arkadaşla
rım çok söz söylendi, «Millî bakiye dünyada 
yalnız Türkiye'de tatbik edildi» denmiştir çokf 
Doğrudur; yalnız Türkiye'de tatbik edilmiş
tir. Yalnız arkadaşlarıma bir şeyi hatırlatmak 
isterim: Barajlı D'Hont sistemi de sadece Tür
kiye'de tatbik edilmiştir. Barajlı D'Hont'un 
başka bir memlekette tatbik edildiğinin misâli 
de yoktur. Ha, nasıl oldu bu? Sayın Koksal ar
kadaşım çok iyi hatırlarlar; biraz evvel, bu ba
rajlı D'Hont sisteminin muciçli arkadaşımız da 
aramızdadır, (ismi vlâzım değil) kendisi hatır
lattı bana; «Kurucu Mecliste siz buna aleyhtar
dınız» dedi. Doğrudur. Kurucu Mecliste ben 
şahsan barajlı D'Hont sistemine aleyhtardım. 
Ha, kanuna niye rey verdim?.. Kanuna da rey 
verdim. Hattâ açık söyliyeyim; ben Anayasaya 
bâzı hükümlerin başka türlü de yazılmasını ar
zu ederdim, ona da muhalefet şerhi vermedim. 
Türkiye'de, biran önce seçmenin oyuna daya
nan idare yerleşsin ve bütün hukuk devletinin 
teminatı altında ilelebet payidar olabilsin di
ye... Onun için bâzı kanaatlerimizden fedakâr-
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lık ettik, iftihar ediyorum bununla. Sayın Kok
sal bunu hatırlarlar, kendisini irşâd ederim, be
ni reddetmiyeceklerinden eminim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir kere ba
rajlı D'Hont sistemi, biraz evvel arz ettiğim 
büyük mahzurunun dışında, yani zannedildiği 
gibi bugünkü şartlar içerisinde şu Meclisin Ana
yasa nizamına hadim, normal ve müstakar çalış
masını sağlamak bakımından külliyeij kifayet
siz olduktan gayrı, bâzı bakımlardan da haki
katen hakkaniyetsizdir. 

Bir milyon muteber oy kullanılan ve 31 me
bus çıkaran bir vilâyet farzediniz; baraj 32 000. 
Buna karşılık 45 000 muteber oy kullanılan ve 
3 milletvekili çıkaran bir yer kabul ediniz; ba
raj 15 000. 45 000 muteber oya, nerde ise 20 
misli fazla 1 milyon oy, buna mukabil iki mis
linden biraz fazla bir baraj. Muhterem arka
daşlarım; kendileriyle iştirak «halinde olduğu
muz, takibettikleri gayeler bakımından; bu ra
kamlar üzerinde serinkanlılıkla düşünmeye da
vet ediyorum. 

İkincisi; hakikaten bilhassa az mebus çıka
ran ve seçmen sayısı az olan vilâyetler bakı
mından bir haksızlık vardır. 45 000 oyun 
16 000 ini bir parti alsa, geri kalan iki parti 
14 500 er oy alsa, üç mebusu da belli bir parti 
alacak. Şunu da hatırlatmak isterim; «iz böyle 
olursunuz diye değil, bütün bu müzakerelerin, 
büyük lâkırdılarla; işte şöyle olur, böyle olur, 
yıkılırız, giderizle hiç bir neticeye varmıyacağı-
nı biliyorum. Aksi neticeye varılacağından en
dişe ederim. Onun için bu konuşmayı yapıyo
rum. Yalnız barajlı D'Hont icadedildi ve tatbik 
edildi; arkadaşlarım ne oldu bilir misiniz? O 
barajı icabedenler, barajın içinde kaldılar. Bu
nu aslında bir istihza maksadiyle de söylemiyo
rum, aslında bir haksızlık olduğunu söylemek 
için arz ediyorum. Meselâ isim vereceğim; çok 
saydığım, sevdiğim Ferid Melen. O, bunun mu
cidi değildi, fakat-Van'da Ferid Melen'in o za
man aldığı oyla barajı aşamadı diye Meclise 
gelememesinde hangi objektif düşünen ve vic
danlı düşünen vatandaş hakkaniyet görebilir? 
Göremez. Bunun haksızlığı da zaten geniş öl
çüde, tıpkı millî bakiye gibi yerli malı olmasın
dandır, açık söyliyeyim. Bu konuda icadetljiği-
miz yerli mallarının, tecrübeyle gözükmüştür 
M, kalitesi fazla üstün olmuyor. 
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SAMÎ BÎNÎCİOĞLU (Manisa) — Yanlış, I 
yanlış... Yerli malları daima kıymetlidir. 

O. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Bâzan öyledir, bâzan değildir. 
Bâzan da hakikaten dikkatli olarak biz don çok 
daha fazla tecrübe yapmış memleketlerin tec
rübelerine bakmak, aynen taklit etmek için de
ğil, kendi şartlarımızla o şartları mukayese 
ederek en doğrusunu bulmak için. Ama, haki
katen ne barajılı D'Hont, ne de millî bakiye 
sistemi, bizim inancımıza göre kendi icadettiği-
miz sistemler olarak başarılı sistemler olma
mışlardır Türkiye'de. 

Binaenaleyh, bir endişem de şudur : Mem
leketin çok büyük ekseriyetinin oturduğu, bü
yük sayıda milletvekili çıkarmıyan vilâyetler
de halkımızın bir kısmı, Mecliste hiz lüzumu I 
olmadığı halde, iktidar partisinin buna ihti- 1 
yacı olmadığı halde, temsil edilmemekten müte
vellit bir huzursuzluk duyar. Bu huzursuzluğu 
yaratmakta ne Adalet Partisinin menfaati var
dır, ne demokratik rejimin. Hele demokratik 
rejimin hâlâ ne gibi sallantılar içinden geçi
rilmek istendiği akla gelecek olursa, bunda hiç 
birimizin menfaati, demokratik rejimin menfa- I 
ati yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Güven Partisi 
Grupu olarak dedik ki; bu meseleyi; Senato 
seçimlerinin neticelerini alalım, siyasi ortam I 
hakkında ciddî bir fikir edinelim, millî bakiye 
sistemini kaldıralım o zaman, yerine, hakikaten 
elde edeceğimiz ve memleketin siyasi ortamını 
en ciddî şekildi gösteren verilere istinadet-
tirerek değiştirelim. Üzüntü ile söyliyeyim, bu- I 
nun imkânı olmadı. Şu anda bu kanunu görü- I 
şüyoruz, bu bir vakıa. Bunun üzerinde dura- I 
cak değilim. Yalnız, bu kanunun buraya ge- I 
leceği anlaşıldığı zaman üzerinde çalıştık, dü
şündük, pek çok arkadaşlarımızla da konuştuk. 
Bahsettiğim üç ihtiyacı birden karşılayacak I 
olan, yani seçmenin reyini verirken; «ben, Baş- I 
bakan olarak, eğer benim reyimi vermiş olan- I 
lar ekseriyeti teşkil edecekse, falanca adamı I 
iktidarda göreceğim,» diyebileceği, bir. I 

ikincisi; hiç kimsenin ciddî olarak haksızlık I 
hissine kapılmıyacağı. I 

Üçüncüsü de; Parlâmento çalışmalarının I 
Anayasaya hadim bir tarzda, normal ve müsta- I 
kar cereyanını... Biz üçüncü, dördüncü Fransız I 
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Cumhuriyeti Parlâmentosunun ve Allah sakla
sın bir Weimer parlâmentosunun burada hortla-
mıyacağı bir parlâmentoyu getirmek ihtiyacını, 
şu üç ihtiyacı karşılamak bakımından, kannca 
karannca, aklımız ne kadanna ennişse bir şey 
bulabildiğimiz neticesine vardık. 

Nedir bu sistem? Bir kere bu sis
tem çok basit bir sistem, hesabı ko
lay... Son derecede basit ve basit ol
duğu için de herkesin kolaylıkla benimsiyebi-
leceği bir sistem : Basit harici kısmet usulünün, 
sisteminin en büyük bakiyeler usulü. Yani, her 
vilâyette, her seçim dairesinde muteber oylann 
toplamı ne ise, o aded o vilâyetin çıkaracağı 
milletvekili veyahut senatör sayısına taksim edi
lir, bir seçim sayısı bulunur. Bu seçim sayısı, 
her partinin o vilâyette aldığı muteber oylara , 
taksim edilir ve o partiye düşecek milletvekil
likleri sayısı bulunur. Bütün milletvekillikleri 
bu ameliye neticesinde bölüşülemiyor ise, o za
man geri kalan milletvekillikleri partilerin de-
ğerlendirilmiyen oylarının büyüklüğü sırasına 
göre dağıtılır. Ancak, biz buraya* seçmen için
deki siyasi eğilimleri, parlâmentoyu Anayasaya 
hadim normal ve müstakar bir şekilde çalıştıra
bilmek için kanalize etmek de hiçbir surette de
mokratik rejim teorisine aykın olmıyacağından 
ve Batı'da da pek çok misalleri gösterilebileceği 
veçhile, bu şekilde o vilâyetten milletvekili ve
ya senatör çıkarabilmek için bir partinin o vilâ
yette kullanılan muteber oylann yüzde 5 ini al
masını şart olarak koyuyoruz. Bunu teklif edi
yoruz. Bu, âdil bir kere. Sebebi; 45 000 oy, halen 
teklif edilen baraj 15 000, üç milletvekili çıkı
yorsa... Bizim teklif ettiğimiz baraj 2 250. 
1 000 000 oy 31 milletvekili... Dikkat buyuru
nuz, komisyonun teklif ettiği baraj 32 000, bi
zim teklif ettiğimiz baraj 50 000. Ama bir hak
kaniyet var; mebus sayısı çoğaldıkça baraj yük
selir. Komisyonun teklif ettiği metinde aksi var. 
Bu, hakkaniyete de karşıdır. Hakkaniyet ölçü
sünden Adalet Partisinin tek başına iktidara 
gelmek gibi meşru, hem de çok meşru arzusu
nun dışında bir netice doğabileceğini sanmıyo
rum. Teklif ettiğimiz sistem, hem Adalet Parti
sinin, veyahut bu sistem; temenni edelim ki, ka
bul edilsin ve çok devamlı olsun, iktidara gelme
ye namzet her hangi bir partinin tek başına ik
tidara gelmesi imkanlannı âzami nisbette açık 
tutar, aynı zamanda daha hakkaniyetlidir. îkti-
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dara gelmiş olan partinin oradax tam hakîki ile 
oturduğu kanaati bütün vatandaşlarda eh geniş 
şekilde yayılmış olur. Aynı «amanda teklif etti
ğimiz sistemdir ki, ve komisyonun teklif ettiği 
sistem değildir ki, bu Parlâmentonun Weimar 
Parlâmentosuna dönmemesini sağlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım sözlerimin so
nuna geliyorum. 

Bu konular nasıl halledilmelidir? 
Biz memleketimizin siyasî ortamının, her ne 

denmek istenirse densin, gitgide bu Anayasa 
düzeninin ve Anayasanın dayandığı temel ilke 
ve görüşlerin ve Cumhuriyetin niteliklerinin çok 
büyük halk çoğunluğu içerisinde benimsenmeye 
doğru gittiğini görüyoruz. Yeterince yerleşti 
mi? Hayır yerleşmedi. Tehlikeler yok mu? Var. 
Ama hepimiz müspet yolda gidiyoruz. Bu du
rumda arzu ederiz ki, çıkarılacak seçim kanu
nunun kabul edeceği seçim sistenii, mümkün 
mertebe geniş bir partilerarası mutabakata da
yansın. Bunun için bazı çalışmalarımız oldu, 
gizli 4eğil- Söylenebilecek ölçüde bâzı şeyleri 
sizlere söylemek istiyorum. O kanaatteyim ki, 
talihsizlik diye vasıflandıracağım bâzı yanlış 
anlamalar olmasaydı, kimseyi itham etmiyorum 
bununla, böyle bir anlaşmaya varabilmek için 
ve hepimizi, hiç değilse büyük çoğunluğumuzu 
tatmin edecek bir anlaşmaya varabilmek için, 
yüzde yüz varır mıyız, bilmiyorum, varmak hu
susunda büyük ümitlerim olduğunu söyliyebili-
rim, böyle bir anlaşmaya varabilmek için şu 
Parlâmentonun, ne zaman ki mühim bir mesele 
ile karşılaşmışsa, bir arada yerleşmiş gelenekle
rine uymak suretiyle yaptığı gibi, müzakere yo
lu ile, daha önce kırıcı sözler ne olursa ölsün, 
birbirimize atfetmiş olabileceğimiz ard niyetler 
ne olursa olsun, bir noktaya geldiğimiz vakit, 
böyle bir müzakerenin çoğu kere başarı ile neti
celendiğini görmüşüzdür. Böyle bir müzakere
nin eşiğine kadar gelmişizdir. Bu bir gerçektir. 
Bu müzakerenin eşiğine kadar gelmiş olmak, ba
kımından anlayış göstermiş olanların hepsi han
gi partiye mensubolurlarsa olsunlar, ama evve
lâ bu kanun tasarısını buradan oyları ile çıkar
mak imkânına sahibolari iktidar partisi bakı
mından, bütün bu anlaşmaya varmak için, şu 
eşiğine kadar varmak için çalışmış olan arkadaş
larımın hepsine teşekkür etmek isterim. 

Şimdi, biraz sonra maddelere geçildikten 
sonra, Millet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi ile 

birlikte verdiğimiz bir önerge okunacak. Bu 
önergede, karşılıklı olarak görüşmek istiyçn 
partilerin, anlaşlp anlaşamıyacaklarinı hiç de
ğilse tesbit edebilmeleri için bir müzakere yap
malarını ve bir saat ara vermelerini teMif edi
yorum. Benim bundan büyük ümitlerim vardır 
şahsan, ciddî olarak vardır ve bundan hepimizin 
büyük menfaatleri vardır. Eğer biz buradan jktii 
dar partisi, anamuhalefet partisi ve diğer bir--
çok partiler, belirli bir seçim sistemi üzerinde 
anlaşarak çıkar isek, daha önce ileri sürdüğü
müz iddialar, daha önce ileri sürdüğümüz talep
ler ne olursa olsun, velev daha önce müdafaa! 
ettiğimiz sistemlerin daha ideal sistemler oldu
ğuna inanmaya devam edelim, diyelim ki, büyük 
bir anlaşma zemini üzerine bina edilecek bir se
çim sisteminin tercih edilmesi, herkesin, tercih. 
ettiği, kendi ideal bulduğu seçim sisteminin ter
cih edilmesinden doğacak faydalardan çok daha 
üstün millî faydalar doğuracaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım,, bu takririmiz 
okunacak, daha okunmuyor. Herkesin biraz da
ha teemmül etmeye vakti var. Bu gibi meselele
rin, «ben davet ettimdi evvelâ, sen davet ettin-
db gibi protokol çatışmaları ile çok büyük mü
zakerelerin- suya düştüğü maalesef tarihte sabit
tir. Bu yola da girmiyelim. Bunun için, bugüne 
kadar basireti ve dirayeti ile hakikaten bu Mec
lise şeref vermiş olan bir insana, muhterem Baş
kanımız Bozbeyli'ye rica ediyorum, halen ana
muhalefet partisi burada bulunmuyor. Gerek ik
tidar partisinden, gerek anamuhalefet partisin
den sorsunlar, bu takririmiz okunduğu zaman 
bir saatlik bir ara verip, bir müzakereye, bir an
laşma zeminine varmak için, pek tabiîdir ki, on
dan sonra bu konuda karar vermeye yetkili grup 
genel kurulları, gerekiyorsa, onlara götürmek 
üzere taİDİî, bir müzakereye girmekte faycta gö
rüyorlar mı? Biz bunda büyük fayda görüyo
ruz. Ümidediyoruz M, burada, seçim sistemimizi 
bundan böyle artık kısır münakaşalardan kurta
racak olan ve çok üstün, çok geniş bir mutaba
kat zeminine bina edecek olan bir netice ile çı
kabiliriz. Bununla çıkarsak, velev kendi görüş
lerimizden fedakârlık etmiş olalım, şeref hepi
mize aidolacaktır arkadaşlarım. Hitabım her iki 

\ partiye aynı derecededir. Sayın Başkanimızdan 
da bu istifsarda bulunmasını sözlerimi bitirir
ken, içimde mevcut bütün vatanperverlikle is
tirham ediyorum. 
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Teşekkürler ederim efendim. (Güven Partisi 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, kanun 
tasarısının tümü üzerinde şimdiye kadar beş ar
kadaşımız konuşmuştur. Söz sırası, kanunun 
hakkında Sayın Reşat özarda'dacür. Yalnız, bu 
arada Komisyon* ve Hükümet söz istemiştir. 

Sayın Kemal Bağcıoğlu, siz birinci madde 
hakkında mı söz istiyorsunuz efendim? 

GEŞtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
BAĞGIOĞLU (Ankara) •— Tümü üzerinde. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde... Sayın Hasan 
Dinçer, siz birinci madde hakkında mı, tümü 
üzerinde mi söz istiyorsunuz? 

ADALET BAKANİ HASAN DlÇER (Kön, 
ya) —Tümü üzerinde. 

BAŞKAN — Siz de tümü üzerinde.. Şu halde 
Sayın Reşat özarda, Adliye,Vekili ve Komisyon 
Sözcüsü de tümü üzerinde söz istediğine göre 

s daha üç kişi vardır. Aynca yine tümü üzerinde 
söz alan arkadaşlarım da Sami Binioioğlu aleyh
te, Kasım Gülek üzerinde ve İsmail Hakkı Yi-; 
İanlı,Qğlu da aleyhte söz istemiştir. Biraz evvel 
ıŞaym J^ırca'nın ifade ettiği önergeler de, mad
delere geçilmesi hususu oylandıktan sonra sıra 
geldiği için okunacaktır. 

' Şim^ muhterem arkadaşlanm, bu arada açık 
oylarınıza sunulmuş olan kanun tasarılarının oy
lama sonuçlarını arz ediyorum efendim. 

HASAN LÂTİF SARIYÜOE (Çorum) — 
Ahmet Bilgin de söz istemişti, Grup adına... 

BAŞKAN — Evet efendim, söz istemişti. Fa
kat ismet Kapısiz'ın yerine konuşunca Sayın Fa- 4 
rük önder, ben onu sarfınazar'edildi diye dü
şündüm. Konuşacaksa yeniden yine kaydedeyim 
efendim. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Könu: 

şacak. I 

j BAŞKAN — Yine aleyhte mi konuşacak 
efendim? Aleyhte konuşacak. 

Efendim, biraz evvel açık oylarınıza sunul
muş olan kanun taşanlarından ilki, Vakıflar 

I Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildirimi hakkında idi. Bu 
kanun tasansma 323 arkadaşımız oy kullanmış, 
278 kabul, 39 ret ve 6 çekinser oy kullanılmış
tır. Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

ikinci sıradaki işimiz, Orman Genel Müdür
lüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabma ait bir 
kanun tasansı idi. Bu tasannm da oylamasına 
324 arkadaşımız katılmış, 284 kabul, 35 ret, 5 
çekinser oy kullanılmıştır. Tasan Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

I Yine bugün açık oylarınıza sunulan bir diğer 
I iş, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 1964 
[ bütçe yılı Kesinhesabma ait bir kanun tasansı 

idi. Buna da 320 üye oy kullanmış, 279 kabul, 
37 re}, 4 çekinser oy kullanılmıştır. Bu tasan da 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
kanun tasarısının açık oylamasına da 315 üye 
katılmış; 273 üye kabul, 37 ret, 5 çekinser oy 
kullanılmıştır. Bu tasan da Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Son olarak Sivil Savunma idaresine Fon iş
leri Saymanlığının 1964 ve 1965 yıllanna ait 
Kesinhesap kânun tasansıdır. Bu tasannm açık 
oylamasına 295 arkadaşımız katılmış, 263 kabul, 
29 ret, 3 çekinser oy kullanılmıştır, Bu tasan da 
Meclisimizce kabul edilmiştir. Hepsi de hayırlı 
olsun. 

Muhterem arkadaşlanm, şimdi ben saat 20,30 
a kadar Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,55 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,35 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Fuad Avcı (Denizli), Tevfik Koraltan (Sivas) 

• • 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, müza
keresini yapmakta olduğumuz kanunun tümü 
üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. 

Şimdi söz Sayın Reşat özarda'mn idi. Fakat, 
Komisyon bir söz istiyor. Buyurunuz Sayın Ko
misyon. 

Sayın özarda, bundan sonra sıra sizindir, 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, çok 
kıymetli arkadaşlarım; Komisyon adına gayet 
kısa bir maruzatta bulunmak üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, getirilmiş bulunan Hü
kümet tasarısı 10 madde olduğu halde Komisyo
numuzda bir tek maddeye indirilmiş bulunmak
tadır. Diğer 2 nci ve 3 ncü maddeleri yürürlü
ğe taallûk etmektedir. Bu sebeple, madde hak
kında teknik maruzatımızı icabederse, o madde
nin müzakeresi sırasında yapacağız. Ancak, ka
nunun anaprensipleri hakkında birkaç' cümle ile 
izahat vermek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, 1961 senesinde kabul 
edilmiş bulunan, 304 sayılı Cumhuriyet Senato
su üyelerinin seçimine taallûk eden Kanunda, 
karma liste tanzimine imkân veren çoğunluk 
sistemi kabul edilmiş bulunmakta idi. 306 sayılı 
/ve yine 1961 senesinde Kurucu Meclisçe kabul 
edilen, Milletvekilleri Seçimlerine taallûk eden 
Kanunda ise, nispî temsil basit harici kısmet sis
temi, yani D'Hont sistemi kabul edilmiştir. Bu 
sistem baraj lıdır ve tercihli oya da imkân ver
mektedir. Ancak, 1961 seçimlerinden sonra 447 
sayılı kanunla 17 . 4 . 1964 tarihinde, milletve
kili seçiminde uygulanan nispî sistem, aynen Se
nato seçimlerinde de uygulanması kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Asıl, millî bakiyeler sistemi de
diğimiz sistem, 533 sayılı Kanunla getirilmiştir, 
13 . 2 . 1965 tarihinde kabul edilen bu Kanun ile 

gerek milletvekili ve gerekse Senato seçimlerin
de, yukarda özetlenen usûller kaldırılmış; 

1. Millî bakiyeler sisteminin uygulanması 
öngörülmüş, 

2. Baraj usulü kaldırılmış, 
3. Tercihli oya ilişkin hükümler kaldırılmış, 

N 4. Her iki seçimlerde birleşik oy puslası usu
lü yürürlüğe konmuştur. 

Bilâhara, 14 . 7 . 1965 tarihinde 656 sayılı 
Kanunla, her iki seçimde uygulanan millî baki
yeler sisteminde, bakiye oylardan kazanmış sa
yılacakların parti genel merkezleri tarafından 
tesbit edilmesinde, 533 sayılı Kanunla derpiş 
edilen tefrik kaldırılmış, (90) rakamı böylece 
kaldırılarak bütün partilere teşmil edilmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, kanunların taMbettiği 
bu seyir içerisinde gelmiş bulunan 10 maddeden 
ibaret Hükümet tasarısında ise: 

1. Genel olarak seçim sistemlerinde, 1961 
sistemine dönüş yolu kabul edilmiş, 

2. Birleşik oy puslası usulü kaldırılmış, 
3. Siyasi partilerden birinin il ve ilçe mer

kezlerini kuranların diğer il ve ilçe teşkilâtını 
kuramıyacakları ve 

4 ncü olarak da, seçim kurullarının karariy-
le kesinleşen kütüklere belirli hallerde kaydedil
me usulü getirilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz müzakeresi sonunda, kabul 
edilmiş olan bir tek maddelik kanun tasarısında 
ise : 

1. Her iki Mecliste, yalnızca millî bakiyeler 
usulü kaldırılmakta, 

2. Seçim sayısına itibari rakam ilâvesi keza 
kaldırılmakta, 

3. Tercihli oya ilişkin hükümler kabul edil
memekte, 

4. Baraj sistemi her iki Meclis için avdet et
mekte, 

— 86 — 



M. Meclisi B : 56 

5. Birleşik oy puslası usulü yine cari kılın
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, böyle bir teknik izaha
tı verdikten sonra, insanın aklına şu gelmekte
dir : 

* 447 sayılı Kanun, kabul edilen Komisyon ra
porunda, tamamı kaldırılmadığına göre, acaba 
yine Senato seçimlerinde milletvekili seçimlerin
de uygulanan usul kabul edilecek midir? 

Bunu, bu tereddütlü hali gidermek için, Ko
misyonda önerge vermiş bulunan arkadaşımız 
Nevzat Şener'in kabul edilen takririnde aynen 
şu cümle vardır: «Şayet, seçime katılan siyasi 
partilerden ve bağımsız adaylardan hiçbirisi yu
karda gösterilenlerden daha fazla oy almamış
sa, milletvekillikleri genel seçiminde uygulanan 
fıkra hükümlerine göre paylaştırma yapılacak 
ve bu hüküm Senato seçimlerinde kabul edilecek
tir.» 

Muhterem arkadaşlar, Komisyonumuza taal
lûk eden bir hususu cevaplandırmak zaruri ol
muştur : 

Sayın Faruk önder konuşmasında, Komisyon
da öncelik ve ivedilik hakkında bir karar alın
madığını bu sebeple verilmiş bulunan komisyon 
takririnde ise/ öncelik ve ivedilikle karara varıl
mış bulunmasını ve kanunun bütün diğer işlere 
takdimen görüşülmesinde İçtüzüğün 70 nci ve 
71 nci maddelerine aykırılık olduğunu söylemiş 
ve bunları zapta geçirdiğini de ilâve etmiştir. 

Halbuki muhterem arkadaşlar, Komisyonu
muzun üyesi bulunan Sayın önder zühule ka
pılmaktadır. Zira, Komisyonumuz kararının 
hemen altında aynen «Genel Kurulun tasvibi
ne arz edilmek üzere öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi kabul edilerek, işbu rapor tanzim edil
miştir» ibaresi mevcut bulunmaktadır. 

Demek ki, muhterem arkadaşlar, yalnızca 
verilmiş olan önergenin kabulü sırasında değil, 
Komisyonumuzda meselenin müzakeresi sonun
da, bu kanunun öncelik ve ivedilikle kabul edil
mesi, konuşulması ve bütün diğer işlere takdi
men görüşülmesi hususu kabul edilmiş olduğu 
halde Komisyon Üyesi Faruk önder'in neden 
bunu böylece ifade etmiş olduğunu anhyamıyo-
ruz. Komisyon adına bu kısa izahatı verdikten 
sonra hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Adliye Vekili, sizde sıra 
efendim. 
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ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya) — Maddelerde konuşacağım. 

BAŞKAN — Maddelerde söyliyeceksiniz. 
Sayın Reşat özarda üzerinde. Buyurun Sa

yın Reşat özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; her hangi bir partinin 
iktidara gelmesi gelmemesi, seçim kazanıp ka
zanmaması gibi mülâhazaların dışında kanunu 
doğrudan doğruya Türk Milletinin özlediği se
çim sisteminin açısından incelemek, iyi olan ta
raflarını belirtmek, iyi olmıyan taraflarını da 
eleştirmek üzere huzurunuzda söz almış bulu
nuyorum. Bu kanunun en çok gürültü koparan 
tarafı millî bakiye sistemini kaldırmış olmasıdır. 
Millî bakiye sistemi Türkiye'de uygulanabilir 
mi, uygulanamaz mı, Anayasamıza ve millî 
bünyemize uygun mu, değil mi? 

Muhterem arkadaşlar, millî bakiye bugünkü 
demokratik rejim içinde millî bünyemize uygun 
bir sistem değildir. Buna gerekçe olarak göste
rilen husus, Anayasanın şu maddesinde, bir mil
letvekili seçildiği bölgenin değil, vilâyetin değil, 
bütün Türkiye'nin milletvekili gösterilmiş olma
sıdır. Muhterem arkadaşlar, elbbette seçlen bir 
milletvekili yalnız bölgesini değil, bütün Türki
ye'yi, Türk Milletini temsil eden bir milletveki
lidir. Ama evvelâ, yine aynı Anayasamız mem
leketi seçim çevrelerine ayırmıştır. Her vilâyeti 
bir seçim çevresi olarak kabul etmiştir. Bina
enaleyh bir milletvekili adayının evvelâ kendi 
vilâyetinden usulüne göre seçilmiş olması lâzım
dır ki, ondan sonra bütün Türkiye'yi temsil eden 
bir milletvekili itibarını görsün ve kazansın. 
Seçimler vilâyetlerde yapıldığına göre Türk 
halkının, Türk Milletinin ikinci bir özlemi daha 
vardır. İster ki mutlaka kendi vilâyetinden, 
kendi tanıdığı, bildiği insanları seçsin ve temsil
ci olarak Meclise göndersin. Ankara'ya geldiği 
zaman ̂ kendi seçtiği hemşehrisini bulsun, ona 
işlerini takibettirsin. Kendi vilâyetinde seçime 
girmiyen ve kendisinin tanımadığı, yüzünü dahi 
görmediği, ismini işitmediği, Türkiye'nin Şark 
vilâyetlerinin en kenarından bir yerden seçime 
girmiş, fakat Batı vilâyetlerinin en ucundan 
bir vilâyetten milletvekili olarak seçilmiş bir 
insanı o bölge halkı zaten evvelâ kendi millet
vekili olarak kabul etmiyor M, o milletvekili na
sıl Türkiye'yi temsil eden milletvekili olsun? 
(A. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri) 
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Muhterem arkadaşlar, bendeniz bu işi, biraz 
kendi mantığımla şuna teşmil etmekteyim. Son 
zamanlarda tıpta inkişaf vardır, organ nakli. 
Bir insanın kalbini söküyorlar diğer bir insana 
takıyorlar. Birinin ciğerini söküyorlar, diğe
rine takıyorlar. Bu millî bakiye sistemi sosyo
lojide bu organ naklinin çok tekamül ettiril
miş bir şekli olarak görünüyor. Yani bir ada
mın kafasını alacaksın, diğer adamın gövdesini, 
berikinin kolunu, diğerinin bacağını, elini, ko
lunu, parmağını, tırnağını, bunları bir araya 
getirip bir insan yaratacaksın ve «işte bu Tür
kiye'yi temsil eder» diyeceksin. Bu olmaz'nıuh-
terem arkadaşlar. (A. P. şıralarından bravo 
sesleri, alkışlar) Şimdi, esasen bu millî baki
yeyi Türkiye'nin hiçbir vilâyetinde, hiçbir Türk 
ferdi benimsememştir. Ancak kanunun bâzı ha
talı ve hattâ tehlikeli taraf lan vardır -muhterem 
arkadaşlar. Bunların da üzerinde durmak mec
buriyetindeyim. Bu hatalann er geç tashih edil
mesi millî bünyemiz bakımından zaruridir, lü
zumludur. 

Muhterem arkadaşlar, bunun en kötü taraf
larından birisi, ön seçim sistemidir. Muhterem 
arkadaşlar, şunu ifade etmek isterim ki, bu ön 
seçim sosyal ve millî bünyemizde yaralar anacak, 
demokratik rejimi dejenere edecek bir büviyot 
taşımaktadır. Bir defa şu çatı altında vazife 
gören milletvekillerinin en azından % 80 inin 
yerine gelmek için mahallinde diğer arkadaşla
rımız hazırlanmaktadır. Bu da onların pek ta
bu hakkıdır. Ancak bu yoklama sistemi yani 
vilâyet ve kasa başkanlannın köylerden aday 
seçmeleri hileli olarak yapılmaktadır. Bunlann 
% 1 i dahi normal şedide o köye giderek, o köy
de mevcut bütün partiler bir araya toplanarak, 
getirilerek «siz geliniz kendi aranızdan seçece
ğiniz milletvekiline oy verecek adaylan seçiniz» 
diye bir araya toplanmaz ve bir seçim yapılmaz 
aralannda; Birtakım kimseler kendilerini seçtir
mek veya kendileriyle işbirliği yapmış olan 
kimseleri seçtirmek için, o köy halkının, o 
köyde yaşıyan kendi partisine mensup vatan
daşların hiçbirisinin haberi olmadan, gizli gizli 
masa başında dayısını, amcasını, kardeşini, 
bilmem nesini, yakınını veya menfaatle kendi
sine bağlı olan kimseleri delege diye tesbit eder, 
sonra bu adamları bir araya toplar, gider bun
lar oy verir, «partimizin aday listesi budur» 
diye bir liste çıkar ortaya. 

— «8 

.1 . 3 .1968 Ö : S 

Muhterem arkadaşlar, nereye giderseniz gi
diniz, her yerde duyacağınız şikâyetlerin ba
şında) «biz partiliyiz ama, kendi partimizin 
milletvekilini biz seçmiyoruz, bizim namımıza 
Ihaberimiz olmadan bir araya getirilen delegeler 
hangi taraftan talimat alırlarsa o tarafa göre 
oy kullanırlar ve nihayet particilik bağlılığı 
dolayısiyle! bir haysiyet, meselesi olarak^ mec
bur olarak o partinin listesine oy veririz» diyor. 
Ama bu uzun müddet devam etmez. Bir gim 
bunun aksi de olur ve orada, kendisinin isteme
diği şahıslann, kendi vilâyetinden,: aday seçil
mesi o vilâyet içindeki partinin çözülmesine ka
dar yol açar, . -..•[..••'• 

Bunu başımdan geçen bir misalle arz edece
ğim. Sundan dört sene evvel bir vilâyetimizde 
yapılan bir Senato seçiminde müşajhidolarak bu
lunmuştum. A. P. lilerin tutmadığı, istemediği 
bir şahıs orada aday gösterildiği için, o seçim&e 
A. P. o vilâyette Senato seçimini kaybettiği gibi 
ondan sonraki milletvekili seçimlerinde de ken
disinin çıkardığı üç milletvekilinden ikisini de 
kaybetmiştir. Çünkü bir defa, vatandaş isteme
diği bir kimsenin, parti zoruyla, baskısıyla lis 
teye aday olarak alınması karşısında reyini baş
ka istikamette kullanmaya başladı mı artık o 
istikametten dönülmesi mümkün olmaz. 

Bu bakımdan aday yoklamalannın, aday se
çimlerinin önseçimle, böyle hileli yollarla bir 
araya getirilecek delegeler tarafından yapıl
ması büyük mahzurlar doğurur ve arkadaşlar 
sizi temin ederim ki, bu sistem devam ettiği 
takdirde, zaman zaman demokratik rejimi de-
jenere edecek, vatandaşın seçime karşı olan 
güvenini za'fa uğratacaktır. 

BAŞKAN — Sayın özarda, beş dakikalık za
manınız Var. Sonra üzerinde söz aldınız, üze
rinde bir üslûpla devam ediniz lütfen. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Başiistüne 
efendim. 

Şimdi, yirie bu sistem yoklama sistemi, ön
seçim sistemi bir ahlâk buhranına da yol açmak
tadır. Birbiriyle canciğer bir arada olan in? 
sanlar, bu yoklama zamanlarında birbirleriyle 
kanlı bıçaklı düşman haline geliyorJar. Bu sis r 
tem devam ettiği müddetçe zaman geleceJş İd, 
partilerin içinde sevgi ve muhabbet yerine bir
birine karşı kin, düşmanlık' yer alacak ve işte 
memleket için, rejim için en büyük tehlike-d^ 
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budur muhterem arkadaşlar. Onun için ben çok 
temenni ederdim ki, bu kanun Siyasi Partiler 
Kanununun 29 ncu maddesinde kabul edilen 
«yoklama sistemini» getirsin. Böylelikle Türki
ye'nin her köyünde, her partili vatandaş sandık 
başına gidjp milletvekili seçer gibi kendi par
tisinin r adayını seçsin, demokratik rejim, de
mokratik sistem evvelâ partiler, içinde yerleşti
rilsin, ondan sonra memlekette uygulanmaya 
kalkılsın. İşte bu kanun bu sistemi getirmek
ten uzak bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, diğer bir hatalı taraf 
da şudur : Seçim Kanununda baraj lı bir İ)' Hont 
sistemi maihzurlar doğurur. Şimdi 90 000 seç
menin seçime iştirak ettiği bir vilâyette, bir tek 
parti 30 000 rey alsa, diğer partiler de 29 000, 
25 ÖÖ0, 20 000 ve saire almak suretiyle 90 O00 
rey bu şekilde taksim edilse, 90 000 seçmeni 
üçe böldüğünüz zaman 30 000 eder ki, yalnız 
30 000 rey almış olan pjârti barajı dolduracağı 
"için üç milletvekilliği veya senatörlüğün tama
mını alacak, fakat diğer 60 000 rey tamamen, 
heba olacak. Bu sakat bir sistemidir muhterem 
arkadaşlar. Binaenaleyh barajı kaldırmalı an
cak buna hiç olmazsa o vilâyet dahilindeki oy
ların % 5 inden azım almamak şartiyle, aşağı 
düşmemek şartiyle o vilâyet dâhilinde ve millet
vekili adedi müsaidolduğu takdirde daha az rey 

' alan diğer partilere de seçilme hakkı verilmeli
dir. 

Bu yapılmadığı takdirde ne olabalir muhte
rem arkadaşlar? Mahzurlarını belirteceğim: 
Farzediniz ki her hangi bir parti,seçimde rey
lerin % 48 ini almak suretiyle. Mecliste ken-
dişini, Meclisteki mevcudun % 00 şıyla temsil 
ettirebilir. Seçime iştirak eden vatandaşın 
% 48 inin reyini almış olmasına rağmen bura
da % 60 milletvekili adediyle temsil edilebilir, 
Bu büyük.mahzur doğurur Ve % 60 ekseriyetle 
iktidarda olmasına rağmeri o parti dört sene 
müddetle devamlı bir baskı altında kalır, ken
disini bundan kurtaramaz. 

Muhterem arkadaşlar, hiç unutanıyalım, 
İ957 seçimlerinde D. P. % 49,5 rey almıştır, ya
ni, % 50 den % 1/2 noksan rey almıştı, diğer 
muhalefet partileri % 51,5 rey almıştı, yarım 
fark vardı, fakat üç sene müddetle devamlımla-
raİk muhalefet iktidar partisini baskı altına al
dı:f «Siz bu seçimlerde milletin çoğunluğunu 
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kaybettiniz, % 50 den az rey aldığınız halde 
burada iktidardasınız, ekseriyettesiniz, bu ba
kımdan iktidarda kalamazsınız» diye devamlı 
baskı altına aldılar ve büyük mücadeleler oldu. 

Binaenaleyh, bir partinin % 50 den az rey 
almasına rağmen daha fazla bir çoğunlukla Mec
liste temsiL edilmesi o partiyi Meclisteki çalış
malarında ralhat bırakmaz, daimî huzursuzluk 
yaratır. Binaenaleyh bunu da rica edeceğim, 
bu barajı kaldırmalı, ama hiç olmazsa % 5 ten 
aşağrduşmemek şartiyle oylan vilâyet hudut-
larl %inde değerlendirmenin yolunu bulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, böyle bir Seçim Ka
nunu yapmak için ne mütehassıs heyetlere, ne 
âlimlere >•. ihtiyaç yoktur kanaatimce. Çünkü 
bu Parlâmentonun içerisinde bu Seçim Kanu
nunu- memleketin ihtiyaçlarına en iyi şekilde 
hazırlıyabilecek kıymetli arkadaşlarımız pek 
çoktur. Bunlara evvelâ güvenmemiz lâzımdır. 

Bu bakımdan rica ve istirham ederim, söz
lerim bitiyor, mümkünse Sayın Coşkun Kır-
ca'nın da ifade ettiği gibi, bir saatlik bir ara 
vermek suretiyle kendi aranızda bir araya ge
liniz, görüşünüz, konuşunuz. 

Ancak, siyasi parti grup temsilcileri hiçbir 
zaman önseçime yanaşmazlar. Onun için bura
da konuşan siyasi parti grup sözcüleri önseçim
den bahsetmezler, çünkü her parti merkezi ön. 
seçimin bütün vatandaş tarafından yapılması-

, nın aleyhindedir, karşısmdadır. Binaenaleyh 
böyle bir saatlik bir müzakereyle bu kanunu 
daha mükemmel, memleket gerçeklerine daha 
uygun bir hale getirecekseniz şayet, çok rica 
ederim bu önseçim mevzuunun da üzerinde du
runuz ve hiç olmazsa her sene, her iki senede 
bir Seçim Kanunu değiştirme yoluna gidilmek
sizin burada gayet mükemmel, bütün vatanda
şı, bütün milleti memnun edecek, tatmin ede
cek bir kanun çıkarınız M, bununla bir Parlâ
mento üyesi olarak,hepimiz de öğünelim, bun
dan hepimizin iftihar payı olsun. Saygılarımla 
muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN—Muhterem arkadaşlarım, bir 
kifayet önergesi var. Lehte A. P. Grupu adına 
Nevzat Şener ve Sayın Feyyaz* Koksal, M. P. 
Grupu adına Sayın Faruk Önder ve G. P. adına 
Sayın Coşkun Kırca, aleyhte ve Y. T. P. Gru
pu adına Sayın Nihat Doğanla Sayın Reşat 
özarda da tasarı hakkında konuşmuşlardır. 
Şimdi önergeyi okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Seçim Kanununun tümü 

üzerinde kâfi derecede görüşme yapılmış ve ko
nu aydınlanmıştır. Görüşmelerin kifayetini arz 
ve teklif ederim. . 

Çorum 
AbdurraJhman Güler 

BAŞKAN — önerge aleyhinde buyurun 
efendim, Sayın Sami Binicioğlu. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın Baş. 
kan, değerli arkadaşlarım; görüyorsunuz ki, 
Mecliste muhalefet grupları hemen hemen yok
lar, yerleri boş. Bizler de böyle bir Seçim Ka
nununun görüşüldüğü şu sırada hiç olmazsa 
mütalâalarımız bir kıymet ifade etmese dahi, 
fikirlerimizi söyliyebilmek için şu âna kadar 
burada oturduk, bekledik ve müzakereleri ta-
kibettik. 

Seçim Kanunu, Anayasa gibi, sık sık deği
şecek, değiştirilecek kanunlardan değil, mühim 
bir kanun. Her gelen iktidar, her fırsatta Se
çim Kanununu değiştirmeye kalkarsa birçokJh-
tilâtlara sebebiyet verilmiş olur. Onun için bu
gün görüşülmekte olan bu tasarı hakikaten 
mühim bir tasarıdır. 

Grupumuz olmadığı için grup adına söz ala
mıyoruz. Hiç olmazsa şu kanunun görüşülmesi 
sırasıuda mütalâalarımızın bir kıymet ifade et-
miyeoeğini biliyoruz. Esasen bu tasarının aley
hinde söz istemiş bulunuyorduk. Söz isteyişi
min sebebi de şahsi bir endişeden değildi. Bu 
kanun tasarısı üzerinde bâzı fikirlerim, düşün-

- çelerim vardı. Bunları Yüksek Meclise arz et
mek istiyordum. Meselâ, bugün seçimsiz olarak 
Senatoda yer alan, milletin bağrına bir hançer 
gibi saplanmış Tabiî Senatörler meselesi var. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 
Bunu değiştirmek için bir... 

BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu, «bir 
hançer gibi saplanmış» filân gibi tâbir kullan
mayın. Anayasa gereğince burada bulunuyor
lar. Başka bir ifade kullanın lütfen. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — Ama 
milletin nazarında böyle kabul ediliyor. Biz 
bu müessesenin çıkarılması için bir kanun tasa
rısı getirdik. Şimdi Millî Bakiye Kanununu 
kaldıracağız diyoruz, adaletsiz diyoruz, iyi de-
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ğil diyoruz; ama öbür tarafta hiç seçilmeden 
yer almış bir müessese var. Bunun için hazır
lamış olduğumuz kanun teklifine üç aydan be
ri daha yetmiş imza toplıyabildim, Bu yetmiş 
imza sahibinin bir çoğu muhterem A. P. li ar-
kadaşlarımdır. Fakat kâfi derecede yardımcı 
olmamışlardır. Ben bu konulara da temas ede
cektim l>u vesileyle burada. 

KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (Aydın) — Gerek
çeyi de beğenmedik ayrıca, 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — Gerekçe 
bej"enilmediyse, gerekçesini hazırhyarak siz ge
tirin biz imza edelim. Biz bunun esasını nazarı 
itibara alarak... 

BAŞKAN — Efendim, saded dışına çıkıyor
sunuz Sayın Bnicioğlu. Şimdi o ayrı bir kar 
nun. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, bu önerge kabul edilmesin ve Seçim 
Kanunu üzerinde -biz de fikirlerimizi söyliye-
lim. Çünkü bu Seçim Kanununyla güdülen 
maksat Adalet Partisinin ne iktidardan gitme
mesi için, ne de bir başka maksat. Bizim kula
ğımıza gelen bâzı şeyler var. meselâ «T. 1. P. 
nin Meclise gelmemesi için bu kanun getirili
yor» diye halk arasında böyle bir dedikodu 
var. Ama biz şu önerge reddedilsin ki, bâzı iza
hatlarda bulunacağız, burada iktidar partisi 
büyük bir hataya düşüyor, Bu kanun bu şe
kilde değiştirildiği takdirde T. 1. P. burada ye
rini alacaktır, ortanın solu da burada yerini 
alacaktır, fakat belki milliyetçi bir C. K. M. P. 
olmıyacaktır, milliyetçi bir M. P. olmıyacak-
tır, hattâ milliyetçi bir G. P., bir Y. T. P. dahi 
olmıyacaktır. CM!. P. sıralarından «Biz oluruz» 
sesleri) Siz istiyor musunuz ortanın "soluyla, 
ortanın ucuyla karşı karşıya gelesiniz? Neye 
yani bu milliyetçi... 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu, biraz dışarı
ya çıkıyorsunuz sadedden.. Efendim, şimdi esas 
hakkında mütalâa beyan ediyorsunuz. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — Esas 
hakkında, yani demek istiyorum ki, bu Seçim 
Kanunu mühim bir mesele, bunun üzerinde bi
raz daha konuşulsun, konuşalım. Belki komis
yon bunu geri alır, üzerinde düşünür, belki 
daha faydalı bir şekilde yeniden Meclise geti
rilebilir. Biz mebus seçilsek, seçilmesek ne ola
cak? Mesele o değil. Ben bu endişe ile huzu-
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runuaa gelmiş değilim. Bütün endişem bugün 
maalesef cemiyetimizi kemirmeye başlıyan sol 
tehlikeye karşı iktidar partisinin tehlikeli bir 
istikâmete girdiği kanaatindeyim, milliyetçi 
teşekkülleri, milliyetçi kuvvetleri böylece Mec
lis dışına atmakla büyük zarara girecektir. 

Bu bakımdan bu önerge reddedilsin, bu me
sele biraz daha görüşülsün ve sayın komisyon 
da bunu geri alsın biraz daha düşünsün. Hiç 
olmazsa faydalı bir kanun çıkaralım da bir 
daha da değiştirilmesin. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, kifa

yet önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Biraz evvel okunmuş olan önerge ivedilik, 
teklifi de vardı, ivedilikle görüşülmesi husu
sunu, oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Güven Par
tisi Grupu adına Grup Başkanvekili Sayın 
Coşkun Kırca, M. P. Grupu adına Grup Baş
kanvekili Sayın Seyit Faruk önder, Y. T. P. 
Grupu adına Grup Başkanvekili Sayın Nihat 
Diler'in müştereken imzladıklan ve bir saat 
ara verilmesini derpiş eden ve esbabı mucibe-
lerini ifade eden bir önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Memleket şartlarına ve müstakar bir Par-

lömanter demokratik rejimin icaplarına uygun 
bir seçim sistemi üzerinde, mümkün olan en 
geniş şekilde partilerarası bir mutabakata var
mak amaciyle, Millet Meclisinde temsil edilen 
parti gruplarından karşılıklı olarak talebeden-
ler arasında resmî bir temas yapılmasına im
kân vemek için, müzakerelere bir saat ara ve
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. P. Grup Y. T. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Seyit Faruk önder Nihat Diler 
G. P. Grup Başkanvekili 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — önergenin lehinde konuşabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Buyurun, konuşun efendim. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
şimdi huzurunuzda okunan önerge kanaatimce 
bir hüsnüniyetin mahsulüdür. Muhalefete men
sup arkadaşlarımız başbaşa verip, el birliğiyle 
iyi bir kanun getirmek ve Yüce Heyetinizden 
geçirmek istiyorlar. Şimdi bir saat sonra ka
nunun çıkmasında hiçbir mahzur yoktur. Esa
sen ben öyle zannediyorum ki, Sayın A,. P. nin 
Grup Başkanvekilleri de ve üyeleri de- böyle 
başbaşa verip samimiyetle, hüsnüniyetle mev
cut verilmiş olan kanunun hatalarını bulup 
daha iyi bir şekilde, milletin bünyesine uygun 
mevcut aksaklıkları giderecek bir kanun hali
ne getirip böyle bir kanunu Meclisten geçirme
yi arzu ederler. Bunda şüphe etmiyorum. Bu
rada hepimiz Parlâmento üyesiyiz, milletveki
liyiz, hepimiz bu milletin evlâdıyız, elele verip 
kardeşçe işi halletmek mutlaka çok faydalı
dır, iyi neticeler verir, önergeyi kabul etmeni
zi istirham eder, saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, sizde mi 
lehte. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, lehte. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; seçim ve seçilme 
hakkı vatandaşlarımızın en mukaddes hakla
rından birisidir. Bu hak ve hürriyetin teminat 
altına alınması, vatadaşları tedirgin etmeden 
ve tam temsil imkânını bahşeden bir seçim sis
teminin kurulması her Parlömanterin her 
memleketini seven insanın gayesi olması lâzım
dır. # 

Sayın arkadaşlarım, 1961 tarihli D' Hont 
sisteminin de tatbikatta birtakım aksaklıkları 
olmuştur. Yine millî bakiye dediğimiz sistemin 
de birçak yönlerden aksak tarafları vardır. 
Bu bakımdan memleketimizin ihtiyacına cevap 
veren ve dolayısiyle vatandaşların hak ve hür
riyetlerini en iyi şekilde kullanmak imkânını 
bahşeden, temsil imkânını bahşeden bir Seçim 
Kanununun çıkarılması gerekmektedir. Meselâ 
bendeniz bu Seçim Kanununun üzerinde daha 
evvelce de bir konuşma yapmıştım. Bir aksak 
yönünü ifade etmek isterim. 

Anayasanın geçici 11 nci maddesine göre, 
Anayasa referanduma sunulmadan evvel bir 
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yıl ağır hapse mâruz kalıp da memnu hakla
rın iadesi yoluyle seçme ve seçilme imkânını 
kazanmış bir vatandaş affedilmediği için seç
me ve seçilme imkânından mahrum bırakılmış
tır. Böyle bir vatandaşın mütemadi şekilde şi
kâyetleri vardır. Bu vatandaş Sakarya bölge
sinden, belki tanıyanlarınız vardır, bir zattır. 
Memnu hakların iadesi yoluyle hak iktisabet-
miş bir kimseye seçme ve seçilme hakkını ver
mezseniz af suretiyle bu hakkı, kendi durumun
daki bir kimseye verirseniz, elbette ki bu ada
let değildir. Her parti maalesef Seçim Kanu
nunu kendi maksadına uygun şekilde çıkarmak
tadır. Vatandaşın hakkını, hürriyetini, keli
menin asıl mânasında tesbit edip vatandaş bun
dan tedirgen olması, vatandaş kendi seçim 
hakkını en. iyi şekilde pullansın ve temsil im
kânını bulsun maksadiyle değil, her iktidara 
geçen -parti maalesef kendi bünyesine, kendi 
parti menfaatine uygun şekilde bir kanun çı
karmaktadır. Bu da mütemadi şekilde. aksak
lık arz etmektedir. . ,. 

Nitekim 1961 den bu tarafa mütemadiyen 
seçim kanunlariyle iktidarların meşgul olması 
bunu açıkça göstermektedir. 1961 tarihinde de 
maalesef iktidarı elinde bulunduran parti ken
di maksadına uygun şekilde Seçim Kanununu 
çıkarmış; şimdiki iktidar da maalesef bu yola 
tevessül etmektedir. 

Bendeniz kanaatim odur ki, vermiş olduğu-
, mu& önerge, kabul edildiği takdirde mevcut sis-
temijL üzerinde partiler olarak bir anlaşmaya 

: varacağız,, aksak yönlerini hep beraber elele 
; vermek suretiyle teşbitedeceğiz ve bunun, neti
cesinde vatandaşın hak ve hürriyetini tam ma
nisiyle teminat altında bulunduran ve tekrar 
birtakım değişikliklere ihtiyaç hâsıl plmadan 
bir kanunun çıkarılmasına; iml^ân hazırlamış 
olacağız. Onun için önergenin; kabul edilmesi
ni istirham ediyorum»; Saygılarımla»- (Alkış-

BAŞKAN -~ Önergeyi''oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler...'Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Muhterem arkadaşlar, birinci maddeyi oku
tuyorum. | 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı maddelerinin 
yürürlükten kaldırılması ve 306 sayıh Milletve
kili Seoimi Kanununa bâzı maddeler eklenmesi 

hakkında Kanun 

Madde 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun: 

32 nci maddesini değiştiren 13 . 2 . 1965 gün 
ve 533 sayılı \Kanunun 7 nci; 

33 ncü maddesini değiştiren 13 . 2 . 1965 
gün ve 533 sayılı Kanunun 8 nci maddesini ta
dil eden 14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayılı Kanu -
nun 12 nci; 

38 nei maddesine fıkralar ekliyen 13.2.1965 
gün ve 533 sayılı Kanunun 9 ncu; 

13 . 2 . 1965 gün ve 533 sayıh Kanunun 
12 nci maddesiyle değiştirilen 35 nci maddesini 
tadil ederi 14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayıh Kanu
nun 16 nci, ve 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Seçimi Itanu-
riuriun değiştirilmesine dair olan 17 . 4 . 1964 
gün ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
2 fıkra ekliyen 14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayıh 
Kanunun 13 ncü; 

Maddeleri yürürlükten kaldirılmış ve aşağı
da yazılı 32, 33 ve 35 nci madeler, 25 Mayıs 
1961 tarih ve 306 sayıh Milletvekili Kanununa 
32, 33 ve 35 nci maddeler olarak eklenmiştir. 

Madde 32. — Siyasi partilerin ve bağımsız 
adaylann elde ettikleri milletvekilliği sayısı, 
aşağıdaki şekilde hesaplanır:. 

Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve ba
ğımsız adaylann adları alt alta ve aldıkları 
muteber oy sayılan da hizalarına yazılır. Bu 
rakamlar, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe,.. 
ilâ, o çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına 
ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, 
parti ayınmı yapılmaksızın en büyükten, en 
küçüğe doğru sıralanır. Milletvekilleri, bu pay
lan sahibi olan partilere ve bağımsız adayia-
la, rakamların büyüklük sırasına, göre tahsis 
olunur. 

Son kalan milletvekilliği için birine eşit ra
kamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında 
ad çekmek suretiyle tahsis yapılır. < 

Bir seçim çevresinde, kullanılan muteber 
oy puslaları toplamının, o çevreden çıkacak mil
letvekili sayısına bölünmesiyle elde edilecek 
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sayıdan az oy alan siyasi partilere ve bağım
sız adaylara milletvekilliği tahsis edilmez. Bu 
gibi hallerde, milletvekilliği elde edemiyen siyasi 
partiler veya bağımsız adaylar ve aldıkları 
oylar nazara alınmaksızın milletvekilleri ge
riye kalan partiler ve bağımsız adaylar ara
sında yükarıki fıkra, gereğince paylaştırılır. 

Şayet seçime katılan siyasi partilerden ve 
bağımsız adaylardan hiçbiri yükarıki fıkrada 
gösterilen sayı kadar oy almamışlârsa, millet-
veMlleri gene ikinci fıkra hükümlerine göre 
paylaştırılır. 

Madde 33. — Siyasi parti adaylarından se
çilenler, aşağıdaki şekilde tesbit edilir: 

. 32 nci madde gereğince, her partf kazandı
ğı milletvekilliği sayısı tesbit edildikten sonra, 
her p'arti için ayn ayrı olmak üzere; adayların 
adları, parti aday listesindeki sıraya göre alt 
alta yazılır. Yüksek Seçim Kuruluna verilen 
aday listelerindeki sıra, seçimlerde partilerin 
kazandıkları milletvekilliklerinin sırasının tes-
bifinde esas olur ve her seçim çevresinde 32 nci 
madde gereğince partilere düşen milletvekilliği 
sayısı kadar milletvekili, her parti listesinin 
başından itibaren sayılmak suretiyle seçilmiş 
sayılıra " 

Bû işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla 
müşahitler hazır bulunabilirler. 

il seçim kurulu başkanı, milletvekilliğine 
seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini, o se
çim çevresinde derhal ilân ettirir; diğer bir 
suretini de bir hafta» süre ile il seçim kurulu 
kapısına astırır. 

Madde 35. — Yukarıdaki maddenin birin
ci fıkrası gereğince il seçim kurullarından bil
gi verildikçe, Yüksek Seçim Kurulu, "bu bilgi
leri bekletmeden radyo ile derhal yayınlar. 

Yukarıdaki maddenin birinci fıkrası gere
ğince bütün illerden verilecek bilgiler tamam
lanır tamamlanmaz, tasdikli tutanak suretleri
nin alınması veya itiraz varsa bu itirazların in
celenerek karara bağlanması beklenmeksizin, 
her partinin kazandığı milletvekili sayısı ve 
milletvekili seçilenlerin ad ve soyadları Yük
sek Seçim Kurulunca Türkiye radyoları ile 
derhal ilân olunur. 

Seçim sonuçlarını gösteren tutanakların bü
tün illeVden gönderilmesi üzerine, Yüksek Se
çim Kurulu, en kısa zamanda Türkiye radyo
ları: ve Resmî Gazete ile ikinci bir bildiri ya-

yınlıyarak, iller itibariyle milletvekili seçilen
lerin ad ve soyadlarını seçmen sayısını oy kul
lanan seçmen sayısını, seçime katılma oranını, 
muteber oy puslası sayısını, her partinin ve 
bağımsız adayların kazandıkları oy puslası 
sayısını açıklar. 

Devlete ait bütün ulaştırma ve haberleşme 
araçları, seçim kurulları arasında araç, gereç, 
haber, yazı ve bilgilerin ulaştırılmasında önce
lik kullanılır. 

25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Millet
vekili Seçimi Kanununa yukarıda eklenen 32, 
33 ve 35 nci maddeler hükmü. Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin seçimlerinde de uygula
nır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di bu madde hakkında söz alan arkadaşların 

'isimlerini okuyacağım. Yalnız bu arada 108 nci 
maddenin uygulanmasını istiyen bir önerge de 
verilmiş. Yalnız 108 nci madde de, bir madde 
mütaaddit fıkra ve bölümlerden ibaretse bö
lümler, 'Heyeti Umumiye istiyorsa, ayrı ayn 
oylanır, diyor. Yani «ayrı ayrı müzakere edi
lir» demiyor. Ayrı ayn oylanır dediği için 
müzakereden sonra yapılması lâzımgelen bir 
muameledir. Onun için evvelâ müzakeresi hu
susunun tamamlanması lâzım. 

Şimdi, bu madde hakkında söz istiyen arka
daşlarım sırasiyle şunlardır : 

Sayın Süleyman Onan, yok. . 
' Sayın Kudret Bosuter, yok. 

Sayın Mahmut Bozdoğan, yok. 
.Sayın Feyyaz Koksal. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Kemal Sanibrahimoğlu. (Gürültüler) v 
Muhterem arkadaşlanm, Yüce Heyetiniz ka

rar aldı; iki lehte, İM aleyhte, İM üzerinde 
konuşma tamamlanmadan kifayet takriri oy-
lanmıyacaktır. Karanmz budur. Elbette, lehte 
konuşan da konuşacaktır, aleyhte olan da ko
nuşacaktır, üzerinde olan da konuşacaktır. 
Mesele bu efendim. 

Sayın Reşit Ülker, yok. 
• Sayın Reşat özarda, üzerinde. 

Sayın Nermİn Neftçi, yok. 
Sayıiı Süleyman Arif Emre, üzerinde. 
Sayın Kırca, grup adına lehte. 
Sayın Gevat önder, lehte. 
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Başka söz istiyen arkadaşımız var mı efen
dim? Yok. 

Buyurunuz Sayın önder, grup adına lehte 
zatıâlinize, veriyorum. 

Sayın önder, Ibir dakika. 
Muhterem arkadaşlarım, arkadaşımızın oku

duğu metnin, birinci maddenin değiştirdiği 
32 nci maddenin en son paragrafında «şayet 
seçime katılan siyasi partilerden ve bağımsız 
adaylardan hiçbirisi» şeklînde yazılmış olan 
husus, bir matbaa hatası olduğu için, böyle 
yazılmıştır. «Şayet seçime katılan siyasi par
tilerden ve bağımsız adaylardan hiçbiri» ola
rak tashih edilmiştir, öyle okunmuştur. 

Buyurunuz Sayın önder, müddetiniz 10 da-. 
takadır. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER 
• (Erzurum) — Değerli Başkan, pek muhterem 
arkadaşlarım; bu madde üzerinde çok kısa bir 
maruzatta bulunmak istiyorum. 

Bu madde yüksek malûmlarınız olduğu veç
hile millî bakiyeyi kaldıran, 1961 yılında tat
bik edilen barajlı D'Hont sistemini hâkim kılan 
maddedir. Malûmunuz olduğu veçhile Anaya
sanın 55 nci maddesinin son fıkrasında şu hü
küm* mevcuttur : «Seçimler; serbest, eşit, gizli, 
tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm 
esaslarına göre yapılır.» Kanaatimize göre millî 
bakiye, seçimlerde oylarda eşitlik prensibine , 
aykırı düşmektedir. Yine, kanaatimize göre, 
millî bakiye sistemi tek dereceli oy prensibini 

, " de ihlâl etmektedir. Zira, millî bakiyeye göre 
bağımsızlar 1965 seçimlerinde reylerin % 3,19 
nu aldıkları halde Parlâmentoya üye gön
derememişlerdir. Halbuki Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisi reylerin 2,24 nü, T. 1 P. ise 
reylerin 2,97 sini aldığı halde Parlâmentoya 
üye göndermiştir. Bu suretle oylarda eşitlik 
prensibi, Anayasa muvacehesinde millî bakiye 
ile ihlâl edilmiştir. 

Keza, üçte bir milletvekilleri partilerin ge
nel merkezleri tarafından tâyin edildiği için, 
bu sistem de tek dereceli seçim prensibine ay
kırı düşmektedir. 

Getirilmiş olan sistemin en mühim hususu 
kanaatimizce, barajdır. Baraj rakamı bir çev
reden çıkacak Senatör ve Milletvekilliği için 
asgari objektif kıstası tâyin etmektedir. Bu 
suretle Anayasanın oylarda eşitlik prensibi sağ
lanmış bulunmaktadır. Bu bakımdan getirilen 
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madde, Anayasaya aykırı, bünyemize aykırı 
bir mevzuatı ilga etmekte, bunun yanında ta
mamen bünyemize uygun, Anayasaya uygun, 
memleketimiz için hayırlı olacak bir mevzuatı 
ihya etmektedir. Bu bakımdan grupumuz bu 
maddenin lehinde oy kullanacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte, Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Coşkun Kırca. Saat : 21,24. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Çok muhterem arkadaşlarım, ka
nunun tümü üzerinde konuşurken bu tasarı
nın birinci maddesinde yer alan 32 nci madde
nin hangi sisteme göre tedvin edilmesini uy
gun bulduğumuzu arz etmiştim. Şimdi, kısaca 
bunları tekrar pzetlemek istiyorum. 

Millî bakiye denilen sistemin kaldırılma
sında Güven Partisi Grupu olarak, Adalet 
Partisi Grupunun iki mülâhazasını paylaşıyo
ruz. Bu mülâhazalardan bir tanesi şudur : Bir 
seçim sistemi mümkün olduğu Ölçüde seçmene 
reyini kullanırken sadece şu veya bu partiyi 
veya milletvekili adayını Parlâmentoya gön
dermek bakımından değil, fakat bunu yapar
ken aynı zamanda siyasi iktidarın başı olan 
Başbakanı bizzat seçtiği kanaatini uyandırma-
lıdır. 

İkinci nokta : Seçim sistemi, Parlâmentonun 
Anayasa düzenine ve demokratik rejime hadim, 
normal ve müstakar bir tarzda çalışmasını te
min etmeli ve Türk Parlâmentosunun 3 ncü ve 
4 ncü Fransız Cumhuriyetleri Parlâmentoları
na veya Weimar Cumhuriyeti Parlâmentosuna 
dönmesini önlemeli. Bu mülâhazalarınızı payla
şırım. 

Yalnız, tekrar arz etmek isterim ki, özel
likle bu mülâhazaların hepisinden fazla önem 
verdiğim bugünkü siyasi ortam içinde, ikinci 
husus, yani bu Parlâmentoyu Anayasa niza
mına hadim, normal ve müstakar olarak çalış
tırma gayesi şu anda muhterem komisyonun 
metninde yer alan sistemle gerçekleştirilemiye-
cektir. Gerçekleştirilememesi ihtimali bizim 
teklif ettiğimiz sistemle mukayese edildiği za
man çok daha fazladır. 

Bu sisteme, yani muhterem komisyonun 
metninde yer alan sisteme bir noktadan daha 
muhalifiz, özellikle az sayıda mebus çıkaran 
yerlerde önemli siyasi zümreleri tatminsiz bı-
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rakabilecek ve aslında, şu kadarını söyliyeyim, 
oyların demokratik rejime hadim olma gaye
sine pek de uygun düşmiyecek bir tarzda bu
günkü siyasi ortamda kutuplaşması neticesini 
doğurabilecektir. Bu hakkaniyet mülâhazası, 
bizim teklif ettiğimiz sistemle yerine gelir. 
Geldiği zaman da bizim teklif ettiğimiz sistem, 
Adalet Partisinin veya başka her hangi bir 
partinin tek başına koalisyonsuz iktidara gel
mek yolundaki meşru arzusuna da tamamiyle 
uygun düşer. 

Biraz evvel burada son derecede halisane bir 
şekilde bir partilerarası müzakere teklifinde bu
lundum. Bu müzakere teklifinin, kabul edilebil
mesi için lüzumlu şartlar yerine geldi mi, gel
medi mi; şu anda bilmiyorum. Bu itibarla bu 
teklifi reddetmek üzere ellerini kaldırmış olan 
arkadaşlarıma her hangi bir serzenişte bulun
mayı aklımdan geçirmedim. Ancak, sözlerimi bi
tirirken şunu arz etmek istiyorum: Burada bu 
Parlâmentonun çok büyük ekseriyetinin pek 
iyi bildiği gibi, Güven Partisi olarak asla tas-
vibetmediğimiz ve görüştüğümüz konu ile hiçbir 
ilgisi olmıyan külliyen sadet dışı birtakım söz
ler söylendi ve bu müzakere başlarken, maale
sef, böyle bir talihsizlik ve basiretsizlik için
de başlatıldı. Bu talihsizlik ve basiretsizlik muh
terem iktidar grupunda bâzı hissî teressübat 
bırakmışsa bunu uygun görmem; fakat anla
yışla karşılamaları da mümkün değil. Bu ka
nun burada kanunlaşmıyor. Tekrar şunu arz 
etmek isterim M, üzerinde iyice düşülüldüğü 
takdirde ne tıpkı millî bakiye gibi sadece Tür-
kiye^de icat ve kullanılmış olan barajlı D'Hont 
sistemi uygun görülecektir, ne de millî baki
yenin Türkiye'nin şartlarına uygun tek seçim 
sistemi olduğunu söyliyenler meselelere işleri 
çıkmaza götürmek için değil, ama TürMyeyi 
bugünkü siyasi ortamına uygun bir seçim sis
temine devamlı ve müstakar olarak kavuştur
mak arzusiyle meşbu iseler, o zaman onlar da 
bir başka sistem üzerine anlaşmak zaruretini 
vicdanlarında hissedeceklerdir. (A. P. sıraların
dan: «bravo» sesleri) Temeni ediyorum ki, çok 
büyük gayret sarf ettiğimiz ama şu anda se
mere vermiyen bu partilerarası müzakere bu 
kanunun Parlâmentomuzun diğer kanadında ge
çireceği safahat sırasında yapılabilsin. Yapıla
bilmesi için evvelâ meseleleri mevzu için almaya 
gayret edelim, sadet dışındaki tahrikleri iltifat 
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etmiyelim. Buna mukabil muhterem iktidar 
grupundan da bu konuda herkesin imzasını alıp, 
herkesin imzasını alınmasına imkân da yok, 
belM fayda da yok - ama mümkün olduğu ka
dar geniş partilerin imzasını alacak bir seçim 
sistemi kabul edildiği takdirde Türkiyemiz ve 
demokratik rejim bakımından bunun Bağlıyaca
ğı fayda bilhassa şu olacaktır; imza koyarlarsa 
bir daha tahrik ve istismar dinecektir ve Türki
ye hakikaten artık üzerinde münakaşa edilmi-
miyen bir seçim sistemine böylelikle kavuşacak
tır. O bakımdan sizden istirham ediyorum, tah
rikler karşısında iğbirar duymayınız, serin
kanlılıkla meseleleri mütalâa ediniz. Biz bu
rada, herşeyimizi demokratik rejim ve Anayasa 
düzeni üzerine koymuş insanlar olarak elimiz
den gelen yardımı yapmaya amadeyiz. Teşek
kür ederiz efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Üzerinde Sayın Reşat özarda, 
buyurun. 

Sayın Turan sizin talebiniz üzerinde mi? 
OSMAN TURAN (Trabzon) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekileri; kanunun tümü üzerin
de yaptığım konuşmada maddelerle ilgili konu
ları da dile getirmiştim. Bu bakımdan aynı konu
lara tekrar değinmiyeceğim. Yalnız bir hususu 
daha ifade etmek isterim. 

Bu 1 nci madde ile getirilen hükümler - ki 
bundan evvelki kanun da hemen hemen aynı 
hükümleri ihtiva etmekte idi - bu kanun daha 
ziyade Türkiye'de mevcut bütün vatandaşla
rın birer siyasi £arti üyesi olduğu mütalâası 
üzerine hazırlanmış bir kanundur. Yani 14 mil
yon civarında olan seçmenin herbirisinin Tür
kiye'de mevcut siyasi partilerden birisinin üye
si olarak mütalâa edildiği ve bu temel üzeri
ne kanunun hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, memleketimiz
de özelikle büyük şehirlerde vatandaşın yüzde 
50 sinden çok fazlası tarafsızdır, her hangi bir 
partiye kayıtlı değildir. Bu siyasi partilerin 
mensubu olmıyan tarafsız vatandaşlara seçim
de istediğini seçmek hakkı verilmemektedir ve 
böylelikle bağımsız vatandaşlar her hangi bir 
partinin lehine oy kullanmaya zorlanmaktadır. 
Bunun neticesi olarak seçimlere iştirak nisbeti 
her sene gittikçe azalmaktadır ve bu sistem böyle 

95 — 
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devam etirildiği takdirde ilerdeki senelerde se
çimlere iştirak nisbetinin yüzde 50 nin de çok 
altına düşeceği anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, binaenaleyh 1 nci mad
deye gerekli fıkra ilâvesini yapmak suretiyle 
karma liste usulünün de konması zaruridir. Bir 
vatandaş mevcut siyasi partilerden her hangi 
birisinin gidişini beğenmiyebilir. Ama mevcut 
siyasi parti adaylarından her partiden bir veya 
iki adayı takdir eder, beğenir, kalkar bir parti
nin listesindeki isimlerden bir kısmını siler, 
onun yerine diğer partilerde olan kimseleri ya
zar. Böylelikle tarafsız olan, partisiz olan vatan
daş gerçek seçimi yapmanın sorumluluğu içeri
sinde seçim sandıklarına daha büyük bir heves
le koşar. Böylelikle seçimlere iştirak nisbeti ar
tar ve seçimlerde demokrasinin icapları daha 
geniş ölçüde yerine getirilmiş olur. Bu bakım
dan Kanunda bu tarzda gerekli değişikliğin 
yapılarak vatandaşların adaylar arasından dile. 
dikleri kimseleri yazmak suretiyle karma bir 
liste kullanmaları usulünün de uygulanması çok 
isabetli olur, yerinde olur. 

Seçimlere kısa bir zaman vardır. Bu bakım
dan bu seçimlerde yoklamaların bütün vatan
daşlar tarafından yapılması, belki müddet bakı
mından imkânsızdır, ancak buraya konacak 
olan bir ilâve ile ve seçimlerin temel prensip
leri hakkındaki Kanunun 15 nci maddesine de 
atıf da bulunulmak suretiyle 1969 yılında ya
pılacak olan milletvekili seçimlerinden itiba
ren uygulanmak suretiyle yoklamaların bütün 
sandık bölgelerinde mevcut partili üyelerin aday 
yoklamasına iştirak etmesi suretiyle yapılacağı 
da burada hüküm altına alınabilir. 

- Muhterem arkadaşlar; şayet lütfeder Ka
nunun bu 1 nci maddesi dolayısiyle bu arz etti
ğim değişiklikleri yaparsanız ve yine barajı da 
kaldırır, bir nistoet dâhilinde bunu da hüküm 
altına alırsanız, o zaman bu çok mükemmel bir 
kanun olur. Aksi halde bu şekliyle çıkarsa, cid
den üzüntü duyuyorum, yine memleket gerçek
lerine uymıyacak ve yine bunun tatbikatı neti
cesinde huzursuzluklar devam edip gidecektir. 
Saygılarımla (Alkışlar). 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Feyyaz Koksal. 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; baraj lı D'Hont 
sistemini getirmiş bulunuyoruz. Ne yapıyoruz, 

I 1961 e dönüyoruz, yumuşak bir vaziyette döriü^ 
yoruz. 

SEYÎT FARUK ÖNDER (Konya) — Geriye 
gidiliyor, Kurucu Meclis sistemine gidiliyor. 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Geriye 
dönüş değildir bu. 

Muhterem arkadaşlarım, Kurucu Meclisin bi
taraf bir meclis gibi, çalıştığını gördüm, ilim 

S heyetlerinden de faydalandı ve netice itibariyle 
seçim bir sistemi getirdi. Bu seçim sistemi üzerin
den uzun bir tecrübe geçmesi icabederken, uzun 
bir tecrübe geçmeden, daha üzerinden bir iki 
sene geçmeden henien yenilemeye kalktılar. 
Halbuki biraz evvel de arz ettiğim veçhile, bir 
,reform, bir ıslahattan bahsedebilmek için, Kana-
da 1882 de yaptığı kanunu ancak 1964 de de
ğiştirmeye kalktı. Şu halde bir sistemi evvelâ 
birkaç sene tatbik edelim, hatalarını hep bera
ber görelim. Bizim Anayasamız gayet iyi bir 
şekilde bu hususta tedvin edilmiştir, Weimar'a 
göre tedvin edilmemiştir, Weimar'da bir hususi
yet vardı, orada nispî temsil olacak diye de 

I kayıt vardı, burada o kayıt da yoktur. Anaya
samızın 55 nci maddesinde bir kayıt yoktur. 
Şu halde biz serbesiz, ilerde daha iyiyi yapa
bileceğiz. Daha iyiyi yapabilmek için, daha iyi, 
iyinin düşmanıdır. En mühim mesele de budur. 

Sayın Coşkun Kırca arkadaşımızın teSlifle-
| rini hakikaten dikkatle dinledim. Kendileri da-
j ha evvel tümü üzerinde konuşurken bir fikir 

beyan ettiler, dediler ki, gelin şu sistemi şu Se
nato seçimleri münasebetiyle o zamana kadar 
dokunmadan devam ettirelim, ö zaman tekrar 
gözden geçiririz, Senato seçimlerinde de bir 
tecrübe edelim. Neyi tecrübe edelim? Bakıyaİi 
sistemi tekrar tecrübe edelim, ondan sonra ge
liriz bu tecrübelerimize istinaden bunu değiş
tiririz, dediler. Ben de şimdi kendilerine diyo-

] rıım ki, 1961 in sistemini, yumuşatılmış bir 
sistemi burada kabul edelim, iktidar fikri için 

! kabul edelim, bu seçim sistemi yüzünden, şu gen
soru önergeleri vesilesi ile yıpratılmak istenen 
iktidar yüzünden, iktidar fikrinin tekrar mem-
lektimizde kuvvetlenebilmesi için ve bunun de-

I mokratik rejim için zaruri olduğu için kabul 
edelim, hep beraber tekrar bir araya geliriz; 
Anayasamızda bir takyidat yoktur, daima eri 
iyiyi araştıracak Meclisler olacaktır. Hepinize 
saygılar sunarım muhterem arkadaşlarım. (A. P. 

I sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Aleyhinde Sayın ismail Hakkı 
Yılanlıoğlu. 

ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem Başkan, kıymetli arkadaş
larım; aşağı - yukarı 1961 yılında tatbik edi
len bir seçim sistemini 1 nci madde ile getiri
yoruz. Demokratik nizamın memleketimizde 
yerleşip kökleşmesi ve milletin huzur içeri
sinde yaşaması için kanunlar getirilir ve bu 
nizamın temel (kanunlarından biri de seçim 
kanunudur. Şimdi tabiî bu seçim kanunu ve
silesiyle Sayın tnönü iktidara fasla ve ka
naatimce haksız yüklendiler. Ben kendilerini 
dinlerken yani bu geriye gidişi, bu irticai 
1961 deki seçim sistemini getirmek suretiyle 
yapıyorsunuz demek istiyor gibi geldi, ama 
işi Konya Müftüsüne bağlayınca üzüntü duy
dum. 40 - 45 yıllık Cumhuriyet, Saym İnö
nü'nün elleri il e kurduğu Cumhuriyet eğer bir 
vilâyet müftüsünün faaliyeti ile yıkılacak ise 
bundan hepimizden önce Sayın İnönü'nün utan
ması ve endişe etmesi icabeder. 

Şimdi, buna bu kadar değindikten sonra 
1 nci maddenin getirdiği sistem üzerindeki dü
şüncelerimi kısaca arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; bir kere bu kanun 
millî bünyemize uygun bir sistem getiriyor 
mu, getirmiyor mu? Kanaatimce getirmiyor. 
Çünkü tatbikatını gördük, 1961 de biz de bu 
Mecliste idik hükümetler istikrarsız durumda 
idi, Bakanlar huzur içinde, emniyetle, dina
mik faaliyetlere geçemiyorlardı. Çünkü ilk 
Hükümet, hatırımda yanlış kalmadıysa 6 ayda 
değişti ve günlerce kabine buhranı geçirdik. 
Parlâmento huzursuz idi. Yani bu getirmek 
istediğimiz sistemin tatbikatından ne biz Par
lâmento üyeleri olarak, ne millet memnun ol
madı. Bu bir gerçektir arkadaşlarım. 

Şimdi Hükümet, Adalet Partisi iktidarı ha
kikaten millî bünyeye uygun, istikrarlı Hü
kümet teşkil edebilen, huzur içinde dinamik 
faaliyetler göstermesini intacedecek, fırsat ve
recek iyi bir sistem getirseydi, kendisini teb
rik etmek, desteklemek tabiî vazifemiz ola
caktı. Ama iyi bir sistem getirilmemiştir. 

Tatbikatta ikinci mahzuru şudur; hepimh 
milletvekiliyiz, halkla temas halindeyiz, muh
terem arkadaşlarım, halk bu liste atmadan -
Sayın özarda arkadaşımız temas ettiler - mem
nun değil. İstediği adamı seçmek istiyor, parti 

tercih etse dahi diğer partilerde bulunan, 
yahut bağımsız olarak adaylığını koyan, seç
mek istediği adamı seçmek imkânınmdan mah
rumdur. Bunu hepimize şikâyet ediyor. Sizler 
de bu şikâyetlere muhatabolmuşunuzdur. Eğer 
mümkün olursa 1 nci maddede bu karma liste 
yapmak imkânı verilirse hakikaten iyi olur. 
Halkın büyük şikâyeti izale edilmiş olur ve 
bünyemize, halkın arzusuna daha uygun bir 
seçim sistemi getirmiş oluruz. Halk istedi
ğine oy veremiyor bugünkü sistemde. Bugün 
getirilen sistemde de oy veremiyor ve bundan 
ıstırap duyuyor. Meselâ listetede bir iki ar
kadaşı, vekil seçeceği insanı tanıyor, ama diğer
lerini tanımıyor. Tanımadan oy attırıyor ve bu
nun neticesinde de isabetli bir seçim olmadığını 
kabul etmemiz icabediyor. 

Şimdi bu sistemin bu şekilde aksaklıkları 
var da millî bakiye bundan iyi midir? 

Arkadaşlar, ben şimdi şunu samimiyetle iti
raf edeyim ki, millî bakiyeden aranıza gelmiş 
bir arkadaşınız olarak ben de memnun değilim. 
(A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Yani, millî bakiye de bundan çok iyi, millî bün
yeye uygun bir sistem değil. Bunun da değiş
mesi lâsım. Ama değişirken, benim gönlüm arzu 
eder İd, daha iyi bir sistem bulunaydı. Meselâ, 
ben yakında teklif ettim; dar bölge sistemi. 
Tabiî kanun teklifi geldiğinde görüşeceğiz. Ya
ni bu sistemi biz milletin bünyesine daha uy
gun telâkki ettik. Sayın Nevzat Şener arkada
şımız da bizim teklifimiz gelmeden onun mah
zurlarını saydılar. 

Arkadaşlar, her sistemin hakikaten iyi ta
rafları da vardır, kötü tarafları da vardır. İn
san bir sistemi kabul ettirmek istediği zaman, 
kendisine göre, haklı veya haksız gerekçeler bu
labilir. Ama, benim demin şu partilerin başbaşa 
verip bu kanun tasarısı üzerinde birtakım ısla
hat yapmalarını arzu etmem bunun içindi. Müm
kün mertebe şu sistem içerisinde bâzı faydalı 
tadiller yapalım idi. Ama, kabul buyurulmadı. 

Şimdi bu maddeler üzerinde birtakım tadil 
önergeleri verilecek, öyle zannediyoruz, bu ta
dil önergelerini kabul edersek isabetli hareket 
etmiş oluruz. 

Şimdi, Saym Cevat Önder ve Sayın Nevzat 
Şener arkadaşımız bu kanun tasarısını müdafaa 
ederken, tabiî şahsımıza hüsnüniyetle temas et
tiler misal vermek için, ben üzülmüyorum, par-
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tilere de zararı oluyor, hakikaten mahzurlu. 
Ama, kargı taraf da biliyorsunuz, müdafaa edi
yor, diyor ki, vatandaşın partilere verdiği oy
ların hiçbirisi zayi olmuyor. Haksız mı? Hayır, 
haklı. Meselâ C. K. M. P. 210 000 oy almış, 11 
milletvekili getirmiş, aşağı - yukarı milletvekili 
başına 20 şer bin oy düşüyor. Bu sistemde de, 20 
şer bin oy olsun, ama benim kanaatimce sistem 
değişmeli, millî bakiye de değişmeli, nispî tem
sil de değişmeli, ama iyi bir sistem getirmeli. 
Öyle oradan beş bin, oradan Vedi bin, oradan 
altı bin oy toplayıp da böyle millî bakiyeden 
5 - 10 milletvekili ile gelecek parti gelmesin, 
varsın. Ama iyi bir sistem getirelim. 

Bu bakımdan kanunun aleyhindeyim. Veri
lecek tadil önergeleri lehinde hareket edilir de, 
şurada Meclisin müzakeresine iştirak eden ve 
endişeleri bu kanunu mümkün mertebe daha iyi 
yapmaktan ibaret olan, muhalefetteki arkadaş
larımızın önergelerine de iltifat edilirse, müm
kün mertebe tashihat, tadilât yapılırsa iyi olur. 

Bunları arz etmek i^in söz aldım. Hürmetle
rimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Sayın Yılanlıoğlu, konuşmanız 
sırasında bir Konya Müftüsünün 40 yıllık Cum
huriyeti bertaraf etmesi mümkünse evvelâ bun
dan Sayın İnönü'nün utanması lâzımdır, yolun
da bir şey söylediniz, bsn böyle anladım. İlerde 
ihtilâfı çıkabilecek bir şrydir. Daha nezih bir 
dille lütfen tavzih ediniz. 

tSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam
la) — Ben şu mânada söyledim ve şunu da ilâ
ve ettim Sayın Başkanım : Yani onun endişe 
etmesi, hepimizden fazla onun koruması icabe-
der, eser onun sayılır, hepimizden önce onun bu
nu düşünmesi lâzım, körüklememesi lâzım. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tavzih edildi, 
teşekkür ederim. 

Şimdi Adliye Vekiline sos veriyorum. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Sayın Baş

kan, oturduğum yerden bir hususu tavzih et
meme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN •— Hayır efendim, evvelâ Adliye 
Vekili söz istedi, ona, "öz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. (A. P. sıralarından, 
alkışlar) 

ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; 

1 . 3 . 1968 O : 3 

Seçim Kanunu üzerindeki değişiklik hazırlı
ğımızı tasarı olarak 13 . 1 . 1966 tarihinde sun
muştuk. Bildiğiniz gibi, bu seçim kanunu mü
zakere edilirken komisyon tarafından geri alın
dı ve uzun bir süre komisyonda kaldı. Tekrar 
kurulan ikinci Geçici Komisyon, müzakereleri 
sonunda bu tasarıyı, şimdi huzurunuza gelmiş 
şekline soktu. 

Tasarı komisyonda müzakere edilirken, ge
rek A. P. kanadından, gerekse muhalefete men
sup değerli üyeler tarafından, tasarının pren
siplerine taallûk eden çeşitli teklifler yapıldı. 
Ezcümle, muhalefet Umumiyetle Senatoda da 
nispi temsilin uygulanmasını istedi. Bildiğiniz 
gibi, Hükümetin sevk ettiği tasarı da, Senato
da ekseriyet usulünün uygulanması hükümleri 
vardı. Müşterek oy puslasını tekrar tasarıda 
yer almasını arzu etti. Bütün bu arzular, ge
rek A. P. li üyeler tarafından, gerekse Hükü
met tarafından olumlu karşılandı ve tasarı bu 
şekliyle geldi. 

Bu sözlerimle şunu arz etmek istiyorum: 
Tasarının müzakeresinde muhalefetin arzuları
na gerek Hükümet tarafından, gerekse iktidar 
kanadına mensup üyeler tarafından büyük öl
çüde itibar edildi, büyük ölçüde kıymet veril
di. Bu tarihî gerçeğin tesbitinde zannediyorum 
ki, isabet olacaktır. 

Biz, tasarının bu şekli almasına, Hükümet 
olarak sevk ettiğimiz tasarının bâzı hükümleri
ni dışarda bırakmış olmasına rağmen, uygun 
bir mütalâa serdettik ve komisyonun bu met
nini benimsedik. Zira Hükümet olarak üzerin
de hassasiyetle durduğumuz nokta; tatbikatın
da büyük mahzurlar tesbit edilmiş olan bakiye
ler sisteminin kaldırılması idi. 

Filhakika bakiyeler sisteminin tatbikatta 
görülen mahzurunu değerli arkadaşlar konuş
malarında, benden evvel çok isabetli olarak dile 
getirdiler; fakat bir kısım muhalefetin müza
kereleri terk etmiş olmaları karşısında bakiye
ler sisteminin elle tutulur, gözle görülür dere
cede tesbit edilmiş olan mahzurlarının nelerden 
ibaret olduğunu kısa da olsa, sabrınızı tüket
meden arz etmekte fayda mütalâa etmekteyim. 

Bir defa bakiyeler sistemi, seçim kanunları
mızın, seçimi tanzim eden mevzuatımızın kabul 
ettiği il çevresi prensibine uymamaktadır. Ka
nunlarımız her ili bir seçim çevresi addetmiş-
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tir, her seçim çevresinde de partilerin adayla
rının ayrı ayrı ilânını esas almıştır ve oylar da 
buna göre hazırlanmaktadır. İster müşterek ol
sun, ister her partinin ayrı bastırması şeklinde 
olsun, adayların mutlaka o ildeki seçmenlere 
ilânı şeklinde tesbit edilmiştir. Şimdi, hal böy
le olunca bir seçmen oyunu atarken iki anadü-
şüncenin tesiri altında oyunu kullanır. Birisi 
partiyi seçme, diğeri de şahsı seçme. O halde 
gerekir ki, atılan oyların kıymetlendirilmesin-
de bu iki anafaktör, yani seçmenin iradesine 
inzimam eden bu iki faktörün değerlendirilme
si imkânı hâsıl olsun. Bakiyeler sisteminde ma
alesef bu değerlendirilmemektedir. Bakiyeler 
sisteminde bir yerden adaylığını koyan kimse 
bir başka yerden seçilebilmektedir. O derecede 
ki, Yüksek Seçim Kurulunun ilân ettiği resmî 
listede, 1965 seçimlerinde 450 milletvekilinin 
317 si il seçim çevresinden çıkmıştır. 133 te 
millî seçim çevresinden çıkmıştır. Yani 133 mil
letvekili gösterildiği yerlerden değil bir başka 
yerden çıkmıştır. Yani bir başka tabiriyle seç
menin şahsa verdiği reylerin tamamen hilâfına 
bir netice, bu kadar büyük bir netice hâsıl ol
muştur. 

Size tek bir misal vermekle iktifa edeceğim 
bu fikrimi daha iyi anlatabilmiş olmak için. 
Arkadaşlarım da verdiler. Meselâ Mardin'de, 
Mardin seçmeni seçime iştirak eden partilerin 
listelerine de bakarak şahısları beğenmek sure
tiyle oy kullanırken, 26 828 oy Adalet Partisi
ne vermiştir. Adalet Partisi bir sandalye almış
tır. 26 611 oy Cumhuriyet Halk Partisine ver
miştir, o da bir netice almıştır. 14 567 oy Ye
ni Türkiye Partisine vermiştir, o da bir netice 
almıştır. En çok oy alandan 12 defa daha az oy 
almış olan, yani 2 143 oy almış olan Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisine de üç sandalye düş
müştür. Şimdi bu, hesap yanlışlığı olduğu be
yanıyla 3 gün, 4 gün sonra düzeltilmiş 2 ye 
indirilmiştir, ama Mardin seçmeni nazarında 
oylarının kıymetlenmediği meydandadır. 

Çünkü Mardin seçmeni en çok oyu verdiği 
partilerden istediği kimseleri bu seçim sistemi
nin sakatlığı yüzünden çıkaramamıştır. Bu mi
sâlleri arz ettiğim gibi 133 e çıkarmak müm
kündür. O halde bu sistemin şahıslara verilmiş 
olan reyleri kıymetlendirme bakımından tama
men sakat bir sistem olduğu meydandadır. 

Bakiyeler sistemi iki manâda Anayasaya ay
kırı düşmektedir. Anayasamızın 55 nci maddesi 
secimler için son fıkrasiyle muayyen prensip
ler koymuş, ama bu perensipler ihlâl edilmeden 
yapılabilir diye muayyen prensipler koymuştur. 
Prensipler şunlar: Seçimler, serbest, eşit, gizli, 
tek dereceli, genel oy açık sayım ve dokum esas
larına göre yapılır. Bu perensipleri hiçbir Seçim 
Kanunu ihlâl edemez. Halbuki bakiyeler siste
minde ne görüyoruz? Bakiye oyların üçte biri
ni, seçmenin verdiği oyların üçte birini onun 
iradesinin hilâfına parti yetkilileri kıymetlen
diriyor ve istediğini milletvekili seçebilyor. Bu 
iki dereceli bir seçime, yani tek dereceli seçim 
yerine iki dereceli bir seçime meseleyi götürüp 
bağlıyor ki, bu bir mânada Anayasaya aykırı 
düşmektedir. 

Yine bu sistemde kur'a da var, o da iradenin 
dışında bir nevi talihe bağlanan bir şekli tesbit 
etmiş olması bakımından da yine bu maddeyle 
çelişir durumdadır. 

Yine bağımsızların oylarını kıymetlendirme 
bakımından durum Anayasanın 55 nci madde
siyle çelişme halindedir kanaatindeyim. Çünkü 
bakiyeler sisteminde bağımsızlar için barajlı bir 
sistem partiler için barajın dışında her oyu 
kıymetlendiren bakiye sistemi tatbik ediliyor. 
Yani bir kısım adaylar için barajlı, barajı aşa-
mazsa, geçemezse aldığı reyleri tamamen heder 
oluyor bağımsızların, ama partilerin tek oyu 
dahi kıymetleniyor. Bu eşitlik prensibini ihlâl 
eden bir manzara arz ediyor. O kadar ki, size 
diğer arkadaşların verdiği misâlleri vererek 
vaktinizi almaktan çekiniyorum ama bir misâl 
vermekle iktifa edeceğim. O kadar ki Muş'ta 
en çok oyu partilerin üstünde bir bağımsız aday 
almıştır, Kasım Emre isminde bir bağımsız aday. 
Bağımsız adayın aldığı oy; 10 699, A. P. nin al
dığı oy; 10 149, C. H. P. nin aldığı oy; 10 615, 
Ç. K. M. P. nin aldığı oy; 9 965. Görülüyor ki 
partilerin hepsinden yüksek oyu bir bağımsız 
aday almıştır. Ama ne yazık ki bu sistemin de
min arz ettiğim mahzuru karşısında bağımsız, 
en yüksek oyu aldığı halde neticeyi alamamış, 
fakat ondan az oy alan partiler birer sandalya 
işgal etmiştir. 

işte çok âdil olduğu ve her reyin kıymetlen-
dirildiği iddiası ile bâzıları tarafından savunul
muş olan bakiyeler sistemini getiren kanunun, 
mahiyeti bundan ibarettir, 
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Şimdi bu kanunun konuşulmasında üzüntü 
ile ifade edeyim ki, iki parti müzakereleri terk 
etmiştir; C. H. P. ve T. 1 P. Bunun dışındaki 
diğer muhalefet partilerinin gelip burada me
deni ölçüler içerisinde fikirlerini beyan etmiş 
olmalarına hakikaten teşekkür etmek ve arka
daşlarımızın davranışını anlayışla ve şükranla 
kaydetmek yerinde olur. 

Burada konuşan hatipler bâzı fikirler serd 
ettiler. Dediler ki: «Bu yeni getirilmek istenen 
barajh D'Hont sistemi bâzı partileri buradan 
silecektir, tahsisen milliyetçi partileri Meclise 
girmektçn mahrum edecektir.» Böyle bir şey 
yok arkadaşlar. Bu sistem 1961 seçimlerinde 
tatbik edilmiştir ve 1961 seçimlerinde pekâlâ 
dört parti Meclise girmiştir. 1965 seçimlerin
de ,atılmış olan reylere göre barajlı D' Hont 
sistemi tatbik edilir kıymetlendirirlirse, yine 
bu endişelerin yersiz olduğu görülür; çünkü 
baraj lı D' Hont sisteminde de yine muhalefet 
partileri buraya üye sokabileceklerdir ve tem
sil imkânını bulacaklardır. Hesapsız yapılan 
bu endişeler /tamamen yersizdir. 

Aslında muhterem arkadaşlarım partilerin 
ve şahısların Meclise girmeleri veya girmeme
leri sistemden ziyade seçmen vatandaştan oy 
alıp alamamalarına bağlıdır. Seçmene kendi
ni beğendiren her parti ve partili seçimde el
bette payını alacaktır. Ama ne yapalım ki, 
seçmene kendini beğendirmemişse sistem ne 
olursa olsun girme imkânını bulamıyacaktır. 
Onun için endişeler yersizdir, aslolan istik
rarlı bir Meclisin ve istikrarlı bir Hükümetin 
kurulması meselesidir, seçim kanunlarında ara
nan anaprensip budur ve bu prensip Kurucu 
Meclis zamanında uzun tartışmalardan sonra 
ilim adamlarının da mütalâaları alınmak sure-
retiyle bulunmuş, getirilmiştir; biz ona dönü
yoruz^ 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Şener, neydi sizin tav
zih etmek istediğiniz husus efendim? 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Efendim 
konuşmam sırasında yanlışlıkla Sayın İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu'nun 5 096 rey aldığını söy
lemiştim, bu rey Kayseri'ye aittir. Kastamo
nu'da Yılanlıoğlu'nun aldığı rey 7 476 dır, bunu 
tavzih etmek istedim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Osman Turan, 
üzerinde. 

OSMAN TURAN (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar, bu kürsüye çıkmak kolay bir şey 
değil. Bu vesile ile yeni Seçim kanunu tasa
rısı üzerinde bâzı fikirlerimi kısaca söylemeyi 
fırsat bildim; ondan dolayı huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu mânevi 
buhran gün geçtikçe şiddet kesbetmektedir. 
Tarihimizde böyle bir buhran, milletin birbirine 
bu derece düştüğü, birbirine - Allah koru
sun - hasım derecesinde parçalanma gayretle
rine mâruz kaldığı Türk tarihinde mevcut de
ğildir. İdeolojik, suni, tamamen uydurma, ide
olojik - ki, maalesef Türkiye'nin bünyesi mâ
nevi çöküntünün icabı ideolojik - buhranlar 
Türk çocuklarını, temiz memleket evlâtlarını 
çok defa farkına varmadan birbirinin karşısına 
düşman gibi geçirmiştir. Bunu kâfi görmedi
ler; tarih boyunca mezhep mücadelesi, din taas
subu görmeyen bu memlekette mezhep müca
delelerini körüklemek ve memlekette müneV-
verle yapamadıkları tahribatı bizzat kütleler 
arasına sokmak gibi ağır ve gaflette olanlar 
ayrı, ama bu hususta kasıtlı hareketlerin mev
cudiyetini görmemek imkânsızdır. Siyasetle 
uğraşan her kimsenin görmesi lâzımgelen bir 
buhran, bir nifak içerisindeyiz. Böyle bir du
rum mevcutken Seçim Kanununun ve bütün 
kanunlarımızın mütsakar, istikrarlı, sağlam, 
otoriteli bir Hükümetin mevcudiyeti istikâme
tine götürülmesi icabeder. Bu otorite, sağlam 
Hükümet demek, elbetteki bu Hükümetin ka
nunsuz, nizamsız, yahut «ekseriyet bendedir, 
istediğimi yapacağım, zûlum yapacağım» mâ
nasına gelmez. Demokrasi; otoritenin yıkıl
ması değil, bilâkis millî idare istikâmetinde 
sağlam bir otorite kurmak davasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Osman Turan, konuş
manızda 1 nci maddeye de biraz, yer veriniz 
lütfen. 

OSMAN TURAN (Devamla) — Tamam ora
ya geldim, efendim. 

Bu sebeple millî bakiye Kanununun eskiden 
beri olduğu gibi bugün de aleyhinde bulunuyo
ruz, bulunmak mecburiyetindeyiz. Aslında bu 
bir millî nifak kanunudur. Bunu sarahatle gö
rüyoruz, görmek mecburiyetindeyiz. Bu kanun 
mânevi sarsıntıyı, buhranı siyasi sahada destek-
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leyici bir rolden başka bir vazife göremez, Bu se
beple kanunun her zaman aleyhindeyiz. 

Bu kanunu niçin müdafaa ederler? Arkadaş
lar, bu kanunu müdafaa eden parti veya şahıslar 
bunu memleket, demokrasi bakımından bir tarafa 
bırakalım; bu kanun ile, bakiyeyle mevcut bir si
yasi teşekkül istifa etmelidir. Millî bakiyeye 
dayanan bir parti Türkiye'de siyasi bir kudre
te, bir fikre, bir varlığa sahip değildir. Bundan 
dolayı ya üç - beş mebus kazanmak veya sırf 
muhalefet etmek maksadiyle bu teklifin, Hükü
met teklifinin aleyhinde bulunmak aslında va
tandaş ve aklıselim karşısında iyi bir imtihan 
teşkil etmiyecektir. Bu bakımdan Hükümetin 
bugüne kadar yapması, muvaffak olması, çıkar
ması lâzım gelen bir kanunun, şimdi de olsa, çık
mış olmasından dolayı ben memnunum ve bizim 
Süleyman Demirel'i ikinci Haşim Paşa olmak
tan kurtulma yolunda bulunduğumuzdan dolayı 
da çok memnunum, kendilerini tebrik ederim. 

Mesele şudur; biz geçen sene Senato seçimle
rinde Afyon'a gitmiştik, başka yerlere gitmiş
tik... 

BAŞKAN — Sayın Osman Turan, 1 nci mad
deyle ilgili konuşun efendim lütfen. Konuşmala
rınız 1 nci maddeyle ilgili olsun. 

OSMAN TURAN (Devamla) — Bize bu ka
nunu çıkaramadığımızdan dolayı vatandaş şi
kâyet ediyordu; «Size ekseriyeti verdik niye ge
liyorsunuz, bu sefer yine vereceğiz, ama bu yol
da olursanız biz bundan sonra size rey verme
yiz, vaziyetinizi düzeltin...» Bu balamdan bir 
adım atılmıştır, fakat ben yine Hükümete hita-
bediyorum, Hükümeti bu kanun bakımından 
tebrik ederken, muvaffakiyetini tebrik ederken 
bundan sonra daha büyük, daha mühim mesele
lerde Hükümetin halka karşı; «Ne yapayım mu
halefet fırsat vermedi, bu işleri, bu kanunları 
yapamadım.» mazereti maalesef devam edecek
tir. Binaenaleyh, onun için demin işaret ettiğim 
Haşim Faşa misalinden bir tanesini bertaraf et
mekle iş bitmemiştir. (Hatip Hükümet sıralarına 
yaklaşarak) Bu Hükümet zayıf kaldıkça Türki
ye'nin buhranları devam edecektir. (Gülüşme
ler) Şimdi... 

BAŞKAN — Sayın Turan, vaktiniz de doldu 
efendim, çünkü Heyeti Umumiyenin kararı on 
dakika idi, bu bakımdan lütfen cümlenizi ta
mamlayın. 

OSMAN TURAN (Devamla) — iki cümley
le bitireceğim, efendim. 

Şimdi Türkiye'yi istikrara kavuşturmak için 
eğer Hükümet kuvetli olsaydı biz bu Anayasayı 
değiştirebilirdik. «Efendim, bunlar Anayasayı 
değiştirecekler...» Bu Anayasa değişir, arkadaş
lar. Kanun yolunda değişecektir, bununla Tür
kiye idare edilmez. Bu... 

BAŞKAN — Sayın Turan şimdi siz meseleyi 
Anayasanın değişikliğine intikal ettirdiniz, ben 
size 1 nci madde hakkında konuşunuz diye söz 
verdim, efendim, 

OSMAN TURAN (Devamla) — Onunla alâ
kalı... 

BAŞKAN — Efendim, Anayasayı değiştirin 
filân diyorsunuz, müddet de tamamlandı. 

OSMAN TURAN (Devamla) — Bu kanunun, 
bakiye sisteminin atılması bu şümulün içerisin
dedir beyefendi. 

BAŞKAN — Peki tamamlayın efendim. 
OSMAN TURAN (Devamla) — Yani muh

terem arkadaşlar, görüyorsunuz ki, konuşmak 
gayet zor. 

BAŞKAN — Tabiî, kayıtlı Sayın Turan, sa
det içerisinde konuşmaya mecbursunuz. 1 nci 
madde hakkında söz verdim size efendim. 

OSMAN TURAN (Devamla) — Sadet içeri
sindeyim. Şimdi siyasi istikrarla alâkalı bir mil
lî bakiyeden bahsederken bu istikrara mâni da
ha mühim unsurlara, daha mühim kanunlara te
mas etmek elbette ki, sadedin dahilindedir. Be
yefendi ben bu sadedi bilirim, rica ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim, öyle ise zamanınız 
doldu cümlenizi tamamlayın, onbeş dakikaya 
çıktı. 

OSMAN TURAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Şimdi buhran şiddetlidir, yani ben başkala
rının tedhiş eder şekilde konuştukları şeyden 
bahsetmiyorum. Benim bir tarihçi olarak bildi
ğime göre, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu 
mânevi buhranı tedavi etmesek dahi siyasi ba
kımdan rejimi istikrara kavuşturmanın yolları
nı aramak mecburiyetindeyiz. Bunu kim yapar
sa kendisine müteşekkir kalacağız, fakat bun
dan ibaret değil, bu küçük bir şeydir, sadece se
çim dolayısiyle bir millî nifak kanunu kalkıyor. 
Onun ötesinde başka fırsatlar, konuşmak arzu 
ettiğim, sizlere arz etmek istediğim mevzular 
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vardır ki, orada Türkiye istikrarını her gün bi
raz daha kaybetmekte ve tehlikelere mâruz kal
mış bulunmaktadır. İnşallah Hükümet uyanır, 
daha kuvvetlenir, kuvvetli bir şekilde tedbir 
alır ve biz yine destekleriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, bir kifayet önergesi 
var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Birinci madde üzerindeki görüşmeler kâfi

dir. Görüşmelerin kifayetine karar verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Adnan Akın 

BAŞKAN" — Efendim, birinci maddenin le
hinde iki üye, aleyhinde iki üye, üzerinde de iki 
üye konuşmuştur. Kifayet önerpesi okundu, 
aleyhinde Sayın Ali Baran Numanoğlu söz isti
yor. Buyurun efendim. 

ALI BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; kifayet 
önergesinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. 

Kifayetin aleyhinde oy kullanmanızı, şu arz 
edeceğim hususların sarahate kavuşması bakı
mından istirham edeceğim, Yüksek Heyetiniz
den. O bakımdan teker teker, kifayetin aleyhin
de oy kullanabilmeniz için ve bizlere fırsat ve
rip bâzı meseleleri sarahate kavuşturmamız yö
nünden madde madde sizlere kanaatimizi arz 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; millî bakiye kanunu
nun hakikaten kaldırılması taraftarıyız. Ancak, 
millî bakiye kanunu kalkarken, mahallî bakiye 
kanununun getirilmesinin aleyhindeyim. (A. P. 
sıralarından anlaşılmıyan bir müdahale) Efen
dim arz ettim.. Muhterem arkadaşlarım, hep 
birbirimizi tanırız. Müsaade buyurun da fikri
mi arz edeyim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale 
etmeyin efendim; Sayın Numanoğlu konuşması-
ne devam etsin. 

ALI BARAN NUMANOĞLU (Devamla) — 
Tecrübe edileni tecrübe etmenin literatürdeki 
adı hepimizce malûmdur. (A. P. sıralarından 
«Adı ne sesi») Tetkik buyurusunuz, ben bu kür
süden bu kelâmı lâyık görmediğim için söyle
miyorum muhterem arkadaşım, müsaade edin de 
benim konuşmama mâni olmayın; çok rica ede
yim. 
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BAŞKAN — Lütfen siz devam edin. Arka
daşlar, lütfen müdahale etmeyiniz efendim ye
rinirden. 

ALÎ BARAN NUMANOĞLU (Devamla) — 
20 001 oy alan bir parti, 19 999 oy alan bir 
parti, 19 988 oy alan bir parti tasavvur buyu
run, 1961 seçim sistemini getirmenizle mahallî 
bakiyeyi hükümran kıldığınızı şu rakamlar tes-
bit etmektedir. Baraj 20 000 olduğuna göre 
20 000 i bulamıyan her iki parti, üç milletvekili 
seçileceğini veya üç senatör seçileceğini kabul 
buyurduğunuz takdirde, getiremiyecek, her mil
letvekiline barajın tâyin ve takyidettiği 20 000 
oy bir milletvekili çıkarılacak, geriye kalan 
bir oy ile iki milletvekili veya iki senatörü se
keceksiniz. Bunun adına bakiyenin, bakiyenin 
bakiyenin bakıyetüssüyufu denmez de; millî ba
kiyenin aleyhinde olan bizler «millî bakiyenin 
aleyhindeyiz, onun için bunu kaldırmak istiyo
ruz» diye ortaya atılan prensibin yerine mahallî 
bakiyeyi getirmeye kalkarsanız ve tecrübe edi
leni tekrar tecrübe etmeye kalkarsanız bu du
rumda ancak ve ancak şunu hatırlıyabiliriz. Bu
nun tecrübesini şahsan 1961 yılı seçiminde gör
müş ve üzüntü çekmiş bir arkadaşınızım. 1961 
seçiminde Millet Partisi bugünkü Saym Senato 
Başkanı arkadaşımızın senatör adayı olmasiyle 
beraber 26 850 oy aldık. Adalet Partisi Nevşe
hir'den 23 900 oy aldı, Halk Partisi Nevşehir'den 
23 800 oy aldı. Baraj 24 300 küsur olduğu için 
arada 431 oyla mahallî bakiyeyi biz aldık. Millî 
bakiyenin karşısında bulunan muhterem grup 
mahallî bakiyenin karşısında da bulunmayı va
zife edinmelidir zannederim. 

BAŞKAN — Sayın Numanoğlu, lütfen bi
raz da kifayet aleyhinde olsun efendim. 

ALI BARAN NUMANOĞLU (Devamla) — 
Kifayetin aleyhindeyim efendim. Şu sebeplerden 
dolayı kifayetin kabul edilmemesini istirham 
edeceğim. 

BAŞKAN — Evet, evet. 
ALf BARAN NUMANOĞLU (Devamla) — 

Halk Partisinin 580 oyu barajı dolduramadığı 
içindir ki, o da 580 oyu alamadığından millet
vekili çıkaramadılar. Bu durumda 26 680 oy al
mışız. Her iki partinin aldığı oy miktarı 48 000 i 
bulmuş. Bunun karşılığı olaraktan da Senato
nun şimdiki Başkanı olan muhterem zat ve ben
denizle beraber üç milletvekili, diğer hiçbir par-
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tiden milletvekili çıkarmadan gelmişiz. Vatan
daşın 48 000 oyu elinde kalmış. Bu nasıl olabi
lir? Böyle bir seçim tarzı ile millî iradenin ta
hakkuk ettiğine inanılır mı arkadaşlarım? Millî 
irade ise halkın reyidir. Binaenaleyh; harici 
kısmet usulü şeklinin uygun-bir tarz olduğunu 
mahallî idareler seçiminde sarahaten gördük. O 
halde önümüzde mahallî idare seçimleri de var. 
Neden mahallî idarelerde tatbik edilen usulü ge
tirmeyiz de millî bakiyenin... 

BAŞKAN — Sayın Ali Baran Numanoğlu... 
ALI BARAN NUMANOĞLU (Devamla) — 

Bitti efendim... 

BAŞKAN — Evet, bitirmeye çalışınız; suimi-
sâl olabilir; bundan böyle de kifayet aleyhinde 
konuşacaklar esas hakkında konuşurlar. Lüt
fen bağlayınız artık konuşmalarınızı. 

ALI BARAN NUMANOĞLU (Devamla) — 
Millî bakiyenin karşısına 1961 seçim tarzının 
getirilmesini izah etmek ve neden mahallî idare
lerde kullanılan, tatbik edilen, halkça bilinen bir 
sistemin getirilmediğini ifade etmek güçtür. Di
ğer yönden muhterem arkadaşlarım, vatandaşın 
bugüne kadar parti genel idare kurullarının ve
ya kademelerinin tesbit ettiği listeyi tasdik et
mekten başka bir oy 'kullanılmadığını tesbit et
tiğimize göre, vatandaşın hakiki reyini tescil et
tirmek .babında müşterek oy puslasma boş bir 
sütun açılmak suretiyle, millî iradenin tahakku
kunu asla gösteremiyen bu listeye bir boş sütun 
ilâve etmek suretiyle partisiz, bağımsız zümre
nin Parlâmentoya girmesini arzu ettiği her han
gi bir kişiye rey kullanma hakkını vermezsek, 
bu hakkı gasbetmiş olursak o takdirde bunun 
adına millî irade demiyeceğiz, parti iradesi de
miş olacağız. 

Bu yönlerden mütalâa ettiğimiz önergenin 
aleyhinde rey kullanmanızı hassaten hepinizden 
istirham eder, bu ve bu gibi hareketlere sebebi
yet vermeden ve muhalefeti tek fırkaya düşü
recek olan, asla bünyemize uymıyan ve uymadığı 
da birçok misallerle 1961 yılında anlaşılmış olan 
bu sistemin dışında başka bir sistem vücuda ge
tirilmesinin yerinde olacağı kanısında olduğu
muzu arz eder hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(M. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; şimdi 
kifayet önergesinin aleyhinde konuşuldu. Oku
nan kifayet önergesini tasvibinize sunuyorum. 
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Kabul^ edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci madde üzerindeki görüşmeler bitti. 
Şimdi birinci madde ile ilgili verilmiş iki tane 
önerge var. Bu önergeleri sırası ile okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Seçim Kanununun getir

mek istediği baraj lı D'Hont sistemi Türk seç
meninin iradesini, tam bir serbesti içinde kul
lanmasına engel olacaktır. 

Seçmen, iradesine kadar kayıtlar konularak 
kısıtlanması, millî iradeye itimatsızlık mahiye
tindedir. Bu noksanlıkların izalesi için, geti
rilmekte olan D'Hont sistemine aşağıdaki ilâ
venin yapılması gerekmektedir. 

1. — Seçmenlere karma liste yapma hakkı
nın tanınması, 

2. — Bağımsız adaylara, seçilme eşitliğinin 
bahsedilmesi, 

3. — Denemelerde parti adaylarının delege
ler tarafından sıraya konulması suretiyle, seç
menlerin bu sıraya göre rey verme mecburiye
tinde bırakılması gibi, antidemokratik usulle
rin terk edilmesi zaruridir. 

Bu itibarla, tasarının bu eksikliklerden kur
tulması için 1 nci maddenin değiştirmek iste
diği 25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun, 32 ve 33 ncü maddelerinin 
aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

Madde 32. — Siyasî partilerin ve bağımsız 
adayların elde ettikleri milletvekilliği sayısı 
aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

Seçmen, seçime katılmış olan siyasî partile
rin adayları ile bağımsız adaylardan dilediği 
kimseleri çizmek, dilediklerini yazmak suretiy
le karma liste yapabilir. 

Bir seçim çevresinde siyasî partilerin ve ba
ğımsız adayların kazandıkları milletvekilliği 
adedinin hesabolunması için D'Hont sistemi uy
gulanır. 

Bu uygulama için, seçime katılmış siyasî 
partilerin ve bağımsız adayların adları alt al
ta yazılır. Siyasi partilerin karşısına o siyasî 
parti listesinde yer alan adayların aldıkları oy 
yekûnu, bağımsız adayların karşısında her ada
yın aldığı oy miktarı yazılır. 
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Bu rakamlar önce bire, sonra ikiye, sonra 

üçe... ilâ, o çevrenin çıkaracağı milletvekili sa
yısına ulaşıncaya kadar bölünür elde edilen pay
lar, zapta ayrımı yapılmaksızın en büyükten en 
küçüğe kadar sıralanır. Milletvekillikleri bu 
payların sahibi olan partilere ve bağımsız aday
lara, rakamların büyüklüğü sırasına göre tah
sis olunur. 

Madde 33. — Siyasî parti adaylarından se
çilenler, aşağıdaki şekilde tesbit olunur. 

32 nci madde gereğince bir partinin kazan
dığı milletvekilliği sayısı tesbit edildikten son
ra, her parti için ayrı ayrı olmak üzere, aday
ların adları, seçmenden almış oldukları oy sa
yısına göre büyükten küçüğe doğru alt alta ya
zılır ve her seçim çevresinde 32 nci madde ge
reğince partilere düşen milletvekilliği sayısı 
kadar milletvekili, her parti için, oy miktarı 
esas alınarak düzenlenmiş olan listenin başın
dan itibaren, sayılmak suretiyle seçilmiş addo
lunur. 

BAŞKAN — ikinci önerge. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1 nci madde içinde yer alan 32 nci madde

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

«Madde 32. — Siyasî partilerin ve bağımsız 
adayların elde ettikleri milletvekilliklerinin sa
yısı aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oyla
rın toplamı, o seçim çevresinden seçilecek mil
letvekili sayısına bölünür. Bu suretle bulunan 
sayıya «seçim sayısı» denilir. 

Her siyasi partinin aynı seçim çevresinde 
aldığı geçerli oy toplamı «seçim sayısı» na bö
lünmek suretiyle, o seçim çevresinde o siyasî 
partinin alacağı milletvekili sayısı tesbit edilir. 

Bir seçim çevresinde siyasi partiler arasın
da bölüşülemiyen milletvekillikleri, yukarıda
ki fıkrada söz konusu işlem sonucunda partile
rin değerlendirilememiş olarak kalan oylarının 
büyüklük sırasına göre partiler arasında dağı
tılır. Bu işlemden sonra da bölüşülemiyen mil
letvekillikleri kalıyorsa, aynı işlem tekrarlan
mak suretiyle, bütün milletvekilliklerinin par
tiler arasında bölüşülmesi sağlanır. 

Bir siyasî partinin yukarıdaki fıkralar ge
reğince milletvekilliği alabilmesi için, o seçim 
çevresindeki toplam geçerli oyların en az yüz
de beşini almış bulunması gerekir. 

| Bir bağımsız adayın belli bir seçim çevre
sinden seçilebilmesi için, o seçim çevresindeki 
toplam geçerli oyların yüzde beşinden az olma
mak şartiyle, en az 1 nci fıkrada söz konusu 
«seçim sayısı» kadar oy almış bulunması ge
rekir. 

Bir seçim çevresinde tek milletvekilinin se
çilmesi gerekiyorsa, o seçim çevresinde en faz
la geçerli oy alan siyasî parti adayı veya ba-
ğımsıs aday seçilmiş olur» 

istanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bu iki önergeden ilk okuduğu
muz diğerine nisbetle daha aykırıdır. Bu sıraya 
göre oylarınıza sunulacaktır. Yalnız Sayın Sü
leyman Arif Emre kendi önergesini izah etmek 
istiyor. Buyurunuz efendim. Mücmelen izah ede
ceksiniz. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
getirilmek istenen barajlı d'Hont sistemi müza
kereler sonunda anlaşılmıştır ki, A. P. nin ken
dine has bir seçim sistemi değildir ve yine an
laşılmıştır ki, bu getirilmek istenen sistem Türk 
seçmeninin arzularına uygun şekilde hazırlan
mış olan bir sistem de değildir. Yurt içerisinde 
yaptığımız seyahatlerde muhtelif seçmen vatan
daşların - Şarkta, Garpta, Şimalde, Cenupta -
hepsi bir husus üzerinde ittifak etmişlerdir ve 
bizden ricada bulunmuşlardır. Demişlerdir ki, 
«ben partilerin listesinde istediğim şahısları çiz
mek, yerine istediğim şahısları yazmak hakkına 
sahibolabilmeliyim. Ben dilediğim takdirde tıp
kı 1950 senesinde uygulanan seçim sisteminde 
olduğu gibi irademi serbestçe kullanabilmeli
yim.» getirdiğiniz millî bakiye sistemi de, 1961 
tatbik edilen sistem de bu vasıflardan mah
rumdur. «Benim irademi tahdidetmektedir. Ben 
sadece partilerin listesine oy vermeye mecbur 
bir kütle haline getirilmiş bulunuyorum», de
rnektedir. Şimdi bu durum karşısında, muhte
rem Hükümetin ve muhterem A. P. Grupunun 
getirdiği sistem Kurucu Meclisin, yani zaman 
zaman ifade edildiği gibi yüzde 75 i C. H. P. 
İllerden müteşekkil olan bir meclisin getirdiği 
sistemdi, bu Türk seçmeninin getirmek istediği 
sistem değildir. A. P. nin sistemi de değildir. 
C. H. P. nin fikriyatına uygun olarak tanzim 
edilmiş bulunan millî bakiye sistemi de, barajlı 
D' Hont sistemi de milletimizin arzu ettiği bir 
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sistem olmadığı için ben şahsan bu karma liste 
usulünü getiren ve aynı zamanda nispî seçim 
sisteminin D'Hont usulünü de terkibeden, ikisini 
birden uygulamaya imkân veren bu önergeyi 
takdim etmiş bulunuyorum. Bu önergede parti
lerin listelerinde bir numara olmak, iki numara 
olmak, üç numara olmak gibi parti adaylarını 
birbirine düşüren bir mücadele de, ön seçim de 
mevcudolmıyacaktır. Çünkü, seçmen vatandaş 
dilediği kimseyi silmek, dilediği kimseyi yaz
mak, karma liste yapmak imkânına malik ol
duğu için bir parti listesinde oy alan arkadaş
lar seçmenin verdiği oylarla zaten tabiî bir sıra
ya girmiş olacaktır. Belki de listenin sonunda 
yer alan vatandaş, karma liste imkânı mevcudol-
duğu için, daha fazla oy alacaktır. 

Bir seçim çevresinde her hangi bir partiye 
düşen milletvekili sayısının tesbit edilebilmesi 
için yapılacak usulü getirmiş olduğum sistem 
şu şekilde halletmiştir: O seçim çevresinde muay
yen bir partinin listesinde yer alan adayların 
aldıkları oylar yekûn edilecek, diğer partilerin 
listesinde yer alan adayların aldıkları oylar da 
teker teker, alt alta yazılıp yekûn edilecek, 
partilerin almış oldukları oylar bu yekûnlar 
üzerinden D'Hont sisteminin tatbikatına mevzu 
yapılacaktır. Bu tatbikat neticesinde her parti
ye düşecek milletvekili sayısı belli olacak ve bil
farz o seçim çevresinden üç milletvekili kazan
mış bir partinin listesinde kimlerin milletvekili 
olacağı sualine cevaben de o partinin listesinde 
en çok oy almış olan üç kişi seçilmiş sayılacak
tır, şeklinde bir prensiple mesele halledilecek
tir. Türk seçmeninin iradesine uygun olduğunu 
kabul ettiğim bu teklifi getirmekle bir vazife ifa 
ettiğime kaaniim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Arif Emre ta
rafından verilmiş olup biraz evvel okutulmuş 
bulunan önergeye Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
BAĞCIOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Coşkm Kırca tarafından verilmiş bulu
nan önergeye Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
BAĞCIOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Bu önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım esas maddeyi 
oyunuza sunacağım. Yalnız, Sayın Hüseyin Yay-
cıoğlu ve Hasan Lâtif Sarıyüce arkadaşlarımız 
müşterek bir önerge vererek, «bu maddenin oy
lamalarını içtizüğün 108 nci maddesine göre ya
palım» diyorlar. Şimdi ben Sayın Lâtif Sarı
yüce ve Sayın Yaycıoğlun'dan soruyorum, si
zin önergenizin 108 nci madde ile ilgili diyor
sunuz ama vuzuhla, yani sarih şekli şöyle ola
cak mıdır? Şayet önergeniz kabul edilirse 
«madde 1» adı altında tanzim edilen kısım bi
rinci sırada,, «madde 32» ismi ile tanzim edilen 
kısım ikinci sırada, «madde 33» ismiyle tanzim 
edilen kısım üçüncü sırada, «madde 35» diye 
tanzim edilen kısım da dördüncü sırada oya 
sunulmuş olacak. 

Tamam mı efendim? 
HÜSEYİN YAYCIOĞLU (Maraş) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Tamam diyor arkadaşlar. Şimdi 

bu iki arkadaşımızın imzasını ihtiva eden 
önergenin kabulü halinde bu madde 4 ayrı şe
kilde, 4 ayrı defada oya sunulacak, sonra 
tamamı oylanacaktır. Şimdi bu hususu kabul 
edenler... («Anlaşılmadı» sesleri.) Yani ayrı 
ayrı oylanacak efendim. Bu hususu kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım şimdi, kabul ettiği
niz bu önergeye göre birinci kısmı okutuyo
rum. Yani, maddenin «madde 1» başlığı ile 
başlayıp «maddeler olarak eklenmiştir» ibare
siyle bitmiş olan kısma kadarını okutuyorum. 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı maddelerinin 
yürürlükten kaldırılması ve 306 sayılı Millet
vekili Seçimi Kanununa bası maddeler eklen

mesi hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sa

yılı Milletvekili Seçimi Kanununun; 
32 nci maddesini değiştiren 13 . 2 . 1005 

gün ve 533 sayılı Kanunun 7 nci; 
33 ncü maddesini değiştiren 13 . 2 . 1965 

gün ve 533 sayılı Kanunun 8 nci maddesini ta
dil eden 14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayılı Kanu
nun 12 nci; 

38 nci maddesine fıkralar ekliyen 13 . 2 .1965 
gün ve 533 sayılı Kanunun 9 ncu-
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İ3 . 2 . 1935 gün ve 533 sayılı Kanunun 
12 nci maddesiyle değiştirilen 35 nci madde
sini tadil eden 14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayılı 
Kanunun 16 nci, ve 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Seçimi Kanu
nunun değiştirilmesine dair olan 17'. 4 . 1964 
gün ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 2 
fıkra ekliyen 14 .' 7 . 1965 gün ve 656 sayılı 
Kanunun 13 ncü; 

Maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve aşa
ğıda yazılı 32, 33 ve 35 nci maddeler, 25 Mayıs 
1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununa 32, 33 ve 35 nci maddeler olarak ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — C(kunmuş olan bu kısmı oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Katyul edilmiştir. 

Madde 32. — Siyasi partilerin ve bağımsız 
adayların elde ettikleri milletvekiliği sayısı, 
aşağıdaki şekilde hesapplanır : 

Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve 
bağımsız adayların adları alt alta ve aldık
ları muteber oy sayıları da hizalarına yazılır. 
Bu rakamlar, önce bire, sonra ikiye, sonra 
üçe... ilâ, o çevrenin çıkaracağı milletvekili 
sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edi
len paylar, parti ayırımı yapılmaksızın en 
büyükten, en küçüğe doğru sıralanır. Millet
vekillikleri, bu payların sahibi olan partilere ve 
bağımsız adaylara, rakamların büyüklük sıra
sına göre tahsis olunur. 

Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit 
rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında 
ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. 

Bir seçim çevresinde, kullanılan muteber oy 
puslaları toplamının, o çevreden çıkacak mil
letvekili sayısına bölünmesiyle elde edilecek 
sayıdan az oy alan siyasi partilere ve bağım
sız adaylara milletvekilliği tahsis edilmez. Bu 
gibi haillerde milletvekilliği elde edemiyen siyasi 
partiler veya bağımsız adaylar ve aldıkları 
oylar nazara alınmaksızın milletvekillikleri ge
riye kalan partiler ve bağımsız adaylar arasın
da yukanki fıkra gereğince paylaşılır. 

Şayet seçime katılan siyasi partilerden ve 
bağımsız adaylardan hiçbiri yukanki fıkrada 
gösterilen sayı kadar oy almamışlarsa, mil
letvekillikleri gene ikinci fıkra hükümlerine 
gö paylaşılır. 
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BAŞKAN — Okunmuş olan bu kısmı oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Siyasi parti adaylarından se
çilenler, aşağıdaki şekilde tesbit edilir : 

32 nci madde gereğince, her partinin kazan
dığı milletvekilliği sayısı tesbit edildikten sonra, 
her parti için ayrı ayrı olmak üzere; adayların 
adlan, parti aday listesindeki sıraya göre alt alta 
yazılır. Yüksek Seçim Kuruluna verilen aday 
listelerindeki sıra, seçimlerde partilerin kazan
dıkları milletvekillerinin sırasının tesbitinde 
esas olur ve her seçim çevresinde 32 nci madde 
gereğince partilere düşen milletvekilliği sayısı 
kadar milletvekili, her parti listesinin başından 
itibaren sayılmak suretiyle seçilmiş sayılır. 

Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla 
müşahitler hazır bulunabilirler. 

îl seçim kurulu başkanı, milletvekilliğine 
seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini, o 
seçim çevresinde derhal ilân ettirir; diğer bir 
suretini de bir hafta süre ile il seçim kurulu 
kapısına astırır. 

BAŞKAN — Şimdi okunmuş bu kısmı oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Yukanki maddenin birinci 
fıkrası gereğince il seçim kurullarından bilgi 
verildikçe, Yüksek Seçim Kurulu, bu bilgileri 
bekletmeden radyo ile derhal yayınlar. 

Yukanki- maddenin birinci fıkrası gere
ğince bütün ülerden verilecek bilgiler tamam
lanır tamamlanmaz, tasdikli tutanak suret
lerinin alınması veya itiraz varsa bu itirazlann 
incelenerek karara bağlanması beklenmeksizin, 
her partinin kazandığı milletvekili sayısı ve mil
letvekili seçilenlerin ad ve soyadları Yüksek Se
çim Kurulunca Türkiye radyolan ile derhal 
ilân olunur. 

Seçim sonuçlannı gösteren tutanaklann ; 
bütün illerden gönderilmesi üzerine, Yüksek 
Seçim Kurulu, en kısa zamanda Türkiye rad
yolan ve Resmî Gazete ile ikinci bir bildiri 
yayınlıyarak, iller itibariyle, milletvekili seçi
lenlerin ad ve soyadlannı, seçmen sayısını, oy 
kullanan seçmen sayısını, seçime katılma ora
nını, muteber oy puslası sayısını, her par
tinin ve bağımsız adayların kazandıklan oy 
puslası sayısını açıklar. 
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Devlete ait bütün ulaştırma ve haberleş
me araçları, seçim kurulları arasında araç, ge
reç,; haber, yazı ve bilgilerin ulaştırılmasında 
önceHkle kullanılır. 
25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Millet

vekili Seçimi Kanununa yukarıda eklenen 32, 
33 ve 35 nci maddeler hükmü, Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin seçimlerinde de uygulanır. 

BAŞKAN — Okunmuş olan bu kısmı tas
vibinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kısım kısım 
okunarak oylanmış olan birinci maddenin ta
mamını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeü 
var mı? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen yok. 
Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, 4 Mart İÎJI88 Pa
zartesi günü saat 15.00 te toplanılmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 22,48 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesiııhesap kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmueıt Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayılhoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Ali ihsan Ulubafojp 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oelâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Bren 
Recai Brgüder 
Zühtü Pehlivanlı 

Üye a&yva : 450 
Oy verenler : 323 

Kabul edenler : 278 
Reddedenler : 39 

Çekinaerler : 6 
Oya katılmıyanlar : ]22 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Hasan Tez 
H. Turgut Tokeı-
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı -. 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akm 
Ci'hat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Mehmet Zeki Yüeetftrk 
Şadı Binay 
îsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 

Halü İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı < 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇANKİRİ 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Aralan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Hasan Değer 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNB 
îlihami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 
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HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Akan 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Orhan Birgiıt 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven* 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
Kaya özdeımir 
Selim Sprper 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaç 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Osman Yekekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Naym&n 
Vedat Âli Özîkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüın 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Fakih özfakih 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat üülge 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esaıt Kemal Aybaı* 
Seyfi Güneştan 
Nazmı Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin. Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

Muslihittin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

S tVâS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattiiı Güven 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
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Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

ANKARA 
î. Sıtkı Hatipoğlu 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemal Yılmaz 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENlZLÎ 
Hüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ADANA 
Turhan Dillimi 
Kemal Sanibrahimoğlu 
İbrahim Telkin (B.) 
Bekir Tünay 
AFYON KARAHISAR 
Osman Attüa 
Muzaffer özdağ 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Rıza Kuas 

M. Fahri Uğrasızoğlu 
VAN 

Muslih Görentaş 
YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 

İZMİR 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Turgut Göle 

Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Rafet Eker 

BALIKESİR 
ibrahim Aytag 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Cfrhat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

Nuri Kodamanoğln 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

Muzaffer Şamiloğlu 
KAYSERİ 

Fehmi Cumahoğlu 
KOCAELİ 

İsmail Arar 
KONYA 

ismet Kapısız 
Seyit Faruk önder 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 

MARAŞ 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 

BURSA 
Mehmet Turgut 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Rcfet Sergin (iB.) 

ÇANKIRI 
I>ursun Akçaoğlu 

Fevzd Fırat 

Cahit Karakaş 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

»Kemal Doğan Sungun 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

ELAZIĞ 
Nuıteıttin Ardıçoğlu 

[Çekınserlerf 

ADANA KASTAMONU TEKİRDAĞ 
Ali Karc^ I. Hakkı Yılanhoğlu Kemal Nebioğlu 

BlTLlS ORDU YOZGAT 
Zarife Koçak Ferda Güley Celâl -Sungur 

[Oya katilmıyanlar] 

[Reddedenler] 
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ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Paınnli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Yahya Kanbölat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İSTANBUL 
Suphi Baykaın 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanh 
A. Coşkun Kırca 

Orhan Seyfi Orhon 
İl hami Sancar 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem (B. 
Arif Ertunga 
Nihad Kürşad (B.) 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (1.) 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
ihsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Şaban Erik 
ismet inönü 

MAN ISA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoglu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erklin 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğam 

Hayrettin Uysal 
SAMSUN 

Kâmran Evliyaoğlu 
Namık Kemal Tülezoglu 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoglu 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Mahmut Çetin 

.VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 

[Açık üyelikler] 

Adama 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Yekûn 
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Orman Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesin hesap kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
\ (Teklif kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Top al oğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilla 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdiülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım öoşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Bren 
Recai Ergüder 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 324 

Kabul edenler : 284 
Reddedenler : 35 
Çekinserler : 5 

Oya katılmıy anlar : 12.1 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
II. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
Yüzbaşı 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğhı 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

Feyzi Kalfagil 
il hami Ertem 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinejek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angj 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 
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Sabrı özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argom 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
MuhMdin Güven 
Abdurrahmaın Şeref Lâç 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
I. Hakkı Tekinel 
O. Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMÎB 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 

Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Settar îksel 
Şinasi Osrna 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
M. Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaettin tzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Fakih özfakih 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 

Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binici-oglıı 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

- MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
S ey fi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş, 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Maden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
llyas Kılıç 
Selâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattkı Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SIÎRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedirettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâbattin Güven 
Ahmet Şener 
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Ömer Usta 
TUNCELİ 

Kenan Aral 
UEFA 

Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

ANKARA 
1. Sıtkı Hatipoğlu 

AYDII^ 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemal Yılmaz 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

Ramazan Tekeli 
UŞAK 

Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 

[Reddedenler] 

GÎRESUN 
Ali Cüccoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İÇEL 
ismail Çatal.oğlu 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 

IZMlR 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Arar 

KONYA 
ismet Kapısız 
Seyit Faruk Önder 

MALATYA 
Mehmet De]'ikaya 

MARAŞ 
Vefik Pirinççioğln 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Seyfi Sadî Pencap 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

Cahit Karakaş 

S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

SlNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TRABZON 
Hamdı Orhon 

URFA 
Bellice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoglu 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

ADANA 
Ali Karcı 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

[Çekin serler] 

KASTAMONU 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

ORDU 
Ferda Gül ey 

[Oya katılmıyanlar] 

YOZGAT 
Celâl Sungur 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 
AFYON (KARAHÎSAR 
Murat öner 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Osman Bıölükbaşı (I.) 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Uasajı Tez 

Ahmet Üstün 
ANTALYA 

Rafet Eker 
ARTVİN 

Turgut Altunkaya 
BALIKESİR 

Enver Güre1 i 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 

Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaşj 

BURSA 
İbrahim öktem 
M'ehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

DENİZLÎ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Atıf Şıohoğlu (B§k. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

ELAZIĞ 
Nurtettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Adil Sağıroğlu 
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ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuaoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul G-azi Sakarya 

GAZİANTEP 
AH İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GÎRESUN 
Kudrelt Bosuter 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 

(Başkan) 
Orhan Erkanh 
A. Coşkun Kırca 
O. Seyfi Orhon 
İlhamı Sancar 
Fuad Sirmen 

Ahmet Tahtakılıç 
İZMİR 

Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Nihad Kürşad (B.) 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
İhsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Şaban Erik 

Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NlĞDB 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 

RIZH 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 

Hayrettin Uysal 
SAMSUN 

Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOfeAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Mahmut Çetin 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 

[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Yekûn 

»&<{ 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1964 bütç e yılı Kesinhesap kanun tasarısına verilen oyların 
sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atal'ay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 320 

Kabul edenler : 279 
Reddedenler : 37 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 1215 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul 

H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
öihat Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK! 
Şadı Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet GeboloğJu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

edenler] 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ab met Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 

Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılııçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabrı Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
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TaLât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
Selim Sarper 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusav 
Kesit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 

Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü. 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofııoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş i 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Pakih Özfakih 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

Hamit Fendoğlu 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet üzsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşıtan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdı Mağden 
Şadı Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Ydmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 

Üyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültckin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
İlyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bodrett ;u Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
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Orhan Dengiz 
VAN 

Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemal Yılmaz 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

ADANA 
Ali Karcı 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

AFYON KARAHİSAR 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 

AMASYA 
Ahmet Demir ay 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı (1.) 
t. Sıtkı Hatipoğkı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

Neşet Tanrıdağ 
ZONGULDAK 

Talât Asal 
Bülent Eccvit 

[Reddedenler] 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Aid Aybar 

İZMİR 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Arar 

KONYA 
Seyit Faruk Önder 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MARAŞ 
Vefik Pirinçeioğiu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

SAMSUN 
yaşar Akal 

SİNOP 

Hilmi İşgüzar 

[Çekinserler] 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

KASTAMONU 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDTN 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 

Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çclikbaş 

BURSA 
Sadrcttin Çanga 
İbrahim Ökteım 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Nurettin Ok (Bş,k. V. 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 

Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Telkin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 

Metin Cizreli 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 
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GİRESUN 
Kudret Bosuter 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Talisin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

ÎÇEL 
ismail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Suphi Baykan 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Soy fi Orhon 
İlhamı Sancar 
Fuad Sirmcn 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
î»met Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet tnönü 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Keımalî Bayazıt 

[Açık ü 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 

yelikler] 

1 
1 
1 

1 
1 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal PaLaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
AH Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 

Yekûn 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müd irlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı Katml edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Güıek 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali ihsan Uhıbahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ANTALYA 
Nevzat Şener 
Ali öelâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ah/met Dallı 
Orhan Bren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 315 

Kabul edenler : 273 
Reddedenler : 37 
Çekinserler : 5 

Oya katılmıyanlar : 130 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytag 
Cihat Bıilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 

Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Plami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkcl 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydü 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ilhamıi Ertem 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Soyfi öztürk 
Ertuğıul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
t. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
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Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlıı 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
îrf an Aksu 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahmaaı Şeref Lâo 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar tksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer. Şamiloğlu 

KASTAMONU I 
A. Muzaffer Akdoğanh I 
Ahmet Şevket Bohça I 
Sabri Keskin I 
Osman, Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu I 
Feyyaz Koksal I 
Vedat Âli Özkan I 
Mehmet Yüceler I 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün I 
Arif Hikmet Güner I 
Mehmet Orhan Türkkanl 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir I 
Mehmet Güver I 
Süleyman Onan, I 

KOCAELİ 
Sedat Akay I 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu I 

KONYA I 
Lütfi Akdoğan I 
Selçuk Aytan I 
Bahri Dağdaş I 
Hasan Dincer I 
M. Ziyaeddin Izerdcm. I 
Mekki Keskin I 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan I 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez I 
Mehmet Ersoy I 
Kemal Kaçar I 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan I 
Hamit Fendoğlu I 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu I 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu I 
Süleyman Çağlar I 
Muammer Dirik I 
Mithat Dülge | 
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önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

M ARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Ay bar 
S ey fi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NlflDFı 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
tlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SÜRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasnzoğlu 

VAN 
Muslih G-örcntaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sıungun 
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[Reddedenler] 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemal Yılmaz 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZDİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 
' ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kemal Sanibrahımoğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı (1.) 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 

İZMİR 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERİ " 
Fehmi Cumalıoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Arar 

KONYA 
İsmet Kapısız 
Seyit Faruk Önder 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 

MARAŞ 
Vefik P'rinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Seyfi Saçli Pencap 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Bsatoğlu 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

[Çekin serler] 

ADANA 
Ali Karcı 

BİTLİS * 
Zarife Koçak 

KASTAMONU 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

ORDU 

Ferda Güley 

YOZGAT 
Celâl Saınıgur 

[Oya katilmıy anlar] 

Alparslan Türkeg 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Rafet Eker 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî İslimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yatmaz 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Deımir 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
ibrahim öktem 
Mehmet Turgut (B.) 

Bahri Yaanr 
ÇANAKKALE 

Şefik İnan 
Refet Sergin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Mötin Cizreli 
Reeai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi özoğul 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satı* 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçjek 
Adil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudr'et Bosuter 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
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HATAY 
Reşıat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İSTANBUL 
Çotin Altan 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
Ilhami Sancar 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 

ÎZMÎR. 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Âdil Kurtel ' 
Osman Yeltekin ' 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmug 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 

[Açık ü 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Rifat Baykal 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nennin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RtZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğam 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Namık Kemal Tülezoglu 

yelikler] 

1 
1 
1 
1 
1 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
T T T V 1 •• 

Hasan Unlu 
URFA 

Mahmut Çetin 
VA.N 

Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 

Yekûn 

* * • * 
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Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fen işleri Saymanlığının 1964 ve 1965 yılları bilançolarının 
onanmasına dair kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Plasan Aksay 
Ali Bpzdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Tıopaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila* 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Alıi İhsan UlubahşÂ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 295 

Kabul edenler : 263 
Reddedenler : '2/9 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 150 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Plasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

— 12 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
A.bdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğliu 
Hasan Değer 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

4 — 

Kevni Nedimoğlu 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabrı Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Cüli 
Talıât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

> 
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İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Sere.? Lâç 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 

Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memdııh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akça! 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemali Doğan Sungun 
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[Reddedenler] 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
M. Kemal Yılmaz 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyücc 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

GİRESUN 
Ali Cüce oğlu 

M. Kemal Çilesiz 
İÇEL 

ismail Çataloğlu 
İSTANBUL 

Sadun Areıı 
Hüseyin Ataman 

KARS 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

KOCAELİ 
ismail Arar 

KONYA 
ismet Kapısız 
Seyit Faruk Önder 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MARAŞ 
Vefik Pirin çcioğkı 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pcncap 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

ADANA 
Ali Karcı 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kemal Sarıibrahimoğlıı 
ibrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Bıölükbaşı (I.) 
I. Sıtkı Hatipoğkı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Raf et Eker 

[Çekinserler] 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

[Oya katdmıyanlar] 

ORDU 
Ferda Güley 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (di.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ibrehim öktem 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Metin Cizrcli 
Rccai İskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagüıı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursal oğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaım 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
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Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Nihad Kürşad (B.) 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Âdü Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlıı 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 

Vefa Tanır 
KÜTAHYA 

Himmet Erdoğmuş 
MALATYA 

Şaban Erik 
Lfttfi Erliyaoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu^ 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Keımalî Bayazıt 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Ncrmin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Eıkin 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaöğlu 
Namık Kemal Tüllezoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

[Açık i'ıyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
istanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 5 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Alli Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Bchice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 

»9<i 

~- 127 — 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

56 NCI BİRLEŞİM 

1 . 3 . 1968 Cuma 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının. Tahnbot ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

2. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Gö
ğüs re 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanu
nunun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm 
v Tanıtma ve Adalet komisyonları raporla
rı (2/41) (S. Sayısı : 128 ve 128 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

3. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
mın teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

4. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Ad'alet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 .12 . 1967] 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

7. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
mıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

8. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve 188 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 17 . 1 . 19681 

9. — Erzurum Milletvekili tsunail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu 
ve Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
tüzük teklifleri ile istanbul Milletvekili Nuri 
Eroğan'm, Millet Meclisi içtüzüğünün 157 nci 
maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/596) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1968] 

10. — Ceza işlerinde karşılıklı Adlî Yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu-
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lımduğu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/147; Cumhuriyet Se
natosu 1/729) (S. Sayısı : 145 ve 145 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1968] 

11. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Dilekçe Kanma Komisyonu Genel Kurulunun 
30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19 ve 19 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 522) [Dağıtıma tarihi 7 . 2 . 1868] 

12. — Siirt Milletvekili Süreyya öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Millet
vekili îlhami Sancar'm, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Önergesi 
ve Dilekçe Karıma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(MilHet Meclisi S. Sayısı : 20 ve 20 ye 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 442) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 .1968) 

13. — Amasya Millet vekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/5; Cumihuriyet Sena
tosu 4/68) (Milet Meclisi S. Sayısı : 21 ve 21 e 
1 nci ek; Cumihuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 .1968) 

14. — İzmir Milletvekili thsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet 
Senatosu 4/73) (Millet Meclisi S. Sayısı : 237 
ve 237 ye 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 772, 772 ye 1 nci ve 2 nci ekler) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 .1968) 

15. — İzmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 

9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Kom'iısyo-
nu raporu. (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet 
Senatosu 4/71) (Millet Meclisi S. Sayısı : 238 
ve 238 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S, Sa
yısı : 771, 771 e 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 .1968) 

1/6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 7 . 1905 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Sena
tosu 4/72) (Millet Meclisi S. Sayısı : 239 ve 
239 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
773, 773 e 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968) 

17. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dil ökçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Senato
su 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240 ve 240 a 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968) 

18. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Baş/bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/37) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1968) 

19. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadiri Eroğan'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması (hakkında Başlbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet fcomdsyoınlarıınclıaın mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/48) (S. Sayı
sı : 485) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968) 

20. — Adana Milletvekili Ali. Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/62) (S. Sayısı : 486) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 .1968) 

21. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazılığmm 
kaldırılması ihıakkında Başıbakanlık tezkerem 



ve Anayasa 've Adalet komisyonlarından mü-
rekp Karma Komisyonu raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 487) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968) 

22. — Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'-
num yasama dokuınulmıazlığınım kaldırılması 
hakkında B'aşjbakamlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Anayasa ve Adalet 'komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/76) (S. Sayı
sı : 488) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968) 

23. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'num yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komiisyonr aporu. (3/77) (S. Sayı
sı : 489) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968) 

24. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'im yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başıba'kanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından ımürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/79) (S. Sayısı : 490) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 .1968) 

25. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Baztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet konnisyomlarındam mürekkep 
Karıma Komisyon raporu. (3/86) S Sayısı : 
491) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

26. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat Âli 'Özkan'ım yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması 'hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/90) (S/Sayısı : 492) [Da
ğıtma tarilhi : 8 . 2 . 1968] 

27. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/172) (S. Sayısı : 493) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

28. — Diyarbakır Milletvekili Metin 
Cizreli'niın yasama dokunulmazlığının kal-

'dırılması hakkında Başbakanlık teskeresi ve 
, Anayasa ve Adalet komisyonlarımdan mürek

kep Karma Komisyon raporu. (3/177) (S. Sa
yısı : 494) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

29. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kımda Başlbakamlık tezkeresi ve Anayasa ve 
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Adalet 'komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/254) (S. Sayısı : 495) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

30. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasanına dokunulmazlığımın kaldırılması hakkın
da Başlbakamlık tezlkenesi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/262) (S. Sayısı : 496) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

31. — Adana Milletvekili Turhan Düligil'-
in, yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/315) (iS. Sayısı : 497) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

32. — Çanakkale Milletvekili öihad Babam'-
ıın, yasama dokunulmazlığınım kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/323) CS. Sayısı : 498) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

33. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'm, yasama dokunulmazlığınım kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/330) (S. Sayısı : 499) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

34. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
im yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/338) (S. Sayısı : 500) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

35. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şev
ket Bohça'nın yasama dokunulmazlığımın kal
dırılması hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Kanma Komisyon raporu. (3/342) (S. Sa
yısı : 501) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

36. — Denizli Milletvekili Muzafer Ka-
ran'm yasama dokunulmazlığınım kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/363) (S. Sayısı : 502) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

37. — ıSaımsun Milletvekili Kâmuıraın Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığınım kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ama-



yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayısı : 
503) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

38. — İsıtanıbul Mi llleıt vekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/395) (S. Sayısı : 504) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

39. — Amtailya MilHetvekili Osman Yüksel'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/403) (S. Sayısı : 505) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

40. — Isıtaınibul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/404) (S. Sayısı : 506) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

41. — fetanlbujl Milletvekili Çetin Altan'ın 
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/405) (S. Sayısı : 507) 
[Dağıtma tarihi : 8 -. 2 . 1968] 

42. — lıstamlbull Milletvelkili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/427) (S. Sayısı : 508) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

43. — Çanakkale Milletvelkili Gihaıd Ba-
ban'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/448) (S. Sayısı : 509) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

44. — İstanbul Milletvelkili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/449) (S. Sayısı : 510) ([Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

45. — tsıtanlbul Milletvekili Abdurınahman Şe
ref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman Yüksel'in 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak-
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I kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/452) (S. Sayısı : 511) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

46. —- Manisa MiAleıfcveıkiM Muıam/mıer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/455) S. Sayısı : 512) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

47. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/475) (S. Sayısı : 513) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 1968] 

48. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
I lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/476) (S. Sayısı : 514) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

49. — Adana Milletvekili Turhan DilligiPin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/480) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma 
tarihi - 8 . 2 . 1968] 

50. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'ıın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/481) (S. Sayısı : 516) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

51. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/482) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

52. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/484) (S. Sayısı: 518) [Dağıtma tari
hi : 8 .. 2 . 1968] 

53. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak-
I ki Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal

dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı: 519) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

54. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/486) (S. Sayısı: 520) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

55. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/487) (S. Sayısı: 521) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

56. — Giresun Milletvekili İbrahim E tem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/502) (S. Sa
yısı: 522) [Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

57. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/513) (S. Sayısı: 523) 
[Dağıtma tarihi 8-. 2 . 1968] 

58. —• İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/514) (S. Sayısı: 524) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

59. — Istan'bul Milletvekili Çetin Altan'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/515) (S. Sayısı : 525) 

• [Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

60. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3 / 516) (S. Sayısı: 526) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

61. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

raporu (3/525) (S. Sayısı: 527) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968] 

62. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/531) (S. Sayısı: 528) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

63. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekekp Karma 
Komisyon raporu (3/532) (S. Sayısı: 529) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

64. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekekp Karma Ko
misyon raporu (3/539) (S. Sayısı: 530) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

65. — İstanbul Milletvekili Çetin Alt an'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekekp Karma Komisyon 
raporu (3/542) (S. Sayısı: 531) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968] 

66. — Adana Milletvekili Turhan DilligiPin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/546) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

67. — Adana Milletvekili Turhan DilligiPin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/547) (S. Sayısı : 533) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

68. — Adana Milletvekili Turhan DilligiPin, 
yasama dokunulmazlığının kaldıırılması hakkın-
ra Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora (3/548) (S. Sayısı : 534) [Dağıtana ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

69. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-



misyon rapora (3/550) (ıS. Sayısı : 535 [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

70. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
•raporu (3/579) (8. Sayısı : 536) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

71. — Antalya Milletvekili Osman Yüksek 
S erden geçti'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/580) (S. Sayısı : 
537) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

72. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaer-
kek'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/585) (S. Sayısı : 538) [Da
ğıtıma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

73. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/586) (S. Sayısı : 539) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

74. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydm'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
Taporu. (.3/590) (S. Sayısı : 540) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

75. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/593) (:S. Sayısı : 541) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

76. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/595) (S. Sayısı : 542) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

77. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in. 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 

rapoıru. (3/596) (S. Sayısı : 543) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

78. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şevket 
Bohça'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Koanasıyon rapoıru. (3/597) (S. Saısı : 544) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

79. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/601) (ıS. Sayısı : 545) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

80. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/602) (ıS. Sayısı : 546) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

81. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın. . 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/603) (S. Sayısı: 547) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] * 

82. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/604) (iS. Sayısı : 548) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

83. — Adana Milletveküi Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/611) (S. Sayısı : 549) [Dağıt
ma tarihi : .8 . 2 . 1968] 

84. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/615) (S. Sayısı : 550) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

85. — Adana Mü'letvekili Turhan Dilligü'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis-



yon raporu (3/636) (6. Sayısı : 551) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

86. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/664) (S. Sayısı : 552) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

87. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/665) (S. Sayısı: 553) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

88. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/666) (S. Sayısı ; 554) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

89. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/671) S. Sayısı: 555) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

90. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/675) (S. Sayısı : 556) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

91. — Adana Milletvekili Turhan DilligiTin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/676) (S. Sayısı : 557) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

92. — Siirt Milletvekili Abdülhalim Aras'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/679) (S. Sayısı : 558) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

93. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/53) (S. Sayısı : 562) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

94. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/64) (S. Sayısı : 563) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

95. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ye Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/81) (S. Sayısı : 564) [Dağtıma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

96. — Antalya Milletvekili H. Fehmi Bozte-
pe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/87) (S. Sayısı : 565) [Dağıt
ma tarihi : 8.2.1968] 

97. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 566) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 .1968] 

98. — Ankara Milletvekili A. Rıza Çetiner'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/362) (S. Sayısı : 567)' [Dağtıma 
tarihi : 8 . 2 .1968] 

99. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adaılet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : 568) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

100. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/447) (S. Sayısı : 569) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 .1968] 

101. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa vt Adal«t 



komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/684) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

102. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'in ya
şarma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/685) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

103. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/686) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

104. — Trabzon Miletvekili Ahmet Çebi'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/700) (S. Sayısı : 573) ([Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

105. — İstanbul Milletvekili Orhan Sayfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/706) (S. Sayısı : 574) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

106. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce
lerin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/707) (S. Sayısı : 575) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

107. — Zonguldak'Milletvekili Bülent Ece-
vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/708) (S. Sayısı : 576) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

108. — İzmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu, 
Gaziantep Milletvekili Ali thsan Gröğüş ve Niğ
de Milletvekili Selâhattin Hakkı Esatoğlu'nun 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 4-da-
let komisyonlarından mürekkep. Karma Komis
yon raporu (3/709) (S. Sayısı : 577) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

109. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-

8 — 
I da Bajşıbalkanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/741) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

110. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başba'kanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve , Adalet komisyonlarından mürekkep 

I Karma Komisyon raporu (3/742) (S. Sayısı : 
579) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

111. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
I gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
I hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
I Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu (3/743) (S. Sayısı : 580) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

112. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
I gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
I hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
I Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu (3/744) (S. Sayısı : 581) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

113. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
I gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
I hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
I Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu. (3/745) (S. Sayısı : 582) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

114. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
I gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
I hakkında Başbakanlık tezkeresi, ve Anayasa r e 

Adalet komisyonlarından mürekkep. Karma Ko
misyon raporu (3/746) (S. Sayısı : 583)' [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

115. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
I gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
I hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa re 
j Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
I •ni'syon raporu (3/747) (S. Sayısı : 584) [Da

mıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

I 116. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
1 Orhun'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl-
I ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana-
I yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
J Karma Komisyon raporu (3/749) (S. Sayısı : 
I 585) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 



117. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa re Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/750) (S. Sayısı : 
586) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

118. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başkakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/751) (S. Sayısı : 
587) [Dağıtma tarihi - . 8 . 2 . 1968] 

119. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/752) (S. Sayısı : 588) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

120. — İstanbul Milletvekili Çetin Al tan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/753) (S. Sayısı : 589) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

121. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/754) (S. Sayısı : 590) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

122. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm, 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/756) (S. Sayısı : 591) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

123. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/762) (S. Sayısı : 592) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

124. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/763) (S. Sayısı : 593) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

125. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/764) (S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : S . 2 . 1968] 

126. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/766) (S. Sayısı : 595) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

127. — Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürelkkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/774) (S. Sayısı : 596) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

128. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyon lamdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/775) (S. Sayısı : 597) [Da
ğıtma tarihi : 8 . .2 .. 1968] 

129. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/776) (S. Sayısı : 598) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

130. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal 'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlak tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/781) (S. Sayısı : 599) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

131. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Ananasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (S/782) (S. Sayısı : 600). [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

132. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/783) (ıS. Sayısı : 601) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 



133. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/784) (S. Sayısı : 602) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

134. — Ankara Milletvekili Eıza Kuas'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/785) (S. Sayısı : 603) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

135. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/789) (S. Sayısı : 604) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

136. — Malatya Milletvekili Hamit Fendoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/790) (S. Sayısı : 605) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

137. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/793) (S. Sayısı : 606) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

138. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/794) (S. Sayısı : 607) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

139. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/805) (S. Sayısı : 608) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

140. — Adana Milletvekili Turhan DiUigiF-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/806) (S. Sayısı : 609) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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141. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-

in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/807) (S. Sayısı : 610) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

142. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/808) (S. Sayısı : 611) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

143. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/809) (S. Sayısı : 612) [Dağıtma ta
rihi : 8. 2 . 1968] 

144. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/810) (S. Sayısı : 613) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

X 145. — Umumi hayata müessir âfetler 
dolâyısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı 
Kanunun bâzı mdadelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kamın tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sa
yısı : 159 ve 159 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1968] 

X 146. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlü
ğü 1964 Bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/702), 1/223) 
(S. Sayısı : 631: [Dağıtma tarihi : 13.2.1968] 

X 147. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 
1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/772, 1/170) 
(IS. Sayısı : 628) [Dağıtma tarihi ; 15.2.1968] 
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X 148. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü

ğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/771, 1/175) (S. Sayısı : 629) [Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 .1968] 

X 149. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/694, 
1/221) (S. Sayısı : 630) [Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1968] 

X 150. — Sivil Savunma İdaresi Fon İşleri 
Saymanlığının 1964 ve 1965 yılları rapor ve bi
lançosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkere
leri ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/411, 
3/565) (S. Sayısı : 632) [Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1968] 

151. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
amn, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, 
Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (2/365) (S. Sayısı : 651) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1968] 

152. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
•Sayıştay Başkanlığı 1966 yılı Kesinhesabı hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporları (5/40) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 2 .1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunu* teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 çer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 

2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 .12 .1967] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'm, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

4. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (S. 
Sayısı : 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi, : 23 . 12 . 1967] 

X 5. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 6. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve Içhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 .12 .1967] 



8. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmeği hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 re 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1967] 

9. — 3)530 sayılı Kamunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı re bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmeli hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
içimleri re Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 10. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ye 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/170) 
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967) 

11. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonları ra
porları (2/124) (S. Sayısı : 432 ve 432 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 

X 12. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan »onraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 .1967) 

X 13. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
nunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(S. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

14. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortalan kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta-
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I sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçligil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşma katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Al-
tıner'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 
433 ve 433 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
25 . 12 . 1967] 

16. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri haJkkmdaiki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları. (1/363) 
(S. Sayısı: 443 ve 443 e 1 nci ek) ]Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967] 

17. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
I raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es-
| ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-

beccel Morkoç hakkında 4547 s-ayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtıma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

18. — Umumî Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 407) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967] 

19. —• Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/379) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 1 . 1968] 

20. — Uşak Milletvekili Fahri Uprasızoo-lu'-
nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve içişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 .1968] 

21. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği Kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür-

| kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 



ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 

X 22. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkımda kamum tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im .Sarıgöllü ve 11 'arkadaşımın, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, 
İçdşleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçollen 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 
273 e 1 mci ds) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

X 23. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı * 274 
ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

24. — Bursa Milletvekili Sadrcttin Ganga ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 
ve 275 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 16 . 1 . 1968) 

25. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 1 . 1968] 

26. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/217) (S. Sayı
sı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
17 . 1 . 1968] 

27. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(G) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 1968] 

28. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 6 
arkadaşının, kadro dolayısiyle açıkta kalanların 

açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emeklilik
lerine sayılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/511) (S. Sayı
sı : 477) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1968] 

29. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/408) (S. Sayısı : 478) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 1968] 

30. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ve eklerinin Tarım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek Kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/413) (S. Sayısı : 479) [Dağıtma tarihi : 
18 . 1 . 1968] 

X 31. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çime, Trabzon Milletvekili Ahmet Semer ve 10 
arkadaşı ü e Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik İmci'nim, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tanım ve Plân komisyonlarım
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci eik) [Dağıtma tarihi i 26 . 1 . 1968] 

32. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 33. •— Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet. Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 2Ş7 ye 1 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 34. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 



raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nei ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 35. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nei ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

36. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nei maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 614) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

37. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve Plân 
komisyonları raporları (2/351) (S. Sayısı : 621) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

38. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve, Ankara Milletvekili llyas Seçkin'in, 15 
Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 
nei maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

39. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tanm ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

40. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme «Re
habilitasyon» tesislerine verilecek döner ser
maye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı mad
deler eklenmesfine dair 641 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonları raporları (1/454) (S. Sayısı : 
633) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 .1968] 

41. — Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe 
kurulması hakkında kanun tasarısı ile Kasta
monu Milletvekili Sabrli Keskin ve 173 arka-
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daşmm, Kastamonu ilint bağlı (Bozkurt) adı 
ile bir ilçe kurulmasına ait kanun teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nm, Bozkurt adiyle bir ilçe 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/446, 2/557, 
2/592) (S. Sayısı : 634) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

X 42. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri1, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 43. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (ıS. Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nei ek) [Dağıtıma tarihi : 15.2,1968] 

44. — 931 sayılı İş Kanununun 110 ncu mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Çalışma ve Ulaştırma komisyonları 
raporları (1/471) ('S. Sayısı : 652) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 2 . 1968] 

45. — Kocaeli Milletvekili İsmail Arar ile 
Tokat Milletvekili İrfan Solmazer ve iki arka
daşının, Yasama Meclislerinin duş münasebetle
rinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 19'64 ta-
rihlli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/565, 2/619) (S. Sayısı : 627) [Dağıt
ma tarihi : 21 . 2 . 1968] 

X 46. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de 
imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaalrı 
halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya 
(CIV) ek Andlaşmanm, protokollerinin ve ni
hai Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1968] 

47. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
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huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi : 
20.2.1968] 

48. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin seçimlerinde uygulanacak hükümler hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Anayasa 

komisyonlarından 5 üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/100) (S. Sayısı : 73 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 27.2.1968] 

49. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 659) 

1 [Dağıtma tarihi : 27 . 2 .1968] 





Afyon Karahisar Milletvekili Murat Öner, Manisa Milletvekili Mus
tafa Ok ve Zonguldak Milletvekili Kâmil Kırıkoğlu'nun, Köylerimi
zin kalkınması hususunda Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair 

önergesi (11/69) 

MÎLLET MECLlSÎ SAYIN BAŞKANLIĞA 

Aşanda tafsilâtiyle açıklandığı tora bulundukları yerlerde kallnndınlmaları mümkün olmir 
yan içinde 4 ilâ 5 milyon vatandaşımızın barın:V.ğı miktarı 15 bini a^an köylerimiz için Sa
yın Stileyman Demire1, ve Hükümeti, ne Beş Yıllık Plln ne de, 1968 programı ile hiçbir tedbir 
vo politika getirmemiştir. 

Şöybki; 
1. Giriş : 
Kalkınma, tüm millî gücümüzü kalkınma çabaları içinde aktif kılabileceğimiz ve elde- edi

len sonuçlaıdan sosyal adalet ilkesine dayalı ola uk tüm halkımızın ve topluluklarımızın yarar
lanmalarını gerçekleştirerek şartları sağlıyabi .dibimiz takdirde millî kalkınma niteliğine ulaşaı-
bil-lj. 

Bu bakımdan köy toplumlarımızın, millî kalkınma hedeflerine ulaşabilmemiz için katma 
vo yararlanma açısından, başka bir deyişle köy topluluklarımızın sahibol'duklan tüm kaynak
ları ile millî kalkınma çalışmalarına katılmalarının ve elde edilen sonuçlardan, sosyal ada
let ilkeleri k/nde vo bugüne kadar meydana gelmiş dengesizlikleri de telâfi edecek bir bi
çimde yararkndmlmalannm, millî kalkınma çalışmalarımız içinde kendine özgü . gerekliliği 
ve önemi vardır. 

Gerçekteni, büyük bir çoğunluğu okuma - yazma bilmiyen, cH'tim olanak1 arından 'sınırlı ola
rak yararlanabilen; anauğraşı dalları olan tarımda, tarımsal yapı ve •tarım teknolojisiyle 
tarım ararlarının ilkelliği gibi nedeni erle az üretebilen vo pazarlama düzeninin yetersizliğinden 
Ötürü büyük gelir kaybına uğrryr.m, yıllık gclh* seviyesi ciddî olarak düşük; asgari % 2,5 n 
Verimlilik yaş içindeki ölüm. oranı çok yüksek, bedonme olanakları ve koşullan geliştirilmeye muh
taç ; % 05 i standart köy yolundan, % 98 i elektrikten yoksun, % 64 ü içme suyundan ya ta
mamen yoksun ya da yetersiz içme suyuna sahip; kalkınma konusunda sahıbolduklan tüm 
kaynaklan en isabetli ve verimli bir şekilde değerlendirmekte ilgili koşullara kavuşamamış; ça-
lr.ma haklarını kısıtlıyan çeşitli olumsuz koşullar] ı karşı karcıya bulunan ve toplam nüfusumuzun 
büyük bir çoğunluğunun yalamakta bulunduğu (il - ilçe ölçüsüne göre % G5,G, onbin nüfus ölçü
süne göre % 70.8) köylerimizi ve köylü nüfusumuzu, insanlık haysiyetinin gerektirdiği asgari ya
şama düzeyine kavuşturmaya yönelmiş ve plânlı kalkınma döneminde daha da hızlanmış olan türil 
çalışmaları kalkınma gayretlerimizin yarattığı ve geliştirdiği olanaklara ve köy nüfusumuzun bi
linçli olarak gösterdiği daha iyi yasama düzeyine ulaşma isteklerine paralel ve her ikisiyle de oran
tılı olarak geliştirip, hızlandırarak bir yandan köylü uüfusumuzun eğitim, sağlık, beslenme, içme 
suyu, yol, elektrik, konut gibi temel ihtiyaçlarını cevap vermek; diğer yandan köylü nüfusumu
zun yakından ilişkili olduğu tarım sektöründe verimliliği ve toplam üretim miktarını artıracak ve 
gelir dağılımım sosyal adalet ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirecek ortamı yaratarak köylü 
nüfusumuzun gelir seviyesini yükseltmek ve onlvın çalışma haklarını kısıtlıyan her türlü olumsuz 
koşulları giderecek tedbirleri, ekonomimizin geliş" -m içinde ele alarak, tüm aktif köylü nüfuslunu
zun kalkınma çabalarına katkıda bulunacak düzeye ulaştırılmalarını sağlamak, millî kalkınma dâ
vamızın, köylü nüfusumuzu asgari yaşama düzeyine kavuşturmak yönünden temel bir amacı; köy
de yaratılacak kalkınmanın doğal bir sonucu olarık, ekonomimizin diğer dallarına yapacağı önemli 
katkılardan dolayı da temel bir dayanağı niteliğindedir. 

2. Amaçlar : 
a) Köylü nüfusumuzun yaşama standartlarım, insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşama düzeyi

ne Ulaştırabilmek için : > 1. .' 
(1) Köylerimize, onların, gerekli bilgi ve kabiliyetlerle donatılarak yetişme ve gelişmelerini 

sağlamak için temel eğitim vermek ve köylülerin, temel eğitim üstünde Devletçe sağlananReşitti 
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kademedeki eğitim olanaklarından yararlanabilmeleri için fırsat 'eşitliği ilkesinin gerektirdiği her 
türlü tedbiri almak, 

(2) Köylülerimizin ruh ve beden sağlığını korumakla ilgili olarak hasta olan köylüye eşit ba
kım olanakları sağlamak; tedavi edici hekimliğe paralel olarak koruyucu hekimliği köylüye ulaş
tırmak ve köylünün sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyini yükseltmek; çocuk sağlığı ve yaşlı
ların bakımı konularında gerekli özel tedbirleri almak, köy kademesinde sağlık personelinin sayı
ca yetersizliği ve bölgeler arasında dengesiz dağılışının sağlık hizmetlerine yaptığı olumsuz etkileri 
gidermek, 

(3) Köylülerimizin beslenme bilgi ve koşullarını geliştirecek sosyal ve ekonomik tedbirleri al
mak, 

(4) Köy ve köylünün yol, içme suyu, elektrik ve konut gibi insan haysiyetine yaraşır bir ha
yatın en ilkel ihtiyaçlarının sağlanması konusunda, bugüne değin sunulabilen hizmetlerin konunun 
önemine göre sınırlılığı ve köylünün istekleri de dikkate alınarak, hizmet sunma gücünü, halkın 
gönüllü katılmasını da teşvik ederek artırmak, 

(5) Köylü nüfusumuzun yakından ilişkili olduğu tarım sektöründe verimliliği ve toplam üre
tim miktarını artıracak ve gelir dağılımının sosyal adalet ilkesine uygun bir şekilde olmasını sağ-
lıyacak ortamı yaratarak, köylülerimizin gelir seviyesini yükseltmek, 

b) Köylülerimizin insanlık haysiyetine yaraşır asgari yaşama düzeyine kavuşturulması süresi
ni kısaltmak ve köye hizmet sunma gücümüzü ve hızımızı artırmak için, onların anaçalışma dalı 
olan tarım sektöründe toplam nüfusufuzun beslenme koşullarını geliştirecek; tarımsal ihracat kapa
sitemizi artırarak ve sanayiimizin hammadde ihtiyacını karşılıyarak sanayileşme hareketimizin 
gerçekleştirilmesine yardım edecek yönde üretimi artırmak. 

3. tikeler : 
a) Köylülerimizin, millî kalkınma çabalarımıza mümkün olan tüm olanaklariyle ve gönüllü ola

rak katılmaları demokratik yollarla gerçekleşti'.:lecek ve elde edilen gelir ve refahtan bugüna ka
dar çeşitli dengesizlikler sonuca uğradığı kayıplarda dikkate alınarak, sosyal adalete uygun pay 
almaları sağlanacaktır. 

b) Köye dönük kamu hizmetleri, alt yapı yatırımları ve sosyal nitelikteki yatırımların yurt 
içinde dengeli dağılımının yanında, çeşitli nedenlerle geri kalmış bölge ve yörelere öncelik verile
cektir. 

c) Köy sorunlarını çözmeye yönelmiş tüm çalışmalar, köy topluluklarının özellikcrine ve ger
çeklerine dayalı olarak yürütüleceği gibi; toplum yapısını kalkmmıya en elverişli ortam yarata
cak yönde geliştirmekle ilgili çalışmalarda yöntemler ve araçları yönünden de ortak esaslardan 
hareket edilecektir. 

d) Köye götürülen hizmetlerin daha etkili olabilmesi için, hizmetlerin götürüleceği ortamın 
araştırılması, hizmetlerin kısa ve uzun süreli programlar şeklinde hazırlanması, uygulanması ve 
hizmetlerin birbirini tamamlayıcı bir bütünlüğe kavuşturulabilmesi için, anılan faaliyetlerin ufak 
toplum birimlerine en yakın idari kademelerde düzenlenmesine özel önem verilecektir. 

e) Memleketimizdeki ekonomik ve sosyal yapının kalkınma hedeflerine göre değişmesinin ger
çekleştirilmesine tarımda çalışan nüfusun tarım dışı sektörlere aktarılması gerekmektedir. Anılan 
sosyal hareketlilik, köyün ve sosyal hareketlilik sonucu köyden diğer sektörlere aktarılacak nüfu
sun daha gelişmiş bir hayata kavuşturulmalarını sağlıyacak sağlamlıkta düzenlenecektir. 

f) Tarımsal üretimin artırılmasını kısıtlıyan başlıca faktörler olarak gözüken tarımsal bünye, 
teknoloji, üretim araçları ve pazarlama ile ilgili sorunların çözüm yoluna kavuşturulmasında Dev
letçe yapılacak çalışmalara paralel olarak, bilhassa küçük ve orta tarımsal işletm'elerin çok amaçlı 
kooperatifler şeklinde örgütleşmeleri teşvik edilip, desteklenecektir. 

g) Köy topluluklarının sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmiye yönel
memiş tüm hizmetler arasında, köy topluluklarının gelişme için istediği ve gelişme yönünde etkilen
diği unsurların bir bütün haline geldikleri zaman, daha büyük sonuçlar alındığı ve kaynak israfı» 
m önlediği gerçeklerine dayalı olarak, her kademede koordinasyon sağlanacaktır. 
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4. Köy tanımı ve köyle ilgili bilgiler : 
a) Türkiye'de şehirleri, kırsal yerleşimlerden özellikle köyden ayırdetmck için farklı ölçüler

den hareket edilmektedir. Bu bakımdan köy tanımını bu ölçülerin ışığında ortaya koymak gerek
mektedir. (1) 

(1) Kanuni kriter : 
(a) 1924 tarihli Köy Kanunu 2 000 nüfusa kadar köy, 2 000 - 20 000 arası kasaba, 20 000 den 

fazla nüfusa sahip toplulukları da şehir dıiye tanımlamaktadır. Buna göre 2 000 e kadar nüfusa sa-
hjbolan toplumlarımızı köy toplulukları diye tanımlamak gerekmektedir. 

(b) 1930 tarihld Belediyeler Kanunumuz nüfusu 2 000 nin üstünde olan yerleşim birimleriyle il 
ve ilçe merkezlerinde belediye örgütü kurulabileceğini öngörmektedir. Belcdi'yelerin sunduğu hiz
metlerin, şehirsel özellikler göstermesi yönünden köyü, belediye örgütü olmıyan topluluktadır, 
diye tanımlamak mümkündür. 

(c) imar Kanunumuz., belediye örgütüne sahip ve nüfusu 5 000 nin üierinde olan yerleşim 
birimlerinin belediyelerinin imar plânı yaptırmalarını zorunlu kılmaktadır. İmar plânlarının yal
nız şehirsel toplumlar içlin zorunlu olduğu görüşünden hareket edilirse köy: 5 000 e kadar nüfusa, 
sahip topluluklardır diye tanımlanabilir. 

(2) Demografik kriter : 
1924 tarihli köy Kanunumuz köy topluluklarını, kentsel topluluklardan demografik kriterlere 

dayalı olarak ayırmaktadır. Anılan kanuna göre 2 000 e kadar nüfusa sahip tüm topluluklanmız 
köy olarak kabul edilir. D. I. Enstitümüz de köy, kent ayrımını demografik kritere dayalı ojarak 
yapmakta fakat köy, kent ayrımını (10 000) nüfusa göre yapmaktadır. 

(3) Nitelik kriteri : 
Çeşitli araştırıcılar ve bilim adamları1 sosyo - ekonomik veya fiziki tanımlar da ortaya koymak

tadırlar. 
Anılan tüm kriterlerin ışığında köy: Ekonomik yapısı büyük bir ağırlıkla tarıma dayalı ken

dinde has toplumsal ilişkileri olan, belirli1 bir yerleşim sınırına sahip, en küçük idari üniteyi teşkil 
eden ve 2 000 e kadar nüfusa sahip topluluklardır diye tanımlanabilir. 

b) Köyle ilgili bilgiler : 
Memleketimizdeki en küçük idari toplum ve kamu Maresi olarak köy sayısı, ana toplumumuzu 

meydana getiren yerleşim ünitelerinin tümünü ifade etmemektedir. Türkiye'de Köy Kanununun 
uygulanmakta olduğu kırsal topluluklar dışında, idari yönden, Köy Kanununun uygulandığı muh
tarlı yerleşim birimlerine bağlı veya idarenin Köy Kanununun uygulanmasında izin verildiği yer
leşim birimleri de vardır. Bu bakımdan memleketimizdeki köy ve köy kalkınması kavramları 
içinde yalnız Köy Kanununun uygulandığı muhtarlı yerlerim birimlerini değil çiftlik, mahalle, 
mezra ve kom diye adlandırlıan diğer yerleşim yerlerini de dikkate almak gerekmektedir. 

Bugün Türkiye'deki kırsal yerleşim, hizmetlerin köy topluluklarına götürülmesinde yüksek 
maliyet ve gerekli teşkilâtlanma dolayıayle verim düşüklüğüne sebebolacak dağınıklık ve küçük 
yerleşim birimleri halindedir. Köy nüfusu 35 441 i Köy Kanununun uygulandığı muhtarlı yerleşim 
birimi (2), 29 806 sı idani yönden muhtarlı yerle;ûm yerlerine bağlı olan 65 247 yerleşim noktasında 
yaşamaktadır. 

Diğer taraftan köylerimiz, sahibolclukları nüfusa, konumlarına, ormanla ilgilenme, toplu, veya 
dağınıklıklarına göre de farklı özellikler göstermektedir. 

(1) Toplam köylü nüfusun •% 82.7 si (150 - 1 000), % 8 2 si (1 001 - 2 000), % 1.6 sı (2 001 ve 
daha çok) % 7.5 u da (1 - 150) nüfusa sahip yerlerim birimlerinde yaşamaktadır. (Tablo 1) 

(1) Şehirleşme özel ihtisas komisyonu raporu. 
(2) Türkiye'de kırsal gelişmeyi ethiliyen faktörler ve beklenen gelişme (İmaf ve İskân Bakan

lığı). 



— âr~ 

!Grup (Nüfus) 

1 — 150 
151 — 500 
501 — 1 000 

1 001 — 2 000 
2 001 — Büyük 

Toplam 

Taiblo 
Muhtarlık 

sayısı 
U) 

2 630 
19 442 

9 829 
2 915' 

566 

35 382 

: 1 (3) 

% 
(2) 

7.5 
54.9 
27.8 

8.2 
1.2 

100.0 

Nüfus 
(3) 

286 834 
6 147 659 
6 784 410 
3 820 890 
1 866 927 

»18 836 927 

% • 
(4) 

1.5 
32.5 
35.9 
'20.2 

9.9 

100.00 

(2) Köy Kanununun uygulandığı muhtarlı yerleşim birimlerinin % 71.9 u toplu, % 15.5 dağı
nık, % 11.8 i de az dağınık 'bir'özerlik göstermektedir. Ancak: kırsal yerleşim yerlerinin toplu veya 
dağınık oluşu ıbö]ıg3İere göre değişiklik göstermektedir. Yerleşim birimlerinim ayrıca parçaya ayrı
lışının güvenlik arama ve sahilbolunan toprakla, toprak sahibi arasındaki İlişkilerden ileri .geldiği 
bilinmektedir. (4) 

(3) Mevcut köylerin (5 020) si orman içinde olup, 2 400 000 nüfusu, 8 250 si orman kenarında 
olup 4 500 000 nüfusu 'barındırmaktadır. Bu duruma göre toplam köylü nüfusun 6 900 000 i or
manla ilişkilidir. Orman içi ve 'kenarı köylerinde yapilan araştırmalar mevcut köylerin 4 051 inin 
bulundukla rı yerlerde 'kalkındırıkibüeceğini, 2 333 sının kalkındırılamıyaeağını, 359 unun da sahi-
boldukları nüfusun bir kısmını kalkmdırabilerek potansiyele sahibolduğunu göstermektedir. 6524 
orman içi ve kenarı köyleriyle ilgili olarak yeteıCi araştırma henüz; 

(4) Eldeki verilere 'göre, köylerimizin % 18.7 si ovada, % 34.1 i vadi ve ot ekte, % 15.8 i sırtta 
ve % 29.1 yamaçta kurulmuştur. (6) 

Tablo : 2 

Kuruluş yeri 

Ova 
Vadi 
Etek 
Sırt 
Yamaç 

Köy «sayısı 
d) 

6 623 
3 788 
8 289 
5 603 

10 284 

% Y 
(2) 

18,7 
10,7 
23,4 
15,8 
29,1 

aşıyan nüfus 
(3) 

3 927 676 
1 910 080 
4 585 299 
2 622 685 
5 282 229 

% 
(4) 

20.8 
10.1 
24.2 
13.9 
28.0 

Ortr/a'ma 
köy nüfusu 

(5) 

593 
504 
553 
468 
514 

5. Köy ve köylü sorunları : 
Köy ekonomisinin 'büyük bir ağırlıklla tarıma dayalı oluşu, ve aktif köylü nüfusun Ibüyük bir 

oranının tarım sektöründe oluşu köy ve köylü sorunlarının ele almıp çözüm yollarına kp./vuvşturrll-
masiyle ilgili çalışmalarda, tarım sektörü ile bir paralellik içinde cumayı gsrektirmektedir. Diğer 
yandan köy koşullarının 'bütünlük özelliği gösterişi, Ibaşka 'bir deyişle köy ve köylü sorunlarının, 
birbiriyle «seibep ve sonuç» olma yönünden yakın bağlantıları köy 'kalkmmasiyle ilgili çalışmaların 
her safhasında, köye dönük diğer sektörlerle gerekli 'ölçüde ilişkili olmayı zorunlu kılmaktadır. 

(3) F. Yavuz Türk mahallî idarelerinin yeniden düzenlenmesi üzerine bir araştırma. 
(4) Aym eser% 

(6) F, tavus. T. M. t D. Ü. A. 



: Bu ri%cteule; köy ve köylü ile ilglî'sorunlar üzerinde' düşürtülen; Mfönhfaâ plâjünirf ve yiÜik" prag-
Tamlarm çeşitli 'bölümlerinde ilgJIi sektör ve düzenleme bölümleri içinde belirtilmiş, olan durura 
ve durumu geliştirici tedbirlerin bir 'bütün olarak elle alınması ve söz konusu sorunlar 'üzerindeı sağ-
lıyaeağı etkinin 'böyle bir anlayış içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

•a) . Demografi? sorunlar : 
(1) Köylerimizdeki nüfus, toplam nüfus artışına paralel olarak, kalkınma *çafbalaTimı!zı olum

suz yönde etkJiyecek bir hızlılıkta çoğalmaktadır. 
(2) Köylük yerlerde yaşıyanlarm nüfus 'artışı, kentierdekine oranla daha yüksek olmasına 

rağmen, 1950 yılından'başlıyarak, köylük yerlerde yaşamakta olan nüfusun, topüam nüfusa ora
nında bir düşme görülmektedir. (Talblo : 3) (7) 

Köyscü nüfusun, toplum nüfusa oranında 1950 lerden itibaren izlenen düşme, köyden, kente 
doğru bir nüfus 'hareketinin sonucu olarak değerlendirilebilir. 

(a) ikinci Dünya Savaşına kadar toplam nüfus artışındaki yavaşlıkla (% 1.8); köydeki nüfus 
yoğunluğunun düşük oluşu; Tarıma' açılmamış alanların mevcudij'-eti; koy - şehir 'bağlantısının fi-
zJkî ve 'alışkanlıklar yönlerinden sağlanmıamış bulunuşu;'tarımdaki riıakinalaşmanm henüz başla
mamış öluTşu" gibi "nederifc^ dayalı olarak, köyden şehre doğru ciddî bir göç hareketini teşvltk ede
cek 'bir köy itimi meydana gelmemiştir. Birinci sanayi plânımızın uygulanışı da ancak, imparator
luk devrinden kalan işsizliği kısmen emebilmiş olduğundan şehre çekim unsuru haline 'gelememiş
tir. Bu durumların doğal .bir sonucu olarak köyden, şehre doğru dikkate değer bir göç hareketi gö
rülmektedir. (8) 

Tablo3: A B 

Yıllar 

1927 
1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 

Genel 
Nüfus 

(1) 

• 3 648 270 
6 158 018 
17 820 174 
,18 790 174 
20 947 188 
24 064 763 
27 809 831 
31 391 207 

Şehirli N 

(2) 

2 236 085 
2 684 197 
3 214 471 
3 441 895 
3 883 865 
5 328 846 
6 967 024 
9 395 159 

% 

(3) 

14,4 
16,6 
18,0 
18,3 
18,5 
22,1 
25,1 
29,2 

Köylü N 

(4) 

11 412 115 
13 473 8 1 
14 606 4 ?9 
15 348 279 
17 063 3'3 
18 735 9 7 
20 842 817 
21 996 410 

% 

(5) 

83,6 
83,4 
82,0 
81,7 
81,5 
77,9 
74.9 
70,8 

Şehirli N 

(6) 

3 301 046 
3 802 642 
4 346 249 
4 687 102 
5 244 337 
6 927 343 
8 858 347 
10 808 869 

(7) 

24,2 
23,5 
.24,4 
24,9 
25,0 
28,9 
31,9 
34,4 

Köylü N 

(8) 

10 347 224 
12 355 376 
13 474 701 
14 1Ö3 072 
15 702 851 
17 137 420 
18 951 484 
20 582 338 

% 

(9) 

75,8 
76,5 
75,6 
f5,l 
75.0 
71,1 
68,1 
65,6 

Ayrıca mevcut veri noksanlığı, anılan dönem içinide, köyden şc'hrc d'oğru göç hareketini Me
memize imkân vermemektedir. 1945 nüfus sayımı sonuçlarında Ünğum yeıri olan vilâyet dışında 
yaşıyan nüfus 1 '677 393 olarak gösterilmektedir ki, toplam nüfusa oranı % 0,93 dür; BU miktarın 
yıllara göre dağılımını bulmak mümkün olmadığı gibi, kaç yıllık bir dönemin "biriktirdiği dıe bili
nememektedir. 

(7) 11. Keleş : Türkiye'de şehirleşme "hareketleri. 
(8) Şehirleşme özel ihtisas komisyonu raporu. D. P. T. 
(A) Bu sütun 10 000 den f\az7a nüfuslu yerle • şehir sayılarak hazırlanmıştır. 
(B) ti ve üçe merkezleri şehir kabul edilerek hazırlanmıştır. 
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ikinci Dünya Savaşı döneminde ise demokratik ve ekonomik duraklaima nedeniyle devamlı göç 

haröketi görülımemektoJir. 

• (b) İkinci Dünya Savaşı «sonrası ve bilhassa 1950 yılından itibaren Türkiye'de köyün itimine 
ıdayalı bir şehirleşme hareketi görülmektedir. 1950 yılı cnldekslcri (100) Ikabul edildiği takdirde, 
1960 da genel nüfusun 133 e, köysel nüfusun 121 e çıkmasına karşılık kentsel nüfusun (10 000 üs
tünde) 180 e çıktığı görülmektedir. 

1960 - 1965 döneminde toplam nüfusun yıllık ortalama artış hızı hinde (24,9), köysel yörelerin 
binde (17.2) olmasına karşılık kentsel yörelerin binide (40.6) olduğu görülmektedir. (9) (Tablo 4) 

Tablo 4 : 

Yıllar 

1950 — 1955 
1955 — 1960 
1960 — 1965 

Toplam N. 
Artış 

(1) 

3 117 575 
3 745 068 
3 581 376 

% 

(2) 

28.2 
29,5 
24.9 

Şehirler N. 
Artışı 

(3) 

1 444 981 
1 638 178 
2 428 135 

% 

(4) 

57.1 
50.5 
40.6 

Köyler N. 
Artışı 

(5) 

1 672 594 
2 084 807 
1 153 673 

% 

(6) 

17.2 

1950 ve onu talkibeıdcn yıllarda dış cdieme olanaklarında görülen olumlu ortam ve dış yardım, 
şehirsel faaliyet kcGİmlcrinin ticaret ve diğer hizmetlerin, inşaatın ve belirli imalât sanayii kolları
nın nisibeten hızlı gelişmesine imkân sağlamasına rağmen, kentsel yörelerin, köysel yörelerin ittiği 
nlüfusu hiçbir zaman emebilecek kapasiteye ulaşamadığı, başka bir deyişle, kentlerin bir çekim 
merkezi karakterine sahifbolamadıklan, göqcn nüfusun çoğunu marjinal hikmetlerde çalıştıran sığı
nak yığmak merkezleri niteliğini gösterdikleri bilinmoktedir. Bu bakımdan Türkiye'deki şehirleşmenin, 
şehrin çekiminden çok, köysel yörelerin it iminden ileri geldiği kolaylıkla ifade edilebilir. (10) 

(c) Türkiye'deki şehirleşmenin başlıca nedeni gibi gönüken kırın itiminin hangi soısyo - ekono
mik oluşumann sonucu olaraık meydana geldiği şöyle açıklanabilir. 

(i) Türkiye, İkinci Dünya Savaşını takibcıden dönemde nüfus patlaması ıdiye tanımlanan hızlı 
bir nüfus artış dönemine girdi. 

(ir) Bu dönemde toplam nüfusun % 3 gibi hızlı bir oranda arttığı görülmektedir. Diğer yan
dan .1950 den itibaren ve nüfus baskısının da1 etkisiyle, üretimi, artırabilmek için işlenen tarım ara
zisinin genişleti'lmesi olayına tanık olunmaktadır. Işler.ion tarım arazisinin genişletilmesi olayı 1960 
a kadar devam etmiş, 1960 tan itibaren duraklamıştır. Bu tarımsal arazinin marjinal sınırına ka
dar kullanıldığını ifade etmektedir. 

(K) Aynı dönem içinde tarımın makinalaşmaya başladığı da görülmektedir. Bu artış bilhassa 
traktörde görülmektedir. 1945 yılında Türkiye'de (1 156) traktör bulunmasına mukabil, bu mikta
rını 1950 de 16 585 e, 1965 te 54 668 e yükseldiği görülmektedir. 

(9) 1950 - 1960 - 1965 nüfus sayımı sonuçlan. D. 1. E. 
(10) Şehirleşme özel îhtısas Komisyonu raporu. D. P. T. 



- ? -
Traktör sayısının! artışı, traktörle işlenen tarımsal aarzimiktarını da artırmış (1965 te4 İÖÖ000 

ila) ^unun sonucu olarak da, tarımsal arazideki' köylü nüfus yoğunluğu düşmüştür. (11) (Tab
lo 5) 

Tablo 5 : 
Traktör 

îş. A/Ekili Köylü nüfus 
A Ekili A 

Yıllar 

1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 

(D 
0.00907 
0.00832 
0.01082 
0.12666 
0.21325, 
0.20647 

(2) 

1.697 
1.520 
1.908 
1.729 
1.323 
1.356 

(iv) Tarımdaki makinalaşmaya rağmen, hektar başına elde edilen ürün miktarında bir artış 
görülmemektedir. (Tablo 10) da Türkiye'de muhtelif yıllara göre ve diğer ülkelerle de karşılaş
tırılarak verilen hektar başına verim durumunu incelediğimizde durum bütün açıklığı ile gözük
mektedir. 

(v) İkinci Dünya Savaşı sonrası devrede izlemen diğer önemli bir husus da tarımsal toprakla
rın yoğunlaşmasıdır. Bu, tarımdaki makinalaşmanun bir sonucu olarak ortakçı ve kiracının tasfi
yesi, boş mülk arazinin işlenmesi, kirayla arazi tutma, toprak satınalma, Devlet arazisine tecavüz 
gibi olguların bir sonucudur. (Tablo 6) incelenmesinden, 1948 de tarımsal istetmelerin ortalama 
büyüklüğü (100) kabul edilirse, bunun 1952 de 131 e yükseldiği görülmektedir. (12) 

Tablo 6 : 
Ortalama 

işletme Büyüme 
büyüklüğü endeksi1 

Yıllar (1) (2) 

1948 848 100 
1949 875 103 
1950 944 111 
1951 1 011 119 
1952 1 113 131 

Yoğunlaşmanın yanısıra nüfus baskısının ve movcut veraset sisteminin bir sonucu olarak tarım
sal' işletmelerin bölünmekte oldukları da görülmektedir. Bir yandan toprağın yoğunlaşması, di
ğer yandan işletmelerin veraset yoluyla bölünme li karşısında köylü ya tarım işçisi durumuna geç
mekte, ya da kentlere doğru göç etme temayülünü göstermektedir. Eldeki bilgiler köylünün ikin
ci yolu seçtiğini göstermektedir. Sonuç olarak, nüfusun hızla artışı, tarımın makinalaşması, 1950 
lerden itibaren tarımın makinalaşmasma ve tarım teknolojisindeki gelişmelere rağmen birim alan-

(11) Şehirleşme Sorunları özel ihtisas Komisyonu raporu. D. P. T. 
(12) Şehirleşme Sorunları özel îhtısas Komisyonu raporu. 



8 — 
(Jan elde edilen ürün miktarının artmayışı, işlenen tanında!'arazinin-marjlııal sımnna •ulaşması, •veriın-
lrtarım arazisinin belirli ellerde yoğunlaşması, mevcut işletmelerin veraset yoluyla parçalanması gibi 
etmenler köyün i timini meydana getirmekte, ayrıca köy - şehir arasındaki bağlantının ve karar. 
yollarının gelişmesi, kara taşıt araçlarının çoğalması gibi etmenler do köylerin itimini hızlandıran 
unsurlar olarak gözükmektedir. 

(d) Türkiye'deki1 iç göçlerin seyrini inceledi "'imi'zdc (Tablo 7) 1945 - 1950 döneminde göç 
edenlerin 15.000 olduğu görülmektedir. 1955 nüfus sayımı sonuçlarına göre doğum yeri dışında 
yaşamakta olan nüfusun1 2 507 954 e çıktığı görülmektedir. Bu i'ç göç hareketinin 1950 - 1955 dö
neminde hızlandığını göstermektedir. Bu dönemde iç göç hareketine katılan nüfus 815 000 kili
di':-. 1960 - 19G5 döneminde ise 578 G58 i kadın ve 795 G75 i erkek olmak üzere 1 383 333 kişi 
iç göç hareketlerine katılmıştır. (13) Eldeki tüm veriler, kırın itimi sonucu şehirleşmenin hızla 
devam edeceği görüşünü teyideder nitelikte gözükmektedir. 

Tablo : 7 
Doğum yerinin 

Türkiye dışında ya^ıyan 
Sayım yılı nüfusu nüfus Oran 

(1) (2) (3) 

1945 
1950 
1955 
1960 
1965 

18 790 174 
20 947 188 
24 064 763 
27 829. 198 
31 391 207 

1 677 398 
1 692 933 
2 507 954 
3 183 166 
4 569 499 

% 093 
% 080,7 
% 0104,8 
% 0114,4 

.Gjiçler genel olarak, Türk :ye'n :n endüstri. t"carct ve ulaşım takımından en önemli merkezle
rine doğru olmaktadır. Bunların başında yer alan'irin İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana olduğu 
bil'ınmektedir. Anılan dört il içinde İstanbul ve Ankara'nın daha önamli bir durumda olduğu 
görülmektedir. 

Anılan iki ilde yabancı doğumlu nüfusun, • toplam il nüfusuna oranı şöyledir. (Tablo : 8) 

Tablo : 8 
İller 1945 1950 1955 1960 

(D (2) (3) (4) 

İstanbul >% 0374 325 431 445 
Ankara % 0243 242 283 332 

Mutlak rakamlarla ifade edilecek olursa, 1960 yılında İstanbul'da yaşıyan yabancı doğumlu 
nüfus 837 582, Ankara'da ise 439 147 d ir. Buna İzmir ve Adana'da yaşamakta bulunan yabancı 
doğumlu nüfus eklenecek olursa rakamın 1 625 000 olduğu görülmektedir ki, bu doğum yeri dı
şında yaşıyan nüfusun yarısına tekabül etmektedir. (14) 

(13) Yedinci İskân ve Şehircilik Konferanstan (Sami Öngör) 1965 nüfus sayımı % 1 örnekle-
mssı. 

(14) Yedinci İskân ve şehirlilik haftası konferansları (Sami Öngör.) 
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,#^uç,olarak : 
. (i) Köysel yerleşim alalılarından kentlere nü 'us akış,ı devam etmektedir. 
(ii) Köyden şehre doğru nüfus akışı, kırın itiminden. mey dana gelmekte, kentler,...köyden 

kopan nüfusu emebilecek kapasiteye ulaşamadık arından, göçen nüfusun çoğuıünğun'U marjinal 
hizmetlerde çalıştıran birer sağmak ve yığınak merkezleri haline gelmektedirler. 

(iii) Köyden şehre doğru cereyan eden nü'ıus hareketi, tarım teknolojinin gelişmesi halinde 
üretimin artmasına rağmen, tarımdaki makinalaş acnın, işgücünü açığa çıkarmasından; teknoloji-
ınJn gelişmemesi halinde köy nüfusunun artma ımdan dolayı, fert başına düşecek tarımsal gelir 
seviyesinin, bugünkü düşük seviyenin de altına düşeceğinden devam edecektir. (15) 

(iv) Kırın itiminden dolayı ve onunla oran ılı olarak devam eden demografik şehirleşme, 
fonksiyonel şehirleşme için bir potansiyel olabilc 3eği gerçeğine ve göçenlerin tekrar köye dönmek 
istememeleri şeklinde tezahür eden memnuniyetlerine rağmen ekonomik, sosyal ve politik prob
lemlerimizin önemli bir nedeni olmaktadır. 

(v) Türkiye'de sanayileşme hızı, nüfus fazlalıklarının problemlerine kısa süre içinde çözüm 
yolu bulabilecek nitelikte gözükmemektedir. 

b) Ekonomik ve Sosyal Sorunlar : 
(1) Köy vo tarım sektörü : 
(a) Türkiye'de tarım sektöründeki tarımsal üretim artışının, büyük bir ağırlıkla yoğun bir 

tarıma geçişin sonucu olmaktan çok yaygın ta ımdan ileri geldiği anlaşılmaktadır. Gerçekten 
Türkiye'de 1950 den itibaren hızlanan 1950, 1952 ve 1953 yıllarında yoğunlaşan ve 1957 yılından 
itibaren yavaşlıyan 1960 a doğru duraklıyan, işlenen tarım arazisinin genişletilmesi olayına ta
nık olunmaktadır. (16) (Tablo : 9) 

Tablo : 9 (1.000) hektar) 

Yıllar 

1944 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Ekiliş 

(D 
8 170 
9 868 
10 600 
11 775 
13 021 
13 208 
14 205 
14 556 
14 392 
14 764 
15 020 
15 305 
15 128 
15 167 
15 276 
15 367 
15 294 

Tarla sahası 

Nadas 

(2) 

4 814 
4 674 
4 672 
5 586 
5 791 
6 408 
6 793 
7 897 
7 769 
8 001 
7 920 
7 959 
7 948 
8 048 
8 637 
8 476 
8 547 

Toplam 

(3) 

12 948 
14 542 
15 272 
17 361 
18 812 
19 6İ6 
20 99S 
22 453 
22 161 
22 765 
22 940 
23 264 
23 076 
23 215 
23 913 
23 843 
23 841 

Çayır ve 
meralar 
(D 

31- 789 
33 297 
32 441 
31 009 
29 489 
29 748 
29 134 
29 014 
28 658 
28 767 
28 598 
28 257 
28 286 
28 232 

Bağlar 
(5) 

649 
671 
690 
707 
728 
743 
700 
710 
782 
775 
802 
794 
800 
800 

Meyvo 
ağaçlan 
ve sebze 
bahçeleri 

(6) 

635 
639 
648 
660 
681 
690 
696 
711 
730 
778 
800 
806 
813 
.862 

Zeytin 
ağaçları 
(T) 

,:382 
'397 
422 
443 
467 
476 
513 
.537 
548 
.586 
599 
607 
636 
m 

(15) Şehirleşme Özel İhtisas Komisyonu raparu+D^F^T* 
(16) I'anm istatistikleri ö&ti,(lQ44 ~.19G5) 

• ? : V O « ^ ? S •*-••• 



Bu Türkiye'de işlenen arazi yüzeyini genişleterek (yaygın üretim) üretimi artırma olanakları
nın kalmadığını ve asgari seviyede artan nüfus ve tarımsal üretim arasında denge sağlıyabil.mek 
için, yoğun tarıma geçmenin önem ve zorunluğunu ifade etmektedir. 

(b) • Türkiye'de hektar başına alman hubuüai ve endüstriyel bitki verimi çok düşüktür. Üreti
min kısıtlanmasında tarımsal bünye, teknoloji, ü 'etim araçları, pazarlama ve tarım ürünlerinin bir
birleriyle olan ilişkilcıi göz önünde tutularak belirtilmiş fiyat politikalarının uygulanmaması gibi 
faktörlerin önemli rol oynadığı bilinmektedir. 

Tablo 10 da Türkiye'de hektar başına elde edilen ürün miktarları diğer ülkelerle karşılaştırıla
rak verilmektedir. (17) 

Tablo 10 : Çeşitli ülkelerde hububat mahsullerinin satıh prodüktivitesi (1947 - 1953) Kg. /Ha. 

Ülkeler 

Türkiyo 
isveç 
ingiltere 
Hollanda 
Fransa 
Batı Almanya 
İtalya 
Yunanistan 
Kanada 

Buğday 
(D 

990 
2 057 
2 G58 
3 464 
1 752 
2 457 
1 508 
1 018 
1 281 

Çavdar 
(2) 

990 
1 931 
2 042 
2 445 
1 104 
2 124 
1 245 

838 
878 

Arpa 
(3) 

1 135 
2 167 
2 482 
3 124 
1 580 
2 267 
1 017 

988 
1 337 

Yulaf 
(4) 

1 038 
1 624 
2 197 
2 820 
1 440 
2 127 
1 074 

824 
1 337 

Mısır 
(5) 

1 221 
— 

3 315 
— 

1 3C8 
2 257 
1 895 

967 
3 098 

(Tablo 10) incelendiğinde Türkiye'de buğdayda birim Ha.'dan senede elde edilen hâsıla diğer 
ülkelerden azdır. Türkiye'de bl'im Ha.'dan alman buğday miktarını (100) kabul edersek, Hollanda 
350, İngiltere 268, Fransa 177 olmaktadır. 

Çavdarda, Yunanistan ve Kanada hariç; arpa, yulaf ve mısırda yalnız Yunanistan hariç birini 
sahadan alman ürün diğer ülkelerden düşüktür. 

Türkiye'ye nazaran birim (Hektar) sahadan : 

Çavdarda : 
Hollanda : 1 455 Kg. 
İngiltere : 1 052 Kg. 
B. Almanya : 1 134 Kg. 
Arpada : 
Hollanda 1 989 Kg. 
İngiltere : 1 347 Kg. 
Yulafta : 
Hollanda : 1 782 Kg. 
ingiltere : 1 159 Kg. 
Mısırda : 
ingiltere : 1 034 Kg. 
Kanada : 1 777 Kg. daha fazla ürün elde etmektedirler. 
Tü'kiye'de birim alandan elde edilen ürün miktarının belirli dönemlere göre gelişimini ve top

lam üretim artışı ile ilişkilerini gözden geçirdiğimizde de satıh prodüktivitesinin düşük olduğunu 
yansıtan sonuçlar elde edilebilmektedir (18) 

(17) Doç. Dr. A. Fethi Açıl: Zirai isletmelerimiz ve özellilkeri. 
(18) 1944 - 1965 Tarım İstatistikleri Özeti. D. 1. E,, yayın.No,: 506. 
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Tablo - 11. 

Dönem ortalamalarına göre satıh prodüktivitesi 
Kg. /Ha . 

Buğday Çavdar Arpa Yulaf Mısır 

Dönem (1) (2) (3) (4) (5) 

1947 - 1953 990 990 1 135 1 038 1 221 
1954 - 1963 1 032 1 011 1 224 1 120 1 314 

Tablo - 12. 
Dönem ortalamalarına göre üretim 

(1 000 Ton) 
Buğday Çavdar Arpa Yulaf Mısır Toplam 

d ) (2) (3) (4) (5) (6) 

1947 - 1953 4 935 511 2 357 317 317 8 837 
1954 - 1963 7 680 666 3 327 3 327 917 13 031 

Tablo 11 ve tablo 12 de 1947 - 1953 ile 1954 - 1963 yıllarını kapsıyan dönemlerin satıh prodük
tivitesi ve üretimle ilgili verileri incelediğimizde, 1947 - 1953 yılları ortalatması (100) kabul edildi
ğine göre 1954 - 1963 döneminde, üretimde ortalama artış, buğrayda % 55, çavdarda % 30, arpa
da % 41, yulafta % 40, mısırda % 28 olduğu gö gülmekte, bu artışın satıh prodüktivitesinden ileri 
gelen kısmı ise buğdayda % 4, çavdarda % 2, arpada % 8, yulafta % 8, mısırda % 7 olduğu anla-

Tablo - 13. 
Satıh 

Üretim Prodüktivitesi 

Ürün çeşidi (1) (2) 

104 
102 
108 
108 
107 

şılmaktadır. Buğdayda % 51, çavdarda, % 28, arpada % 33, yulafta % 32 ve mısırdaki % 21 lik 
fark 1950 lerde başlayıp, 1960 lardan beri yavaşlıyan ekilen arazi genişletilmesinden ileri gelmek
tedir. Bu olanak son sınırına geldiğine göre Türkiye birim alandan elde edilen ürün miktarını ar
tırmak gibi bir sorunla karşı karşıyadır. Memleketimizde yetiştirilen endüstri bitkilerinin satıh 
prodüktivitesi ile diğer ülkelerdeki satıh prodüktivitesiyle ilgili tabloların incelenmesinden de (Tab
lo 14 - 15) memleketimiz ölçülerine göre >en ileri tarım teknolojisinin uygulandığı pancar, tütün 
ve kısmen patetes üretiminde bile satıh prodüktivitesinin düşük olduğu anlaşılmaktadır. (19) 

Tarımsal işletmelerin büyük bir çoğunluğunun önce işletmeler halinde oluşu, toprak - insan iliş
kilerinin gerektiği gibi düzenlenmediği, toprak yjğunlaşmasmm bir oluşum olarak devam ettiği, 
nüfusun hızla çoğaldığı bir ortamda satıh prodüktivitesinin düşük IOIUŞU köylük yerlerde küçük-iş.-

Bugday 155 
Çavdar 130 
Arpa 141 
Yulaf 140 
Mısır 128 

(19) A. Fethi Açılı: Zirai İsletmelerimiz ve özellikleri. 



lebine sahiplerini, değil pazar için üretme kenüi kendilerine bile yetemez duruma getirmekte bu da 
bir yandan demografik şehirleşmeyi teşvik etmekte diğer yandan da köylü nüfusu topraksız tarım 
işçisi durumuna doğru itmektedir. 

(c) Türkiye'de ijlctilen tarım arazisinin işletmelere göre dağılımında büyük bir dengesizli
ğin mevcudolduğu görülmektedir. 1952 Sonbahar ankoti sonuçlarına göre (Tablo 16) 1 - 50 dekar 
arasındaki toprak üzerinde tarım yapan işletmelerin sayısı 1 570 200 olup, bu toplam işletmelerin 

Tablo 14 : Değişik ülkelerde endüstri bitkilarindo scILıh prodüktivitesi (1947-1953) Kg./IIa 

Ülkeler 

Türkiye 
Fransa 
B. Almanva 
Yunanistan 

Patates 
(D 

7 500 
12 457 
20 037 
10 700 

S-* Pancarı 
(2) 

19 157 
35 871 
39 742 

Tütün 
(3) 

732,8 
1 187,1 
2 305,7 

597,1 

Kendir 
(4) 

844,2 
1 034,3 

Pamuk 
(5) 

250 

300 
italya 7 037 27 157 1341,4 ' 1 1 6 7 , 1 175,7 
A. B. D. 15 250 33 285 1 398,3 1,160 321 

Tablo : Türkiye'de 1947 - 1953 ile 1954 - 63 yıllan ortalaman olarak satıh prodüktivesi K g / H a . 

Patate's Ş. Pancarı Tütün Kendir Pamuk 
Dönemler (1) (2) (3) (4) (5) 

1947 - 1953 7 500 19 157 732,8 844,2 250 
1954 - 1963 10 101 19 437 6:0,4 845,3 295,6 

% 62,12 'tekabül etmektedir 'ki, işlemekte •oldukları toprak, işletilen tüm tarım arazinin ancak 
% 18,61 dür. Buna mukabil tüm işletmelerin % 0,85 ino tc'ka'bül eden 21 600 işletmenin, işkinen 
tüm tarım arazisinin % 19,6 sini işletmektedirler. (20) 

1963 taram sayımı örnekleme sonuçlarına göre, yine (1 - 50) dekarlık toprak üzerinde tarım 
yapmakta bulunan işletmelerin s?<yısı 2 132 288 olup tüm işletmelerin % 58,73 ünü teşjkil et
mektedir. İşlemekte bulundukları toprak ise, işlenen tüm t anm topraklarının % 24,39 u dur. 

(Tablo 17). 

1952 .Sonlbaihıaır arlkcıüi ile 1963-tanen dayımı önnokleme ısmu^k.rını ıkaınşıilarçtupdığımızda, 1963 
de (1 - 60) ıdokar toprağı inlemcikıta lbu:1ıun?,vı işk(';me sayısının 2 132 2*88 o ıçıktığı görülmektedir. 
Bu 1952 ye ıgöra 562 0S8 facia %!etmeyi ifrdc etnıcıktcdj*. Diğer yandan 1952 de (1 - 50) dekar
lık işkıbmok LU, «tüm işlenen tapnağ'.n % 18,64 C!İmrr»na .rağmen, 1963 te anarın edamın % 24,39 a 
•çıktığı gü ı"fnıok<!rı:Vr. tikeme say ıkmnm artışı ve kıknen rnnai 'yüzeylimin ıgenişıkımıesi, daha bü
yük ij'lcıtm'ökı ı'n bölünımcoi ile a;vıld rnr.b llir. îşknon tanmGa;l arıaızi yüız>eyl:n;n ıgenii'lemeısıincın diğer 
üncmfıi bir rnıcılnni. ide 1950 yıLından itibaren işle n>e,:ı top ra'k yüceykm, ıbopkum yüzey .olarak .gccıjş-
kılJLmcai (harrükcılMir. 

. ifcikbmıolerin ıbüçüı'mem ve toplam işletmeler içinde ımutlalk ısayıîannınârffcmam, ıgeBriri düştti'e--
sine ısebcıbûilmınkta ve Ibu ıbüi'lü İT/laimelor, pazar içlin ür&timıe ve tanmsal ünoiılmi "ıgelİ3.tiPnTLeik' için 
soıraaye • teraıİMmıü ©ağılama değil İken di kendilerine ıbüle yeıbamoz ibate ıgeknektcdir. 

20/1950 ziraat sayımı neticeleri D. î. E. yayın No : 371 
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TâM9. • 1 6,,: 1952 ©.coıibahar lankeltinıe .gö re araziarin•..aşletm'eüiepe ıg&re «dağılımı; 

tşleûmo Aüıa Sayısı % İşlenme Sahası % 
Gmıpu (Hektar) 

(1) (2) (3) (4) 

1 - 20 
21 - 50 
51 - 75 
76 - 150 
151 - 300 
301 - 500 
501 - 700 
701 + 

Toplam 

772 800 
797 400 
*33G 000 
384 000 
159 600 
39 €00 
16 800 
21 600 

2 527 800 

30,57 
01,55 
13,29 
15,19 
6,31 
1,57 
0,65 
0,85 

100,0 

833 000 
2 789 820 
2 096 760 
3 023 660 
3 330 180 
1 519 920 
1 014 540 
3 810 960 

19 451 940 

4,30 
14,34 
10,78 
20,69 
17,27 
7,81 
5,22 

19,59 

100,0 

Tablo 17 : 1963 tanm sayımı örnekleme s>onuç îanna göre işletilen arazinin işletmelere göre 'da-

işletme 
grupu 

1-5 
6-10 
11 - 20 
Toplam 
21 - 50 
Toplam 
51 - 200 
201 - 999 
999 + 

Aile sayısı 

d) 
398 866 
375 329 
494 623 

1 268 818 
863 470 

2 132 288 
853 425 
110 814 
4 323 

% 

(2) 

12.85 
12.10 
15.95 
40.91 
27.9 
53.73 
27.52 
3.68 
0.14 

İşletme 
sahası 

(Hektar) 

(3) 

114 385 
317 324 
744 467 

1 176 176 
2 902 910 
4 077 086 
7 968 387 
3 597 285 
1 089 276 

% 

(4) 

0.68 
1.90 
4.45. 
7.04 
17.35 
24.39 
47.62 
21.50 
6.50 

Toplam 3 100 850 100.0 16 734 334 100.0 

Bu durumda. işletme sahipleri ya kentlere do^ru göçmekte veya tanm isçiliğine doğru kay
maktadırlar. 

Türkiye'de işlenen 'tüm tanm arazisinin, işlet mıelorc göre dağılımındaki dengesizliği, işlenen 
toprağın «aile beştedir» 'dilimlerine göre yansıtan tablodan da izlcımek mümkün olmaktadır (21) 

(21) Gelir dağılımı-Araştırması /1963) Devlet Plânlama Teşkilâtı 1966 
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Tablo 18 : En alt 'dilimin, işlenen tüm toprağın ancak % 1.5 unu işletmesine mukabil, en üst 

dilim % 61.50 işletmektedir. 
İşlenen arazi 

Aile beşte bir dilimleri dağılımı % 

Alt 1,5 
Alt orta 5,0 
Orta 11,50 
Üst orta 20,50 
Üst 61,50 

(d) Bir memlekette, köy ekonomisini ve sosyal bünyeyi karakterize eden önemli unsurlardan 
biri de arazi mülkiyetidir. 

Memleketimizde, işlenen tüm toprağın, işletmelere göre dağılımında görülen dengesizlik, top
rağın mülkiyete göre dağılımında da görülmektedir. Tarımsal işletmelerden öncımli. bir azınlığı
nın ya hiç toprağa sahİboknadığı ya da yetersiz toprağa sahibokluğu görülmektedir. 'Bunlar ya
rıcılık, kiracılık, ortalkçılık v. b. yollarla bankalarının toprağını işleme durumundadırlar. Mül
kiyet durumuyla ilgili en son bilgiler 1963 tarım sayılı örnekleme sonuçlarına dayanmaktadır. 
(Tablo 19) Ancak bu bilgileri 1952 tarım sayımı sonuçlariylc karşılaştırmak mümkün olamamak-
taldır. (Tablo 20) 

1950 sonuçlarına göre tüm tarım/sal işletmele rin % 72.6 sının imal sahibi, % 27.4 ünün de yarı 
mal sahibi, kiracı, yarıcı, durumda olduğu anlaşıl maktadır. -Aynı sınıflandırmadan ötürü, 1963 
sonuçlarına göre, 1950 deki durumun pek değiş m ediği anlaşılmaktadır. 

Froderick Frey grupunun köylerimizde örnekleme yoliyle yaptılkları anketin sonuçlan da (22) 
1963 tanım sayımı sonuçlarına paralel sonuçlar vormektcUir. «Sürdüğünüz tarlanın hepsi mi. bir 
'kısmı mı sizin, yoksa ortakçı veya tarım işçisi misinz?» sorusuna örneğe giren köylülerin % 58 i 
«hepsi bizim», % 22 si de «bir kısmı bizim» cevabını vermiştir. Yine aynı araştırmada «köylü
lerden % kaçının kendisinin toprağı var» sorusuna verilen cevaplardan % 1 inin hiç toprağı 
olmadığı, % 26 sının yarısından azının ve % 73 ünün de yarısından fazlasının kendilerine aidol-
<duğunu ortaya koymaktadır. 

Tablo 19 : İşletmeler arazilerinin tasarruf şekilleri 

(1963 örneklemesi) 
İşletmeler Arazi 

sayısı (Hektar) 

Tasarruf şekilleri (1) (2) 

Sahibolunan arazi 
Kira ile tutulan arazi 
Ortakçılık yarıcılıkla tutulan arazi 
Başka suretle tutulan arazi 
Ortakçılık, yarıcılık v. b. yollarla kiraya ve
rilen arazi 

Toplam işletmeler ve arazileri toplamı 

3 069 921 
293 518 
521 176 
115 703 

566 896 

3 514 476 

16 968 119 
713 058 

1 532 312 
224 015 

2 294 727 

17 142 777 

(22) Cevat Geray : Toplum kalkınması ve toprak reformu : 
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Tablo 20 : 1950 tarım sayımına göre toprak Tasarruf tiplerine göre çiftçi ailelerin sayısı 

İşletme sayısı % 

Toprak tasarruf şekli 

Mal sahibi 
Yarı mal sahibi 
Kiracı 
Ortakçı 
Diğer şekiller 

Toplam 

(i) 

1 G86 143 
498 838 
14 815 
57 161 
65 434 

2 322 391 

(2) 

72.60 
21.48 
0.64 
2.46 
2.82 

100 

İşletme ve millî ekonomi yönünden tarım sektöründe en elverişli durum, üretim araçlarının 
tamamına veya büyük bir kısmına sahibolunma durumudur. 

Geçimini topraktan sağlama durumunda olan köy nüfusunda topraksız ya da yetersiz toprağa sa-
hibolanların kendi hesaplarına üretılmde bulunabil:neleri çok defa büyük fedakârlıklar pahasına ger-
çekleştirilebilmektedir. Bu durumda mevcudalacak üretim organizasyonu kamu menfaati ile fert 
menfaatini ve kişisel hürriyetleri birleştirici niteliğe ulaştırılamamaktadır. (23) Türkiye'de ta
rımsal işletmelerin büyük bir çoğunluğunun cüce işletmeler oluşu, toprak yoğunlaşması ve mevcut 
veraset sistemi dolayısiyle işlctmelcrl'n daha da yctcrrilz hale geliş olaynının devam etmesi köylü 
nüfusu köyden itmekte, tarım işçisi durumuna sokmakta ya da ortakçı, icarc, cariyek ve mara-
bacılık gibi ve karşılıklı hak ve vecibeler açısından gelenckselll'kten kurtarılamamış tasarruf şekil
lerine başvurmaya zorlanmakta bu da köylünün rjalir yönünden de öte sömürülmeane sebebolmak-
tadır. Diğer yandan tarımdaki makinalaşma, ortakçılık ve kiracılık v. b. müesseselerin tasviyesi 
yolunda etkiler yapmakta, bu durumun açığa çıkardığı köylü nüfus yeni yeni sosyal ve ekonomik 
problemlere konu olmaktadır. 

Diğer yandan tarımsal işletmelerin, işlemekte bulundukları toprağın tümüne sahip almayışları, 
çiftçinin toprağa gerekli miliyorasyonu yapmasına ve toprak muhafazası ile ilgili tedbl'rleri almasına 
engel olmaktadır. Böylece kira veya ortakçılık yoluyla işletilmekte bulunan toprak gittikçe fakir
leşmekte ve alman ürün miktarı da günden güne düşmektedir. 

(e) Köysel toplulukların yapısını tâyin edici başlıca unsurlardan biri olan gelİT dağılımında 
da, toprak dağılımının bir sonucu olarak,, büyük dengesizlikler olduğu görülmektedir(24) 

1963 yılı verilerine dayalı olarak yapılan bir araştırmada tarımsal işletmelerin % 20 sinin, ki 
bunlar mevcut tarımsal toprağın ancak % 1.5 una işlemektedirler, toprak tarımsal gelirden ancak 
% 7 oranında pay alabildikleri, buna karşılık tarımsal işletmelerin en üst % 20 si ki bunlar tarım
sal toprağın % 61,5 ni işlemektedir, tarımsal gelirin % 46 sı oranında pay aldıkları görülmek
tedir. 

Alt % 20 de yer alan işletmelerde fert başına ortalama gelir 415 Tl. sı en üstte yer alan işlet
melerde ise yaklaşık olarak 2 660 Tl. dır. 

Bu rakamlar Türkiye ortalamasını yansıtmaktadır. Ayrıca, özellikle Doğu ve Güney - Doğu 
bölgelerinde, topraksız ailelerin, illere göre % 25 ile % 45 arasında değiştiği görülmektedir. 

(23) Dr. Ali Araş, Güney - Doğu - Anadolu'da arazi mülkiyeti ve işletme şekilleri. 
(24) Gelir dağılımı arattırması (1963) ; D. P. T. 1966. 



1963 yılından bu yana, gelir dağilımiyle ilgili dengesizliği giderici yeni'" bir politika uygulama
dığından, durumun daha da dengesizleştiği veya asgari anlamda dengesizliğin devam etmekte ol
duğu kolaylıkla ifade edilebilir. 

(f) Nüfus artışındaki hızlılık, geleneksel hukukî ilişkiler köylü ailelerin sahiboldukları mülk
lerin (Hukukî yönden) ve işletmelerin küçülmesine hattâ topraksız kalmasına isebebolmaktan 
başka, verasetle-ilgili- mevcut hukukî kurallar tarımsal işlctmeleri'n parçalanmasına sebebölm akta
dır. Ayrıca mevcut tarımsal işletmelerin % 30 unun işletmekte bulundukları toprağı ortakçılık, 
kiracılık v. b. yollarla genişletme durumunda oluşları da, mevcut işletmelerin birçok afazi parçası 
üzerinde çalışmaları durumu yaratmaktadır. 

1950 tarım sayımı sonuçlarına göre Türkiye'deki her tarım işletmesinin ortalama olarak (7) par
çadan meydana geldiği görülmektedir. (Tablo 21) (25) 

Tablo : 21 
Arazi 

Arazi parça Aile sayısı % parça sayısı % 
sayısına göre 

îşlet. Tip. 

1 
2—3 
4—5 

Toplar 
6 - 9 
10+ 

(£P-13) + toplam 
Genel toplam 

(D 
125 000 
515 003 
524 000 

1 164 000 
596 000 
514 000 

1 110 000 
2 274 000 

(2) 

5.4 
22.7 
23.2 
51.3 
26.1 
22.6 
48.7 

100.0 

(3) 

125 000 
1 307 000 
2 350 000 
3 782 000 
4 270 000 
7 667 000 

11 937 000 
15 719 000 

(4) 

0.8 
8.6 

15.0 
24.4 
27.2 
48.7 
75.9 

100.3 

1963 tarım sayımı örnekleme sonuolarında işletmelerin, işletmekte bulundukları toprak parça 
adedine göre savılan bolirtilmekle yet/inil mistir, örneğin (4 - 5) parça toprak işleten işletmelerin 
617 446 tane olduğu belirtilmiş, fakat bu işletme .ornrmnun isletmekte olduğu tüm toprağın k<*ı<; 
parçadan meydana geldiği belirtilmemiştir. (Tablo 22) do gösterilon arazi paren, sayısı, hor isletme 
grupunrm işletmekte bulunduğu toprak parçası sayısı ortalaması ile işletme sayıları çarpılarak ekle 
edilmiştir. 

Tablo : 22 
Arazî 

Arazi parça Aile sayısı '% parça sayısı 
savısma göre < — — 

İşlet. Tip. (!) (2) (3) 

1 
2—3 
4—5 

Toplam 
6—9 
10 + 

Toplam 
Genel toplanı 

297 610 
644 654 
617 446 

1 559 710 
772 688 
768 452 

1 541 140 
3 100 850 

9.6 
20.8 
19.9 
50.3 
24:9 
24.8 
49.7 

100.0 

297 610 
1 591 635 
9 778 507 
4 667 752 
5 365.150 
7 684 520 

13 049 670 
17 717 422 

(25) 1950 Tarım sayımı neticeleri D. î. E., yayın No ; 371. 



— 17 — 

Buna göre 1963 de (26) her tarımsal işletmenin, işletmekte bulunduğu toprağın ortalama (6) 
parçadan meydana geldiği görülmektedir. 1950 sayımı sonuçları ile bir karşılaştırma yapmak, 1963 
sonucunun takribi oluşu yönünden tutarlı olmıya bilir. Ancak işletmelerin tarımsal toprak varlığı 
yönünden bünyesel parçalılığınm, bugün de olumsuz bir nitelik olarak mevcudiyeti ifade edilebilir. 

İşletmelerin dağınık ve parçalı toprak üzerinde çalışma durumunda oluşları zaman israfına 
sebebolmakta, modern tarım teknolojisinin uygulanmasını engellemekte, sulama - dranaj tesisleri
nin" yapılmasını, toprak muhafazası ve sel kontrolü ile ilgili işlerin ihmal edilmesine sebebol-
maktadır. Bütün bunların sonucu olarak da verim düşmekte, tarımda entasite yaratılamamaktadır. 

(2) Üretim ve verim yetersizliği : 
(a) Türkiye tarımında başlıca sorun, toplam üretim miktarının, verimin ve kalitenin yüksel

tilmesi zorunluğudur. Üretim yetersizliğinin (endüstri 've dış ticaret sektörlerine yaptığı olumsuz et
kilerin ortadan 'kaldırılması ve ulusumuzun beslenme koşullarının 'geliştirilmesi ve tarım sektörünün 
sosyal sorunlarımıza 'gözüm yolu bulması konusundaki 'rolünü oynıyaJbilmesi tarım sektöründeki 
üretimi artırma zorunluğunun başlıca nedeni 'olmaktadır. 

Diğer yandan tarım sektöründeki üretimin çok düşük oluşu, tarımsal işletmelerin ancak üretim 
tüketim dengesini sağlamalarına yetmekte, bunun sonucu olarak da tarımsal 'işletmelerde sermaye 
birikimi ıgerçekleştiri'lememıekte, tarımsal gelir, tarımsal üretimin artırılmasında dahi değeılendi-
ril em emektedir. 

Türkiye'de tarım sektöründeki toplam üretimi ve verimliliği 'artırma -çalışmalarının, 1950 den 
bu yana tarımsal yapıda izlenen değişikliğe rağmen, yaygın tarıma dayalı olduğu bilinmektedir. 

Bugün, işlenebilecek toprakların son sınırına gelmiş 'olması tarım sektörünün yoğun tarıma 
dayalı olduğu bilinmektedir. 

Bugün, üslenebilecek toprakların son sınırına gelmiş olması tarım sektörünün1 yoğun tarıma yön
lendirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

•Bugün, tarım sektöründeki 'üretimin kısıtlanmasında önemli rol oynıyan etkenler tarımsal bün
ye, teknoloji, üretim araiçları ve pazarlama ile ilgili sorunlar olarak özetlenebilir. 

Yıllar 
(D 
1940 
1945 
1950 
1960 
1961 
1'962 
1963 
•1964 
1905 

1944 -

İşlenen saha '((Sekti 

Ekim 
(2) 

9 610 
8 <m 
9 868 

'15 305 
15 128 
15 167 
15 276 
15 367 
15 294 

1965 tarım ist 

(000) 
Nadas 

(3) 

4 550 
4 '620 
4 i647 
7 959 
7 948 
•8 '048 
8 637 
8 476 

iv) 

Toplam 
(4) 

14 160 
12 664 
14 542 
'23 264 
23 076 
23 215 
213 913 
23 843 

8 !547 123 841 

atistikleri örneği 

Çift 
hayvanları 

'(Çift sayısı) 
(5) 

2 591 000 
2 287 080 
2 495 2516 
2 647 695 
2 605 793 
2 656 920 
2 652 033 
2 749 000 
2 647 000 

Traktör-
sayısı 

(6) 

1 066 
1 156 

16 585 
42 136 
42 505 
43 747 
50 844 
51 781 
54 668 

Çift 
hayvanı ile 

üslenen arazi 
(1000-Ha.) 

(7) 

12 577 
13 298 
'20 067 
19 888 
19 934 
20 100 
19 960 
19 741 

Traktörle 
işlenen arazi 
(llOOOHa.) 

(S) 

87 
1 244 
3 160 
3 188 
3 228 
3 813 
3 883 
4 100 

(26) 1963 Genel tarım sayımı örnekleme sonuçları. D. 1. E., yayın No : 477. 
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(Bıiiiıaidıa 'tanım fUikmdkJBJınderı, toprak işkune, akim, ıdıiıkim, iliâçlaıma, -biliki besıkıme v/b. husus
lar; üneiiam .araıç'laırından;: ıgıülbre, yanı, İlâç, sulama, .aik(t v>e umaıkiıdlair (kalstıeidii'ınıöktiidıir. 

ıGerçıelkıbe, taıınm iteıkaııoılojisi 'ille türetilin larıaçllaırı araısıında ısJkı Ibıiır liılil̂ ki vamdır. 'Bu 'baıkıimıdan ko-
ntniyu ayrı ayrı ıbaşlJkJlaır alltıında ele lailımak yerine b̂erıalbeır* !eıle a'ımıalk yolu tereilh edilımıişibir. 

(i) d'95'0 itan flhimlden litilbareiıı ibaını.nı>n mıaikin-alaışmaıya Ibıaçllaıdığı vıe ıgicIkııi'tJksel ürettim >aıraçiları-
nıın dışımda yemi laınaırjlıaının ıgirimiye (başladığı, ıdialha 'doğru ıbiır ıdeyişlle ihıızilandıığı ^gıörıükmektedir. Bu 
bllhıaısisa ımatkinaılarjımıaıniın ıgfeteirıgeısii olarafc trak bönde igiöırüjlimicıkbeidir. 

'23 Nu. İki Talbılo imceikındliğimfdıe, T94J5 Ibc 1. 156 ofaın tralktıörüln, 1950 de biriden bine 16 585 e 
•çııkıLığı ıgiörüiLmieıktctdir. İikmıci Dülntya (Saıvaşı. somrası dış yardım olanaklarının artması, Marshall 
yai'dımı, dış ödeme olanaklarının mevcudiyeti, tancn-dl iknodi pülâsımamıiıiınn aırtıışı itııalkıtlöır lsayiısının 
hızUa ıçıoğıatlımasıının ıbaışluea medeni igıbi ıgöızilümıciktodûr. 'Aımllaııı tarıithıbeın itibaren bioll ibralkbörün ta
rım sek tâ. üne girişi, ıdömloınlstıraltif Ibıiır fcinksıiycın ida lOiymaımıtşitır. ıBumun ısloimucu ıoilarıa!k akıl ıgöz iliş-
ki;sıi/ni '(kurabilen. riıPbçi tıarıımısıal mıalkina ıkıuillaınma •eğill'imimi igföateırımiçıtıir. 'Tlrıalklbör sayısının 1965 te 
54 668 « yıükseMıiğıi (gıöınüllımfGkıteiclir. (27) Traktör ısayılsıınıın aırtılŞıimım ıtalbiî ıbiır ısıoınucıu ıollıaralk îbrafc-
'tıöallıe islüıi-ülkın araızi imifabarısn/da da .artış rdrauşıtıur. 194)5 İte tuaıktıörüe ısi'ıkıülleın tloıprır.ik 67 000 'belktar 
ilkem, )bıu ımikbar 1950 ide 1 244 000 (hektara, 1965 te 4 100 000 (hektara mllaıştığı ıgÖTÜllımıekıtıedir. 
(Tatbik) 23) {Buma ıkaırişübik, ıçifjt ihaytvamı ille sürülen toprak miktarının da 1960 a kadar artmıya 
ıdeıvaım lettiği, Iı9ı60 ıda,n .sloıiiira (durakladığı ayırıca, içi Ot ollaırıaık, 'Çİfit .hayvanları ısalyıısıınıda ikayda de
ğen:' bir ıdıeğiişmjeirtfaı leilımıadığı ıgöiriUımekbcıdiır. 1950 - 1960 idlömeıminidıe ıçlilft Ihaıyvaını aile ısdirüllem topra
ğın 13 298 000 hcktai'dan 20 067 000 hektara, traktörle isı'ıirülkın arazinin ,de 1 244 000 thclkıtaridam 
o 160 000- büktöira çıktığı dilkkaıte alkmaraik taynı döneımde ıkıiıenıen ıdkikln arazli Igeinişikltlllmasii 'ollaıymım 
yallıniız trakltıöiiüin girişiyle illgili lolimadığı ifalde edlükibilir. 

Tamimim imaîkimallaışımalsiiyite Ib'eırıaibcır tanımsal künyede '.hâizi Ideğişiıklilkleırıiın ıhuısrullıe geldiği ıgörül-
mıelkıbeıdi'ır. 

ffllk dlaıraık ıtarıımsınll arazideki 'köylü müt'usıu yoğunluğu dügmüşbür. (Talblo 5) 'Bu, tarım sıeıktö-
rikıdıe ızaltem yülkselk Iseviycıde /alıaın işlsiz ımlilkltıaınnı actırTOiıştır. Diğer lyan'dıan I tanımışa! lolamaik yeteır-
ısiızıliği sıelbelbiyile, iışliiyebikliği ıtoprıak fazilıalsmı .ovıbalkçıhık, Ikıiiııaıcıllük ıv.b. 'yo;lllaır;la iı«|kıbe:nli6rin, biıl-
hıassa Ihıuibulhıait tiaıımn lyaıpı'lan 'a,lainılanldıa, topraklarıtnın (tiütmJütnıii Ibıizzıat işlkımiiye ıbalşllaldılklaırı gıö1-
ııüîkneklbedıiır. Bu, ioıntaıkeilıik, ıkiiracıılıık yiol'iyk başkaisnnıırı 'toprıağünı ilşikımıe ıdurıuımıunıda /oilıaınlaırıın taıs-
viyeısi aınllaımıınıa ıgelrrcıkteıdiır. Hulbulbıalt ItaırKmiylk b'Cî alber, ıdiğer üıi'ünllerıiın, iörnıeğiın ısımai bitikilerin 
yeıbiijitıiriılıdiğıi, ısulaıma, 'taırıımısıail «ıüealdıek, güilbıne g'ilbi ürıeitiımi aırlrırıcı IfaikitiMıeriin ibdır Ibütlüln lOılaralk 
gireibiilldiğü jyöııeieırlde, 'topnağınıın biır kısmım 'orıtaıkçıilık, ıkiretcılhik ıv.to. yolllıaıtlla lilşıletmelklbe loflıaınlarm, 
traklbör saıhitbi loOldıuktam ısıoımrıa, anaızıileıriaıiın bir kıisımını, yıoğıun Itarııma 'geıgme (eğilimimin fbiir sonu
cu ıollıaralk, sydınıe ibaışlkallaırıına iışlkltltiıkıleıri, amıcaık, or'bîlikicıılıık ive Ikiııaicıllılk ışıartllarıını ıdeğiştiırıdıilkleri, top
lum fkaillkmm'alsı içıallıışimallaırı 'yapılan yiarekındıe müşahede edilmiştir. 

Türkiye'de mevcuıt traktör varlığının mülkiyete göre dağılımını incelediğimizde (Tablo 24) 
mevcut traktörlerden 40 857 isinin bir çiftçinin malı, 5 tanesinin ortak analı, 1 tanesinin de koo
peratif malı olduğu görülmektedir. Türkiye'deki toplam tarımsal işletmelerin büyük çoğunluğu
nun cüce işletmeler olması sebebiyle ancak kendi kendilerine yeterli durumda olmaları, mevcut 
traktörlerin ya (kendi kendine yeten, ya da borçlanma gücü olan işletmelerde toplandığı ifade edi
lebilir. 

Diğer yandan ortaklaşa satmalman ve kullanılan traktör sayısının (5), kooperatifçe satınalı-
nan ve kullanılan traktör sayısının ancak (1) oluşu, kooperatifleşme yoluyla ortak tarımsal gir
diler sağlama zorunda olan işletmelerin, bu yöndeki değer yargılarının kooperatif çalışmaya olum
lu bir karşılık ıgöstemnediği şeklinde yorumlanabilir. (28) 

(27) 1944 - 1965 Tarım istatistikleri özeti D. İ. İL, yayın No. : 506. 
(.28) Traktör anketi sonuçları. D. 1. E. 
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Tablo 24 : Mülkiyet durumuna göre traktör sayısı : 

Mülkiyet durumu Toplam 

Bir çiftçinin malı 
Ortak malı 
Kooperatif imalı 
Orta inalı 
Devlete ait 
Bilinmiyen 

40 857 
5 
1 
6 

1 255 
12 

Toplam 42 136 

Tablo 25 : Tarımsal ıgüc kullanan işletme saynsı (1963 örnekle) : 

Tarımsal güç çeşidi 

Makina gücü toplamı 
Kendi inalı veya ortak Mk. G. 
Kira ile tutulan Mk. G. 
Hayvan gücü 
Diğerleri (insan gücü) 

işletme 
sayış: 

317 548 
74 343 

238 502 
2 534 416 

433 216 

Tarım satış ve tarım kredi kooperatiflerinin hiç olmazsa sayı olarak artmaları karşısında üre
tim kooperatiflerinin gelişmeyişi, büyük tarımsal işletmelerin sorunlarının satış ve kredi konula
rında yoğunluk gösterdiği anlamına geldiği gibi, tarımsal çevredeki sosyal yapının ve değer yar
gılarının (bu türlü çalışmaya müsaidolmadığı ve bu konuda gelişme sağlamak için gayret gösterilme-
yişi veya sosyo - ekonomik şartların bu türlü koo peratiflerin kurulmasına müsaidolmayışı olabilir. 

(ii) Tarımda üretimi ve verimi artırıcı önemli girdilerden biri de ticari güfcredir. Türkiye'
de 1948 - 1951 seneleri ortalaması olarak hektar başına 0.14 kg. gübre kullanılıyor iken bu miktar 
1958 - 1959 yılında yaklaşık olarak onkat artarak, 1 Ka.'ma, 1963 te 4.8, 1964 te 5.6, 1965 te de 
8.6, kg. a yükselmiştir. (29) 

Hektar başına kullanılmakta olan gübre miktarının 1958 - 1959 senesinde, kilogram olarak Ko
landa ve İzlanda'da 203, Belçika'da 199, İngiltere'de 87, İtalya'da 45, Yunanistan'da 37, Yugos
lavya'da 14 Kg. olduğu dikkate alındığında J965 te ulaşılan seviyenin yetersizliği anlaşılır. Mem
leketimizde nüfusun hızla arttığı, tarıma açılacak arazinin tükendiği ve önemli miktarda toprağın 
nadasa bırakıldığı (1962 - 1963 te 8 milyon hektar) dikkate alınırsa bu düşüklük daha da önem ka
zanmaktadır. 

Diğer yandan 1963 tarım sayımı örneklemesi sonucuna göre, toplam tarımsal işletmelerin, an
cak 420 701 (% 13,5) nin, işlenen toplam arazinin 800 071 'hektar (% 33) nün ticari gübre saha
sına alınabilmiş olması, gübre kullanma hızının daha da artırılması ve devam etti: ilmesi lüzumunu 
ortaya koymaktadır. (Tablo 26) (30) 

Yapılan araştırmalar, köylünün üretimi artırıcı yeni faktörlere, göz - akıl ilişkisini kurdura-
bilecek şekilde etki yapılabildiği takdirde inandığını fakat, o inanışın gerektirdiği davranışa geçe-

(29) Tarım Bakanlığı Plânlama ve Ekonomik Araştırma Dairesi. Yayın No : 18. 
(30) 1963 Genel Tarım Sayımı Örnekleme Sonuçtan. D. İ. E. yayın No: 477. 



— 20 — 

mediğini göstermektedir. Bunun nedeni, köylünün uygulama konusunda fazla ihtiyatlı oluşu ve 
ekonomik koşullarının her inandığını uygulama ,.na. yetecek, potansiyelde olmayışı şeklinde tanım
lanabilir. 

Köylünün inandığı fikirler ve değer yaygılanyle, davranışları arasında farklılıklar görünüşünün 
diğer nedenleri, tarımsal kredileme potansiyelinin ve sisteminin yetersizliği, köylünün inandığı ye
ni fikir ve görüşleri, nasıl uygulayacağı konusunda yeterli teknik bilgiye sahibo İm ayışı, ve bilhassa 
gübre fiyatlarmın küçük işletmeler için pahalı oluşudur. 

Bünyan'da yapılan biı araştırma, köylünün gübre kullanma davranışına geçmesini, Devletin 
olanak sunma hızının, zirai yayım hizmetini tukibedememesi olduğunu ortaya koymuştur. Gübre
ler, ekim mevsiminden aylarca sonra' çiftçiye arz durumuna getirilebilmiştir'. 

Tablo : 26 

Gübrenin cin'si 

Hayvan gübresi 
Ticari gübre 
Diğerleri (yeşil gübre, balık ve 
benzerleri) 

İstetme 
Sayısı 

(D 

1 578 566 
420 701 

31 814 

(i übrelenen 
Arazı 

(2) 

538 719 
800 071 

42 799 

(Ta'bio 27) de 1962 den iti'baren ıbarınivsal işi otun elere açılan gübre kredisinin 'devamdı ufarak artmak 
ta olduğu görülüyor. Gübre kullanıma llıızmda, tarımsal gübre knedisi politikasının önomli rol oynadığı 
kolaylıkla ifade edilebilir. (31) 

Taıbio 27 : 4962 - 1965 yıliai'i 'arasıııd'a çiftçiye açılan gübre kredisi ımiktarları 
Kredi veren kuramlar 

T. C. Ziraat Tarım Kredi Şeker Faıb. 
Bankası Koop. T. A. Ş. Toplam 

Yıllar (1) (2) (3) (4) 

1962 
1963 
1964 
1965 

986 863 
28 162 648 
36 793 649 
01 606 906 

765 412 
26 469 125 
4! 305 980 
76 407 499 

48 033 010 
52 274 560 
74 517 980 
98 808 225 

49 780 285 
106 906 303 
152 617 263 
236 819 630 

Türkiye'de tarımsal ilâç kullanmada da kayda değer artışların olduğu görülmektedir. Memle
ketimizde 1952 yılında (2 584) ton tarımsal ilâç kullanılmış iken, 1963 yılında bu miktarın (25 222) 
tona çıktığı bilinmektedir. Aynı artış ilâç püskürtme makinalarında da görülmektedir. 1960 ta 
mevcudolan her türlü ilâç püskürtme makinası, 3'• 282 iken, 1965 te (129 100) e yükselmiştir (32) 
Bütün bu gelişmiye rağmen her yıl tarımsal mahsulün % 15 - 20 si hastalıklar ve zararlılar tarafın
dan yok edilmektedir. Bunun nakdî karşılığının 3 milyar Türk lirası olduğu tahmin edilmektedir. 
A. B. Devletlerinde tarımsal hastalık ve zararlıların tüm mahsulün ancak % 7 sini (33) tahribet-
mekte olduğu gerçeği karşısında memleketimizdeki tarımsal mücadelenin henüz çok yetersiz oldu-

(31) T. C. Ziraat Bankası. Zirai Krediler Servisi ve T. Seker Fabrikaları T. A. Ş. 
(32) Türkiye'de Satıh Prodüktivitesi ve Satıh Prodüktivitesini Düşüren Sebepler. Cengiz Akın 

(1965). 
(33) Adı geçen kaynak. 
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ğu anlaşılır. Verimin ve toplam üretimin düşüklüğü karşısında, ürünün, yeterli tarımsal mücade
le yapılamayışı sonucunda ziyana uğrayışı tarımsal işletmelerimizi daha güç şartlara doğru itmek
tedir. 

Memleketimizde, köylü nüfusun, tarımsal verimliliği a:tıracak faktörlere karşı büyük direne 
göstermediği, somut örnekler gösterilebildiği takdirde, kabullendiği izlenmektedir. Aynı durum ta
rımsal mücadele konusunda da görülmektedir. Tarımsal mücadele konusunda, diğer tipik bâzı hu
suslar da izlenmektedir. Bugün memleketimizde tarımsal mücadele Devletçe, Devlet yardımı ile, 
demonstrasyonlar yoliyle ve halk tarafından olmak üzere dört yoldan yapılmaktadır. Bilhassa ilk 
üç yolu izliyen köylü, tarımsal mücadelenin önemini kavramakta fakat Devletin, bilhassa örnek
ler gösterme konusundaki gayretini, tarımsal mücadele Devletin görevidir şeklinde değerlendirdi
ğinden, kendisi bizzat mücadeleye girişme eğilimini göstermemektedir. 

Diğer taraftan, daha çok ortak ve küçük işletmelerde tarımsal mücadele konusundaki değer 
yargılariyle, davranışlar arasındaki farklılığı yaratan önemli bir husus da aynı yöredeki işletmele
rin bir kısmının tarımsal mücadele yapmasına rağmen, bir kısmının yapmaması, tarımsal mücadele 
yapanın gayretlerini sonuç alınamaz duruma getirmekte, buna dayalı olarak da mücadele yapmayı 
bırakmaktadır. Aynı yöredeki işletmelerin tümünün tarımsal mücadeleye girişmeyişi, üretimin ve 
verimliliğin düşük oluşu yanında, bilhassa pazarlamanın aracılar vasıtasiyle yapılmakta bulunuşu, 
çoğunlukla orta ve küçük işletmelere tarımsal ilaçlamanın girmesini engellemektedir. 

Bu, belli bir problem sahası içinde bulunan çiftçilerin gerek teknik gerek hukukî yönden bir ara
ya gelmelerini sağlayıcı ortamın ve ortamı yaratıcı çabaların sınırlı olduğunu göstermektedir. 

Türkiye'de takriben 5 000 000 hektar arazi sulanabilir vasıftadır. Bunun halen J 500 000 
hektarı sulanabilmektedir'. Bu miktarın % 20 si Devlet yatırımlariyle, % 80 i de çiftçi ve mahallî 
idarelerce gerçekleştirilmiştir. (34) Bu duruma göre mevcut son potansiyelimizin % 70 i değerien-
dirirememektedir. Tarımda verimliliği artırmak için sulama potansiyelini geliştirmek kadar, çift
çinin değer yargılarını ve davranışlarını sulama randımanının artiMİmasmı sağlıyacak yönde ge
liştirmek de önemli olmaktadır. Normal çiftlik sulama randımanının % 60 tan aşağı olmaması lâ-
zımgelirken bu oran memleketimizde takriben % 30 civarındadır. (35) 

Bulama randımanının artırılmasında önemli rol oynıyan diğer önemli bir etmen de mevcut su
lama tesisinden faydalanacak olan işletmelerin mutlaka birbirleriyle ilişki kurup, işletme çıkarları
nın, ortak çabaları gerektirdiği konusunda ortak değer yargılarına ulaşıp, ulaşamama keyfiyetidir. 
Çiftçilerin değer yargıları, ortak yararlılık için ortak çalışmıya olumlu cevap verebiliyorsa sulama 
randımanı arttıktan başka, pahalı, bâzı ahvalde zararlı olabilecek münferit tedbir ve çabaların 
ucuz ve daha faydalı hale gelmesine yardım etmektedir. 

Bu bakımdan tarımsal su potansiyelini artırma çabalarının, yalnız üretimi ve verimliliği artırıcı 
anlamda ele alıp, sosyal yönlerini ihmal etmek çok defa tesbit edilen fizikî hedeflere bile ulaşmayı 
engellemektedir. 

Türk tarımının diğer önemli bir sorunu toprak muhafazası ve ıslahı konusudur. Bugün çorak
lık ve drenaj sahalarımız ciddî bir artış göstermektedir. Halen 900 000 hektar tuzlu alkali arazi, 
54 000 hektar bataklık, sazlık, 35 000 hektar, kurutulmuş turbiyer ve eksebeler, 2 444 000 hektar 
da dranaj ve çorak ıslahını gerektiren oliviyon ovalar vardır. Bilhassa yanlış sulamalar, sulama şe
bekelerinin noksanlığı, ve çiftçi arazisinde yapılması zaruri yatırımların yetersizliği nedeniyle ço
raklık ve drenaj sorunları zaman içinde daha ciddî düzeye ulaşmaktadır. 

Bunun yanında, erozyonunda en ciddî tarımsal sorunumuz olduğu konusunda ortak görüşler be-
lirmiye başlamıştır.- Bugün tarımsal arazimizin 6 milyon hektarında orta, 4 milyon hektarında 
şiddetli ve 8 milyon hektarında çok şiddetli erozyon mevcuttur. Bu konudaki kamunun çabaları 

(34) Naki tiner. Topraksu Dergisi Sayı: 23. 
(35) Naki tiner. Topraksu Dergisi Sayı : 23. 
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oldukça 'sınırlı, çiftçi çabalarının yok denecek kadar az oluşu konuyu daha ciddî hale getirmekte
dir. (36) 

Sorunun büyük yatırımlar gerektirecek çapta oluşu karşısında çiftçinin ortaya koyabileceği, tüm 
olanaklarını, Devletin çabalarına katması ve Devlet, çiftçi ikilisinin ortaklaşa çalışması düzeninin 
yaratılması konusunda gayretlerin, özellikle anılan konuda, yeterli olmadığı görülmektedir. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğünün geliştirme çabası içinde olduğu Top'su Kooperatiflerinin, işlet
melerin, çıkarları, için ortak çabalara yöneltilmelerinde ve tarımsal işletme kaynakları ile Devlet 
kaynaklarının aynı hedefe yöneltilmesinde ve çiftçilerin teşkilâtlanmasında gerekli rolü oynayabile
cekleri, uygulamanın ışığında, ifade edilebilir. 

(iii) Tarımsal üretimin artırılmasında yeni tarımsal girdileri tarım sektörüne suna'bilme gay
retleriyle, tarımsal nüfusun bu girdileri en verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayıcı teknik bilgi 
ile donatılmaları çabalarının bir paralellik içinde ele alınıp yürütülmeleri gerekmektedir. Çok de
fa çiftçi nüfusun, yeni tarımsal girdilere karşı movcudolan çeşitli dozdaki dirençleri kırıcı eğitim 
çalışmasını yapmak ve köylü nüfusun yeni girdilere sahibolmasmı sağlayıcı tedbirleri almak birçok 
ahvalde yetmemektedir. Çiftçi, uygulama ile ilgili teknik bilgiden yoksun olduğu takdirde, uygu
lamadaki hatalar ve çiftçinin geleneksel tarım tekniği bilgilerinin, yeni girdilerin gerektirdiği bil
gileri kapsamaması veya çatışma halinde olması, beklenilen hedefe ulaşılmasını ciddî olarak engel
lemektedir. Bu da belirli üretimin daha da pahalıya mal olması sonucunu vermektedir. 

Bu bakımdan kamunun çalışmalarını, sunduğu hizmet kapasitesiyle değil, buna paralel olarak, 
hizmetin sunulduğu kütlenin yararlanma veya yararlanabilme kapasitesiyle beraber dcğerlendiril-
m'osi gerekmektedir. 

(iv) Yapılan araştırmalar tarımsal bünye sabit kaldığı takdirde tarım teknolojisinin ve tarım
sal araçların geliştirilmesi köylerdeki gelir gruplarının daha da belirli bir hale gelmesi gibi bir 
sonuç doğurduğunu göstermektedir. 

(3) Kredileme sorunları : 
Türkiye'de nüfusun hızla artışı, geleneksel hukukî ilişkiler köylü ailelerinin büyük çoğunluğu

nu ya topraksız ya da yetersiz toprak sahibi durumuna sokmuş, ayrıca işletmelerin çok küçük ve 
dağınık bir hal almasına yol açmıştır. Bugün memleketimizdeki işletmelerin büyük bir oranı cüce 
işletmeler haline gelmiştir. Bu işletmelerin sahipleri ancak, tüketim ihtiyaçlarını karşılıyabilmek-
te, üretim artırıcı yönde yatırım yapamadıktan başka, yeni üretim mevsimine çok defa üretim ser
mayesinden yoksun olarak girmektedirler. 

Bu bakımdan Türkiye'deki tarımsal kredi müesseseleri, kredileme kapasiteleri ve sistemleri 
köylerimizin sosya - ekonomik oluşumlarına ciddî olarak etkili olmaktadır. 

Bugün tarımsal işletmelere kredi veren başlıca kurum T. C. Ziraat Bankasıdır. Anılan ban
kanın kredi hacmmda, bilhassa İkinci Dünya ıSavaşından sonra izlenen gelişme 1965 yılında; 
doğrudan doğruya üreticiye verilen kredi olarak 1.700 milyon; tarım kredi kooperatiflerine: 850 
milyon; Tarım (Satış Kooperatifleri Birliklerime: <185 milyon; kontrollü tarımsal yatırım kredisi 
olarak: 102 milyon; tohumluk yardımı kredileri olarak: 150 milyon olmak üzere toplam olarak 
5.171 milyon Türk lirasını bulmuştur. 

Mevcut kredileme gücümüzün tarımsal işletmelere dağılımı, kredileme düzeni, üretme etki
lerini gözden geçirmek için T. C. Ziraat Bankasınca doğrudan doğruya üreticiye verilen kredi
lerin incelenmesi yoluna gidilmiştir. 

T. C. Ziraat Bankasının 1965 te ve yılı.içinde ikraz edilen kredi tutarı 1 041 866 829 Tl. nı 
bulmuştur. Aynı yıl içinde anılan kredilerden yararlanan işletme sayısının 1 083 728 olduğu 
görülmektedir. (37) 

(36) Toprak - Su Genel Müdürlüğü. 
(37) T. G, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü. 
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1963 tarım sayımı örnekleme sonuçlarında Türkiye'de ziraat yapan işletmeler 3 404 699 
kaydedilmektedir. (Toprağının tümünü kiraya veren işletmeler dâhil edilmiştir) 

Bu duruma göre, yaklaşık olarak, Ziraat Bankasının verdiği krediden tüm işletmelerin ancak 
üçte biri yararlanabilmektedir. (38) 

Diğer yandan, bankaca 1965 yılında işletmelere açılan ortalama kredi 961,37 Tl. dır. Anılan or
talama kredi 1962 - 1964 yılları arasında 640,50 Tl. ile 779,09 Tl. arasında değişmektedir. 

Diğer yandan 1962 - 1965 döneminde, işletmelerin kredilenmelerinde büyük bir dengesizliğin 
mevcut olduğu görülmektedir. Yıllara göre, işletmelere verilen vasati en az kredi, sırasiyle 84,50, 
75,65, 72,38 ve 296,82 Tl. arasında değişirken ortalama en fazla verilen kredi de 346 500 191 000, 
360 500 ve 626 000 TL arasında değişmektedir. (Tablo 28 - 29 - 39 - 31.) En az kredi alan işletme 
ile en fazla kredi alan işletmeler arasındaki fark çok büyük olarak gözükmektedir. (39) Ödeme 
gücü olan ve tarımsal üretime cJiddî olarak katkıda bulunabilecek büyük işletmelerin Ziraat Ban
kası kredisinden geniş oranda yararlanmaıları teorik olarak ileri sürülse dahi, küçük işletmelerin 
yeterince krediyle desteklenmemesi olumlu olarak mütalâa edilemez. Ayrıca 1962 yılma göre 31 iş
letmeye toplam olarak ve yıllı içinde 10 739 047 TL kredi verilmesine karşılık, 148 754 işletmeye 
12 570 049 TL kredi verilebilmesinin yaratacağı ekonomik ve sosyal problem ortadadır. 

Aşağı tabloda 1962 den bu yana, 300 Tl. a kadar kredi alan işletmelerin sayısı gösterilmiş
tir. 

Yıllar 

1962 
1963 
1964 
1965 

300 TL kadar kredi 
alabilen işletmeler 

sayısı 
(D 

550 258 
635 726 
462 320 
853 842 

Yıl içinde kredi alan 
toplam işletime 

sayısı 
"'(2) 

1 171 951 
1 352 114 
1 195 219 
1 083 778 

Tablonun incelenmesinden, Ziraat Bankasın lan, kredi alan toplam işletmelerin yaklaşık ola
rak % 50 sinin 300 liraya kadar kredi alabildiğini göstermektedir. Kredinin yetersiz oluşu, ta
rımsal üretimi artırmak için verilen kredinin tüketime yönelmesi sonucunu doğnırmakta ve üretime 
etki etmemektedir. iBüyük işletmelere verilen kre li de, büyük işletmelerin bir ünite ürün elde et
mek için kullandıkları girdi endekslerinin yüksek oluşu nedeniyle çok düşük verimde kullanıl
maktadır. (Anılan endeks Devlet çiftliklerinde biriken büyük işletmelerde 3 - 10 arasında de
ğişmektedir.) (40) ' 

(38) Bu miktar Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi alanlarla beraber 1 912 784 tür. 
(39) T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü. 
(40) Gelir dağılımı araştırması (1963) Devlet Plânlama Teşkilâtı, 1966. 



— 24 — 

Tabl'o 28 : 1962 yılında müstahsıla dağıtılan kredilerin yıl içindeki nakdi ikrazat miktarlarına na
zaran; mod, medyan ve hesap vasatilerini gösterir cetvel.' 

1962 
yılı içinde nakden 

Hadler ikraz olunanı Borçlu Vasati ikraz 
Liradan — Liraya Lira K. Adedi Lira K. 

(1) (2) (3) (4) 

1 
101 
301 
501 

1 001 
2 001 
5 001 
10 001 
20 001 
50 001 
100 000 

— 100 
— 300 
— 500 
— . .1 000 
— 2 000 
— 5 000 
— 10 000 
— 20 000 
— 50 000 
— 100 000 
den fazla 

Toplam. 

12 570 049 
82 917 598 
114 442 606 
130 212 800 
128 043 281 
131 626 131 
34 665 015 
40 227 700 
59 790 801 
5 403 649 
10 739 047 

750 638 681 

•70 
80 
32 
03 
10 
85 
63 
02 
28 
38 
25 

36 

148 754 
401 504 
290 540 
183 015 
91 060 
46 600 
5 222 
2 871 
2 266 

88 
31 

1 171 951 

84 
206 
393 
711 

1 406 
2 824 
6 638 
14 011 
26 386 
61 405 
346 420 

640 

50 
52 
90 
48 
14 
60 
26 
74 
05 
10 
80 

50 

Tablo 29 : 1963 yılında T. C. Ziraat Bankasınca doğrudan doğruya müstahsıla dağıtılan kredileriin 
yıl içindeki nakdi ikrazat miktarlarına niazaran'; mod,jnedyan ve hesap vasatilerini 
gösterir cetvel 

1963 
yılı içinde nakden 

Hadler ikraz olunan Borçlu Vasati ikraîz 
Liradan — Liraya Lira K. Adedi Lira K. 

(1) (2) (3) (4) 

1 
101 
301 
501 

1 001 
2 001 
5 001 
10 001 
20 001 
50 001 
100 000 

— 
• — 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

100 
300 
500 

1 000 
2 000 
5 000 
.10 000 
20 000 
50 000 
100 000 

den fazla 

Toplam 

16 382 710 
90 973 833 
122 442 552 
151 989 407 
167 163 515 
176 474 647 
48 273 731 
56 840 823 
143 772 356 
9 241 340 
6 684 372 

990 239 291 

31 
97 
39 
12 
50 
07 
57 
95 
70 
31 
43 

32 

216 547 
419 179 
311 339 
211 991 
118 411 
58 115 
7 137 
3 888 
5 316 
156 
35 

1 352 114 

75 
217 
293 
716 

1 411 
3 036 
6 763 
14 619 
27 045 
59 239 
190 982 

732 

65 
03 
28 
96 
72 
65 
87 
55 
21 
36 
05 

36 
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Tablo 30 : 1964 yılında T. C. Ziraat Bankasınca doğrudan doğruya müstahsıla dağıtılan kredilerin 
yıl içindeki nakdi ikrazat miktarlarına nazaran; mod, medyan ve hefcap vasatilerini 
gösterir cetvel 

1964 
yılı içi'ndie nakden 

Hadler ikraz olunan Borçlu Vasati ikraK 
Liradan — Liraya Lira K. Adedi Lira K. 

1 
101 
301 
501 

1 001 
2 001 
5 001 
10 001 
20 001 
50 001 
100 000 

(D 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

ıoö 
300 
500 

1 000 
2 000 
5 000 
10 000 
20 000 
50 000 
100 000 

den fazla 

Toplam 

8 
75 
125 
163 
171 
192 
55 
53 
65 
6 
11 

931 

(2) 

709 
104 
794 
728 
973 
797 
816 
241 
412 
713 
900 

192 

487 
149 
819 
394 
825 
574 
212 
139 
966 
865 
196 

631 

00 
14 
24 
67 
87 
54 
30 
98 
02 
74 
94 

44 

(3) 

120 321 
341 
310 
218 
118 
70 
8 
3 
2 

1 195 

999 
866 
358 
867 
218 
196 
783 
473 
105 
33 

219 

W 
72 
219 
404 
749 

1 446 
2 745 
6 810 
14 073 
26 450 
63 941 
360 612 

779 

38 
60 
65 
81 
78 
70 
18 
78 
85 
57 
08 

09 

Tablo 31 ; 1965 yılında T. C. Ziraat Bankasınca doğrudan doğraya müstahsıla; dağıtılan kredilerin 
yıl içindeki nakdi ikrazat miktarlarına nazaran; mod, medyan ve hesap vasatilerini 
gösterir cetveldir. 

1965 
yılı içihdıe nakden 

Hadler 
Liradan — 

(D 
1 — 

501 — 
1 001 — 
2 001 — 
5 001 — 
10 001 — 
20 001 — 
50 001 — 
100 000 de 

Liraya 

500 
1 000 
2 000 
5 000 
10 000. 
20 000 
50 000 
100 000 
sı fazla 

Toplam 

ikraz olunan 
Lira 

175 
179 
196 
218 
68 
68 
95 
15 
23 

1 041 

(2) 

942 
866 
043 
687 
179 
652 
506 
828 

359 
164 
550 
698 
308 
387 
828 
162 

160 369 

866 829 

K. 

72 
86 
07 
13 
21 
13 
59 
57 
80 

08 

Borçlu 
Adedi 

(3) 

592 
261 
138 
72 
9 
5 
3 

1 083 

760 
082 
487 
542 
985 
119 
427 
289 
37 

728 

Vasati ikraz 
Lira 

1 
3 
6 
13 
27 
54 
625 

(4) 

296 
688 
415 
014 
828 
411 
868 
768 
955 

961 

K. 

82 
93 
61 
63 
17 
28 
93 
72 
92 

37 
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Bu durumlar tarımda entansiteyc geçerek, üretimin ve verimliliğin artırılmasına •olumsuz yön
de etki yapan etmanların başında gelmektedir. 

'Tarımsal ıkredinıin dengesiz dağılımını yaratan, 'toprak varlığının işletmelere dengesiz dağılmış 
«İması keyfiyetidir. Bugün Ziraat Bankası, tarımsal işletmelere maddi teminat karşılığında »kredi 
verme durumundadır. 

Maddi teminat köylük yörelerde genel olarak gayrimenikul üzerinden yapılmaktadır. Türkiye'
deki ımevcut tanımsal işletmelerin 2 048 318 nin (1. - 50) dekar tapulu toprağa sahip, yine mevcut 
işletmelerin 2 132 288 inin :(1 - 50) dekarlık toprağı işletme durumunda 'oldukları (mülk sahibi, 
ortakçı, kiracı v. b.) dikkate alınacak olursa, işletmelerin Ziraat Bankasından aldıkları kredi mikta-
riyle, işletme 'büyüklükleri arasındaki paralelliğin nedeni daha kolay anlaşılmaktadır. 

Diğer yandan kredi karşılığı ipotek edilen toprağın vasıfları ya alınacak ya da verilecek kredi
nin miktarı üzerinde etki etmektedir. Ziraat Bankası kredi karşılığı ipotek ledilen toprağa, topra
ğın verimlilik derecesine göre değişen bir barem sistemi uygulamaktadır. Anılan barem bölgelere, 
hattâ mevkilere göre değişmektedir. Anılan barem toprağın 'gerçek değeri ile Ikarşılaştırılamıyacak 
derecede düşüktür. Bu da üretimi artırmak için ciddî olarak toprağa yatırum yapmak istiyen işlet
melerin yeterli ıkredi almasını engellemektedir. 

Türkiye'de kadastro işleminin tamamlanamamış bulunuşunun da kredileme sistemine olumsuz 
yönde etki ıcttiği /görülmektedir. Birçok işletme, sahibi olduğu toprağı, tapusuzluk nedeniyle ipo
tek etme olanağını bulamamakta bunun sonucu olarak da kredi alamama durumunda kalmaJkta-
dır. 

Mevcut kredi (olanaklarının yetersizliğinin ve kredi dağılımındaki dengesizliğin, tefeci denilen 
ve tarımsal işletmelere yüksek faizle kreldi veren müessesenin doğmasında ve yaşamasında önemli 
bir faktör olduğu görülmektedir. İşletmeler, kre l i ihtiyaçlarını, yıllık faiz oranı % 25 - 30 ara
sında değişen, bâzı ahvalde ürünün alivre satılmasiyle daha da yüksek orana yükselen faizle kre
di bulmak zorunda kalmaktadırlar (Tablo: 32) (41) 

Bâzı ahvalde Ziraat Bankasınca, büyük işletmelere açılan kredilerin, küçük işletmeler için ye
ni bir kredi kaynağı olarak işletilme temayülünü gösterdiği, de izlenmektedir. 

Kredi yetersizliğinin ve ımevcut kredileme politikasının meydana getirdiği diğer önemli bir so
run da, toprak yoğunlaşmasına, ondirekt yollardan sebeboluşudur. 

Krediye ihtiyacı olan küçük işletmeler, Ziraat Bankasında, ihtiyacı olan krediyi alamayınca, 
ihtiyacı olan .krediyi yüksek faizle toprağını ipotek 'etmek suretiyle başka kaynaklardan kredi bul
makta, borcunu ödiycımcdiği takdirde toprağı ya tefeci tarafından alınmakta ya da tefeci yoliyle, 
toprak alma gücüne sahip büyük işletmelere satılmaktadır. Yüksek faizle ıkredi bulma yolu köylü
nün ısömürülmesini toprağından olmaya kadar götürebil/moktedir. 

(41) Altınözü ilçesi T. K. Araştırması hakkında rapor D. P. T. 
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Sonuç 'olarak, tarımsal kredi kapasitesi ve dağıtım sistemi köylük yerlerde sosyal tabakalaşma
yı teşvik edici veya asgari anlamda halihazır durumu muhafaza .edici nitelikte gözükmektedir. 

Tablo - 32. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1.0. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

Karbeyay, 
Keskfineiık 
Yolağzı 
B abat orun 
Tokaçlı 
Akdarı 
Toprakhisar 
Kurtımezarı 
Paıslıkaya 
Kanberler 
Kazkalesi 
Kılıçtutan 
Erbazı 
.Şerefli 
Hacıpaşa 
Hacıpaşa 
Ziyaret 
Çetenli 
Kaîısu 

Toplam 

Zinaat 
Bankasından 

(1) 

81 216 
35 281 
ı60 991 
81 216 
63 587 
32 280 

1 400 
20 626 
31 558 
31 050 
31 400 

23 '644 
26 450 
16 450 
58 956 
25 650 
67 976 
12 007 

696 758 

•öze'l kriedi'( Te
feciden labnan).-. 

(2) 

200 000 
30 000 
15 000 
50 000 

125 000 
20 000 

200 000 
6 000 

100 000 
15 000 
21 000 
20 000 
20 000 

6 000 
4 000 

100 000 
40 000 
10 000 
8 000 

889 000 

(4) Pazarlama sorunları: 
Türkiye'de pazarlama ile ilgili sorunlar, tarımsal üretimin geliştirilımıesini engelliyen faktörler 

arasında yer almaktadır. 
Pazarlama sorunlariyle, üretici ile tüketici arasındaki pazarlama düzeni, pazarlama tesis ve ko

laylıkları ve fiyat politikaları ifade edilmek istenmektedir. 
(a) Tarımsal ürün fiyatlarındaki dalgalanmalar, tarımsal üretimin 'geliştirilmesine, dolayısiyle 

çiftçinin gelirinin yükselmesine doğrudan doğruya etki etmektedir. 
Gerçekten çiftçimiz yeni üretim yılma, bir önceki üretim yılının fiyatlarının ietkisi altında gir

mekte bu da yetiştireceği ürünün seçimine ve ekeceği sahanın miktarına etki letmektedir. Bu tutum 
arz ve talep dengesizliklerine sebebolmakta neticede köylıü nüfus büyük (kayba uğramaktadır. 

Yetiştireceği ürünün geçer fiyatları konusunda yılların biriktirdiği tereddütler, köylünün daha 
fazla üretmesini engelleyici bir faktör haline gelmektedir. 

Bunun yanında hem üretimi ^artırmak hem de köylünün gelirini yükseltmek için uygulanan 
yüksek fiyat politikasının, yurt içi ve yurt dışı tecrübelerin ışığında, büyük bir ağırlıkla, sağla
dığı faydalardan çok, yeni sorunlar yaratmakta olduğu görüldüğünden, üretimi artırıcı ^girdilerin 
çiftçiye, daha <ucuza sunulması yollarının gerçekleştirilerek ve (geleneksel tarım teknolojisinden 
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kurtarılarak, yüksek verimliliğin sağlanması gerekmektedir. Fiyat politikasının da, bugün için do
ğal 'şartlara bağlı olarak değişiklik gösteren dalgalanmaların yaratabileceği fiyat dalgalamalarını 
önliyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Yüksek fiyat politikası uygulaım asından, çoğunlukla küçük işletmeler alivre satışlar yoliyle, ha
sat sonunu bekleme gücü olmadığından, ürününü elden çıkarması selbebiyle yararlanamamakta, bu 
takdirde aracı diye adlandırılan müessese büyük menfaatler sağlamakta ve kuvveticnmekte, diğer 
yandan fazla üretim yapan ve hasat sonuna kadarbeklome gücü ve 'bekletme olanakları bulunan 
(depo v. b.) büyük işletmeler direkt olarak yararlanmakta, sonuoolarak, uygulanan politika, tarım 
sektöründeki gelir dağılımına olumsuz yönde etki et/m ektedir. Ayrıca yüksek fiyatla satmalman 
ürünün, dünya fiyatlarına uygun olarak ihracından doğan faı-klar da tarım ısektörü dışındakilerin 
yükünü artırmaktadır. 

(b) Bugün, memleketimizde, üretimle, üreticinin, üreticilerin pazarlama ile ilgili örgütlerden 
yoksun oluşu ve üreticinin, pazar için üretmesine rağmen çeşitli pazarlama (olanaklarının yokluğu 
nedeniyle direkt temasa geçemediği görülmektedir. 

Bu bakımdan tanımsal ürünlerin, pazarlanması ile ilgili işler çok yüksek fiyatla aracı dediği
miz organ tarafından yapılmaktadır. Aracı, yaptığı işin karşılığı olarak, ıhem üreticiden kem. de tü
keticiden yüksek ücret almakta olduğundan, kazancı tüketen ve bilhassa üretenin kaybı pahasına 
çok yüksek olmakta, ayrıca aracı sosyal yapı içinde önemli ve kuvvetli bir baskı unsuru haline gel
mektedir. 

Bundan başka zaten tarımsal işletmelerin büyük bir çoğunluğunun düşük verimli küçük işlet
meler oluşu, bunların üretimi artırmak için yatırım yapmasına, tarımsal sermaye terakümü olmadı
ğından, engel olmaktadır. Bu tüketimdeki gelişmelerin, üretime geçirileroeyişinin bir sonucu ola
rak gözükmektedir. 

Bu durumu düzenliyeeefc /başlıca unsur olan örgüt I eşme, üreticide mevcut isteğe rağmen, ger-
çekleştirilemcım ektedir. 

Bunun başlıca nedeni bugünkü çalışmaların sosyal yapıda ve diğer yargılarında örgütleşmeye 
uygun ortam yaratacak yönde 'eğitim faaliyetiyle yctinilip, ıbu anlayışa ulaşmış kütleleri, inandık
larının gerektirdiği davranışı sağlıyacak olanakların sağlanmamış oluşudur. Türkiye'de üreticinin 
pazarlama sorunlarına çözüm yolu getirebilecek nitelikte .gözüken öngütlıeşmenin gerçekleştirilebil
mesi çoğunlukla aracıyı yaratan şartların ortadan kaldırılmasiyle yakından. ilgili gözükmektedir. 

(c) Tarımsal ürünlerin pazarlanmasma depolama, sınıflandırma ve ambalajlama tesislerinin 
eksikliği ve çok sınırlı oluşu da, özellikle ihracat bakımından, tarımsal ürünlerin değerlendirilme
sine olumsuz yönden .etki •etmektedir. 

(5) istihdam sorunları : 
1960 nüfus sayımı «sonuçlarına ıgörıe Türkiyıe'deki aktif nüfus 12 99.3 24)5 olup, bunun 9 737 489 u 

tanım sektöründe 'bulunmaktadır. 1905 nüfus sayımı % 1 örneklemesine göre 15 ve daha yukarı 
yaştaki aktif nüfus miktarının 13 591 822 ye yükseldiği 'görülmektedir ki, bunun yaklaşık ola
rak 10 milyonu tarım sektörü içinde yer almaktadır. Köylük yeril erde çocuğun !8 - 110 yaşlarından 
itibaren 'ekonomik değer olarak, tarımsal çalışmalarda aktif ihale ıgetirildiği dikkate alınacak olur
sa bu miktarın daha da çok olabileceği düşünüleibilir. 

Diğer yandan 15 - 64 yas ıgrupları arasındaki aktif nüfusun 1956 te % '76,8 inin tarım sektö
ründe 'bulunmasına karşılık, bu oranın 1960 da % 74,2 ye düştüğü, aynı dönemde sanayi sektö
ründeki oranın % 8,5 tan, % 10 a; diğer sektörlerdeki oranın da % 14,7 den % T5,8 'çıktığı gö
rülmektedir (42) (Taiblo 33) 

(42) Sosyal güvenlik incelemeleri raporu. Devlet Plânlama Teşkilâtı 
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Tablo : '33 

1935 1960 
Nüfus Nüfus 

İktisadi faaliyet kolları miktarı % miktarı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

Tarım, ormancılık, avcılık^ (balıkçılık 
istihraç sanayii 
İmalât sanayii 
İnşaat sanayii 
Elektrik, gaz, su, istihsali ve dağıtımı, temiz
lik işleri 

• 'Ticaret, banka, sigorta ve ^gayrimenkul sa
tışları 
Nakliye ambarları ve 'inalı. 
Hizmetler 
Tarif edilemiyen -faaliyetler ve hilinmiyenler 

Toplam 

8 894 415 
- 62 '167 

709 041 
196 959 

15 693 

326 185 
187 279 
479 '698 
709 735 

•11 581 172 

76,» 
0,6 
'6,1 
1,7 

0,1 

2,8 
1,6 
4,12 
6,1 

100,0 

9 110 
76 

'864 
283 

15 

385 
243 
656 
049 

12 286 

'547 
831 
653 
470 

037 

830 
878 
140 
864 

250 

74,2 
0,6 
7,1 
2,3 

o,ı. 

3,2 
2,0 
5,3 
5,2 

100,0 

Tarımsal işletmelerde en yüksek hâsıla, üretim faktörleri 'arasındaki oran optimum 'olduğunda 
alınabilir. Üretik faktörlerinin iözel 'hallerde 'birbirlerinin yerlerine ikame 'edilebileceği ileri sürülse 
bile, .azalan verim (kanununum Ibunun devamlılığını engelliyeceği igerçeği karşısında, insanigücü, 
toprak ve sermaye 'faktörleri arasındaki mukayese tarımsal işgücünün 'fazlalığını ortaya koymak
tadır. Bu tarım sektöründe az (çalışma problemini yaratmaktadır. 

Tarım sektöründeki az çalışma 'genel 'olara'k mevsimlik ve gizli işsizlik olarak tezahür etmektedir. 
Memleketimizde genel olarak monokültürün hâkim oluşu ve ayrıca, nadasa bırakmanın genel 

olarak hububat yetiştiren yörelerde olduğu da dikkate alınarak, işlenen arazinin % $9 unda hubu
bat üretimine ayrılmış 'bulunuşu işlerin (belirli mamana sıkışmasına sebelbolmakta ve çiftçi diğer za
manlarda boş kalmalktadır. 'Çiftçii ıboş kaldığı zamanlarda çalışmak istese dahi, işsiz kalmaktadır. 
Bu, mevsimlik işsizlikten ötürü değerlendirilemiyen başka bir deyişle kaybedilen muazzam işgücü
nü ifade ^etmektedir. 

'Türkiye'de üretimin anaf aktörlerinden olan tarımsal işgücünün, topralk ve sermaye faktörlerine 
göre fazla oluşu, köy sektöründe, en önemli problemimiz olarak tanımlanabilecek gizli işsizlik soru
nunu yaratmaktadır. (Bulgun tarım sektöründeki İŞÇİ, yıl boyunca 'birtakım işler yapmakta fakat 
tarımsal işçi miktarı, diğer 'üretim faktörlerine göre fazlalık gösterdiğinden, işçilik verimi düşük 
olmaktadır. Bundan dolayıdır ki, tarımsal organizasyon ve teknolojide değişilklik yapmadan, mev
cut işgücünün, üretimden 'çekilmesi halinde, toplam üretimde bir düşme 'görülmemektedir. 

Yapılan araştırmalar memleketimizdekıi gizli işsiz miktarının yüksek 'olduğunu igöstermektedir. 
Gizli işsiz miktarının tarımsal çalışmaların en yoğun olduğu Temmuz ayında, 195'5 te 400 000,1960 
da 800 000; 1962 de 1 000 000 gizli işsizin mevcudolmasına rağmen Ocak ayında 1955 te 7 400 000; 
•19.60 da 8 300 000 'olduğu bilinmektedir. (43) 

Mevsimlik ve (gizli işsizlik lolarak tezahür eden tarım söktlöründeki sınırlı çalışabilme şartlan 
büyük bir işgücünün israfı yanında, büyük bir kütlenin üretime bir S/ey katamadıktan başka, tü
ketici olarak, kalkınma iç. abalarımız a olumsuz yönde etki etmesine, başka bir deyimle ekonomiye 
ağır bir yük olmalarına sebebolmaiktadır. 

Diğer taraftan yapılan araştırmalar, sanayi ve hizmetlerde yapılacak yatırım ve 'üretimin yara
tacağı İstihdam kapasitesinin bugünkü gizli işsizliği ve hızlı nüfus artışının yaratacağı yeni işgü
cünü emebilecek 'kapasiteye ulaşamıyacağını göstermektedir. 
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Halin 'böyle olmasına rağmen kalkınma çabaları 'içinde, tüketici »olarak yer alan Ibüyük kütlenin, 
geneli kalkınma çabalarının yarattığı yeni istihdam olanaklarına paralel olarak, bâzı özel yöntem 
ve çalışmalarla aktif bale getirilmel eriyle ilgili gayreterin sınırlı olduğu görülmektedir. 

Bugün, köylü nüfusun bir yandan bo'ş 'zamanlarını, ekonomik 'potansiyellerini geliştirerek yön
de değerlendirmek, ıliğer yan'dan yeni iş «abaları yaratmaik için köy ıkademesinde uygulanmakta 
olan köy el sanatları eğitiminden yararlananların 1961 de 9 '80; 19-02 de 1 500; T96Ö te 1 967, 1964 
te '2 496; 1965 te o 035 'olduğu dikkate alınacak olursa, bu çabanın sınırlılığı kolayca İfade edile
bilir. 

Diğer yandan toplum kalkınması yöntemiyle, bilhassa köy alt yapı yatırımlarının gerçekleştiril
mesi konusunda, köylünün gönüllü ollarak katılmaısmın sağlanarak, işgücünün değerlendirilmesi 
yollarının 'aranması Birinci Be'ş Yıllık Kalkınma Plânımızda öngörülmektedir. lAnealk, toplum kafi -
kınmasının bir yöntem, olmanın dışında, köy kalkınmasının tümüyle kapsıyan bir aksiyon olaraJk 
ele alınışı, belirli yörelerde uygulanışı, halkın katili malına devamlılık ka'zandı.racalk ve halikta yara
tılan .gönüllü katılma ile ilgili yargıların, davranı'ş haline 'gelmesini isağlıyaıcak kamu yönetiminin 
ve mizm'etlerinin bu 'fonksiyonunu oynıyacak düzeyden Uzak bulunuşu, işgücünün değerlendirile-
'meme sorununa, pek sınırlı cevap getirebilmesine sdbebolmuştur. 

ISonuç olarak, sosyal yapının doğal gelişimi izliydbikliği, yapılması gerekli letkl ve yönlendir
menin çok sınırlı kaklığı kolayca ifade edilebilir. Gerçekten köydeki gizli işsiz yine ya 'devamlı 
olarak kente akarak demografik ışc'lıirle'şmeyi teşvik etmekte ya da mevsimlik 'göçler yoliyle çeşitli 
sektörlerde belirli zaman içinde aktif olabilmektedir. 

Normali kalkınma 'çabalarının yeni istihdam kaynakları yaratma .gücünün ağır ive sınırlı olu'şu, 
özel yöntemlerden yararlanma, 'çabalarının yeterli bulunmayışı, gelir dağılımının miktarında ve 
denfgesinde 'olumsuz etkisini devam ettirmektedir. 

(6) Sosyal Dayanışma ve örgütlenme : 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı mahallî topluluklarımızın kalkın di rılmasında, özellikle köyle

rimizin kakındırıimasmda toplum kalkınması yönteminin kullanılmasını öngörmekte idi. Bu yöntem 
temel felsefesi1 itibariyle dağınık ve kalkınma çabalarımızın içinde gereğince rol oynryamıyan ma-
'hallî toplum güçleriyle, yine dağınık ve sarf edilen enerjiye denk başarıllar 'Oİde edilemiyen kamu 
güçlerinin hem kendi bünyeleri içinde hem de birbirlerini tamamlıyacak nitelikte ve kalkınma he
deflerine ulaşacak yönde yönlendirilmelerini sağlayıcı bir oluşum olarak tanımlanmaktadır. 

Bir yandan toplum kalkınması yöntemini başariyle uyguliyab.ilmek diğer yandan köy 've köylü
nün kalkınma çabalarımıza tüm olanakları ile katılmallarının ve elde edilen sonuçlardan sosyal ada
let ilkesine dayalı olarak mevcut 'gelir dağılımı dengesizliğini giderecek şekilde yararlanmalarının 
'gerçekleştirilmesinde köysel yöre balıklarının örgütle'ştirilmesinıin önemli yeri ve rolü vardır. 

(a) Bugün, köylerimizin kalkındırılması konusunda mevcut önemli sorunlardan (biri köy alt
yapı ihtiyaçlarının büyük bir 'oranda karşılan a mayısıdır. Sorunun büyüklüğü, ¥öy 'topluluklarının 
bilhassa ve önem sırasına göre yol, içmesuyu, sulama suyu, okul ve elektriğe 'süratle kavuşmak 
istemeleri ve Devletin ısalhibolduğu gücün sınırdı olu'şu gerçekleri karşısında, 'maihallî toplulukla
rın, alt - yapı 'sorunlarını 'çıözımeye yönelmiş 'kamu çalışmalarına, olanaklarının el 'verdiği oranda 
katılmalarının sağlanması bir z'orunluk olarak gözükmektedir. 

Türkiye'de köysel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki çalışma hızıyla, halkın tale
bi arasındaki mesafeyi asgariye indirebilmek için Devlet - halk ikilisinin güç birliği yapması 
fikri yeni değildir. Ve Cumhuriyetten bu yana mahallî topluluklarım altyapı durumlarına çö
züm yolu getirici kamu hizmetlerine katılması, belirli dönemlerde ciddî olarak görülmektedir. 
(Ancak, bu katılmaınıın İkinci Dünya Savaşından sonra görülen sosyal değişme dönemine kadar 
(1946), köy toplumumda Devletçe girişilmiş çabalara katılmakla ilgili bir değer yargısının bağlı
lığından çok devlet otoritesinin bir zorlaması sonucumda ımümkün olduğu görülmektedir. Köy 
toplumlarımın İkinci Dünya 'Savaşından sonraki sosyo - ekonomik gelişme devresinde gösterdiği 
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direnç ve «(Köylünün tüm sorunlarına, Devlet çözüm yolu bulmalıdır.» görüşüne gösterdiği yakın
lık ve görüşle doğrular niteliktedir. 

Plânlı dönemle beraber, halkın, Devletçe girişilmiş kalkınma çabalarıma katılmalarının gerek
liliği ortaya konurken bunun otorite ile değil, toplulukların yapısında ve değer sistemlerinde 
kalkunmaya en elverişli ortam yaratacak yönde değişiklik yaratarak ve gönüllülük esasına da
yalı olarak sağlanması öngörülmüştür. Yapılan araştırmalar, kamu sektörü ve personelinin yak
laşım yollarını iyi ayarlıyabildikleri ve kamudan beklenen hizmet ortaya konulduğunda köy top
luluklarının ortak çalışmaya istekli ve gönüllü olduklarını göstermektedir. Ancak, katılma iste
ğinin önem sırasına göre, yol içme suyu ve okul yapımında yoğunlaştığı, son yıllarda elektrik 
konusrunda da gelişme gösterdiği gözükmektedir. 

Diğer yandan köylerimizde son yıllarda bir yandan Devletin teşvik ve desteği ile diğer yan
dan halkın girişkenliği sonucu yol, su, telefon ve elektrik birliklerinin ve güzelleştirme, yapma 
yaptırma, onarma dernekleri gibi halk organizasyonlarının gelişmekte olduğu görülmektedir. An
cak bu türlü birlik ve derneklerin saptanan amaçlarına uygun olarak işleyip işlemedikleri, sarfiya
tın yerine yapılıp, yapılamadığı kontrol edilememektedir. Bu halkta bu türlü birlik ve bilhassa 
derneklere karşı güvenin sarsılmasına sebebolı naktadır. 

Diğer yandan idarenin, anılan organizasyonları yönlendirme, daha fonksiyonel hale getirme 
ve devamlılığını sağlama konusunda rehberlik yapamadığı gibi, birlik ve derneklerin bağımsız
lıklarımı zedelemeden malî denetim görevini de yerine getiremediği görülmektedir. 

Eldeki verilere göre Türkiye'de 26 502 derneğin meveudolduğu anlaşılmaktadır. Bunların 
kent ve köy ayrımını yapmak mümkün olamamış Vır. (Tablo : 34) 

.Bu türlü halk örgütlerinin yurt çapında dağılışında sosyo - ekonomik yönden kalkınmışlıkla 
büyük bir paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca hayır işleri derneklerinin sayısı da bariz 
bir üstünlük göstermektedir. 

Anılan birlik ve derneklerin büyük bir çoğunlukla, proje amaçlı olduğu ve proje uygulaması 
sonuçlandığında dernek ve birliklerin dağıldığı görülmektedir. 



Tabla 34 : 

Bölgeler 

Trakya Bölgesi 
Ege Bölgesi 
İç - Anadolu Bölgesi 
Akdeniz Bölgesi 
Karadeniz Bölgesi 
Doğu - Anadolu Bölgesi 
Güney - Doğu - Anadolu Bölgesi 

Toplam 

Si
ya

sli
 

(1) 

49 
21 
72 
14 
48 
51 
18 

273 

İl
m

î 

(2) 

126 
22 
59 
12 
36 
6 
14 

275 
M

es
le

kî
 

(3) 

1 210 
642 
945 
423 
845 
348 
125 

4 538 

Tu
ri

zm
 

(4) 

154 
42 
74 
44 
53 
20 
9 

396 

Ö
ğr

et
in

 
E

ği
tin

i 

(5) 

930 
536 

1 091 
493 
683 
310 
140 

4 183 

•M t-H 

(6) 

933 
495 
612 
340 
564 
191 
49 

3 184 

(7 

.2 
1 
2 

1 

8 
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(b) Köylük yerlerin <en önemli problemlerinden biri de tarımda verimliliğin ve toplam üretim 
miktarının düşük oluşudur. Üretimi sınırlıyan faktörlerin başlıcaları tarımsal bünye, teknolijinin 
geriliği, tarımsal girdilerin ve onunla ilişkili olarak tarımsal sermayenin yetersizliği ve pazarla
ma sorunları olarak gösterilebilir. 

Memleketimizdeki tarımsal işletmelerin büyük bir çoğunlukla eüee işletmeler oluşu, üretimin dü
şük bulunuşu, pazarlamanın aracılar vasıtasiyle yapılışı bu işletmeleri büyük işletmelere göre üne-
tmıde ve ürünlerin değerlendirilmesinde daha sınırlı ve işletme çıkarları yönünden daha olumsuz 
şartlar içinde çalışmaya zorlamaktadır. 

Bugün, üretimi yaygın tarım yoluyla artırma olanakları kalmadığından, yoğun tarım yoluyla 
artırmak zorunlu hale gelmiştir. Yoğun tarım, bh'im tarım arazisinden azami oranda ürün elde 
etmeyi ifade etmektedir. 

Birim tarımsal araziden en yüksek oranda ürün dlde edebilmek, tarıma; gübre, tarımsal ilâç. sulama, 
alet ve makina gibi yeni tarımsal araçların girmesini; çiftçinin toprak işleme, ekin, dikim, gübre
leme, ilaçlama, hasat, hayvan besleme ve bakım gibi işlerini tekniğin gerektirdiği gibi yapmasını 
sağlayıcı tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. 

Küçük ve orta işletmelerin ürettiklerinin, ancak tüketim ihtiyaçlarını karşılıyabildikleri, bu
nun sermaye birikimini engellediği ve anılan işletmelerin yeni hasat mevsimine çok defa, asgari 
tüketim sermayesinden dahi yoksun olarak girdikleri; mevcut tarımsal kredi potansiyelinin ye
tersizliği, kredi dağıtım sisteminin dengesiz bulunuşu; bunun sonucu olarak kredi ihtiyaçlarını 
çok yüksek faizle tefecilerden sağlama durumunda bulunuşları; ürettikleri ürünleri yüksek bir 
ücretle ve aracı denen organlar yoliyle pazarlıyabilmesi, anılan işletmelerin, yoğun tarımın ge
rektirdiği çalışma düzenine ulaşmalarını engelliyen başlıca ortak sorunlar ve tarım sektörün
deki kooperatifleşmeyi zorunlu kılan nedenler olarak gözükmektedir. 

Küçük ve orta işletmelerin anılan sorunlara, münferit işletmeler olarak çözüm yolu bulma
larının çok pahalıya mal oduğu ve bazan da mümkün olamadığı, teker teker güçsüz olan ve her 
türlü istismara müsait bireylerin hayatlarını insanlık haysiyetine yakışır bir düzeye ulaştırma
larını ve devam ettirmelerini sağlamada ve sosyo - ekonomik değişmenin bir sonucu olarak or
taya çıkan yeni koşullara ayak uydurmalarına ve toplumlarla ilişkilerini sağlam temeller üzerine 
kurmalarına yardım edici bir hareket olarak, kooperatifçiliğin gerekliliği oranında geliştirilemediği 
görülmektedir. (Tablo 35) (1) 

1965 yılı sonunda Türkiye'de kooperatif sayıları 5 736 ya, ortak sayıları da 2 126 000 e ulaş
mıştır. G-erek kooperatif sayısı gerek ortak sayısı yönlerinden kooperatif hareketinin köylere 
doğru kaydığı anlaşılmaktadır. Kentlerde kurulan kooperatifler içinde büyük yer işgal eden yapı 
kooperatifleri dikkate alınmadığı takdirde tüm kooperatiflerin % 60 mn köylerde kurulmuş oluşu 
da, dikkati çekmektedir. (44) 

(44) T. Kooperatifçilik Kurumu. 
Not : Tapı kooperatifleriyle ve çok özel aynaçlı kooperatifler alınmamıştır. 



K. S. Kooperatif sayısı 
Tablo : 35 : ü. S. Üye sayısı (000) 

1957 1958 1959 1960 19(51 19G2 1963 1964 1965 

Kooptratif tipi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tarım 
Kredi 
Tarım 
Satış 
Pancar 
Üretim 
Çay 
Üretim 
Orman ürünleri 
Üretimi 
Balık 
İstihsali 
Köy 
Kalkınma 
İstihlâk 

Diğer 
İstihsal 
Küçük 
Sanat 
Esnaf 
Kefalet 
Yardımlaş. 

Sigorta 

Kültür 
Yayın 
Tarımsal 
Sulama 

Toplam 

K. S. 
Ü.S. 
K.S. 
Ü. S. 
K.S. 
Ü. S. 
K. S. 
Ü.S. 
K. S. 
Ü.S. 
K. S. 
Ü.'S. 
K.S. 
Ü.S. 
K. S. 
Ü.S. 
K. S. 
Ü. S. 
K. S. 
Ü. S. 
K.S. 
Ü.S. 
K.S. 
Ü.S. 
K.S. 
Ü.S. 
K.S. 
Ü.S. 
K. S. 
Ü.S. 

K.S. 
Ü.S. 

1 521 
891 
196 
133 
16 
216 
5 
5 
—. 
— 
16 
4 
— 
— 
188 
21 
161 
39 
206 
85 
112 
42 
100 
23 
— 
— 
1 
— 
522 

522 
1 459 

1 546 
904 
200 
159 
16 
222 
9 
8 
— 
— 
16 
5 
__ 
— 
209 

185 
42 
385 
115 
127 
46 
103 
23 
— 
—. 
1 
— 

2 797 
1 557 

1 560 
926 
205 
160 
16 
226 
10 
12 
1 
— 
18 
5 
— 
— 
216 
24 
189 
42 
392 
138 
130 
50 
107 
25 
1 
1 
1 
__ 

2 895 
1 603 

1 572 
937 
214 
160 
16 
238 
10 
12 
o o 
—. 
25 
6 
—. 
— 
223 
26 
199 
44 
403 
140 
143 
59 
111 
27 
2 
2 
1 

—. 

2 919 
1 651 

1 575 
941 
215 
156 
16 
254 
11 
14 
4 
1 
30 
6 
—, 

. __ 
236 
27 
194 
44 
410 
141 
147 
73 
113 
28 
3 
3 
1 

—. 

2 956 
1 689 

1 590 
965 
218 
156 
17 
272 
11 
16 
6 
1 
32 
6 
— 
— • 

250 
27 
221 
44 
420 
141 
153 
82 
113 
28 
3 
o 
3 
_ 

3 031 
1 739 

1 617 
1 016 
220 
156 
18 
286 
12 
17 
8 
1 
33 
6 
— 
— • 

268 
28 
232 
45 
42G 
141 
183 
86 
122 
29 
3 
o o 
5 
— 

3 145 
1 814 

1 664 
1 016 
223 
142 
18 
313 
13 
17 
9 
1 
34 
6 

„ 

— 
295 
30 
257 
46 
434 
14J 
210 
88 
126 
30 
3 
o 

7 
— 

3 287 
1 863 

1 714 
1 141 
23! 
113 
^H 
310 
15 
18 
9 
1 
36 
6 

128 
5 

315 
31 
290 
48 
461 
141? 
261 
100 
132 

't 

<> 
O . 7 
— 
194 
2 

3 447 
1 961 

Köylük yerlerde kurulan kooperatiflerin çok büyük çoğunluğunun ortaklarına ıkredi sağlı-
yan taran kredi kooperatifleri olduğu ve Türkiye'deki tüm kooperatiflerin ortaklarının % 50 
nun bu kooperatiflerin ortağı oluşu diğer dikkat çekici bir noktadır. Buna karşılık tarım satış 
kooperatifleriyle bilhassa tarımsal üretim kooperatiflerinin gelişemediği görülmektedir. 

1965 sonu verilerimin ortaya koyduğu diğer önemli bir husus yılı içinde 194 tarımsal sulama 
kooperatifleriyle 124 köy kalkınma kooperatifinin kurulmuş olmasıdır. 

Tarımsal yapıda 1950 lerden itibaren görülmeye başlıyan değişikten önce, tarımsal işletmele
rim başlıca sıkıntısı olan kredi ihtiyacına cevap veren tarımsal kredi kooperatiflerinin sayı ve or-
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tak adedlerinin artmasının başlıca nedeni olarak gözükmektedir. Alman kooperatiflerin yoğun ta
rıma yönelişten sonra ortaklarına gübre, tarımsal ilâç, tohumluk, akar yakıt ve kooperatif, tüzel 
kişiliği adına ortakların istifadesine sunulmak üzere tarımsal makina sağlamıya yönelmesini olum
lu bir gelişim olarak değerlendirmek gerekir. 

Tarım satış kooperatifleriyle, tarımsal üretim kooperatiflerinin gelişimlerinin ciddî olarak sı
nırlı olduğu görülmektedir. 

Tarım satış kooperatiflerinin gelişmeyiş nedönlerinden biri olarak, tarım arazisinin % 89 unda 
hububat üretimi yapılması ve ürünün Toprak Mahsulleri Ofisince satınalmması, sınai ürünlerden 
pancarla çayın alıcılarının tek, ayrıca pancar ve çay üreticilerinin üretim kooperatifleri şeklinde 
örgütleştirümeleri gösterilebilir. Nitekim 1965 t o pancar üreticüerindn 330 000 ortaklı 18 üretim 
kooperatifi halinde çay üreticilerinin de 18 000 ortaklı, 15 üretim kooperatifi olarak örgütleştirü-
meleri gösterilebiMr. 

Tarım satış kooperatiflerinin anılan ürünler dışında ürün yetiştiren (pamuk, üzüm, zeytin, ay
çiçeği gibi) bölgelerde gelişmiş olması yukarclaki görüşü destekler ndteliktedir. 

Anılan kooperatiflerin, bilhassa tarımsal üretim kooperatiflerinin gelişemeyişlerinin başlıca 
nedeni olarak, köysel alanda, kooperatiflerin kurulmasını sağlayıcı ciddî çalışmaların yapılmama
sı gösterilebilir. Köylünün kooperatifleşmeyi konulunda kamunun tercihi, ve köylünün kooperatif
leşmesini engelliyen her türlü sosyo - ekonomik olumsuz şartların değiştirilmesi konusunda ciddî bir 
rehberlik ve destek görevini yerine getirip, getirmemesi önemli rol oynamaktadır. 

Diğer yandan, Devlet kuruluşlarının himayesindeki tarımsal kooperatiflerin gerek sayı gerek
se faaliyet yönünden gelişmiş olmaları, köylüde, yanlış olarak kooperatifleşmenin, belli ekonomdk ve 
sosyal sorunlarla karşılaşanların, karşılaştıkları sorunlarla mücadele etmek üzere, hak ve vecibe
lerini eşitlik esasına göre bir araya getirmelerim sağlayıcı bir halk hareketi olarak değil, Devletçe 
ele alınan, kurulan, desteklenen, sahibi halk değil Devlet olan bir ortaklık olarak anlaşılmasına se-
bebol muştur. Bu konuya dayalı olarak halk, örgütleşmo konusunda daima Devletin ilk hareketini 
bekler duuma gelmiştir. 

Genç/ekten 'İfluopmaıtiEçıligin .gıcîhtircilrnesnrıd'e Devletin, 'köysel toplkıınılardıa koıoperaitifiçiıliğiin ge-
li-rni'esmâ sağlayncı 'değer yatfigıl anının doğmasını teinim için 'egOtıimisel, ıkurıılacı ikaoıperattifHienin or-
taik çılkaırllaırîînı Bağlayıcı Mir düzende inletmesi »için rehberlik, ve kurulan kooperatiflerin malî gücünü 
kmvrve'tilıeındipm.ıe'k için denedi, sübvansiyon .gıiıbi yollunla desteklenmesi ıgerekmıeıkıtedir. Falkat Dev
letin Ihıalik liniısiyati'fıîınii'n yerimi alıması, koopera:tiiV.mn ıgörçek sahibi /gıibd /giözüterncısi, veya 'kurul-
maısıınıa ıkenldinin ıkaraır verdiği kioıoperartiflleri des teklemesi kjoıoperaitifıçiliğin ge>l%mesini eogellcımek-
tedir. 

ÛKSooperıaltalfiçcdiğiîi (gelişmesini emıg'dlliyen diğer önemli (bir ıfiaikböır, ikofoperalfci'fllerinı halkın (güve
nini sağllıyaealk ınıiıbeilikıbe %liiyemeyişAer,idir. KaoperatiClerân yalımız efoomıomik bir omgan lalaınalk mü
talâa •eld'iliip, ısooyaıl yönlemn'im ihmal edilişi, (birer işiV.ıkeıt nlitıeiliğinde ıgözü'küışü, 'Oirtakların ıkoopera-
tifiın yönlenıdiriiınesine, faaliyetlerinin ıdeğerlendinilm'eısijne, yönetimine, •ve dennetiminıe onbaiklıik 
halk we »veciilbellerinin ıgerıelktliırdiği oramda ıkatıLanıayışı, ıkooperaıtifllejrin istediği (tarzda fitlemesini 
engellemiş bunun sonucu olarak da bir yandan ortaMıaırm, diğer (yandan lortbaık oİjmıy&nları;n 'güven-
leninm ısarsıilımasınıa ®eibe*bo(lm!U!şbuır. Bu durum, ko aperaitiif orbafeiaırında, <xıitakılık ®o\ramlu!İuğunujn 
doğmasını ıda lefnige'lomıe'kıbodir. 

Ortalklanda, merrautt kaoıparatiıfleışım'e düşeninin ve işlleyi? ıbaınzının bir sonucu »olkıraık, ortaklık bi
lincinin doğmıayiişı, ıgerçeik .anlamda tkaoperaıtiıfk§m.te ıziorumıdıa olan ıküçülk ve ioaita istetmelerin kaope-
nabif yönıertılım 'kurullarında 'temsili (edilmelerini engıdlleyüıed falikbörleıriden ıbtiri. olanak fgözükmelkte, 
bumun ısanuou olarak da, 'anılan iişlebmölorin soi'unllaranı Ikaoperatif yönetim 'kuruluna yan'srb-
malk ciddî lolıaınaik tehlikeye ginmekbe ve ko«operatJfîler ıgenel olarak yöınelbim ıkurulılafrınida temsil 
edilen veya 'bu (kurullara etki yapma (gücüne sahilbolaniarın sorunlarına ıçpaüm yollu ıgetirici ak
siyona yönelmelktediirlıetr. Bu durumda halikın kooperatiflere fazla bel bağlamamalarına sebobol-
makbadır. 
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(Köylülerdin, kooperatifler şökilinide teşkilâtlan dıırılmallanına yönelmiş çalışmalarla . karşı laıştıırıldı-
ğınıda, çılkaır ilıitşikilleri yönünden, kooperatifçilik hareketimi, Iköyilfüınün en ıköfelü ıdeğıe/r yaırıgilaıriyle 
çıatışma halimdeymiş (gibi ıgölstermıe' (çabalarınım daha başarılı olduğu ıgarülni'eıktedir. 

(Sonuç ollıaralk, kredi ıbuılaımıyan veya yüksek faıizile Ibuilalbilen; ısaitılh pırodlükıtivitıeisinli ye ıtopila/m 
ürdtiminii artırmak için, (üretimi amtuncı yeni ıgir dileni (münferit lişllötlmıeler ıhıalinlde sağlıyaımıyan 
ürününü ıdiirelkt pazara ısunamadığı ûçin, (aracılara yüksek üıeret löldeım'e ıduıruımıuınida kalan, (çoğunlu
ğu ıcüıee ve küçük %leltlmıelere ısahiip 'bulluınan, tanımsal iişletımıeleıri, lOTtbalk ısioınnnllaırınıa, ıdaha 'glüçlü 
olarak ıçıöızüm yollıu Ibuflıalbilmelerini ısıağlamak için, bir 'Devlet 'empozesi ışıeklinide /değil, (bir o/rıtak halik 
hareketli şeklimde kooperatifleşmeye dloğnu yönle ndirmek taınım sektörümüzün *en önemli bür prob
lemli olarak ıgöızlikmektıe ve Ibu Ikoınuıdalki çabalarda ikoınunun ©erekliliği loınamınlda ıbir kapasiteye ula
şamadığı gıönüllme&teldir. 

(7) Tapu - Kadastro sorunları : 
Memleketibizde taşınmaz malların ancak % 80 unun tapuda kayıtlı olduğu, % 70 inin ya 

kayıt dışı ya da kayıtlı olmasına rağmen hukukî bir değer taşımadığı, ayrıca tapuda kayıtlı 
olan taşınmaz malların % 90 mm il ve ilçelere aidolduğu bilinmektedir. 

Durumun böyle oluşu, bilhassa köylük yerleşim alanlarında birçok sosyal ve ekonomik 
sorunların nedeni olmaktadır. Bu sorunların belli başlılarını aşağıdaki gibi tanımlamak müm
kündür. 

(a) Memleketimizdeki tarımsal arazide mülk büyüklüklerine ve dağılımına ait gerçek 
bilgilerin .elde edilmesini engellemektedir. Bundan 'dolayıdır ki, bugüne değin tarımsal top
raklarla ilgili istatistik bilgiler hep ekenomik bir kavram olan işletme esasına göre ve anket
ler ya da sayımlar yoliyle ortaya konulabilmiçtiir. Belirli bir mülk üzerinde, birden fazla ta
rımsal işletme 'kurmanın olanaklılığı ve bu durumun bâzı bölgeler'de geleneksel hale gelişi, 
ayrıca Bayım ve anketlere verilen cevapların, bir nevi 'servet 'beyanı' niteliği taşımasından 
dolayı, gerçeği ifade etmiyişleri sebebiyle mülk büyüklükleri ve dağılımı hakkında inandırıcı 
sonuçlar elde edilememektedir. Bunun sonucu olarak, toprak - insan ilişkilerinin düzenlen-
melsi konusunda çeşitli ve birbirleriyle çelişme halinde olan görüşlerin ortaya atılmasına sebcbûl-
maktadır. 

(b) Tarım'sal işletmelerin küçüklüğü ve dağınıklığı üretimi kısıtlayıcı bir faktör «olarak 
ğözükmhefctedir. Yoğun tarıma yönelme zorunluğu arazi tapulaştrrmayı gerekli kılmaktadır. Bu 
konudaki düşünce ve programların gerçekleştirilobilmeisinin, kadastrosu yapılmıyan bir yerde, baş
ka bir deyişle hukukî ve geometrik durumu 'saptanmamış a razilerde olanaksız olduğu bilinmek
tedir. 

Bu durum muvacehesinde, memleketimizd© arazi toplulaştırılmıasiyle ilgili tercihler, teorik 
tercihler olarak kalmaya mahkûm* gözükmektedir. 

(c); Bugün tarım kredisinin verilmesinde, ölçü ipotek edilebilen ve üzerinde tarım yapı
lan arazidir. İşlenen arazinin % 70' nin tapu siciline kaydedilmemiş oluşu, kredinin hem ve
rilmesini hem de dengeli dağılımını teşvik eden bir faktör haline gelebilmektedir. 

(İd) «Yargıtayın onbir hukuk dairesinin b'eşi taşınmaz mal işleriyle uğraşmaktadır. Bu du
rum 'taşınmaz malların tapu - kadastro ilşlemlerinin tamamlanmamasından ileri 'gelmektedir. Taşın
maz mal yüzünden çeşitli 'suçlar işlenmekte ve ceza mahkemelerinin üsleri artmaktadır. (45) 

Köylük yerlerdeki nüfusun toprak üzerindeki baskısının ciddî olarak artması, geçimini top
raktan sağlama durumunda olanları ormana., orman içi toprağa, Hazine mülküne tecavüze zor-
lıyarak köylü Deivlet ilişkilerini olumsuz yönde etkiledikten başka, mülk sahibi işletmeler 
arasında tarlaya bozucu işıletmelerarası kavgalar, ısilâhlı çatışmalar, adam öldürmeler m'ey-

(45) Yargıtay Başkanının 1965 - 1966 Adalet Yılının başlamasiyle ilgili konuşması. 
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dana geldiği gibi, bu çatışmaların köylerarası hattâ, köy grupları arası anlaşmazlıklar düze
yine çıktığı görülmektedir. Ve bu itilâflar çok defa, adalete intikal etmesine rağmen, mahkeme
lerin yükünün ağır olması ve helkide yavaş işlemesi sonucu olarak, anlaşmazlıklar kuvvetle 
çözüm yoluna kavuşturulmak istenmektedir. Bu güvenliği sarsmakta, soyal ilişkilere olumsuz 
yönde 'etki 'etmektedir. 

6. Hizmetler : 
a) Eğitim : 
Köysel yörelerdeki eğitimin : (1) okul çağında bulunanların eğitimi (2) dkul çağını geçirmiş 

olanların eğitimi olmak üzere iki grup 'halinde ele alınmalıdır. 
Bu ikili sınıflandırmaya, aynı derecede öneme sahlbolmaımakla 'beraber köy gençliğinin eğiti

minin de üçüncü grup olaraJk ele abnıp almamam ası tartışılabilir. 

(1) Okul çağındaki nüfusun eğitimi : 
Köy ilkokullarındaki öğrenci sayısında devamlı olarak 'bir artış görülmektedir. Ancak, 1'964 -

1965 derıs yılında toplam öğrenci sayısına oranında t i r düşüne görülmektedir. 

Bu düşmenin (7 - 12) yaş arasındaki köy nüfusunun gösterdiği değişjmeden ileri gelip gelme
diği istatistik verilerin eksitkliği yüzünden saptanamamıştır. Ancak, köylü nüfusun, toplam nüfu
sumuzun çoğunluğunu teşlkil ettiği gerçeğine göre, (7 -12) yaş grupunda da köy nüfusunun, şiehir 
nüfusuna göre her zaman bir fazlalık gösterebile ceği ifadte edilebilir. Bu da köy nüfusunun ilköğ
retimden sınırlı yararlanabilme temayülünün devam etmefete olduğunu göıstermiektedir. (Tablo 36) 

Yıllar 

1960 — 
1961 — 
1962 — 
1963 — 
1964 — 
1965 — 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Toplam 
öğrenci 
sayısı 
(000) 

2 867 000 
3 151 000 
3 42'6 000 
3 '622 000 
3 875 000 
4 030 000 

Şehir ilk-
okullamnr 
daki öğ

renci sayısı 

1 150 000 
1 196 000 
1 246 000 
'1 360 000 
1 490 000 
1 550 000 

Köy ilk
okulları 
öğrenci 
sayısı 

1 717 000 
1 955 000 
2 180 000 
2 262 000' 
2 385 000 
2 480 000 

Köy ilkokul 
öğrenci sa
yısı toplam 
içindeki % 

53,8 
62,0 
63,0 
66,0 
61,5 
62 

Eğitimin niteliği üzerinde yapılacak analizler bakımından derslik başına öğrenci sayısı ile bir 
öğretmene düşen öğrenci sayıları önemli faktörlerdir. 

Bir öğretmene düşen Öğrenci sayısı yönünden !köy ilkokullarında çalışan öğretmenlerin, şehir 
ilkokullarındaki görevli öğretmenlere aranla daha büyülk bir yük altında oldukları anlaşılmaktadır. 
Bu durumun, 1964 - 1965 ders yılımda, kentsel yö relerde öğrenci - öğretmen oranı % 44,9 a düşerek 
nispî bir iyileşme gösterirken, köysel yörelerde % 48,4 de düşerek, bozulmuştur. (Tablo 37) 

Durumun 'köyler aleyhine 'bozulmasında, ilko kul öğretmenlerinin, kentsel yörelerde çalışıma 
eğilimlerinin, yetiştirilImJe yöntemlerinin de etkisi altında kalarak, artmakta oluşunun ıda önemli 
rolü olabilecıeği gerçeği dikkate alınmalıdır. 
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Tablo : 

Yıllar 

1960-1961 
1961-1962 
1962-1963 
1963-1964 
1964-1965 
1965-1966 

37 

Köy ilkokul 
öğretmen sayısı 

36 900 
42 500 
46 400 
48 000 
49 300 

Köy ilkokul 
öğrenci 

öğretmen oranı 

46,5 
46 
46,9 
47,0 
48,4 

Şehir ilkokulu 
öğretmen sayısı 

25 600 
26 300 
29 300 
32 700 
35 800 

Şehir ilkokulu 
öğrenci 

öğretmen oranı 

41,6 
41,6 
42,3 
45,5 
44,9 

Köylük yörelerdeki öğrenci öğretmen oranının yıllara göre yükselmesi, öğretimin kalite yönün
den de gerilemekte olduğu şeklinde değerlendirilmelidir. 

Derslik başına düşen öğrenci sayılarında da, kentsel ve köysel yöreler karşılaştırıldığında duru
mun, T ufkiye ortalamasına göre köysel yörelerde, kentsel yörelere göre daha iyi olduğu görülmek
tedir. Ancak 1960 - 1965 döneminde kentsel yörelerde nispî bir iyileşme izlenirken köysel yer
lerde bozulmakta olduğu görülmektedir. Bu oran köysel yöreler için, anılan dönem içinde 44,3 ten 
49,2 ye yükselerek, bozulurken, kentsel yöreler için 75,5 ten 67,8 e düşerek gelişme göstermiştir. 
(Tablo ,38) 

Tablo : 38 

Yıllar 

1960-1961 
1961-1962 
1962-1963 
1963-1964 
1964-1965 

Köy ilkokul 
derslik öğrenci oranı 

44,29 
47,39 
49,95 
49,26 
49,19 

Şehir 'ilkokul 
derslik öğrenci oranı 

75,45 
73,17 
71,94 
67,18 
67,80 

Türkiye toplamı 
derslik öğrenci oranı 

53,0 
54,7 
56,3 
54,7 
55,0 

İlkokuldan mezun ölüp da ortaokullara devam eden öğrenci sayısı mezunlara oranla 1959-1960 
ders yılı için % 37,6 ile 1963-1964 ders yılı için % 34,2 arasında değişmektedir. Buna göre ilk
okulu bitirenlerin ancak % 65 i ortaokullara devam edebilmektedir. Bu devamsızlık özellikle köysel 
yöreler için söz konusu olabilir. 1964 yılında mevcut 630 bağımsız ortaokuldan 130 u il merkezle
rinde, 455 tanesi ilçe merkezlerinde ve 55 tanesinin de bucaklarda ibulunması, ve köy çocukla
rının ilçe veya il merkezlerinde okumalarını sağlıyacak yurt ve pansiyon gibi olanakların çok 
sınırlı oluşu, ilkokuldan sonra ortaokula devam etmiyenlerin çok büyük bir çoğunluğunun köylü 
çocukları olduğunu doğrular niteliktedir. 

Böylece, ilkokul mezunu köy gençliği kendini hayata hazırlıyacak, bir öğretim olanağından 
yoksun kaldığı gibi, bu gerçeğe dayalı olarak düşünülen ve 222 sayılı Kanun
la da hukukîlcşenı, 14 yaşından önce ilkokulu bitirenler için mecburi, ilköğretim ça
ğını aşmışlar için ihtiyari olanı ve ilkokulu bitirip, daha üst okula devam edemiyen gençleri daha 
iyi üretici ve daha iyi vatandaş olarak yetişmelerine yardım etmek amaciyle çalışmaları öngö
rülen yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf veya kursların da bugüne kadar uygulamaya konulamamış 
oluşu, ilköğretim çalışmalarının daha da verimrdz hale gelmesine sebebolmaktadır. Burada daha 
da verimsiz hale gelmesine sebebolmaktadır sözüyle mevcut ilköğretim çalışmalarımızın yeter
sizliği ifade edilmek istenmektedir. 
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'Bugün gerek ilköğretim müfredat programlan, gerek ilköğretim programlarının aynen uygu
lanabilmesi şartları, gerek uygulanışı, kalkınma çabaları içinde daha aktif, daha yeterli, köylü 
vatandaş olarak kendisinden beklenileni yapabilecek nitelikte birşey yetiştirmeye yetmemektedir. 

(2) Türkiye'de köysel yaşamakta olan nüfus bugün için büyük bir ağırlıkla yalnız ilköğretim 
hizmetlerinden yararlanabilme durumundadır. Ayrıca köysel yörelere sunulabilen ilköğretim 
imkânı, bütün köysel nüfusu kapsıyacak düzeye ulaştırılamamıştır. Durumun böyle oluşu, köylü 
nüfusun ilköğretimden yararlanamadın, okuma çağımı aşmalarına sebeb olmakta, böylece, köysel 
yörelerde ilköğretimden yararlanamıyan büyük yığınaklar meydana gelmektedir. Örneğin 1960 
nüfus sayımı sonuçlarına göre, okuma - yazma çağındaki toplam nüfusun 16 250 000 ile oku
ma - yazma bilen toplam nüfusun ancak 5 000 000 u köylerde yaşamaktadır. 

Dunumun böyle oluşu, başka bir deyişle okuma çağını aşmış nüfusun temel eğitimini gerçek
leştirme zorumluğu yetişkinler eğitiminin temel nedenlerinden biri olarak gözükmektedir. 

Diğer yandan eğitimin devamlı bir vetire (olucum) oluşu, başka bir deyişle, öğrenim çağını çe
şitli öğrenim kurumlarından yararlanarak, köyler için ilköğretim olmaktadır, sosyal yapı içinde 
fonksiyonel hale gelmiş bireylerin bir yandan, ilköğretimden aldıkları bilgi, hüner ve değer yar
gılarını geliştirmek ve kökleştirmek; diğer yanlan bunları, fert ve mensubu olduğu aile ve köy 
toplumunun daha iyi yaşama düzeyine kavuşturulması çabaları içinde değerlendirmesine yar
dım etmek zorunkığu, yetişkinler eğitiminin dijer önemli bir temel nedeni olarak ifade edile
bilir. 

Türkiye'de köye dönük yetişkinler eğitimi çal ışımalarını, yukarıda açıklanan zorunlukların ışı
ğında gözden geçirdiğimizde çalışmaların pek çok sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. 

(a) 1960 nüfus sayımına göre köylerde okuma - yazma bilenlerin oranı % 31,3 tür. Yine ay
nı sayım sonuçlarına göre köylerde okuma - yaz aa bilenlerin % 70 i erkek, % 30 u kadındır. 
Bu, okuma - yazma bilenler yönünden kentsel yörelerle, köysel yörelerdeki dengesizliğin yanında, 
ayrıca köylerde kadın - erkek yönünden de büyük dengesizliğin varlığını ortaya koymaktadır. 

(46) 

' Köylerdeki ilköğrenimden yararlanamadan, okuma - yazma çağını aşmış nüfusa, ağırlığı ile 
okuma - yazma öğretmeni yönelmiş, temel eğitim veren tek çalışma halk derssameleri faaliyetleri
dir. 

Bu dersamelere 1953 - 1954 ders yılı ile 1965 - 1966 ders yılı arasında geçen 13 yıl içinde 
954 586 kadın ve erkek halk dersanelerine devam etmiş, bunlardan ancak 409 486 sı belge alabil
miştir. (Tablo 39) Başarı oranı % 42 dir. Bu du.uma göre yılda, ortalama 73 423 vatandaş oku
ma - yazma öğrenmek için halk dersanelerine mü- aeaat etmekte ve bunun ancak 31 500 ü başarılı 
olmaktadır. (47) Bu rakmalara kentsel yörelerle açılan halk dersanelerine devam eden ve ba
şarılı olanların da dâhil olduğu düşünülecek olursa, köyler yönümden sunulan hizmetin ve el
de edilen sonucun sınırlılığı daha iyi anlaşılır. Bu dunumu iki yönlü olarak değerlendirmek 
mümkündür. Birincisi okuma - yazma öğrenmek için müracaat edenlerin azlığı, ikincisi devam 
edenlerin başarı oranının düşüklüğü. Başarı oranı düşüklüğünde, öğretimde kullanılan metot ve 
araçların yetişkine göre ayarlanmayışınm rolü olnakla beraber, her iki durumun temel nedeni, 
bilhassa yetişkin köylü vatandaşta okuma - yaz na öğrenmenin bir istek haline gelmeyişi göste
rilebilir. 

Köylü vatandaşım okuma - yazma öğrenmiye pek istekli gözükmeyişi, okuma - yazma öğretimi
nin, vatandaşın daha iyi bir hayata kavuşturul nasında, ona kazandırılmak istenen önemli bir 
araç olarak değil, tüm vatandaşları okuma - yaz aa hale getirmek gibi kısmen romantik sayılabi
lecek, bir amaç olarak ele alınmasından ileri gelmektedir. 

(46) 1960 genel nüfus sayımı D. t. E. yayın No. 452 
(47) Köy İşleri Bakanlığı Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü. 
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Halk dersaneleri çalışmalarını gösterir çizelgedir 
Tablo : 39 

Kadın - Erkek Kadın - Erkek H. dersanele- Devletin harca-
H. dersaneleri- H. dersanele- rinde çalışan dığı ödenek 

Açılan dersane ne devam eden- rinden belge öğretmen miktarı 
sayısı lerin sayısı alanların sayısı sayısı Tl. 

Yıllar (1) (2) (3) (4) (5) 

1953 — 1954 
1954 — 1955 
1955 — 1956 
1956 — 1957 
1957 — 1958 
1958 — 1959 
1959 — 1960 
1960 — 1961 
1961 — 1962 
1962 — 1963 
1963 — 1964 
1964 — 1965 
1965 — 1966 

Toplam 

1 744 
1 566 
1 704 
967 

1 540 
1 334 
1 215 
13 790 
8 095 
5 332 
5 426 
3 227 
2 206 

48 146 

32 893 
32 592 
37 417 
21 300 
30 040 
24 674 
22 418 
317 471 
160 091 
102 167 
74 497 
57 862 
41 204 

954 586 

14 793 
16 868 
18 056 
10 930 
13 978 
12 551 
10 733 
81 460 
66 295 
60 976 
45 371 
33 363 
24 112 

409 486 

1 547 
1 461 
1 540 
968 

1 373 
1 129 
1 114 
12 694 
7 271 
5 429 
3 930 
3 222 
2 234 

43 912 

30 830 
102 500 
81 500 
91 235 
99 400 
129 000 
252 700 
252 000 

2 014 000 
1 514 000 
1 845 000 
1 350 000 
1 134 000 

8 896 000 
Daha iyi bir hayata kavuşmanın gayreti içinde olan yetişkin köylünün, bu gayretlerinin daha 

olumln. sonuçlara ulaşmasında kendisine yardımcı olabilecek unsurlarla takviye edilmediği için, 
kişisel çabalarına büyük bir genellikle yeni bir güç kazandırmıyan bu tip çalışmalara karşı ilgi 
dııymayışıını ,omum, okuma - yazma öğretimi çalışmalarına karşı göstereceği bir direnç olarak 
değil, yapılan eğitim çalışmasının fonksiyonel hale getirilemeyişi şeklinde yorumlamak gerekmek
tedir. 

Unesco'ca düzenlenen son Tahran Konferansında, okur - yazar vatandaş hedefi için, okuma -
yazma kampanyalarımın verilip, fonksiyonel okuma - yazma programlarımın tavsiye edilmesi yu
karıdaki görüşü teyideder niteliktedir. 

Bugün memleketimizde okuma - yazma öğretimi programlarının; çiftçiyi, daha iyi ve okur -
yazar çiftçi, işçiyi, daha iyi ve okur - yazar işçi haline getirmek için değil, çiftçiyi okur - ya
zar çiftçi, işçiyi, okur - yazar işçi haline getirmek için hazırlandığı ve uygulandığı görülmek
tedir. 

(b) Bir yandan okur - yazarların bu niteliklerini devam ettirmelerine ve bundan yararlana
rak günlük sorunlarına cevap verecek yayınların okramalarını sağlamak - amacına yönelmiş okuma 
odalarımın köylerde açılmasına devam edildiği görülmektedir. 1966 yılının Kasım ayında 6 110 
köyde okuma odası olduğu anlaşılmaktadır. (48) Fakat yapılan gözlemler, bu odaların kendilerin
den beklenen faydayı sağlamadıkları merkezindedir. 

(c) Köylü yetişkin nüfusa sumıulan diğer bir eğitim hizmeti de gezici köy kadın ve erkek 
kurslariyle, köy el sanatları kurslarıdır. 

Hepsinin ortak amacı, yetişkin köy kadın ve erkeklerine bir yandan uğraşı dallarımın gerek
tirdiği pratik bilgi ve hünerleri kazandırmak; diğer yandan boş zamanlarımı, ekonomik potan
siyellerini geliştirecek yönde değerlendirmelerine yardım etmek için hünerler kazandırmaktır. 

(48) H. E. G. Müdürlüğü. 
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(d) Gezici köy kadın kurslarının, köylü yetişkin kadınlar taraifnidam istenilir bir kurs hali
ne geldiği, ve bugünkü olanakların tüm talebin ancak % 20 sini karşıladığı bilinmektedir. Bu
rnum başlıca medenimin, anılam kurslarla elde edilen sonuçların sistemli olarak değerlendirilmesi 
ve müfredat programlarım günün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte geliştirilmesinin ve uy
gulanmasının sağlanmış oluşu gösterilebilir. 

Köydeki kadın nüfusum köye sunulabilen tek eğitim kaynağı ilköğretimden sınırlı olarak ya
rarlandıkları, köydeki okur - yazar nüfusum ancak % 30 umon kadın müfus olduğu dikkate alı
nacak olursa, köy kadınlarımın büyük bir çoğunlukla ilgi duydukları gezici köy kadın kursları
nın sayılarının 1966 da ancak 566 ya çıkarılabilmiş (49) olması keyfiyeti, bu hizmetin sınırlılığı
mı göstermektedir. 

Bu konuda, bâzı bölgelerde köy halkının, idarenin rehberliği ile kurs öğretmeni de dâhil olmak 
üzere, kursu köy olanakları ile açma temayüllerini hizmete duyulan dhtiyaç ve ilginin bir göstergesi 
olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak halkın bu olumlu davranışını yurt ölçüsünde yayma 
konusundaki çalışmalara hız verilemediği görülmektedir. Yalnız yetişkin köy kadınının eğitim ihtiya
cını karşılamak için değil, köydeki, sosyal dayanışmayı ve köy topluluklarının Devlet çabalarına 
katkısını geliştirmek ve bilhassa köy toplumlarının, kadın sorunlariyle ilgilenmelerini bağlıyabilmek 
liçin, anılan davranıştan âzami oranda yararlanmak gerekmektedir. 

Anılan kursların yurt düzeyine dağılımında da dengesizlikler olduğu görülmektedir. Genel 
olarak, Türkiye ölçüleri içinde daha gelişmiş bölgelerde daha fazla kurs, az gelişmiş bölgelerde da
ha az kursun faaliyet gösterdiği görülmektedir. Tablo 41 

Tablo 41 : 1966 - 1967 ders yılma göre 
Devam eden Devam eden 

Kurs öğrenci Kurs öğrenci 
İlin adı adedi adedi İlin adı adedi adedd 

Bursa 21 461 Çankırı 3 29 
İzmir 19 483 Diyarbakır 4 30 
Ankara 17 243 Hakkâri 4 33 

(ii) Gezici köy erkek kurslarının, yurt ölçüsünde dağılımı yapılırken ihtiyaç bölgelerinin dikkate 
alınmayışı, müfredat programlarının, faaliyete geçtiklerinden bu yana, sosyal, ekonomik ve teknik ge
lişmelerin ışığında, günün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte geliştirilmeyişi, öğretimin yöresel 
ihtiyaçlara da cevap verecek elastikiyete sahibol mayısı gibi nedenlerle köylü yetişkinlerce pek 
benimsenmediği görülmektedir. 

Ayrıca köye dahi giren teknik olanaklara ramen, bu kurslarda hâlâ basit araç - gereç kulla
nılması, öğretilen tekniklerin geriliğini göstermektedir. 

1950 lerden itibaren tarımsal yapıda görülen değşiklik sonucu tarım sektörüne traktörden, ilâç püs
kürtme aletine kadar pek çeşitli yeni araçlar girmesine rağmen, söz konusu kurların duvarcılık - ya
pıcılık, demircilik, marangozluk kursları halinde kalıp, köylünün yend kullanmıya başladığı ta
rımsal araçların kullanılması, bakımı ve onarımı konusunda duyduğu ihtiyacı cevaplıyacak yeni 
kursların açılmadığı görülmektedir. 

Güney - Doğu Anadolu'da pompajdan yararlanılarak içme suyuna kavuşturulan köylük yöre
lerde, motopomp kullanmayı, onarmayı bilmeme yüzünden, milyonluk yatırımlara rağmen, de 
sıkıntısı çekildiği görülmektedir. 

(iii) Köylünün yaşama düzeyinin yükseltme çabalarına yardımcı olmak üzere, köylüye yan 
gelir kaynakları sağlamak amaciyle köy el sanatlarını geliştirmek ve yurt ölçüsünde yaymak 
suretiyle yapılan diğer bir eğitim çalışması da köy el sanat kurslarıdır. 

(49) H. E. Genel Müdürlüğü. 
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Bu kurslarda halıcılık, dokumacılık, sepet örgücülüğü, çorapçılık v.b. sanatlar öğretilmekte ve 
öğretim sonunda, kursu başarı ile bitirenlere, öğrerendikleri zanaatı icra etmelerine yardım için, ger
çek değerinin % 25 i bir bedelle ve beş aanede öden mek üzere, halı ve dokuma tezgâhı, çorap makina-
sı gibi araçlar ve gerekli avadanlıkları verilmek tedh\ (50) 

Hizmeti bu şekliyle ele alıp değerlendirdiğimizde köydelâ mevsimlik ve gizli işsizliğin büyüklü
ğü karşısında yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. 19 Hl - 1966 yılları arasında toplam olarak 629 kurs 
açılabilmiştir. (Tablo 40) 

Bugüne değin yapılan çalışmaların genel değerlendirilmesinden, tesbit edilen amaçlara ula
şamadığını göstermektedir. 

Bunun başlıca nedeninin, köy el sanatları çalışmalarının, bu çalışmaları tesbit edilen amaçla
ra ulaştıracak tüm unsurları kapsıyacak bir bütünlükte ele alınamayışı olduğu anlaşılmaktadır. 

Tabla 40 : 

öğrenci Açılan kurs Mezun Verilen araç Açılan il 

Kursun adı sayısı sayısı sayısı sayısı sayısı Düşünceler 

d) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

(2) 

9 080 
1 500 
1 667 
2 496 
3 035 
1 759 

(3) 
47 
59 
119 
130 
159 

. 124 

(4) (5) (6) (7) 

262 
478 
6.1.9 

2 435 
3 636 
565 

24 
41 
37 
62 
64 
66 

Sanayi Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Köy işleri Bakanl'ğı 
Köy işleri Bakanlığı 
Malî yılın 7 aylık sonucu 

önce hangi el sanatının, hangi yörelerde ele alınıp geliştirilebileceği ve piyasanın hangi tip 
el sanatı ürünlerine daha zorla talep gösterdiği1 araştırılmamaktadır. Bunun sonucu olarak öğre
tilecek öl sanatı ile ilgili tarcihler asgari anlamda, dar bir sahadaki gözlemlere dayalı olarak yapıl
maktadır. 

Diğer yandan, el sanatı öğretilenlere gerekli araç ve gereç sağlanmakla beraber, çevirme kre
disi! sağlanamadığından, ekonomik gücü zaten sınırlı olan köylü inletmeler gerekli hammaddeyi 
bulamadıklarından öğrendikleri sanatı icra edenıomolcte, köylere dağıtılan araç ve gereç gereksiz 
yatırımlara sebebolmaktadır. 

Diğer önemli bir husus da, köy el sanatları ürünlerinin pazarlanması sorunlarının elle alınmamış 
olmasıdır. 

El sanatını bir gelenek olarak devam ettirmekte olanlarla, ki bunlar üretici durumdadır, kurslar 
yoluyla sanat sahibi edilenlerden, çevirme sermayesini bulanlar ürettikleri ürünleri ancak ve yük
sek ücretle aracılar vesıtasiyle yapabilmektedirler. Durumun böyle oluşu bazan maliyetin, satıştan 
fazla olmasına sebebolmakta bu takdirde de zanatkâr ya zauatmı icra etmemekte ya da, eme
ğini ciddî olarak sömüren ve el sanatı ürünü ticareti yapanların işçiliğine yönelmektedir. 

Bl sanatı ile geçim olacaklarının geliştirilmesi istenilen köylünün kredi, kalite kontrolü ve pa
zarlama sorunları için örgütlenmeleri için gerekli sosyal çalışmalar da yapılmamaktadır. 

Sonuç olarak yönetimin, iç - dış pazar konusunda gerekli araştırma ve pazar yaratma konu
sunda ciddî gayret göstermeden, yan gelir kaynağı olarak el sanatları ile uğraşmakta olan veya 
uğramaları sağlanmıya çalışanların sermaye sorununa çözüm yolu getirecek kredi politikası uygu
lamadan; üreticinin en az kayıpla pazarlamasını sağlıyacak rahatlık ve desteklik görevini yerine 

(50) H. E. Genel Müdürlüğü 
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getirmeden yapacağı köy el sanatları eğitim çalışmalarının, köylü nüfusu için yararlı olması 
pek düşünülemez. 

(iv) Bugün içini köy kademesinde görev yap inakta bulunan tarım ve sağlık örgütü personeli 
de doğrudan doğruya, bir yetişkin eğitimcisi1 ola-ak görev yapma durumundadırlar. Tarımsal ya
yım çalışmaları bütün nitelikleriyle bir eğitim çalışması olduğu gibi, koruyucu tabebatle, nüfus 
plânlaması çalışmalarının başarıya ulaştırılabilmesi, köylünün değer sistemlerinde bu çalışmalara 
uygun vasat yaratmayı zorunlu kılmakta bu da tüm sağlık personelinin bir eğitimdi gibi çalışma
sının temel nedeni olmaktadır. 

Son yıllarda görülen gelişmeye rağmen, bu öra;üt personeli, bilhassa sağlık personeli işinin ge
rektirdiği hizmet fonksiyonuyla, eğitimcilik fonksiyonunu karıştırmakta başka bir deyişle eğitimci 
doktor, eğitimci tarım personeli gibi değil, Mzmet yapan doktor ve tarımcı gibi çalışmaktadırlar. 
Bu nedenledir ki, Türkiye'de yetişkinlerin eğiti;nii, bu adla kurulmuş örgütün işi imiş gibi anlaşıl
maktadır. 

(v) Köye hizmet götüren tüm örgüt persone'inin bir eğitimci gibi çalışmamaları yanında, ye
tişkinler eğitimiyle ilgili ortak hedef, metodolojimin saptanamamış oluşu ve hizmet gören üniler 
oranında koordinasyonun olmayışı, mevcut yetişkinler eğitimimi kalkınmanın önemli bir aracı ola
rak kullanmayı engellemektedir. 

b) Sağlık hizmetleri : 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun çıkışına kadar, sağlık 

örgütünün 1930 da çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha ve 1936 da kabul edilen Teşkilât Kanununa rağmen 
artan sağlık ihtiyacını karşılıyacak şekilde gelişe-ııediği görülmektedir. 

Bu önemde ve halen sağlık hizmetlerinin sosyallcştirilmiye başlamadığı bölgelerde, köye; sıt
ma, trahom ve frengi mücadelesi ile B. C. G. aşı kampanyası ve verem tarama çabalarının gerek
tirdiği hizmetlerle, ebe ve sağlık memurları hizmetleri], dışında hizmet götürülememektedir. 

Ayrıca sağlık personelinin, yurt ölçüsündeki dağılımında, Türkiye Ölçüleri içinde, gelinmiş böl
gelerde yoğunlaşması, gelişmemiş bölgelerde asgari sayıda oluşu şeklinde tezahür eden dengesiz 
dağılım, köye sunulabilen belirli hizmetlerin daha da sınırlı hale gelmesine sebebolmaktadır. 

Buna karşılık köylük yerleşim alanlarındaki sağlıkla ilgili sorunlar, tüm dikkatleri' üzerine 
çekecek niteliktedir. 

Köy nüfusunun asgari % 2,5 u veremlidlir. İlk yaş içindeki çocuk ölüm oranı çok yüksektir. 
Özellikle bâzı bölgelerde frengi, cüzam, trahom ve verem yaygındır. Yalnız Mardin, Diyarbakır, 
Hatay, Van ve Bitlis illerinde sıtma 217; trahom 467; cüzam 113; verem 112 köyde yerleşmiştir. 
Köy İşleri Bakanlığı envarter çalışmaları sonuçları beslenme koşulları geliştirilmeye muhtaç bakir 
bir konu olarak ortadadır. Barsak parazitleri özellikle Karadeniz Bölgesinde çok yaygındır. 

iSom yıManlıa dağlık bclıgeıkırde yeni siıtmıa kaymlölafrının ftedbitâ »ve (köylük 'bölıgeılemde ®urv©-
yans foi'amatierâıin .yeıtetrsâzliği sebebi file sitemi, Sağllk Bakanlığı Dünya (Sağlık Teşkilâtı ve ÜNİ-
CEF'in 'Oiltdkilnışıa gkişttildıeırıi itraihoını savaşına rağmen itrailu:ını 'valkaJaırunm sırıttığı ıgö^üknıeiktedir. 
(Tıalbılo 42*43> 

Tablo 42 : iSıtma TalbÜıo 43 •: 'Trahom 

Yıl Vaka »ayısı Yıil Vaka saynsı 

1960 3 092 1960 41 762 
1963 4 365 1962 104 073 
1964 5 081 1963 140 624 
1965 4 181 1964 167 267 

1965 120 846 

'aynıca, fâağılJk Ihkftncıtkniniin yüiMüllımıeöikde, toayıde ıgıöreıv yalpan «ağlık personeli 'kofrayucm ta-
baibotkı (gerektirdiği lan-layıış içkyele çalışamadığın lan, sağlık ıhizımeitlıori ıteıdavi edici (baibalbelt şeıMin-
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de yürütülmekte, ıbu ıda köylü nüfusun, tsağlukla ilıgiili değer ısıistemllerd üz<er!inde lofluımılu yönde 
değişiklik yaratılamıayışına sebeibolmaktadır. Bunun sonucu blara!k Iköylü isağlılk İkametlerimden 
asgari 'oramda yararlanabilmektedir. Köyde isağlılk örgütünün lelbesd (bulumımıaısıma /rağtmen, gele-
ıneksel yenli ebeye ımüraeaat oranının fazila olması, 'haıstalılk hailinde, ıbaıstaılığıın len ıcaidldî isafhasında 
doktora fbaışvurımıası (gibi ıgenel ıgözleımler 'bu /durumun basılıca ıgöslbergcileirıi olarak 'ileni ısiürıülebildr. 

Bumun yamında, isağlılk .'hizmetlerinin (köy yerleşim Ibirıimilerıinin uzağımda yoğuınılaışanıası, ıköylü 
müfusunu/n ısağlık ıhizımıetlerimdeın yararlanma düzeyine uilaşıtırılımaısımı ve Ibizıaitihi yararlanmasını 
engellem ektedir. 

Yine, sağlık sorunumun, sağlığı boızucu şartlarım, düzelltilm'eisıi ıhalinde /köylünün kendine göre 
kuıriduğu düzende meydana gelecek iboşıluklarm nasıl doldurulacağını (göstermek ve bu konuda 
yardım edebilme iolanakllarıın ıda sağlamak suretiyle düzenlenmesi ve ıhaıstalııklandan korunmakla 
ilgili bireysel ve tıoplluınusall yargılaırım yaratılması çabalarımın, tedavi 'dtme ıçıalışımaılanmia ıglöne ye-
teırlsdz oluşu yapıllan ıçalışımallara denk somuçlaır elde eıdilimesini engellemektedir. 

(Hizmetlerin ısıoısyaılleştirilimeısiiyle beraber, sağlılk ibiametlerinin köysel yerleşim /birimileıridiıe yak-
laşltıırıldığı ve direkt 'kay ve .köylü içim hizmet göreın isağlılk personel sayısının arıttığı •görülmekte
dir. örneğıin programım uygulandığı Iböl'gelerde tüm kadrolar doldu'nulaımamış olmasına. ırağınıen 
294 doktor; 146 hemşire; 492 sağlık memuru ve 842 ebeınin görev yapmaikba olduğu görülmek
tedir. Ayrıca isağlılk perısioneliinin, Iboplum kalkınması yönbemıllerindem ide yararlanarak: ıçalışabi'l-
dilMeıni takdirde çok yönlü faydalar (sağlandığı (görülmektedir. Bu durumda, isağlılk personeli köy
lüyle ıdaba iiiyi riılişkiler kuralbiildilfctem (başka, köy koşullarımın (bütünlük 'özelliği (gösterdiğini, baş
ka Ibir deyişle lkqy ısorunlaırınıın ya ıbirbMeriınin sebebi ya da isoınucu iOİduğunaı teıoırıMen ide öte tat
bikat iiçinde gömmekte, ve ısoısya! yapının değişme âç-iin 'istediği ve değişime yönünde etkilendiği um<-
'sunlaırın (bir bütün ıhailimde ıgirdikleırimde daha büyük ısonuçla/r alınalbiileceğine inanmaktadır. Bu 
inaınç -ya isağ/b'k personellini ejok yönlü çalışmaya itmekte ya da diğer ümgült personelliyle işbirliğine 
doğru yöneltmektedir. 

^Anılan [bölgelerde, ısağlık peınsiomelinin, biçki - dikiş, (hayvancılık, ısebzeeilik ikomusıumda ek saba
lara (geçtikleri ive ıbuınu (motivasyon unsuru olarak da de genle njdiirdikleıri ıgörlüllmıeiktedir. 

iSağlık ıpensıomelinin ıdiğeır ör/güt peır-someldyle işlbinliği yapma temayülünün, 'okıımılu (bir tepki 
gönmediğd lanlaşıJımaiktaıdır. Köyde bizmeıt ıgöreaı diğer pe/rsome/l, ısağlık porisoıneline lÖKel 'bir barem 
sisteminim uygullaaıışını 'Oİurnılu /kaırşılla'mamakıtadırla/r. 'Gıeırçıeıkte/n, ısöz Ikonulsu durum, Skıoıoırdinaısyoın 
içinjde ıçıalıışmaları listeınilen persomelin Jıaık ve so runlu'lufklar ıdengesinıi Ibozduğunldaın, 'zaıtıem koıorıdi-
ne ıçıalışma davranışımdan ıgenellikle yolksun pıersoneller 've örgü'tilor yönündeın tooıo,nd)inas|yo;nu daiba 
da ızioınlaştınmalkitaidır. 

(Biriıncd iBeş Yılllıik Kalkınma Pılâınımız ıkö,ysel yöreleriin Ikalkınıdırılmalsıındıa Idevîlet - ıfoaJik işlbir-
liği eısaısına dayamam toplum ıkaOlkınimaısı yöıntemiııden yararılamimayı ömıgörımiökbe ve Ibumun uygula
ması 'dlaralk ıköy 'dkülu, yolu, içım'e ısuyu ve 'elektrifikasyonu feoınuısıunda ıbaıllk .kaltılmaısı teşvik edil-
melkbe, ıbatttâ ıbaJİk foatılmalsı prolgram ıçaflıışımalarında bir ıbeırcdb urusuru oflaralk dilkkaıte laılıınmaikta-
dır. Sağlılk Ihizim'dtleriıniın isoısyallleıştaırıilmesindın uygulanmasında ise, tüm yaltınm (Devlet taraıfından 
yapıiimaktadur. Bu ıköy alt yapı ihtiyacımın giderilmesinde /birbirıinden farklı 'ilki pıoıliltöjkanın uy
gulandığını ıgiöısıbenm'elktedir. Bu ıçeılişimenin, lölmek ya da yaşa/mak ıgibd ıbir ısıoınuıçlla ilıgdli 'Oİan sağ
lılk ısorumllarımın ihümamislt ibir açııdam 'ele alınışımdan alcın gelelbiliir. Amıcak, buıgüuie değlin kal-
kıınımiaının nimetlerinden asgari onanda yararlamabıiimiş lOİmanm da ıbir ısonocu olaralk fceır şeyi Dev
letten bıökleme temayüliünde iölan 'köylü nüfusta ilki türlü politika uygullamjmanın yaratabileceği sos
yal ıso.rfuınllar dikkate lalınmalııdır. 

Diğer yandan, (Sağlılk Bakanlığınım entegrasyon ıçalışımıaılıaırinlda baılfk - devlet ikiMlsânüm oırtıaklaşa 
çalışıması teşvik ^edıilmelkte ve ıküçümısenmiyecök soınuçlaır ^Ilınmaktadır. (51) yine bu Ibölıgeıleırde 
sağlılk pıersoneline (özeli 'bir barem ısistemi uygulamadan Iköy Ikademıösinde löslkisine oıraanla hizmet 

(51) Edirne Sağlık Müdürlüğü. 
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götürmelerinin sağlandığı 'görülmektedir. (Tablo 44) buralaırda sosyalleştirme programımın mygu-
ianmaısımda ayrı bir politikanın takâbadilişinin yaratacağı ısıoımnlları şimdiden diklkate almak ge-
reıkmektteıdır. 

Türikiye'ıde ıtammısal mücadele konusıunda da başlangıçta, halkta 'gerekli davranış yaraıtabil-
melk için ömeıeleri her şayi, demo/nisltıraıtiif anlamda ıda olsa Devlet üzerine almış, (bumun sıomıucu ola
rak, balıkta ıbm hizmeti Devlet hizmeti olduğu şeklinde bir kanaat uyaınmıştır. 

Halikın, sioısyalleşltirımıe çalışmalarrnda, Devletin politikasına uıyaın, (bir davranışa ıgirmıesd ha
limde, ilende, ıçıcik pahalı ıbiır ıslisltem lOİaralk .gözüken şimdiki çalışma tarzının, prıodülktif yatırım ka-
pasıiteımiziın ismırlanıması şeklinde, ağır yük halin/e ıgeimesıi düşünülebilir. (Bu duraımda, alınacak veya 
tavsiye 'edülecek /tedbirlerin ıçeşitllii madenlerle dikkatte alınamamıası sötz konusu olabilir. 

Diğer yandan, soisiyalleşltimne çalışmalarımın prıagramılaşıtıırıllmasi'nda, bilbasısa yol ve ısu konu
şumda, ilgili örıgüıtlende ıher kademede kıoıordinasyoın ısağlamaımaimıası, yatırım yapıllmasına rağmen 
halika hizmet ısıunamaımııya ısıebeboimaklta, bu da halkta oHuımsuz yangıların doğmasına sebebol-
taaiktadır. 

Tablo 44 : Edirne İli 

Çalışmaların çeşidi - Köy sayısı 
Nüfusu 

Köy sayısı 
Köyler nüfusu 
İstasyon adedi 
Sağlanan istasyon binası sayısı 
Ziyarete çıkan taibip adedi 
İstasyonlarda çalışan tabip işgücü sayısı 
Muayene edilen hasla adedi 
Ziyarete çıkan ebe adedi 
Ebenin kontrol <ettiği hamile sayısı 
Genel doğum doğum sayısı 
Ebe tarafından yapılan doğum sayısı 
Bbenine tarafından yapılan doğum sayısı 
Yapılan çeşitli aşı sayısı 
Yapılan sıhhi konimi sayısı 
İhbar edilen sâri hastalık sayısı 
İslah edilen hela sayısı 
Yeniden inşa edilen hela sayısı 

1963 
d) 
266 

197 114 
10 
10 
8 

161 
3 469 

42 
3 223 
4 273 
1 988 
2 285 
61 315 
1 012 
432 

1964 (• 
(2) 

199 

10 

4 
3 
2 
1 
91 
1 

3 

on aylık) 
I 

266 
175 
52 
34 
22 
683 
968 
49 
317 
987 
895 
092 
872 
283 
'258 
435 

1 081 

c) Yol, su elektirik : 

1965 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, toplam nüfusumuzun il - ilçe ayrımına göre 20 582 338 i 
(% 65.6), 10 000 nüfus ayrımına göre 21 996 480 i % 70.8), köylerde 65 277 yerleşme ye
rinde yaşamaktadır. 

Toplam nüfusa göre pek büyük bir oranı yansıtan nüfusun yol, içme suyu 
en ilksel ihtiyaçlarının büyük bir çoğunlukla karşılanamadığı görülmektedir. 

ve elektrik gibi 
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Bugün, yaklaşık olarak 150 OOO Km. köy yoluna ihtiyacımız olmasına rağmen, yaz - kış 
geçit veren, standart köy yolu mevcudumuz 22 800 Km. dir. Bu köylerimizin henüz % 85 
inin köy yolundan yoksun olduğunu göstermektedir. (52) 

65 277 yerleşme biriminden, 20 783 ünün içme suyu olduğu, 19 437 sinin yetmediği, 25 057 
sinin de içme suyu olmadığı bilinmektedir. Bu köysel yerleşme yerlerimizin % 64 ünün içme 
suyunun ya hiç bulunmayışını, ya da yetersizliğini ortaya koymaktadır. (53) 

Elektriğe kuvuşmuş köy sayımız ise 1966 icra yıllı sonunda 693 e ulaşabilecektir. Bu 'köyle
rimizin % 98,34 nün elektrikten yoksun olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. (54) 

Durumun böyle oluşu, Türk 'köylüsünün, insan haysiyetine yakışır bir yaşama düzeyine 
ulaştırılmasından da ötede, içme suyu ve yol gübi en ilkel ihtiyaçlarından da yoksun yaşama 
şartlan içinde olduğunu yansıtmaktadır. 

Durumun böyle olmasına karşılık Türk köylüsünün anılan ihtiyaçlarının en kısa süre için
de giderilmesini şiddetle ister bir durumda olduğunu göstermektedir. 

Devletin, anılan sorunlara çözüm yolu bnlına konu'sundaıki çabalarına; içme suyunda : 1964 
yılında 12 828 OOO lira, 1966 da da büyük bir artışla 32 516 000 lirayla; köy yolunda : güç 
ve nakit olarak, 1962 de 3 000 0O0 lira, 1963 to 4 800 000, 1964 te 6 900 000., 1965 te 9 400 OCO 
1966 da 11 900 000 lirayla; elektrikte : ISfc.te 3 500 0O0, 1965 te 5 000 000, 1960 da 10 000 000 
lirayla katılması bir yandan ha'km anılan sorunlarına ivedilikle çözüm yolu bulunması iste
ğimin dozunu belirttiği gibi, kamunun sunduğu hizmetler köy topluluklarının duyulan ihtiyar
larına cevap verecek nitelikte olduğu takdirde, 'getirilen hizmetlerin ihtiva ettiği yeni değerlere 
kolaylıkla intibak ettiği, örgütleşerek veya örrütleşmeden gönüllü katılmıya yatkın olduğu
nu göstermektedir. (45 - 46 - 47) (55). 

Tabloların incelemesinden Köy İşleri Bakanlığiyle beraber köy »elektrik, içme suyu ve yol 
problemine çözüm yolu bulmak üzere Yo] - Su - TClo.'ktrik İşleri Genel Müdürlüğünün kumlu
sundan sonra halkın gönüllü katılma istekleri' in daha iyi değerlendirildiği ve geliştirildiği, 
ayrıca kamunun ve öz"ol idareleri anılan sorrmb ra çözüm yolu bulma konusunda yaptığı yatı
rımların •artırılmasının sağlandığı görülmekt dir. 1963 te köy yolu için Dnvletinı 45, özrd 
idarelerin 10 milyon lira ayırmalarına karşılık, 1966 da : Devletin 123 özel idarelerin 73 mil
yona çıktığı; içme suyunda yine 1963 te Devletin 86 milyon ayırmasına rağmen, 1966 da 
172 milyon ayırdığı görülmektedir. 

(52 - 53 - 54) : Köy t deri Bakanlığı Y. 8. F. Cenel Müdürlüğü. 
(55) Y. 8. E. Genel Müdürlüğü. 



Tablo - 45: Türkiye köy yolları 

Faaliyet yılı başında nıevcudolan Yıl içinde yapılan Yıl a 

Yıllar 

19G0 
1961 
1962 

1963 

1964 

1965 

1966 (*) 

Toplam . 

d) 
44 676 
44 887 
48 074 

155 188 

155 188 

155 188 

155 188 

Kaplama 

(2) 

9 987 
8 645 
8 151 

16 083 

17 186 

19 366 

22 815 

Tesviye 

(3) 

23 838 
16 188 
11 654 

13 145 

9 838 

9 693 

14 474 

Ham 
yollar 

(4) 

10 851 
20 054 
28 269 

125 960 

128 164 

126 129 

117 899 

Toplam 

(5) 

5 863 
1 455 
1 409 

3 011 

6 215 

11 540 

10 221 

Kaplama 

(6) 

1 375 
438 

1 210 

1 103 

2 180 

3 449 

3 741 

Teeviye 

(7) 

4 488 
1 017 
199 

1 908 

4 035 

8 091 

6 480 

Ham 
yollar 

(8) 

Toplam 

(9) 

52 526 
45 494 
58 283 

60 560 

77 947 

173 859 

208 972 

Devlet 
Düt. (000 

(10) 

50 00 
40 00 
40 00 

45 00 

50 00 

98 36 

123 36 

(*) Tahmini 
Not: 1. 1960, 1961 1962 yıllarında ü ve köy yolları ağlarında tadiller yapılmış olduğundan bu yılla 

ler gözükmektedir. 
2. Yol bakım, köprü, tesis, onarım işleri için yapılan harcamalar, yol içindeki sarf edilen miktarlara 
3. Ham yollar sütununda gösterilen tul içinde ham yol, patika ve müstakbel yollar (ağ) dâhüdir. 



Tablo : 46 : Türkiye köy içme suyu 

İçme suyu olan 

Sayı Nüfus 

İçme suyu yetersiz 
olan 

Sayı Nüfus 

Yıllar (1) (2) (3) (4) 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

15 113 
15 732 
16 423 
17 377 
18 591 
20 783 
23 483 

4 399 000 
4 724 000 
5 082 000 
5 537 000 
6 095 000 
7 040 000 
7 915 000 

21 138 
20 952 
20 745 
20 459 
20 095 
19 437 
18 627 

6 153 000 
6 291 000 
6 420 000 
6 519 000 
6 588 000 
6 600 000 
6 277 000 

Yılı 
İçme suyu olmıyan içinde içme 

suyuna kavuşturulan 
Sayı Nüfus Sayı Nüfus Toplam 

(5) (6) 

29 026 8 448 000 
28 593 8 585 000 
28 109 8 698 000 
27 441 S 744 000 
26 591 8 717 000 
25 057 8 360 000 

(7) 

590 
619 
691 
954 

1 214 
2 192 
2 700 

(8) 

172 000 
186 000 
214 000 
304 000 
398 000 
739 000 
910 000 

(9) 

54 00 
25 00 
78 6 
86 50 
108 8 
204 60 
211 1 

(X) Halk katkısı - Nakit + işçilik. 
(XX) 1966 yılı miktarları 1 . 3 . 1967 itibariyle olup tahminidir. 
Not : Yıllar karşısındaki miktarlar, o yılın sonu itibariyledir. 
2. Her yıl kavuşan ünitenin % 79 u suyu olmıyan, '% 30 u ise suyu yetersiz olandır. 
3. Nüfuslar ünite yüzdelerine göre dağıtılmıştır. 
4. Envanter neticeleri bilinmediğinden miktar katî değildir. 
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Tablo 47 : Türkiye'de elektrikli köyler % 25 nisbetinde halk katılması 

Yıllar 

Faaliyet yılı 
başında elektriği 

mevcudolan 

(D 

Yılı içinde elek
triğe kavuşturulan 

köy adedi 

(2) 

Köy sayısı 

(3) 

Yatırılan 
miktar 106 

(4) 

Elektriğe 
kavuşan 

sayısı 

(5). (6) 

1960 

1961 
1962 

1963 
1964 
1965 
1966 

186 

216 
226 

341 
356 
495 
693 

30 

10 
15 

15 
139 
198 

(*•)• 202 

Bu tarihte 
tamamını köy 
karşılardı 

» 
» 

» 
139 
198 

(*) 290 

2,0 
0,6 
2,0 

2,2 
3,5 
5,0 

10,0 

30 
10 
15 

15 
139 
198 
202 

DU. ayrılan 
para mil
yon TL 

10 
15 
15 
20 

•Bütün bu gelişmeye rağmen, hizmet sunma hızının, köylünün ihtiyacına ve bu ihtiyacının ive-
»dilikle giderilmesi isteğine oranla yeterli olmadığı 'görülmektedir. 

Köy toplumlarında pazarlamayı gerektiren şartların gittikçe gelişmesi, köylünün sağlık, eğitim 
ve tarımsal hizmetlerden daha fazla yararlanma isteklerinin artması, köylüde daha iyi ve gelişmiş 
bir yaşantıya ulaşma isteğinin bilinçlenmesi bilhassa yol ve içme ısuyu hizmetlerinin 'köye daha 
hızlı bir tempoda ulaştırılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Burada, 'Türkiye'nin yatırım kapasitesinin sınırlı olması sebebiyle, daha prodüktif lalana yönlen
dirilmesi gerçeği ile köy alt - yapı ihtiyaçlarından yol ve içme suyuna yapılacak yatırımın artırıl
ması lüzumu çatışma halinde gözükebilir. 

Fakat, daha çdk halkın ıgerçeik ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte hazırlanan merkezî plân 
ve programların, halikın duyulan ihtiyaçlarını bütünüyle kavramaması söz 'konusu olabilir. Bu du
rumda halk namına tercih yapma durumunda olan resmî organ ve yetkililerinin halkın duyulan ih
tiyaçlarını, uygulamada dikkate alarak ıgerekli tedbirleri alması gerekmektedir. 

Birinci Plân dönemindeki uygulama da bu şekilde olmuş teknük seviyede yol - BU - elektrik iş
leri için ayrılan ödenekler, Yüksek Plânlama Kurulu ile parlâmentolarda, halkın bilinçli istekle
rine paralel olarak, onun alt yapı ihtiyaçları lehine değiştirilmiştir. 

Sorunun büyüklüğü, Devletin bu konuya ayırdığı yatırımlara paraleli olarak halkın gönüllü ka
tılmasının da geliştirilmesini gerektirmektedir. 1963 yılından itibaren halkın gönüllü katılışının 
(artmasına rağmen yeterli olmadığı gözükmektedir. 1966 yılında köy yolu yapımına ibalkm Ikatkısı 
Devlet yatırımının ancak % 6 şı kadar olup, içme suyunda, yola nazaran önemli bir fark 'göstererek 
% 20 yaklaşmaktadır. 

Köy yolu yapımında 'halk katkısının sınırlı oluşu köy yolu yapımına halkın (gönüllü katılışı
nın sağlanması konusunda toplum kalkınmasıyöntemlerinden daha fazla yararlanılmaısı, sorunu
nu ortaya koymaktadır. İdarenin, (birçok ahvalde köylünün yalnız akar yakıt saparnasını yeterli 
bulup, akar yakıt sağlanamadığı hallerde, akar yakıta tekabül eden fizik gücüyle yetinmesi, ve 
makinayla yol yapımını, daha ucuza malediliyor gerekçesiyle tercih edip, köylük yerlerde değerlen-

(**) 202 köyün tamamı servise girmedi. 
( * ) 88 adedi 1967 de ikmal edilecek. 
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dirilemîyen insangücü potansiyelini, köy yolu yapımında değerlendirme konusunda bir tercih ya
panı ayışı halk katkısının sınırlılığının başlıca nedeni olarak söylendbilir. 

Diğer yandan, köy yolu ve içme- suyu çalışmaları, sırasında, halkın, yalnız yapıma gönüllü ka
tılmasını sağlayıcı etkiyle yetinilip, yolun ve içme suyu tesislerinin bakım ve onarımları konuların
da köylü sorumluluğunun yaratılmasına yönelmiş sosyal çabaların ihmal edilişi, Devletin yapıma 
tahsis ettiği yatırımların, ibakıım. ve onarıma sarf edilmesi sonucunu doğurmakta, bu da halka su
nulan yol ve içme suyu hizmetlerinin hızına olumsuz yönde etki etmektedir. 

Diğer yandan Devletçe köy yolları, içme suları ve elektrifikasyonu için ayrılan ödeneklerin, bu-

hizmeti yürütmekle yükümlü örgütün tüm giderleri için (cari yatırım ve transfer harcamaları)' 
sarf edilebilen özellikte Ibulunuşu, yatırımların aleyhine işlemekte, bu da hizmet sunma hızına; 
olumsuz yönde etki etmektedir. 

Köylerimizi elektriğe kavuşturma çalışmalarının da bütün yetersizliğine rağmen 1964 yılından 
itibaren hızlandığı görülmektedir. Köye elektrik götürmedeki temel ilke, halkın tüm masrafların 
% 25 ini karşılaması esasına dayanmaktadır. Türkiye ölçüleri içinde sosyal ve ekonomik yönden 
(gelişmiş bölgelerdeki köyler, % 25 Tik paylarını bankaya yatırmaktadırlar. Ancak idarenin, proje 
hazırlama, uygulama ve ödenek ayırma gücü, halkın katılma hızının çok gerisinde kaldığından, hal
kın idareye karşı ^güveninin sarsılmasına sebebolmaktadır. 

Diğer taraftan, köye elektrik verilirken, elektrik üretim gücümüzle, gerçek anlamda üretici ke
simlerin elektrik ihtiyacı arasındaki dengeye pek dikkat edilmediği gibi, elektriğin, köydeki üre
timle ilişkisiz olarak ve yalnız sosyal amaçla verildiği görülmektedir. 

örneğin, köye elektrik götürmede tarımsal üretimin elektrik ıgötürülmesi 'halinde artabileceği 
yörelerin yerine sınır bölgelerine öncelik tanınması ekonomik olma kriterinin dikkate alınmaması 
sonucunu vermektedir. 

Köy yolu, içme suyu ve köy elektrifikasyonu gibi önemli alt - yapı çalışmalarının, höye yönel
miş diğer alt - yapı çalışmaları ile »gerekli koordinasyon sağlanmadan yürütüldüğü görülmektedir. 

IBu, köye dönük alt yapı yatırımlarının (okul, sağlık ocağı v. s.) maliyetinin yükselmesine se^ 
beb'olduğu gibi, Ibüyük yatırımlarla gerçekleştirilmeye çalışılan (bâzı hizmetlerin, sosyalizasyon ça
lışmaları gibi, amacına ulaşmasına ciddî olarak engel olmaktadır. 

Sağlık sosyalizasyonunun uygulandığı alanlarda, sağlık ocaklarının yolsuzluk ve susuzluktan' 
fonksiyonel olamadıkları bilinmektedir. 

7. Kamu idaresi içinde köy ve sorunları : 
a) Türkiye'de mahallî idareler ve köy, Anayasa düzeni içinde özellikle tanımlanmış olan, ba

ğımsız kuruluşlardır. Köyler merkezî teşkilâtın 'birer cüzi değil, mahallî idarenin bağımsız birer* 
organı ve ünitesidirler. ' 

Köy idarelerinin kuruluş, işleyiş, yetki, 'görev ve ilişkilerini tanımlıyan köy kanunu, köy hiz
metlerinin, köyün kendi öz kaynakları veya sağlanacak olanaklarla köy-tarafından yerine 'getirile
ceğini öngörmekte ve anılan hizmetleri ihtiyari ve mecburi hizmetler olarak iki grupta toplamakta
dır. îki grupta toplanan köy hizmetlerinin, köyle ilgili tüm hizmetleri kapsadığı görülmektedir.. 
Ancak, köyün ve köy yönetiminin, anılan hizmetleri yerine getirebilecek güce kavuşturulamadığı, 
(bunun da, hizmetlerin eksik ve aksak olarak ya da hiç ele alınmamasına sebebolduğu ya da Devle
tin bâzı hizmetleri doğrudan doğruya yürütmesi sonucunu doğurduğu görülmektedir. 

1938 de toplam olarak köy bütçe tutarları 21 milyon Türk lirası iken, bu miktarın 1964 yı
lında yaklaşık olarak ancak on katma ulaşabildiği görülmektedir. Para değerindeki düşüş dikkate 
alındığında artışın daha da sınırlı olduğu ifade edilebilir. 

Diğer yandan, köy mahallî idarelerinin organlarının ve sorumlularının, köy yönetimi ve köy 
hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamaları konuşumda özel olarak yetiştirilmedikleri, bunun so
nucu olarak da, KÖy Kanununda bağımsız birer yönetim organı olarak tanımlanan köy mahallî 
idarelerinin, değil ilçe ve il, idarelerine bâzı ahvalde bir jandarma onbaşısına bağlı idari organ
lar haline gelmesine sebebolmuştur. Bu durumda ve zamanla köy idarelerinde görev almak an-
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garya olarak telâkki edilmeye başlanmış veya idare çıkar gruplarının menfaat karşılığı katlandık
ları bir organ niteliğini kazanmıştır. 

b) Köye hizmet götüren kamu kuruluşları, köye sunacakları hizmetlerin plân ve programlağtı-
rılmâsmda tek taraflı ve yukardan aşağıya bir anlayışla çalıştıklarından, köy mahallî idareleri 
köy kalkınması konusunda fonksiyonel olamamışlar ve hizmetlerin yürütülmesi safhasında, kamu 
yönetiminden ve personelinden idareye onur verecek ve geliştirecek bir davranış görmediklerin
den kişiliklerini yitirerek, köyle ilgili hizmetleri yürüten bir organ değil, çoğu zaman, halk tara
fından angarya telâkki edilen kamu buyruğunu otomatikman uygulıyan bir organ olarak 
telâkki edilmeye başlamıştır. Bu da çok doğal olarak köy idaresi, köylü, köy idaresi - (mahallî 
idare - kamu idaresi) ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Köy idaresi köyün ve köylünün so
runlarını idareye götüremiyen, fakat onun buyruğunu köye ve köylüye İleten bir mutavassıt 
halini almıştır. Siyasi parti organlarının köyde durulduğu devirde parti ocaklarının veya parti 
ocağı niteliğini de taşıyan köy mahallî idarelerinin, köylü tarafından benimsenmesi bu görüşü 
doğrular niteliktedir. 

c) Mahallî topluluklarda gerçekleştirilen sosyal ve 'ekonomik gelişmelere pa rak l olarak ihti
yaçlar da gelişmektedir. Devletin Merkezi Hükümet hizmetleri ile mahallî idare hizmetlerini kesiri 
olarak ve günümüzün şartlarını da dikkate alarak tanımlamamış oluşu ve mahallî idarelerin bu 
yönde reorganize edilmemiş bulunuşu, ilk hizmetlerin Devlet eliyle yapılması ve bu hizmetler için 
yeni örgütlerin kurulmasına ve bu örgütlerin zaman içinde daha da genişliyerek Devletin yükünü 
ciddî olarak artırdıkları önemli bir problem olarak gözükmektedir. (55) 

8. Orman köyleri : 
Orman içinde kurulmuş köylerle, toplu tarım arazileri ormana bitişik olan köyler «Orman 

köyü» olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre tüm köylerimizin 5 020 si orman içinde kurulmuş 
olması, 8 250 si toplu tarım arazisi ormana bitişik olması sebebiyle, toplam olarak 13 270 i or
man köyü niteliğindedir ve yaklaşık olarak 7 milyon nüfusu barındırmaktadır. 

Orman köyleri, konum yerlerinin doğal özellikleri sonucu olarak oldukça sınırlı gelir imkânla
rına sahip bulunuşları; çalışma şartlarının güçlüğü ve iklim dolayısiyle çalışma imkânlarını be
lirli ve kısa mevsimlere inhisar etmesi; kuruluşları yönünden köy aidi altında teorik olarak birleş
tirilmiş dağınık mahallelerden hattâ dağınık ve izole evlerden meydana gelmiş olmak gibi ken
dilerinle özgü özellikler göstermektedirler. 

Bugüne kadar ormam köylerinin kalkındırılması konusunda özel ve etkili politikaların uygu-
] anlamayışı sonucu orman köylerinin yol, içme suyu, okul, sağlık tesisleri, elektrik ve PTT gibi 
önemli ihtiyaçları büyük oranda karşılanamadığı gibi, mevcut ve hızlı nüfus artışının yarattığı 
insangücü arzına paralel olarak yeni istihdam sahaları yaratılamamıştır. (56) Diğer yandan ımo-
denn tekniklerin bu köylere kadar ulaştırılamamış oluşu hem zatem sınırlı olan kaynaklanın aşı
rı derecede istismarına hem de bu yöre halklarının gelirlerinin çok düşük seviyede kalmasına 
sebebolmuştur. (57) 

Orman köylerinin ekonomik yapılarının büyük bir ağırlıkla mevcut ve ciddî olarak sınırlı kay
nakların aşırı derecede istismarına dayalı oluşu, orman bölgelerimizin insan barındırma gücünü 
ve millî ekonomi içindeki rol ve yerini olumsuz şekilde etkilemektedir. (59) 

1958 - 1961 yılları arasında, 5508 orman içi (niteliğindeki orman köyünde yapılan sınırlı bir 
araştırma (60) bu köylerin % 62 sine tekabül eden 3 422 sinin bulundukları yerde; % 33 üne 

(55) F. Yavuz. Türk mahallî idarelerinin yeniden düzenlenmesi üzerine bir araştırma. 
(56) Orman köyleri daire başkanlığınca, köy İşleri Bakanlığına verilen rapor. (Bakanlık içi 

hizmetler için hazırlandığından yayınlanmamıştır.) 
(57) Aynı rapor. 
(59) Aynı rapor. 
(60) Birinci Beş Yıllık Ormancılık Kalkınma Plânı (1963). (Orman Genel Müdürlüğü yayınla

rından: Seri No. 3, Sıra No. 373) 
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tekabül edem. 1 817 sinin başka yere nakledilerek; 269 runuın da kısmen nakledilerek kalkmdı-
rılabileceğini ortaya koymuştur. Özel konumuza güre bu sonuçları ihtiyatla karşılamak gerekmek
tedir. 

6831 sayılı Orman Kanunu, bulundukları yerlerde kalkındırılabilecek köyler için T. O. Ziraat 
Bankasında tesis edilecek özel bir fona yılda 50 milyon liradan az olmamak şartı ile Hazine tarafın
dan tediyede bulunulmasını öngörmesine karşılık, 1957 yılından .1966 sonuna kadar ancak 31,5 mil
yon liralık bir ödenek konulabilmiştir. Diğer yandan anılan ödenekten, orman köyleri ve köylüle
rinin yararlandırılmalarını sağlama dunımunda olan Orman Köylerinin Kalkındırma Dairesinin bu 
fonksiyonunu yapacak düzeye kavuşamadığı da görülmektedir. Adı geçen daire, orman köyleri
nin kalkındırılması konusunda hizmet yapmaları söz konusu idari üniteler arasında koordinasyo
nun olmayışı veya sağlanamayışı karşısında her yönüyle kendisinden beklenen tüm hizmeti yapa
maz duruma gelmiştir. Bugün orman köylerinin kalkındırılması konusundaki çok sınırlı ve olum
lu çalışmaların bir sistemin başarısından çok, kişisel gayretlerin bir sonucu olduğu kolaylıkla ifa
de edilebilir. 

Orman köylerinin kalkındırılmasiyle ilgili politika tesbiti plânlama ve programlama çalışmaları 
için gerekli olan yeterli verilerin bulunmayışı çalışmaları kısıtlayıcı faktörler arasında sayılabilir. 

Sonuç ve teklif : 
Bulundukları yerlerde kal kındı rılmaları mümkün olmıyan ve miktarı 15 bini bulan köylerimi

zin kalkınması hususunda Hükümet hiçbir tedbir ve politika getirmemiş, milyonlarca köylü vatan
daşımızı yoksulluklariyl'e başbaşa bırakmıştır. Hükümetin bu yanlış tutum ve politikası üzerinde 
Anayasanın 89 ncu maddesine göre Hükümet hakkında bir gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Murat Öner Mustafa Oh Kâmil Ktrıkoğlu 
Afyon Manisa Zonguldak 



Toplantı : 3 MÎLLET MECLtSİ S. Sayısı : 73 e | nci ek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde uygulanacak 
hükümler hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1 /100) 

T. G. 
Başbakanlık 13 . 1 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/247/252 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 12 . 1 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Seçimlerin
de uygulanacak hükümler hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ ÜYELERİNİN SEÇİMLERİNDE UYGULANACAK HÜ
KÜMLER HAKKINDA KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

Türkiye Büyük IMillet Meclisi üyelerinim seçimleri ile ilgili mevzuatımızı üç anakanun düzen
lemektedir. 1961 senesinde Kurucu Meclis tarafından kaJbul edilen 29'8 sayılı 'Selimlerin temel (hü
kümleri ve seçmen kütükleri (hakkındaki, 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi, 306 
sayılı 'Milletvekili seıçimi kanunları, yürürlüğe girdikten sonra yapılan ilk Türkiye (Büyük Millet 
Meclisi seçimlerine kadar, değişikliklere tabi tutulduğu gilbi, *2Q& sayılı Kanuna da bâzı Ihükümler 
eklenmiş, .ancak bu değişiklik ve ilâvelerin, bahis konusu ıkanunlann kabul ettiği igenel seçim pren
siplerine bir etkisi lolmıamıştır. (Buna mukalbdl ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi 'seçimlerinin yapıl
masını takiben, Cumhuriyet 'Senatosu üyelerinin üçte birinin yenilenmesi için 304 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin 2 nci (fıkrasiyle teslbit edilmiş (bulunan >oy verme gününe takaddüm eden Ibir tarihte 
«17 . 4 . 1964 gün ve 447 sayılı» Kanunla (yapısındaki ve kuruluşundaki farklılıklarından dolayı 
bir istikrar unsuru hüviyetini taşıyan - Anayasa Komisyonu Temsilciler (Meclisi T. ıSayı : '35, say
fa : 5) Cumhuriyet (Senatosu üyelerinin seçiminde uygulanan çoğunluk usulü terik edilerek, nispî 
temsil esası benimsenmîştir. diğer tanalftan 20.2.1965 tarihinde yürürlüğe ıgiren 533 ve 20.7.1965 
tarihinde yürürlüğe ıgiren 656 sayılı kanunlarla, millî bakiyeler sistemi ve müşterek oy puslası usu
lü seçim mevzuatımıza ithal edilmiştir. 

Son uygulamada ıaçııkça mahzurları 'görülen millî (bakiyeler sistemi ile müşterek oy puslası usu
lünün terki ve Anayasamızın ruh ve mânasına uygun olarak Senato seçimlerinin ekseriyet usulüne 
iadesi, ayrıca oy verme gününden lönceki 20 nci gün akşamına kadar kesinleşmesi gereken seçmen 
kütüklerine, seçmenlerin kayıt edilme imkânını sağlamak üzere işjbu tasan hazırlanmış Ibulunnuak-
tadır. 
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A) Tasarının ilkeleri 

1. Tasarı, Cummurlyet Senatosu üyelerinin seçimimde, 1961 yılında yürürlüğe giren 304 sayılı 
Kanunun kabul ettiği çoğunluk.sistemini, yeniden benimsemiş bulunmaktadır. 

304 sayılı Kanunun tedvini sırasında, Cumhuriyet Senatosu üyelerinim seçimimde hangi sistemin 
uygulanması gerektiği konusu etraflıca müzakere edilmiş ve neticede, Cumhuriyet Senatosunun 
teşekkülü, yetkileri, üyelerinin vasıfları göz önünde tutulup, bir seçim çevresi odan illerimizden 24 
ünün 'birer, 26 inin ikişer üye çıkaracağı da hesaba katılarak, bu seçimlerin ekseriyet usulü ile ya
pılmasının faydalı görüldüğü, seçim ikomisyonunun raporunda ifade edilmiştir. 

Hal böyle iken, her 'hangi Ibir sakıncası veya aksıyan yönü henüz teslbit edilmeden, dalha ilk uygu
lanmasını mütaakıp, mevcut sistemin değiştirilmesi, yine komisyon raporunda belirtilen memleket 
gerçeklerine uygun düşmemiştir. 

304 sayılı Kanunu tadil eden 447 sayılı Kanunun gerekçesinde; ne sebeplerle çoğunluk usulü
nün terk edilerek, nispî temsil esasına dönüldüğü açıkça belirtilmemiş, özellikle birer üye çıkaran 
24 ilimizde çoğunluk usulünün uygulanması zorunluluğu, Millet Meclisi Adalet Komisyonunun ra
porunda değinildiğinin aksine, 447 sayılı Kanunun, dayandığı en belirli sebeplerden birini mesnet
siz 'bırakmıştır. 

Bütün 'bunlardan 'başka ve aîksine düşünceler hilâfına; 69, 70, 71 ve 72 nci maddelerine ait, tasa
rının gerekçe 'kısmının tetkikinde açıkça görüleceği üzere, Anayasamız, Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin seçilme usullerine de ışık tutmuş bulunmaktadır. 

Nitekim, gerekçe kısmında aynen ifade edildiği üzere : 
«Millet Meclisinden farklı bir seçim sistemi ile seçilen ve kamu oyunun istikametlerini daha 

riiian.se hale getiren Cumhuriyet Meclisi bu faydayı sağlıyacaktır» 
«'Temsil müessesesindeki basite irca etme temayülünü kısmen tadil etmek ve beşerî nüansları 

'belirtmek balkımmdan, adayın şahsiyetine daha farzla yer verecek ıbir seçim sisteminin uygulanma
sına imkân verecek bir üye sayısı teslbit edilmiştir.» 

«Gerçekten seçim çevrelerinde daha az sayıda aday olacağından, seçmenlerin şahıslar bakımın
dan tercihlerinde daha fazla imkâna sahibolacaklan bedihidir.» 

«Bu bakımdan, seçiminde, şahsiyetin önemli bir rol oynadığı Cumhuriyet Meclisi Üyesi, par
ti disiplini bakımından daha fazla serbestliğe salıib olacaktır.» 

Şeklindeki ifade tarzından, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin milletve'kilTerimdemt farklı bir se
çim sistemi ile seçilmeleri gerektiği ve parti listelerinin tüm halinde bahis konusu olduğu nispî 
temsil yerine, adayın şahsiyetine önem verecek ve seçmenleri şahıslar bakımından tercihlerinde 
daha fazla imkâna sahip bırakacak, diğer bir sistemlin uygulanması ic ab ettiği ve bu sebeplerledir 
ki, Temsilciler Meclisi tarafından 304 ve 306 sayılı kanfunların değişik seçim sistemlerinin1 gereği 
olarak tedvin edildikleri tereddütsüz anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçiminde, seçmenimi partiden ziyade adayın kişi
liğini göz önünde tutarak ve dilediğinde karma liste de yaparak, seçme hakkini kullanmasına im
kân verilmesi, bir Anayasa icabı olarak tezahür ettiğinden ve bu esasları kapsayan' sistem de, 447 
sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 304 sayılı Kanunun ihtiva teltiği sistem olduğundan, 
tasarı ile bu sistemin yeniden uygulanması sağlanmıştır. 

2. Tasarının getirdiği diğer bir esas da, 656 sayılı Kanunla değişik .533 sayılı Kanunun kabul 
ettiği millî bakiyeler usulünün terk edilerek, 306 sayılı Kamunun kapsadığı sistemin,, tercihli oya 
ilişkin hükümleri haricolmak üzere, yeniden benimsenmiş olmasıdır. 

Nispî temsil sisteminde, artan milletvekilliklerimin dağıtılması konusu, 306 sayılı Kanunun ted 
vind! sırasında, Temsilciler Meclisi tarafından her yönü ile görüşülmüş ve bu hususta komisyon ra
porunda açıkça ifade edildiği üzere, kabul1 edilen sistem dışında mevcut usulTeriin ve bu mey anda 
bakiye oyların, millî seçim çevresinde toplanıp, açık bulunan milletvekilliklerine tevzi şeklinim, 
yani millî bakiyeler usulünün sakıncaları dikkate alınıp, 306 sayılı Kamımda derpiş edilen en kuv-
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vetlil vasati! sistemin daha âdil ve memleketini bünyesine daha uygun olduğu sonucuna varıldığı 
belirtildikten sonra, yine aynı gerekçede, listeler arasında âdilâne tevziin ve bir hesap ameliyesi 
ifl!e tatbiki en kolay şeklin, 1961 yılında kabul edilen sistem olduğu ifade edilmiştir. 

Her ne kadar millî bakiyeler sistemini kabul eden 533 sayılı Kanunun gerekçesinde, millî ira
denin olduğu gibi aksetmesi ve bütün partilerin ıen adaletli tarzda temsil edilmeleri için öngörü
len bu sistemin, vatandaşlar arasındaki siyasi; barış ve huzuru korumak ve pekleştirmek bakımın
dan, o gün taşıdığı önemin, bütün mülâhazaların üstünde sayılması gerektiği ifade olunmakta ve 
yasama meclislerindeki görüşmeler sırasında da, bu usulün yalnız lehindeki görüşlere değinilerek, 
Anayasamızın siyasi partilerin büyüklü küçüklü tarif etmediği, gövdelerinin büyüklüğü ve aldık
ları oyların miktarı ne olursa olsun, kanuni hakları çerçevesinde teşekkül eden her siyasi parti
nin Anayasa muvacehesinde eşit haklara sahibolduğu, evvelki! seçimlerde vatandaş oylarının iki 
bölümde toplanmak istidadını taşıdığı, bununla bera,ber küçük partilerle düşen oyların da önemli 
olup, bu oyların kaybolmasının millî irade kavramı ile bağdaşmadığı, millî bakiyeler usulünün 
istikrar unsuru bütün partilerin yaşamasına imkân vereceği ve seçmen oylarının kaybına imkân 
bırakmıyacağı belirtilmişse de; 

Bugün, mevcut seçim sistemlerinin leh ve aleyhindeki görüşler tebellür etmesine rağmen, de
mokrasiyi uygulıyan bütün ülkelerde, muhtelif seçim sistemleri farklı şekilleriyle tatbik edilmekte
dir. Bu durum karşısında, mevcut seçim sistemlerinden münhasıran birini, yalnız lehinde olan ta
rafları ile ele alıp, diğerlerinden üstün tutmak gerçeğin tam olarak ifadesi sayılamaz. 

Leh ve aleyhindeki fikirler nazara alınıp, hangi seçim sisteminim memleket gerçek ve yararına 
uygun düşeceği! konusu ile, tartışılması he'r zaman devam edegeiecek bir husus bulunmaktadır. 

Ancak, bu tasarının hazırlanması sırasında bütün görüşlerle birlikte, millî bakiyeler sisteminin 
yukarda özetlenen ve lehinde bulunan fikirler ve özellikle, gerek seçim kanunlarının ve ge
rekse Anayasamızın tedvini sırasında beliren düşünceler dikkatle göz önünde tutulup, 
1961 yılımda yürürlüğe konulan kanunlarla kabul edilen esasların memleket yararına daha uygun 
olduğu sonucuna varılmış ve bu itibarla, 304 ve 306 sayılı kanunların, bilâhara yapılan tadillerden 
önceki şekilleriyle yürürlüğe konulması zımnında hüküm sevk edilmiştir. 

Filhakika, siyasi partilerin program ve tutumlariyle vatandaş tarafından benimsendikleri nis-
bette ve zaman bahis konusu olmadan kuvvetli hale gelip kendilerini Parlâmentoda daha fazla üye 
ile temsıil etmelerine bizzat millî irade yol açacağından, bu tarz yerine, yalnız lehindeki fikirler
le savunulan, ancak uygulanması zor ve yanıltıcı, millî iradenin tecellisini Geciktirici, bakiye oyla
rın kıymetlendirdim esi bakımından esitsi?; ve oy kaybına sebebiyet verilmemesi amacı güdülür
ken; çevrelere bölünmüş seçim düzenini bir çevre kabul edip, başka çevre adaylarının diğer bir 
çevreden seçilmiş bulunmalarına müncer olan ™illî bakiyeler sisteminin, tatbikatta memleket 
gerçek ve yararlarına uygun düşmediği hususu da, bir vakıa olarak anlaşılmıştır. 

Ayrıca bu sakıncaları yanında, 306 saydı Kanunun hem siyasi partiler ve hem de bakımsız 
adaylar yönünden baraj sistemi ile öngördüf?ü eşitlik, bu defa bağımsız adaylar aleyhnne bozulmuş 
ve ezcümle, son seçimlerde geçerli oyların 2,24 ve 2,97 sini topluvaMlen siyasi partlüer Millet Mec
lisinde üyeye sahibolurlarken, oyların 3,19 una tekabül eden 296 528 geçerli! oy, bir oyun kaybe
dilmemesi düşüncesine rağmen, niispî temsil esasının îbir 'gereği >olaırak bizız'arurc d<eğeırlendıirileme-
mis, hususiyle başka çevre adaylarını, siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili organlarca 
belliı edilmesi üzerine, milletvekilleri olarak gören bir çevrenin seçmenleri de tatmin olamamışlar
dır. 

3. Tasarı ile, birleşik oy puslası usulü kaldırılmıştır. 
Yararlı yönü bulunmamakla beraber, son seçimlerde 441 115 seçmen oyunun geçerli sayılmama

sında en başta gelen nedenlerden biri olan ve seçim giderlerini çoğaltması yanında, seçiim kanunların
daki bâzı sürelerin artırılmasına yol açan; düzenlenmesi, bastırılması ve dağıtılması konularında 
Yüksek Seçim Kuruluna gereksiz görevler tahmil eden, seçmenleri yanıltan, özellikle, bir si
yasi partinin puslasmda, belirli bir yere basılmak suretiyle oy vereni belli edebile
cek sakıncaları bulunan birleşik oy puslası usulü yerine, 298 sayılı Kanunun bununla 
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ilgili 78 ve 103 ncü maddelerindeki değişikliğin kaldırılması suretiyle, durum eski haline ifrağ 
edilmiştir. 

4. Son milletvekili genel seçimlerinde, seçmen niteliğini haiz oldukları halde, oyunu, kullana-
mıyan 3 931 075 seçmenin mevcudiyeti göz önünde tutularak, bunun en başta gelen nedenlerinin, 
kütükler kesinleştikten sonra türlü sebeplerle yapılan yer değiştirmelerden ileri geldiği sonucuna 
varılmış, bu mahzurları bertaraf etmek üzere tasarının 3 ncü maddesiyle, 298 sayılı Kanunun 
46 ncı maddesine iki bend iilâve edilmiştir. 

Maddenin (a) bendi, kesinleşmiş bulunan kütüklere kaydedilmeyen ve seçmen niteliğini sahip 
vatandaşların; (b) bendi ise, kütüklere kaydedildikten sonra görev sebebiyle başka seçim böl
gesine nakleden seçmen ve bunun seçme niteliğine haiz aile fertlerinin oy kullanabilmelerini sağla
mak üzere sevk edilmiştir. 

(B) Madde gerekçeleri 

Madde 1. Tasarının 1 ncü maddesi; genel gerekçe kısmında özetlenen amaçlan sağlamak üze
re, 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununu değiştiren 447 sayılı Kanunla; 
298, 304, 306 sayılı kanunları tadil eden 533 ve 656 sayılı kanunların belirli maddelerini yürürlük
ten kaldırmaktadır. 

Madde 2. — Genel olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerimin seçiminde uygulanacak hü
kümleri göstermektedir. 

2 nc'i maddenin (a) bendi; 1 nci maddenin (a) ve (b) bendleri gereğince 533 ve 656 sayılı ka
nunların. yürürlükten kaldırılan maddeleri dışında, tasarının öngördüğü seçim sistemleri ile çelişik 
bulunmıyan ve bir ihtiyacı karşı'lıyan 533 sayılı Kanunun 1, 2, 5, 10 ve değişik şekli ile 6 ve 
11 nci maddelerinin ve 656 sayılı Kanunun 8, 11 ve 14 ncü maddelerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin seçimlerinde uygulanacağını hüküm altına almıştır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Milletvekili Seçimi kanunlarında önseçimlerle ilgili hükümlerin belli 
edilmesine kadar, Siyasi Partiler Kanununda yer alan ve önseçime taallûk eden hükümlerin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçimlerinde uygulanmasını sağlamak bakımından, maddenin 
(b) bendi sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Maddenin (c) bendi; yukarıdaki (a) ve (b) bendleri ile birlikte, tasarının 3 ilâ 7 nci madde
lerinde yer alan hükümlerin ve (Cumhuriyet Senatosu Üyeleri iSeçimi Kanununun değiştirilmesi
ne dair 17 . 4 . 1964 gün ve 447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği yayım tarihi bulunan) 
22 Nisan 1964 tarihinden önce yürürlükte olan hükümleriyle; 298, 304 ve 306 sayılı kanunların, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçiminde uygulanmasını sağlamak bakımından sevk edil
miş bulunmaktadır. 

Madde 3. — Genel gerekçe kısmının 4 ncü paragrafında açıklandığı şekilde, seçmen oyunun 
kaybedilmesine meydan verilmemek üzere, 298 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine, tasarının işbu 
3 ncü maddesi hükmü ile (a) ve (b) bendleri ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 4. — 533 sayılı Kanunun 11 nci maddesiyle, 306 sayılı Kanunun tercihli oya ilişkin 
hükümleri yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan, 306 saydı Kanunun 33 ncü maddesi, mevcut 
hükümlerle ahenkli bir hale getirilmek üzere, tasarının 4 ncü maddesi hükmü sevk edilmiştir. 

Madde 5. — 533 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 306 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin son 
fıkrası değiştirilmiş bulunduğundan, aynen muhafaza edilen bu değişikliğe mütenazır olarak 304 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası da, bu madde ile değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 6. — 306 sayılı Kanunun müddetlerle alâkalı hükümlerine mutabakatı teminen, önse
çimlerin, oy verme gününden önceki 35 nci gün yapılacağını öngören değişiklik, tasarının bu 
maddesi ile sağlanmıştır. ©>| 

Madde 7. — 304 sayılı Kanuna eklenen iki geçici madde ile; Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
ikinci üçte birinin yenilenmesi seçimine mahsus olmak üzere, önseçimlere katılacak partili seç
menler hakkında 10 (Ekim 1965 tarihinde yapılan milletvekilleri genel seçiminde uygulanan usulle
rin ve Siyasi Partiler Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmünün, keza bu kanunun yürürlüğe gir-
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meşini takibedecek Cumhuriyet Senatosu üyelerinin ikinci üçte birinin yenilenmesi seçiminde de 
uygulanacağı derpiş edilmiştir. 

Madde 8. — Siyasi Partiler Kanununa eklenen bu madde ile; siyasi partilerin kendi tüzük ve 
yönetmeliklerine göre il ve ilçe teşkilâtını kuracak kimselerin o il ve ilçede en az üç aydan beri 
ikâmet etmeleri gerektiği ve bir siyasi partinin il ve ilçe teşkilâtını kuran kimselerin, aynı par
tinin diğer bir il ve ilçe teşkilâtını kuramıyacakları ve buna aykırı hareket edenler hakkında 3 
aydan 6 aya kadar hapis cezası uygulanacağı, tasarının 8 nci maddesi ile öngörülmüş bulunmak
tadır. 

Madde 9. — Yürürlük tarihini göstermektedir. 
Madde 10. —• Yürütmekle görevli makamı belirtmektedir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — a) «Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 
13 . 2 . 1965 gün ve 533 sayılı Kanun» un ; 3, 4, 7, 8, 9 ve 12 nci maddeleri ile, 6 ncı maddesinin 
1 nci fıkrasında ve 11 nci maddesinde yer alan (17 Nisan 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Sena
tosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçi
mimde de uygulanan) şeklindeki ibareler, 

b) «Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında 14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayılı Kanun» un; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 
16 ve 16 ncı maddeleri, 

c) «Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimi Kanununun değiştirilmesine dair 17 . 4 . 1964 gün 
ve 447 sayılı Kanun», 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçiminde; 
a) 1 nci maddenin (a) ve (b) bendleri gerekince, «seçimlerle ilgili kanunların bâzı hüküm

lerinin değiştirilmesi hakkında 13 . 2 . 1965 gün ve 533 sayılı Kanun» ve «Seçiımlıenle ilgii'M kanun
ların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı ıhükümler eklenmesi hakkında 
14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayılı Kanun» un, yürürlükten kaldırılan maddeleri dışında kalan hüküm
leri, 

'b) 13 . 7 1965 gün ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun geçici 1 nci maddesi hükmü, 
c) İşbu kanunun 3 ilâ 7 nci maddeleri hükümleri saklı kalmak üzere: «Seçimlerin temel hü

kümleri ve seçmen kütükleri hakkında 26 . 4 . 1961 gün ve 298 sayılı Kanun» un, «24 . 5 . 1961 
gün ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanunu» nun ve «25 . 5 . 1961 gün ve 
306 sayılı Milletvekili seçimi Kanunu» nun, 22 Nisan 1964 tarihinden önce yürürlükte olan hüküm
leri ; 

Uygulanır. 

MADDE 3. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 26 . 4 . 1961 gün 
ve 298 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Kütüklerin ve sandık seçmen listelerinin kesinleşmesi, 

Madde 46 — Askı süresi sona erdikten ve itirazlar üzerine verilen kararlar ve 'bu kararlara gö
re yapılan işlemler tamamlandıktan ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, kütükler ve sandık 
seçmen listeleri kesinleşir. 
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Düzeltme işlemleri 39 men ve 40 nci maddelerde olduğu gibi İlçe ıSeçim Kurulu Başkanı tara

fından (ayrıca onaylanır. Düzeltme olma/mış ise bu 'husus kütük ve Sandık seçmem (listelerimin sonu
na kaydolunur. 

Siyasi Partilerıe veınilmiş olan 'Samdık seçmen listeleri ide istekleri üzerine son ş'ekline göre 
düzeltilir. 

iSeemen Ikülbükleri ile sandık seçımıen listelerinin, kesinleşmeye ilişkin süneler salklı kalmak 
üzere, <en geç oy verime gününden önceki 20 nci ıgün akşamına kadar tamamlanmış. ve kesinleş
miş olması şaır/ttır. 

Kesinleşen kütükler ve ısıaındık seçmen listeleri üzerinde Ihiçlbir değişiklik yapılamaz. Ancak; 

a) Oy verime niteliğine samip, seçımen olup da kesinleşmiş faulunan seçmen kütüklerine ve 
bu küıtükleıne /göre düzenlenen sandık ıseçmen listelerine kaydedilmemiş bulunanlar, »oy verme gü
nünden beş ıgüın öncesine kadar, o yer İlçe Seçim Kurulu Başkanıma ibaşı vurarak, (seçmen (kütükle
rine ve sandık seçmen listteleırine kayıtlarının yapılması için müracaat edebilirler. 

İlgilinin; nüfus ihüviyct cüzdanı, halen ikâmet etmekte olduğu mahalle veya iköyün ihtiyar 
kurulundan verilmiş bir lolturma -belgesi ve varsa, çalıştığı iş veya göreve ait alâkalı daire, (mües
sese veya iş yerinden verilmiş omanlı bir belge ile yapacağı müracaat üzerine; İlçe Seçim Kuru
lu Başkanı, bu Ibelgelerle Ibirlikte möracaatıçmıın ıaıdlî sicil kayıtlanma ıgöre sabıka duru
munu da inceledikten sıoınra, ibu ıkanunun 7 ve S nci maddeleri (gereğince, ıkendisinin 
seçmen kütüğüne ve sandılk seçmen lisıtesine kaydı gerekli ve oy venmıe niteliğine sıahip seçmen 
bulunduğu sonucuna varırsa, fbu konuda bir karar vererek, seçmeni, kütüğe vıe sandık seçımen liste
sine ilâve «der. 

İlçe ıSeçim Kurulu 'Balkanının yukarıda/ki fıkra uyarımca, yaptığı inaeleme sonucu ve ıgerekti-
ğıiınde yalımız müracaatçıyı dinledikten ıslonra vereceği ıkararlaır kesindir. 

Kesinleşen seçmen kütüklerinde ve (bu kütüklere ıgöıre düzenlenmiş sandık seçmen listelerinde 
kayıtlarınım bulunmıası (gerektiğine dair, Itlakların da İlçe ıSeıçim Kurulu Başkanı tarafından karar 
verilenler, İlçe Seçim Kurulu Balkanımın ibelli 'edeceği (bir sandıkta oylarını fcullamaıbilirleır. 

b) Kütüğüne yazılı Ibukıınduğu seçim 'bölgesinden ıgiöırev dolaıyısiyle ayrılmış olan seçmenler
le, Ibunların sıeçm'e yeterliğine haiz aile fertleri, nozdinıde >gtöıneıv yapılan daire veya kuruluşun 
yotlkill âmiri tarafından verilmiş 'resmî bir belge ve mevcut seçımen ıkarıtiarı ile, oy verme günün
den on gün öncesine kadar ıbulunduiklaırı yer İlçe Seçim Kurulu 'Başkanına başvurarak, lo yerde 
oy yerme talebimde 'bulunalbilirfer. 

İlçe Seçim Kurulu Başkanı bu Ikoınuda yapılacak müracaat üzerine, ıseçmıonin evvelce kütüğüne 
kayıtlı olduğu yer İlçe ıSeçim Kurulu Başkanına müracaatı derlhal telgrafla ıbiMirarek, orada oy 
kullanmıyacak seçmenin kayıtlı olduğu kütük ve sandık seçmen listesinden kaydının silinmesi
ni ve bu cihetin bildirilmesini ister. Gelecek cevap üzerine de, ittihaz edeceği kesin bir kararla, 
seçmeni bulunduğu yer seçmen kütüğüne ve sandık seçmen listesine ilâve eder. 

Bu şekilde kütüğe ve sandık seçmen listesine ilâve olunan seçmene evvelce verilmiş olan 
seçmen kartı iptal edilerek, yeni bir seçmen kartı verilir ve seçmen, listesine dâhil edildiği san
dıkta oyunu kullanabilir. 

Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde, kütüklere ve sandık seçmen listelerine 
yapılan ilâve kayıt işlemlerinden sonra; ilçe seçim kurulu başkanı, karar gereğince yapılan ilâ
ve kayıtlar hakkında lüzumlu meşruhatı verir ve bu kanunun 39 ve 40 ncı maddelerinde oldu
ğu gibi mühürleme, imzalama ve onaylama işlemini yapar, ayrıca siyasi partilere verilmiş olan 
sandık seçmen listeleri de istekleri üzerine, son şekline göre düzeltilir.» 

MADDE 4. — 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili ıSeçimi Kanununun 33 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
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«Siyasi parti adaylarından seçilenlerin tesbiti, 

Madde 33. — Siyasi parti adaylarından seçilenler, aşağıdaki şekilde tesbit edilir: 
32 nci madde gereğince, her partinin kazandığı milletvekilliği sayısı tesbit edildikten sonra, 

her part i için ayrı ayrı olmak üzere; adayların adları, parti aday listesindeki sıraya göre alt 
alta yazılır. Yüksek Seçim Kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde, partilerin kazan
dıkları milletvekilliklerinin sırasının tesbitine esas olıır ve her seçim çevresinde 32 nci mad
denin 2 nci fıkrası gereğince partilere düşen milletvekilliği sayısı kadar milletvekili, her parti 
listesinin başından itibaren sayılmak suretiyle seçilmiş sayılır. 

Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler hazır bulunabilirler. 
• İl seçim kurulu başkanı, milletvekilliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini, o seçim 

çevresinde derhal ilân ettirir; diğer bir suretini de bir hafta süre ile il seçim kurulu kapısına 
astırır.» 

MADDE 5. — 24 . 5 . 1961 gün ve 304 sayılı Gumhuriyet 'Senatosu Üyelerinin Seçimi Ka
nununun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

<«Şu kadar ki, siyasi partilerin seçime katılabilmeleri için, kendi tüzüklerine göre ilk genel 
kongrelerini yapmış olmaları ve en oz onbeş ilde en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilâtı kurmuş 
ıbuluınmalıa/rı veya ilk ıgemel kongrelerimi yapmış olmak kaydı ile Türkiye (Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısında grupa sahibolmaları ve teşkilâtı olsun veya olmasın en az onbeş ilin her bi
rinde o seçim çevresinin çıkaracağı Cumhuriyet Senatosu Üye sayısına eşit sayıda aday göstermele
ri gerekir.» 

MADDE 6. — 13 . 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 128 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«ıMaldıde 128. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Miileıtıvelklili iSeıçimi Kanıunuınıun 15 inici mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Siyasi partilerin adaylarını tesbit etmeleri 

Madde 15. — Siyasi partiler, aday listelerini ve adaylarının listelerdeki sıralarını kanuna ve 
kendi tüzük ve yönetmeliklerine göre seçim kurullarının denetiminde oyverme gününden önceki 
otuzbeşinci gün yapılacak bir önseçimle tesbit ederler. 

Siyasi partilerin yetkili organ veya kurul veya mercilerince aday gösterilmesi ve adayların sıra
sının tesbit edilmesi konusunda kanun ile parti tüzük ve yönetmeliklerinde yer alan hükümler sak
lıdır.» 

MADDE 7. — 24 . 5 . 1961 tarih ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanunu
na aşağıdaki 4 ve 5 nci geçici maddeler eklenmiştir : 

«GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak Cumfhuriiyet Sena
tosu Üyelerinin 2 nci, üçte birinin yenilenmesi seçimine mahsus olmak üzere; Siyasi partilerce, ön
seçimlerle katılacak partili seçmenler, 10 Ekim 1965 tarihinde yapılan Milletvekilleri Genel Seçi
minde uygulanan usullere göre tesbit edilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun geçici 2 nci 
maddesi hükmü; 'bu kanunun yürürlüğe girmesini takibedecek, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
2 nci üçte birinin yenilenmesi seçiminde de uygulanır.» 

MADDE 8. — 13 . 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa aşağıdaki madde eklen
miştir : 

Ek madde — Siyasi partilerin kendi tüzük ve yönetmeliklerine göre il ve ilçe teşkilâtlarını ku
racak (kimısıeilerin, 10 il ive ilçede m ıaz 3 .aydan 'beri ikamet etmeleri gerekir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 73 e 1 nci ek) 



— 8 
IBıiırlinci 'fıkra (gereğince, ıbir siyaLsi partimin ve ilçe teşkilâtlını Ikuira'nllaır, laıyını parltinin diğer bir 

il ve ilçe teşkilâtlını ik'Uinaımıajzilar. 
Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, üç aydan altı aya kadar hapis cezası 

hükmolımur. 

MADDE 9. -

MADDE 10. — 

Barbakan 
8. Demirel 

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

12 . 1 .1966 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
/ . Gürsan 

Millî Eğitini Baltanı V. 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
E. Somun oğlu î. Tekin 

Ticaret Bakanı 
B. Dağdaş 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Turizm ve Ta. Bakanı imar ve iskân Bakanı 
İV. Kür§ad H. Mente§eoğlu 

Sanayi Bakanı ' 
M. Turgut 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
/ . Deriner 

Köy işleri Bakanı 
S. O. Avcı 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/100 
Karar No. : 2 

26 . 2 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 12 . 1 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim
lerinde uygulanacak hükümler hakkındaki kanun tasarısı» Millet Meclisi Başkamlığınıca; Mil
let Meclisi Genel Kurulunun 2 . 2 . 196.6 tarihli 40 ncı Birleşim imde,' kurulmasına karar ve
rilen ve ahirenı yiîie aynı Kurulun 5 . 2 . 1968 tarihli 36 ncı Birleşiminde teyiden kurulması 
öngörülen Geçici Komisyonu'muza gönderilmesi üzerin/e, İçişleri Bakanı, Devlet Bakanı ve 
Adalet Bakanı Vekili ve Adalet Bakanı ile ilgili Bakanlıklar temlsilçileri hazır 'oldukları 
halde 9 . 2 . 1968, 16 . 2 . 1968 ve 18 . 2 . 1968 tariMerinde Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
olundu. 

Seçimlerle ilgili kanunlar ve bu kanunlara yapılan ilâve ve değişiklikler : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde uygulanan hükümıler genel 'olarak Kurucu Meclis 

tarafımdan yapılmış üç anakanunla tevsbit edilmiş bulunmaktadır. Bunlar sıraisiyle; 
1. 26 . 4 . 1961 tarihli 298 'sayılı Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkın

da Kanun, 
2. 24 . 5 . 196.1 tarih ve 304 sayılı OumOıuriyet Senatosu üyeleri Seçimi Kanunu, 
3. 25 . 5 . 1961 tarihli 306 savılı Milletvekili Seçimi Kanunudur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 73 e 1 n'ci ek) 



— 9 — 
1961 genel seçimlerinden önce bu anaseçim kanunlarında yapılan değişiklikler : 

1. 298 sayılı Seçimlerin temel'hükümleri ve Seçmen kütükleri hakkındaki kanuna, 16 . 8 . 1961 
tarihinde 347 sayılı Kanunla altı geçici madde .eklenmiş, 

2. Ve yine 298 sayılı Kanunun 49, 57 ve 151 nci maddeleri 25 . 8 . 1961 tarihinde 356 sayılı 
Kanunla değiştirilmiştir. 

3. 306 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 34 ve 35 nci maddeleri 16 . 8 . 1961 tari
hinde 348 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve ayrıca bu kanuna geçici bir madde eklenmiştir. 

4. 304 sayılı Cumhuriyet 'Senatosu Seçimi hakkındaki Kanunun 14 ncü maddesi 16 . 8 .1961 
tarihinde 349 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve bu anaseçim kanunlarında Kurucu Meclis 
tarafından yapılan bu değişikliklerdeın sonra 1961 genel seçimlerine gidilmiş ve yukarıda 
zikredilen üç anakanun uygulanmak suretiyle 1961 genel seçimleri gerçekleşitirilmiştir. 

1961 genel seçimlerinden sonra seçimlerle ilgili kanunlarda yapılan değişiklikler : 

1. 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 4 ncü maddesiyle ikinci 
geçici maddesi 29 . 5 . 1963 tarihinde 238 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve ilk kısmi Senato se
çimlerinin 1963 yılı içerisinde, iki senenin hitanımda yapılması yerine 1964 yılı Haziran 
ayınlda yapılması lâzımıgeldiği hükümlerimi getirmiştir. 

2. 304 sayılı Cum'huriyet Senatosu üyeleri 'Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair 17 .4 .1964 
gün ve 447 sayılı Kanunla, Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde ekseriyet usulü kaldırılmış ve 
bu seçimlerin de 1961 genel seçimlerinde, Milletvekilleri setçimi için uygulaman 306 sayılı Ka-
.nunun tesbit ettiği nispî temsil esasına göre yapılması öngörülmüş ve filhakika 1964 yılı Haziran 
ayıdda yapılan ilk kısmî fösnato seçimlerinde bu kanun uygulanmıştır. 

3. 1/905 genel seçimlerinden (evvel, 13 . 2 . 19 65 tarihli 533 sayılı, Seçimlerle ilgili kanunların 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ^hakkındaki Ka nun ile 298, 304 ve '30'6 sayılı seçimlerle ilgili ka 
nunlarm Ibâzı tmaldldeleıri değiştirilmiş ve bu kanunlara 'bâzı (maddeler lelklenmiş ve sonuç olarak 
Kurucu Meclis tarafından kaibul eldilen seçim sistemlerinden farklı, yeni bir sistem meydana ge
tirilmiştir. Yapılan bu değişikliklerle özet olarak; 

a)' Millî bakiyeler sistemi getirilmiş ve bu yeni sistemin 'her iki Meclis seçimlerinde de uy
gulanması öngöırülımuş, 

Ib) Sisteımin icabı baraj ulsıulıü ve tleırcihli oya ilişkin hükümler kaldırılmış, 
c) Ve 'her iki Meclis seçiımlerinldıe de birleşik oy puslası usulü yürürlüğe konmuştur. 
4. 1965 genel seçimlerinden önoe son değişik lik 14 . 7 . 196'5 tarihli 656 sayılı, seçimlerle ilgili 

kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve b u kanunlara bâzı hüfküimler eklenmesi (hakkındaki 
Kanun ile gerçekleştirilmiştir. 656 sayılı bu Kanunla 298, 304, 306 ve bu kanunları tadil eden 
13 . 2 . 1965 gün, '5'3'3 sayılı Kanun hlüküımlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. 

özret alarak; 'her iki seçimde uygulanması ön görülen millî bakiyeler sistemimde: 
a) Bakiye oylardan kazanmış sayılacakların parti genel merkezleri tarafınldan tesbit edilme 

şeklinde değişiklik yapılarak '533 sayılı Kanunla derpiş eldilen 'üçtebirlerin tesbitmdeki tefrik kal
dırılmış, 

b) Birleşik oy puslasmm kullanılma şekli Jüzerinde ve bâzı müddetlerde sorunlu değişiklik
ler yapılmış, 

e) Ve ilk diefa yeni bir usul ihdas edilerek birden fazla ISenato üyesi çıkaran seçim çevrele
rinde seçim sayısının tesfeiti için o çevrenin çıkaracağı üye sayısına itibari lolanak (biir rakıaımı) 
ilâve leldlilimıesi vıe Ibu ulsulün milletvekilleri seçiminde yalnız iki milletvekili çıkaran seçim çevrele
rinde uygulanması kaibul ^edilerek (değişiklik yapılmış ve 1905 milletvekili genel seçimleri ile 
ahiren yapılan kısmî Senato seçimlerinde 298, 304 ve 306 sayılı kanunlar bu değişikliklerle uy-
gulammıştur. 
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Komisyonumuzda görüşülen seçimlerle ilgili ka nun tasarısının özellikleri: 

On «maldideden ifbaret kanun tasanısınkla; 
1. Cumhuriyet Senatosu Seçimlerimde e'kseriy et usulünün uygulanması, 
2. Millet Meclisi seçimlerinde 25 . 5 . 1961 tarihli 306 sayılı Kanunun 1961 genel seçimlerinde 

uygulanan şehü. ve şümullü lile nispî ıtomsil usulü nün uygulanması, 
3. Birleşik >oy puslasmm kaldırılması, 
4. Siyasi partilerden birinin il ve ilçe teşkilâtını kuranların diğer il ve ilçje teşkilâtını kura-

mıyacakları hususunun vuzuha kavuşhuruliması, 
5. Ve sfeıçim kurullarının Ikararı ile kesinleşen kütüklere belirli hallerde seçmen kütüklerine 

kaydddilme imkânının sağlanması öngörülmekt'ödir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerin özeti : 

Komisyonumuzda yapılan müzakerelerde, yukarıda beş madde halinde anaprensipleri ve öngör
düğü hususlar belirtilen Hükümet tasarısı esas alınmış ve maddelere geçilmesi hususu kabul edil
dikten ısıonra, yaprlnın •görüşmıelırin ışığı .altımda Komisyonumuz üyelerinden Adana Milletvekili Ali 
Bozdoğanoğlu ve Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun ayrı ayrı vermiş bulundukları 
önergeler istikametinde, Geçici Komisyonumuzca düzenlenecek rapor ve tasarı metnin de yer alma
sı iktiza eden prensipler, tasarının birinci maddesinin müzakeresi sırasında oylanmak suretiyle 
tesbit edilmiş ve sırasiyle ; 

1. Hükümet tasarısında mevcut ve birleşik oy puslasmm kaldırılmasına mütedair olan hük
mün tasarıdan çıkartılmasına ve birleşik oy puslasma ilişkin mer'i hükümlerin aynen ipkasına, 

2. Tasarıda Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde uygulanması istenen ekseriyet usulünün reddine 
ve (Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde de Millet Meclisi seçimlerinde uygulanması öngörülecek nispî 
temsil usulünün uygulanmasına, 

3. Seçmen niteliğini haiz oldukları halde, seçmen kütüklerinin kesinleşmesi sebebiyle oyunu 
kullanamıyan seçmenlerin belirli hallerde, seçim kurullarının karariyle seçmen kütüklerine kayde
dilmelerini sağlıyacak hükümlerin, esas kanununda yor alması ve geçmişte bâzı muhzurlar tevlit et
tiğini tesbit edilmiş bulunduğu gerekçesiyle tasarıdan çıkartılmasını, 

4. Siyasi Partilerden birinin il ve ilçe teşkilâtını kuranların, diğer il ve ilçe teşkilâtını kura-
mıyacakları hususunun vuzuha kavuşturulması için tasarının 8 nci maddesiyle 648 sayılı Kanuna 
bir madde ilâvesini öngören teklifin, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu üzerinde yapılacak bir de
ğişiklikle ele alınması hususunu, kanun yapmak tekniğine daha uygun düşeceği gerekçesiyle ta
sarıdan çıkartılmasına ittifaken karar verilmiş ve tasarı metni üzerinde yapılan görüşmeler, her iki 
Mecliste uygulanması kararlaştırılan nispî temsil esasının şekil ve şümulünün tesbitinc ve mer'i 
millî bakiyeler sisteminin kaldırılması veya bugünkü halinin muhafazası veya başka bir şeklinin 
tesbitinin mümkün olup olamıyacağmm araştırılmasına hasredilmiş ve ancak değişik düşünce ve 
tekliflerle karşılaşılması muvacehesinde bu konuda Komisyonumuz üyeleri arasında ittifakın temi
nine imkân hâsıl olamamıştır. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimlerinde tatbiki kararlaştırılan nispî tem
sil usulünün şekil ve şumûlü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında Komisyonumuz üyeleri genel 
olarak, ittifak ile 1965 genel seçimlerinde uygulanan şekli ile millî bakiyeler sisteminin çeşitli cep-
heleriyle bâzı mahzurlar tevlit ettiğini beyan etmişler ve ancek bir kısım üyelerin millî bakiyeler 
sisteminin tamamiyle kaldırılması görüşüne mukabil diğer bir kısım üyeler millî bakiyeler siste
minin muhafazasını ve sakınca tevlidettiği tesbit edilen kısımlarının değiştirilmesinin daha uygun 
olacağını savunmuşlar ve Komisyonmuz üyelerinden istanbul Milletvekili Coşkun Kırca ile Konya 
Millettvekili Faruk önder millî bakiyeler sisteminin kaldırılmasına taraftar olmakla beraber her 
iki Mecliste uygulanması öngörülen nispî temsil sisteminin 1961 milletvekilleri seçimlerinde uygu
lanan şeklinden farklı bir esasa bağlanmasını uygun mütalâa etmişler ve Komisyonumuza ayrı ayrı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 73 e 1 nci ek) 



— 11 — 
muhtıra şeklinde sundukları iki takririn oya sunulmamasunı talebettiklerindeın taleplerine uyula
cak ÜU iki ımuıhtiii-a •uya sumüimaımiış vıe an^aik, aynen ırapıora de/rei uygun mütalâa ©dikmiştir. 

Tasarının birinci maddesinin tesbitinde, komisyonumuz üyesi Nevzat Şener tarafından veril
miş önergedeki esaslar, ekseriyetle kabul edilmiş ve birinci madde bu şekilde tesbit edildikten sonra 
tasarının 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri ittifa :an 'tasamdan ıçııkartılmış, yürütmeye taallûk ©den 
tasarmm 9 ncu maddesi ikilncıi madde olarak, 10 ncu maddeside üçüncü madde olarak değiştirilmek 
suretiyle kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzun yeniden düzenlenen tasarı metninin anaprensipleri ve yapılan değişikliJder: 

1. Tasarının (Türkiye Büyük Millet Meclisi ü /elerinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hak
kında kanun tasarısı) şeklindeki unvanı, komisyonumuzca kabul edilen prensipler muvacehesinde, 
madde metninde yapılan değişikliklere uygun ola'ak (Seçimlerle ilgili kanunların bâzı maddelerinin 
yürürlükten kaldırılmasına ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı) şeklinde değiştirilmiştir. 

2. 656 sayılı Kanunla muaddel 533 sayılı Kanunun kabul etmiş bulunduğu millî bakiyeler usu
lü her iki Meclıis seçimlerinde terkedilmiş ve 306 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanununun 1961 ge
nel seçimlerinde uygulanan şekli kabul edilmiştir. Bu sistem nispî temsil basit hardci kısmet siste
midir. Ancak tercihli oya ilişkin hükümler hariç tutulmuştur. 

3. Seçim sayısına itibari rakam dlâvesi kaldırılmıştır. 
4. Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimlerinde de aynı usulün uygulanması benimsenmiştir. 
5. Birleşik oy puslaısı usulü 'aynen muhafaza edilmiştir. 
6. Kesinleşen seçim kütükleri hakkındaki hükümler ile 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa bir 

madde eklenmesi istemine ait hususlar tasarıdan çıkarılmış ve genel olarak 1961 yılında Kurucu 
Meclisin meydana getirdiği seçim sistemine bağlı kalınmıştır. 

G E R E K Ç E 

Her ne kadar millî bakiyeler sistemini öngör n 13.2.1965 ıtaırilhli 533 sayılı Kanunum gerekçe
sinde, millî iradenin olduğu gibi aksetmesi ve bü':ün partilerin en adaletli tarzda temsil edilmeleri 
içıin kabul edilen millî bakiyeler sisteminin vatandaşlar arasındaki siyasi barış ve huzuru korumak 
vo gerçekleştirmek bakımından o gün taşıdığı önemin, bütün mülâhazaların üstünde sayılması ge
rektiği, ifade olunmakta ve yasama meclislerinde ki müzakereler sırasında da bu usulün yalnız lehin
deki görüşlere değinilerek Anayasamızın siyasi pa -tileri büyüklü, küçüklü tarif etmediği, gövdeleri
nin büyüklüğü ve aldıkları oyların miktarı ne olursa olsun kanuni hakları çerçevesinde teşekkül eden 
her siyasi partinin Anayasa muvacehesinde eşit haklara sahibolduğu, evvelki seçimlerde vatandaş oy
larının iki bölümde toplanmak istidadını taşıdığı, bununla beraber küçük partilere düşen oyla
rın da önemli olup, bu oyların kaybolmasının millî irade kavramı üe bağdaşamadığı, mülî bakiye
ler usulünün; istikrar unsuru bütün partilerin yaşamasına imkân vereceği ve seçmen oylarının kay
bına. imkân bırakmıyacağı belirtilmiş ve tasarı metnine muhalif komisyon üyeleri az veya çok farklı 
olarak aynı 'görüşleri belirtmişler ise de; 

Bugün mevcut seçim sistemlerinin leh ve ale yhindeki görüşler tebellür etmesine rağmen, de
mokrasiyi uygulayan ülkelerde muhtelif seçim sistemleri farklı şekilleriyle tatbik edilmektedir. 
Bu itibarla mevcut seçim sistemlerinden munha sıran birini, yalnız lehinde olan taraflariyle ele 
alıp, diğerlerinden üstün tutmak pek tabiîdir ki, gerçeğin tam olarak ifadesi sayılamaz. 

Leh ve aleyhindeki görüşler nazara almııp, han',gi secim sisteminin memleket ıgençek ve yarar
larına daha uygun olacağı her zaman tartışılması devam edecek bir husus bulunmakla beraber; 
siyasi partilerin program ve tutumlariyle vatandaş 'tarafından Iberamiseınıdiği tnisıbeıtte ve ızaımanı 
bahis konusu (olmadan kuvvetli hale igelip, ken dilerinin daha fazla üye ile Parlâmentoda temsil 
edilmelerine biazat millî irade yol açacağından bu tarz yerine; uygulanması zor ve yanıltıcı, millî 
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iradenin tecellisini geciktirici, bakiyeye oylarım kıymetlendirilmesi bakımından eşitliği temin et-
miyen ve oy kaybına sebebiyet verilmemesi ara acı ıgüdürlürken, . çevrelere bölünmüş seçim dü
zenini bir çevre kabul edip, başka çevre adaylarının diğer bir yerden seçilmiş sayılmalarına 
müncer olan millî bakiyeler sisteminin tatbikat ta memleket ıgerçek ve yararlarına hiç bir şekilde 
uygum düşmediği hususu da ayrıca bir vakıa olarak anlaşılmış bulunmaktadır. 

Bu sakıncalar yanında, 306 sayılı Kanunun hem siyasi partiler hem de bağımsız adaylar yö
nünden baraj sistemiyle önlgördüğü eşitlik, bu d of a bağımsuz adaylar aleyhine bozulmuş ive özel-
ltiMe ısıon mi'M'efcvelkili ıgenel ıseıçimlerıinlde ıgieçerli loylarm 2,24 ve 2,97 sini toplıyabilen siyasi partiler 
Millet Meclisinde üyeye sahibolurlarken oyların 3,19 una tekabül eden 256 528 geçerli oy, bir 
oyun dahi kaybedilmemesi düşüncesine rağmen, nispî temsil esasının bir icabı olarak bizzarure de
ğerlendirilememiş ve en önemlisi; başka çevre adaylarının kendileri tarafından seçilmemiş olma
sına rağmen kendi milletvekilleri olarak tâyin edilmeleri de seçmenleri tatmin etmemiştir. 

Diğer taraftan aday tesbiti dışında, mukaddema 533 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle ve ahi
ren, 656 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değiştirilen 306 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 33 ncü maddesi gereğince, siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili organlarınca, ka
nunun tâyin ettiği oranda belli edilmeleriyle, millî bakiyeden seçilmiş sayıldıkları ifade olunan 
milletvekillikleri de, doktrinde yer aldığı şekilde, bir mânada iki dereceli seçime yol açmakta ve 
sonuç olarak Anayasanın 55/2 nci maddesiyle ciddî bir çelişikliğe meydan vermekte olduğu ve 
uygulama seyir ve temayülü bakımından birlik ve bütünlüğü zedeliyebileceği düşünülebilir. 

Bu sebepler muvacehesinde, mevcut bütün seçim sistemleri yeniden incelenmiş, ayrıca 304 ve 
306 sayılı kanunlarla, Anayasamızın tedvini sırasında beliren düşünceler dikkatle göz önünde tu
tulup 533 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, başarı ile uygulanan sistemin, memleketi
miz gervçek ve yararlarına daha uygun olduğu neticesine varılmıştır. 

Nitekim nispî temsil sisteminde artan milletvekilliklerinin dağıtılması konusu, 306 sayılı Kanu
nun tedvini sırasında Temsilciler Meclisi tarafından, her yönü ile görüşülmüş ve bu husustaki ko
misyon raporunda açıkça ifade edildiği üzere, kabul edilen sistem dışında mevcut usullerin ve bu 
meyanda hakiye oyların ımillî seçim çevresinde toplanıp, açık milletvekilliklerine tevzi şeklinin, 
yani millî bakiyeler usulünün yukarda özetlenen mahzurları dikkate alınıp, 306 sayılı Kanunda 
derpiş edilen en kuvvetli vasati sistemin daha âdil ve memleketin bünyesine daha uygun olduğu, 
sonucuna varıldığı belirtildikten sonra, yine aynı gerekçede, listeler arasında âdilâne dağıtımın 
ve bir hesap ameliyesi ile tatbiki en kolay şeklin, 533 sayılı Kanundan önce kabul âdil en sistem 
olduğu açiikça ifade edilmiştir. İşte bu nedenlerle, 656 sayılı Kanunla değişik 533 sayılı Kanu
nun kabul ettiği millî bakiyeler sistemi terk edile rek yerine tereiMi oya ilişkin hükümleri hariç, 
306 sayılı Kanunun 20 Şubat 1965 tarihinden önce kapsadığı sistemi öngören komisyon metni ha
zırlanmıştır. 

Yürürlük ve yürütme maddeleri hariç bir - maddeden ibaret bulunan ve komisyonumuzca 
hazırlanan madde metninde 306 sayılı Kanunun 32, 33 ve 35 nci maddelerinde millî bakiyeler 
sistemine uygun değişiklikler yapan 533 ve 656 sayılı kanunların alâkalı maddeleri yürürlükten 
kaldırılmış ve 3066 sayılı Kanunun 533 sayılı Kanunla vâki tadilinden evvel mevcut 32 ve 33 ncü 
maddeleri aynen eski yerlerine eklenmiştir. 

Yine 32 nci maddeye uygun olarak tasarıya eklenmiş bulunan 33 ncü madde de, tercihli oya 
ilişkin hükümler hariç, evvelki 33 ncü maddenin aynı bulunmaktadır. 

Komisyonumuzda ayrıca tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi karar altına alınmıştır. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek, öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere işbu rapor Yük

sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip» 
İstanbul Ankara Çorum Adana 

/ . H. Tekinel K. Bağctoğlu A. Topçubaşı A. Bozdoğanoğlu 
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Amasya Ankara Eskişehir Hakkâri 
İV. Şener O. Eren Muhalifim. Söz hakkım Müstenkifim. Söz 

baki hakkım saklıdır 
Ş. Asbuzoğlu A. Karahan 

istanbul Kars Konya Muş 
Muhalifim Muhalifim. Söz hakkım Muhalifim. Söz hakkım Muhalifim. Söz hakkım 

C. Kırca saklıdır saklıdır hakidir 
Â. Kurtel S. F. Önder N. Neftçi 

İmzada bulunamadı 

Ordu Sakarya Sivas 
K. Şensoy K. Eroğan Muhalifim 

İV. N. Arslan 

Seçim Kanunu Karma Komisyonu Başkanlığına 

Komisyondan geçmiş lolan seçim kanunu tasarısına muhalifim. Muhalefet işerinim 'aşağıdadır : 

Millî (bakiyenin, seçmen oylarının bir tanesinin dahi boşa gitmiyerek, bütün 'görüşlerin Parlâ
mentoya inikasına imkân veren (bir sistem olması itibariyle kaldırılmasına 'katiyen taraftar deği
lim. Ancak, bugünkü şekliyle bâzı maJhzurlu tarafları varsa da bunların idaresi ve tadili ve hattâ 
Millî Bakiyeden istifade için bâzı 'kayıtların ilâve edilmesi uzlaştırıcı bir yol olarak düşünülebilir. 
Meselâ bir ilde geçerli oyların % 5 ini almamış olan bir partinin o ilde millî bakiyeden istifade 
etmemesi veya Türkiye 'çapında ıgeçerli oyların % '5 ini almamış olan partilerin millî bakiyeden 
istifade edememeleri veyahut da bir ilde kullanılan geçerli• oyların o ile ait Milletvekili adedine 
bölünmesinden elde edilecek barajın % 50 sini 'dahi almamış bir partiye ait oyun nazara (alınma
ması gibi şekil ve suretle bir kaydın ve asgari haddin 'konulması, millî hakiye milletvekillerinin 1/3 
ünün 'genel merkez tarafından seçilmesi usulünün kaldırılıp en 'çok oy alan adayın millî bakiyeden 
istifade etmesi, müstakil 'adaylara da fırsat eşitliğinin tanınması gibi 'çeşitli yollarla "bugünkü şek
lin iktidarca ileri sürülen mahzurlarını önlemek mümkün olabilir. 

Fakat, kanaatimizce mutlaka, bütün fikirlerin Mecliste temsil edilmesine imkân veren ve vatan
daş oylarının ziyama mâni 'olan millî bakiye sistemi devam ettirilmelidir. Aksi halde her ilde bara
jın çok cüzi miktarımda altında oy almış olduğu için yüzbinlerce oy toplıyabilmiş bir partinin 
Mecliste temsilcisiz kalması veya vatan sathında ekseriyette olmadığı halde bu kanunun boşlukla
rından istifade ederek muhalif oyları da kendi matlup hanesine yazmak suretiyle Mecliste ekse
riyeti sağlıyan her hangi bir partinin zümre diktatörlüğü kurması mümkün olabilir ve bu hal bir 
daha da önlenemez. 

Bundan başka bulgun komisyonda kabul edilen tasan Senato seçimleri için âdeta bir ekseriyet 
sistemi getirmektedir. 'Çünkü, illerimizin ekesrisi bir veya iki senatör (çıkarabilmektedir. G-etiril-
mek istenen bu sistemle bu illerdeki seçim ekseriyet sistemi ile olacaktır. Bu itibarla, hiç değilse 
Senatoda barajın kaldırılması veya bâzı tahditler konacaksa yukarıki tahditlerle iktifa edilmesi ve 
barajın mümkün mertebe küçültülerek Senatoda da yurtta kuvvetli olan bütün partilerin temsiline 
imkân ve'rilmesi iktiza eder. 

Getirilen seçim kanunu memleket ihtiyaçlarına cevap veren bir kanun değildir. Demokratik re
jimi yerleştirmek cabası içinde olan Parlâmentoların seçim kanunlarında yapacakları tadilâtın bu 
istikamete müteveccih olması gerekir. 
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Mezkûr tasarıyı işte bu sebeplerle ve bu bakımlardan âdil yurt ihtiyaç ve gerçeklerine uygun bir 

tasan olarak kabul edemiyeceğimi ve muhalif bulunduğumu arz ederim. 
(Bu 'görüşlerimi Yüce Mecliste de savunacağım. 
'Saygılarımla. 

24 . 2 . 19-68 
8. Faruk önder 

M. P. Konya Milletvekili 

Geçici Komisyon üyeleri 

istanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve Konya Milletvekili S. Faruk önder tarafından komisyo
numuza verilen ve ancak talepleri ile oya sunulmıyan ve rapora ek olarak Genel Kurulun bilgisi
ne «sunulması kararlaştırılan muhtıralar: 

Geçici Komisyon Başkanlığına 
18 . 2 . 1968 

1. Milletvekili ve senatör seçimlerinde her seçim çevresinde basit harici kısmet sisteminin ka
lan üyeliklerine en yüksek değerlendirilememiş oylara sahip partiler arasında dağıtılması esasına 
göre uygulanması ve; 

2. a) Belli bir seçim çevresinde milletvekili (veya senatör) çıkarabilmek için bir partinin o 
seçim çevresindeki geçerli oyların % 5 ini alması; veya, 

1b) Belli bir seçim çevresinde bir partinin değerlendirilememiş oyların büyüklüğüne göre üye
liklerin dağıtılmasından istifade edebilmesi için, o seçim çevresindeki geçerli oyların % 5 ini alması 
kaydının konulması suretiyle mer'i kanunların tadilini arz ve teklif ederim. 

Coşkun Kırca 
İstanbul 

Komisyon Başkanlığına 

Barajın hesabında kullanılan geçerli oy sayısının o bölge milletvekili sayısına bölündükten 
sonra elde edilecek rakamı değil bu rakamın % 51 ini -nazara alımak daha âdilânedir. Bugün ko
misyon hesaplarında ve Meclis Riyaset Divanında da kuvvet oranları bu esasa göre hesaplanılımak-
tadır. 

Bu »muhtıramın tetlkikini arz ederim. 
18 . 2 . 1968 

8. Faruk Önder 
Konya 
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GEÇİCİ KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞÎ 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun: 
32 nci madesini değiştiren 13 . 2 . 1965 gün ve 533 sayılı Kanunun 7 nci; 
33 ncü maddesini değiştiren 13 . 2 . 1965 gün ve 533 sayılı Kanunun 8 nci maddesini tadil eden 

14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayılı Kanunun 12 nci; 
38 nci maddesine fıkralar ekliyen 13 . 2 . 1965 gün ve 533 sayılı Kanunun 9 ncu; 
13 . 2 . 1965 gün ve 533 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değiştirilen 35 nci maddesini tadil 

eden 14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayılı Kanunun 16 nci, ve 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair olan 17 . 4 . 1964 gün 

ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 2 fıkra ekliyen 14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayılı Kanunun 
13 ncü; 

Maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve aşağıda yazılı 32, 33 ve 35 nci maddeler, 25 Mayıs 1961 
tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa 32, '33 ve 35 nci maddeler olarak eklenmiştir. 

«MADDE 32. — Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri milletvekilliği sayısı, aşa
ğıdaki şekilde hesaplanır: 

Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları mu
teber oy sayıları da hizalarına yazılır. Bu rakamlar, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... ilâ, o çev
renin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, parti ayırı
mı yapılmaksızın en büyükten, en küçüğe doğru sıralanır. Milletvekillikleri, bu payların sahibi 
olan partilere ve bağımsız adaylara, rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. 

Son kalan milletvekilliği için bir birine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında 
ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. 

Bir seçim çevresinde, kullanılan muteber oy puslaları toplamının, o çevreden çıkacak millet
vekili sayısına bölünmesiyle elde edilecek sayıdan az oy alan. siyasi partilere ve bağımsız aday
lara milletvekilliği tahsis edilmez. Bu gibi hallerde, milletvekilliği elde edemiyen siyasi partiler 
veya bağımsız adaylar ve aldıkları oylar nazara alınmaksızın milletvekillikleri geriye kalan par
tiler ve bağımsız adaylar arasında yukarıki fıkra gereğince paylaştırılır. 

Şayet seçime katılan siyasi partilerden ve bağımsız adaylardan hiçbirisi yukanki fıkrada gös
terilen sayı kadar oy almamışlarsa, milletvekillikleri gen€ ikinci fıkra hükümlerine göre paylaş
tırılır.» 

MADDE 33. — Siyasi parti adaylarından seçilenler, aşağıdaki şekilde tesbit edilir : 
32 nci madde gereğince, her partinin kazandığı milletvekilliği sayısı tesbit edildikten sonra, 

her parti için ayrı ayrı olmak üzere; adayların adları, parti aday listesindeki sıraya göre alt alta 
yazılır. Yüksek Seçim Kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde partilerin kazandık
ları milletvekilliklerinin sırasının tesbitinde esas olur ve her seçim çevresinde 32 nci madde gere
ğince partilere düşen milletvekilliği sayısı kadar milletvekili, her parti listesinin başından itiba
ren sayılmak suretiyle seçilmiş sayılır. 

Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler hazır bulunabilirler. 
11 seçim kurulu başkanı, milletvekilliğine serilenleri gösteren tutanağın bir suretini, o seçim 

çevresinde derhal ilân ettirir. Diğer bir suretim de bir hafta süre ile il seçim kurulu kapısına 
astırır.» 

«Madde 35. — Yukarıki maddenin birinci fıkrası gereğince il seçim kurullarından bilgi veril
dikçe, Yüksek Seçim Kurulu, bu bilgileri bekletmeden radyo ile derhal yayınlar. 

Yukarıki maddenin birinci fıkrası gereğince bütün illerden verilecek bilgiler tamamlanır ta
mamlanmaz, tasdikli tutanak suretlerinin alınması veya itiraz varsa bu itirazların incelenerek ka-

M. Meclisi (S. Sayısı : 73 e 1 nci ek) 
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rara bağlanması beklenmeksizin, her partinin kazandığı milletvekili sayısı ve milletvekili seçi
lenlerin ad ve soyadları Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyoları ile derhal ilân olunur» 

Seçim sonuçlarını gösteren tutanakların bütün illerden gönderilmesi üzerine, Yüksek Seçim 
Kurulu, en kısa zamanda Türkiye radyoları ve Resmî Gazete ile ikinci bir bildiri yaymlıya-
rak, iller itibariyle, milletvekili seçilenlerin ad ve soyadlarını, seçmen sayısını, oy kullanan seç
men sayışım, seçime katılma oranım, muteber oy puslası sayısını, her partinin ve bağımsız aday
ların kazandıkları oy puslası sayısını açıklar. 

Devlete ait bütün ulaştırma ve haberleşme araçları, seçim kurulları arasında araç, gereç, 
haber, yazı ve bilgilerin ulaştırılmasında öncelikle kullanılır.» 

25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa yukarıda eklenen 32, 33 ve 
35 nci maddeler hükmü, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimlerinde de uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. tfüyısı : 7'3 e 1 ııei ek) 



Dönem :2 C O O 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : D / l 

Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1966 yılı 
Kesinhesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

raporları (5 /40) 





Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay 
Başkanlığı 1966 yılı Kesin Hesabı hakkında Meclis 
Hesaplarını inceleme Komisyonu raporları 
TARANAMAMISTIR. 

RAPORLARIN ASLI CİLT NÜSHASINDA 
MEVCUTTUR. S. Sayısı 622 





Dönem : 1 
toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 628 
Orman Genel Müdürlüğünün 1964 Bütçe yılı Kesinhesabma aît 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Orman Genel Müdürlüğünün 1964 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3 /772, 1/170) 

Orman Genel Müdürlüğünün 1964 Bütçe yılı kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/772) 

T. C. 
Sayıştay 

Sayı. : 558470/2732 
8 . ît. 1967 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Orman Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin ilişik 
olaralk sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkanı 
Hıza Turgay 

UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu hükümlerine uyularak (bir örneği iSayıştaya gönderilen 
Orman üenel Müdürlüğünün '1964 bütçe yılı Kesin'hesa'bı, Sayıştayca incelenip yangılanmış olan say
manlık idare hesapları ile karşılaştırılmıştır. 

Bağlı cetvellerde yazılı açıklamalar göz önünde bulundurulmak suretiyle kesinhesapta göste
rilen rakamların kabulünün uygun olacağını arz ederiz. 

25 . 9 . 1967 

Rıza Turgay 
Birinci Başkan 

(Hasta) 
Nihat Başakar 
D. 4. Başkanı 

(İzinli 
M. Hüdâi Dümer 

D. 8. Başkanı 

Remzi Konakçı 
Üye 

Kemalettin Tolluoğlu 
D. 1. Başkanı 

Vasfi llter 
D. 5. Başkanı 

(İzinli) 
A. Rraa Ttfksöz 

Üye 

Semiha Er em 
Üye 

Mehmet Karabacak 
D. 2. Balkanı 

Celâl Çitici 
D. 6. Başkanı 

Raşit örencik 
Üye 

Osman Cebi 
Üye 

( İ z M ) 
İhsan ögat 

. D. 3. Başkanı 

(Hasta) 
Azmi Seyhan 
D. 7. Başkanı 

Hikmet öktem 
Üye 

Semiha Denizdöven 
Üye 
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Namık Gürkök 

Üye 

(izinli) 
Servet Koksal 

Üye 

Veli Uyar 
Üye 

İlham Gövsa 
Üyo 

/ . Ziyaettin Yayböke 
Üye 

Ali Orhon 
Üye 

Bedri Eakunt 
Üye 

(IınaaJda bulunamadı) 
Mehmet Çınarlı 

Üye 

Orhan Saltcan 
Üye 

M. Hulusi Koç 
Üye 

(izinli) 
Hazım Dizdar 

Üye 

Gültekin Aykurt 
Üye 

Muzaffer Gürçon 
Üye 

AW Sezener 
Üye 

Mithat Testereci 
Üye 

Hayri Esen 
Üye 

Fikret Karabina 
Savcı 

Abdurrahman Şahin 
Üye 

(izinli) 
Hayri Gürei 

Üye 

İhsan Tanyıldıs 
Üye 

if. Kemal Urkom 
Üye 

/fabY özerkan 
Üye 

Orman Genel Müdürlüğünün 1964 Bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı (1/170) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/327/1615 

19 .3 . 1966 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
14 . 3 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Orman Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

Orman Genel Müdürlüğünün 1964 yıllı giderleri (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretild cetvellerde 
yazılı olduğu üzere, 115 588 328,15 lira ve bu yılın gelir toplamı ise (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 133 640 320,68 lldra olup 1964 yılı bütçesi 18 251 992,53 liralıik tasarrufla kapatıl
mıştır. 

1964 yılının ödenek toplamı, bütçeye konulan ve çeşitli Ikamınlarla eklenen ve düşül enlerle bir
likte 148 212 969,54 liraya baliğ olımuış bundan 2 512 026,24 lirası ertesi yıüa devren ödenek kay
dedilerek geri kalan ve harcanımıyan 30 412 615,15 liralık ödenek yok edilmiştir. 

Kanun tasarısı bu esaslar dairesinde hazırlanmıştır. 

M. Meelisi (S. Sayısı : 628) 
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Sayıştay Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. : 3/722,1/170 5 . 2 . 1968 
Karar No. : 7 

, Yüksek Başkanlığa 
Orman Genel 'Müdürlüğünün 1964 yılı kesinhesabı ile bu yıla ait uygunluk thilıdirinıinin sıı-

nulduğuıiıa dair Sayıştay 'Başkanlığı tezkersi, Komisyonumuza havale olunmakla, ıkanunun taıif 
•ettiği şekilde hazırlanmış bulunduğu anlaşılan kesinhesap ıkanunu tasarısı ve uygunluk bildiri
mi, Sayıştay ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri hazır hulumııdğu halde 'tetkik ve müzakere 
olumdu. 

Ödenek : 
1. Orman iGenel Müdürlüğünün 19(54 yılı ıbütçe yılı ödenek toplamı 148 312 969,54 lira 

olup uygunluk bildirimi ve keskıhesapta yazılı miktarlara uygundur. 
Gider : 
2. 1964 bütçe yılı gider genel toplamı uygunluk «bildirimi ve kesinhesap ıkanunu tasarısm-

<la 115 388 328,15 lira gösterilmiş lolup, Komisyonumuzca ıda aynen kaibııl edilmiştir. 
Ancak 'genel toplama etkili olmıyaoı 12 liralık ibölümler arası (bir mahsup farkı vardır. 
Antalya Orman Başmüdürlüğü sorumlu Saymanlığı 'hesabiyle ilgili bu farkın, 13 420 (telefon 

giderleri) tertibinden 'ödenmesi ıgerek/en 12 liralık telef on konuşma giderinin 12.832 mci tertip
ten mahsubundan ıdoğmuş (olduğu ve Sayıştayca ıbu miktarın ilgili 'olmadığı tertip (giderinden dü
şülerek ilgili 13.000 ncü bölüme maledildiğd uygunluk (bildirimine ekli cetvelin incelenmesinden 
anlaşılmış olup Komisyonumuzca Sayıştayca yapılan .işlem yerinde ıgörülmüştür. 

Gelecek yıla devredilen (ödenek : 
3. iSayıştayca, 'gelecek yıla devreden ödenek olarak 2 512 026,24 lira tesbit edilmiş olup dai

resi kesinıhesabında ıda aynı miktar yazılı bulunmakla Komisyonumuzca da taynen fca'bul edilmiş
tir. 

Yok ;ddilecek iödenek : 
4. Komisyonumuzca ıkalbul edilen ödenekten, gider ve devreden ödenek düşüldüğünde kalan 

30 412 615,1.5 lira ödenek artığının yıl sonunda yok edilmesi ıgerektiği tesbit 'edilmiş ve mikta
rın kesinlhesap kanunu tasarısı ve uygunluk bildiriminde gösterilen miktara uygun olduğu anla
şılmıştır. 

Ancak, mahiyeti 'giderle ilgili 2 nci maddede açıklanan 12 liralık (bölümler arası mahsup farkı 
vardır. Komisyonumuz Sayıştayca yapılan işlemi usule uygun bulmuştur. 

Gelir tahakkukatı : 
5. (Sayıştayca, 'gelir tahakkukatı ,oGaır,ak 133 642 285,20 lira tesbit edilmiş »olup dairesi kesin-

hesalbında ıda aynı miktar yazılı (bulunmakla Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Gelir tahsilatı : 
6. Kesiııhesap kanunu tasarısında 'gösterilen 133 640 320,68 lira ıgelir tahsilatı Sayıştay uygun

luk .bildirimi ve iddi cetvellerde gösterilen miktara uygun ıbuiunmakla Komisyonumuzca da aynen 
kabul KüdiLmiştir. 

Yukarıda arz olunan sebeplere ve kalbul edilen 'ödenek, 'gider, ıgelir tahakkukat ve tahsilâtı
na 'göre düzenlenmiş ıkesinhesap kanunu tasarısıKomisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulıır. 
(Başkan Sözcü Kâtip 

Sinop Kocaeli M araş Afyon' K. 
M. Kaptan S. Sofuoğlu V. Kadıoğlu A. î. TJlubah§i 

Kütahya Kastamonu Erzurum 
1. H. Yıldırım Söz hakkım mahfuzdur /. H. Yıldırım 

A. Toközlü 

M. Meclisi (S. Sayısı : 628) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Genel Müdürlüğünün 1964 yılı Kesinhesap kanun tasana 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı genel harcamaları ilişik (A/ l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) 66 020 464,83 lirası cari harcamalara, 42 499 854;52 lirası yatırım harcamalarına, 
5 367 725,50 lirası da sermaye teşkili ve transfer 'harcamalarına, 

b) 1 500 283,30 lirası özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan cari 
harcamalara aidolmak üzere, toplam olarak 115388 328,15 liradır. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 112 83.1 807,50 lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata 19 308 229,88 lirası özel gelir
lerden yapılan tahsilata, 

b) 1 500 283,30 lirası da özel kanunlar gereğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak üze
re toplam olarak 133 640 320,68 liradır. 

c) özel kanunlar gereğince sağlanan gelirlerden harcanmıyan 2 512 026,24 lira ertesi yıla 
devredilmiştir. 

MADDE 3. —• İkinci ve birinci maddelerde (b) işareti ile yazılı gelir ve gider arasındaki far
kı tenkil öden 18 251 992,53 lira, gelir fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı (A/ l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 30 412 615,15 lirahik ödenek yok 
edilmiş ve özel kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten yılı içinde harcanmıyan 2 512 026,24 
lira, ertesi yıla devredilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Tarım Bakanları yürütür. 

Barbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakaaıı 
A. F. Alışan 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangü 

Devlet Bakanı 
G. Bilgehan 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
t.Gür san 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin ' 

Mü'lilî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

14 . 3 . 1966 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F.Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Ticaret Bakamı 
M. Zeren 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakam 
E. Somunoğlu î. Tekin B. Dağda§ 

Ulaştıımıa Bakanı 
8. Öztürh 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
1. Deriner 

Tuuizm ve Ta. Bakanı 
İV.. Eür§ad 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 628) 

Köy İşlem Bakanı 
S. O. Avc\ 



Orman Genel Müdürlüğü (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvelleri) 

Bölüm 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

21.000 
22.000 
23.000 

Tahsisatın çeşidi 

( A / l ) Cari harcamalar 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 

( A / l ) cetveli toplamı 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Etüt ve proje giderleri 
Yapı, tesis ve büyük onarımları 
Makina ve teçhizat ve taşıt alımları 
ve büyük onarımlar 

(A/2) cetveli toplamı 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 

32.000 
34.000 
35.000 
36.000 

Kurumlara katılma paylan ve sermaye 
teşkilleri 
Kamulaştırma ve satınalmalar 
Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

Tahsisat 
Lira K. 

66 858 533 
1 438 000 
8 286 046 
4 026 000 

672 000 

81 280 579 

11 700 000 
34 485 000 

8 939 112 

55 124 112 

1 
4 400 000 

199 830 
3 064 114 

232 024 

Sarfiyat 
Lira 

55 230 935 
1 065 479 
6 385 604 
2 777 446 

560 999 

66 020 464 

7 907 073 
30 015 108 

-
4 577 672 

42 499 854 

2 091 640 
198 448 

, 2 858 165 
219 470 

K. 

42 
76 
13 
46 
06 

83 

86 
13 

53 

52 

86 
72 
33 
59 

Ertes 
devro 

tahs 
Lira 

(A/3) cetveli toplamı 7 895 969 5 367 725 50 



Bölüm Tahsisatın çeşidi 
Tahsisat 

Lira 

özel (A/ l ) 

42.111 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 
55 nci maddesi gereğince ormancılık 
eğitim kampı ve harçları giderleri 4 012 309 

özel (A / l ) cetveli toplamı 4 012 309 

İCMAL 
(A/ l ) cetveli toplamı 81 280 579 
(A/2) cetveli toplamı 55 124 112 

| (A/3) cetveli toplamı 7 895 969 
,9 Özel (A/ l ) cetveli toplamı 4 012 309 

GENEL TOPLAM 148 312 969 

Sarfiyat 
Lira K. 

Erte 
devro 

tah 
Lira 

1 500 283 

1 500 283 

66 020 464 
42 499 854 
5 367 725 
1 500 283 

115 388 328 

30 

30 

83 
52 
50 
30 

15 

2 51 

2 51 

2 51 

2 51 
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Orman Genel Müdürlüğü (B) Cetveli 

Bölüm 

61.000 

63.000 

Madde 

61.170 

63.300 
63.400 

Gelirin çeşidi 

(B/2) Vergi dışı gelirler 

Kurumlar hasılatı 

Hasılatlar 
Döner sermaye gelirleri 
Çeşitli gelirler 

Genel Müdürlükçe tahsil olunacak varidat 
Bağışlar 

Muhammenat 

139 260 658 

139 260 658 
5 000 002 

2 000 000 
1 

Tahsilat 

110 000 000 

110 000 000 
22 140 037 

2 831 807 

özel gelirler 
64.100 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci mad

desi gereğince yapılacak ikrazlar karşılığı 
olarak Hazineden yapılacak yardım 1 

64.300 Geçmiş yıldan devreden nakit 3 000 000 19 308 229 

Normal gelir toplamı 

$zel 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
55 nci maddesi gereğince 

özel gelir toplamı 

İ C M A L 

Normal gelir toplamı 
özel gelir toplamı 

1965 yılma devir 
Toplam 

GENEL TOPLAM 

144 260 660 

— 

144 260 660 

144 260 660 

144 260 660 

132 140 037 

4 012 309 

4 012 309 

132 140 037 
4 012 309 

136 152 346 
2 512 026 

133 640 320 

M. Meclisi (S. Sayısı : 628) 





Dönem : 2 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 1964 Bütçe yılı Kesinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 Bütçe 

yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3 /771 , 1/175) 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1964 bütge yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/771) 

T. C. 
Sayıştay 8 . 11 . 1967 

Sayı. : 558468/2730 

MlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkanı 
Rıza Turgay 

UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu hükümleri uyarınca 'bir örneği 'Sayıştaya gönderilen 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 19164 malî yılı Kesinhesabı, Sayiş'tayca incelenip yargılan
mış olan saymanlık idare hesaplariyle 'karalaştırılmıştır. 

'2. Genel Muhasebe Kanununun '104 ncü maddesi hükmü uyarınca kesinhesap 'gelir ve gider 
cetvellerine bağlanması ıgereken izahnamelerin; (bütçelerin gerekçelerine mütenazır olarak gelirin 
genel durumu, çeşitli ıgelir nevilerinin takibettiği seyir, bütçe ile yapılan tahmine karşılık tahak
kuk ve tahsil farkı var ise sebep ve mahiyeti; gider bütçesinin çeşitli tertiplerine konulmuş olan 
ödeneklerin hangi hizmetlere ne miktar harcandığı ve işbu harcama sonunda bütçe ile öngörülen 
hizmetlerin ne derecelerde tahakkuk ettirilmiş bulunduğu yolunda (bütçe gelirlerini ve yapılan har
cama ve hizmetleri genel çizigileriyle gösterir bilgi ve açıklamayı kapsaması ıgerekmekte olup 'ger
çi, kesinhesaiba gelir ve 'gidere .aidolmak üzere birer izahname bağlanmış bulunmakta ise de, bun
lar üzerinde yapılan incelemeden, her ikisinin de yeterli açıklamayı kapsamadıkları ve bu itibarlıa 
kanunun kaydettiği mahiyette bulunmadıkları anlaşılmıştır. 

3. Yukarıki maddede ve bağlı cetvellerde yazılı açıklamalar göz lönünde bulundurulmak sure
tiyle kesinhesapta ıgösterilen miktarların kabulünün uytgun olacağını arz ederiz. 

25 . '9 . 1967 

(İzinM) 
Rıza Turgay Kemalettin Tolluoğlu Mehmet Karabacak İhsan ögat 

Birinci Başkan D. 1. Başkanı D. 2. Başkam D. 3. B'aşkiamı 
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(Hasta) 

Nihat BaşaJkar 
D. 4. Başkanı 

ı( İzinli) 
M. IMdâi Dü'm'er 

D. 8. Başkanı 

Remzi Konakçı 
Üyo 

Namık Gürkök 
Üyo 

(İzinli) 
Servet Köksall 

Üyo 

Veli Uyar 
Üye 

İlham Gövsa 
Üyo 

/. Ziyaettin Yayböke 
Üye 

Vasfi llter 
D. 5. Başkanı 

(İzinlli) 
A. Rızö Töksıöz 

Üye 

Semiha Erem 
Üye 

Ali Orhon 
Üye 

Bedri Rakunt 
Üye 

(tmziafda ibuluniamadı) 
MJeÜnnelt Çınarlı 

Üye 

Orhan Saltcan 
Üye 

M. Hulusi Koç 
Üye 

(İzinli) 
Hazım Dindar 

Üye 

Celâl Çitici 
D. 6. Başkanı 

Raşit Örencik 
Üyo 

Osman Cebi 
Üyo 

Gültekin Aykurt 
Üyo 

Muzaffer Gürçon 
Üyo 

Afo' Sezener 
Üye 

Mithat Testereci 
Üye 

Hayri Esen 
üye 

Fikret Karabina 
Savcı 

(Hast'a) 
Azmi Seyllıan 

1). 7. Babanı 

Hikmet Öktem 
Üye 

Semiha Denizdöven 
Üye 

Abdurrahman Şahin 
Üye 

(İzinli) 
Hayrü Gaimi 

Üyo 

İhsan Tanyıldız 
Üye 

üf. Kemal Urkom 
Üye 

/TafoY Özerkan 
Üyo 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/175) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/347/1680 

22 .3 . 1966 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 3 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demirci 
Başbakan 

M. Meclisi (S. Sayısı : 629) 
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GEREKÇE 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1964 yılı harcaımaüarı, ilişik (A/ l , A/2 ve A/3) işa
retli cetvellerde gösterildiği üzere 922 666 437,23 lira ve bu yılın gelir toplamı ise (B) işaretli 
eetvdde yazılı olduğu veçhile 981 176 545,98 lira olup 1964 yılı (bütçesi 58 510 108,76 lira gelir 
fazlası ile kap atılmıştır. 

1964 yılının ödenek topıLamı bütçece konulan ve çeşitûi kanunlarla eklenen ve düşülenlerle 
birlikte 1 122 763 049,37 liraya yülkseltümiştir. 

1 122 763 049,37 lira ödenek toplamından 90 650 236,64 lirası 1964 yılı içinde gelecek yıllar
da mahsubu yapıMmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğlnıce verilen avansların karşılığı olarak mev
kuf tutulmuştur. 

1 122 763 049,37 lira ödenek toplamından yılı içinde harcanımıyan ve (A/ l , A/2, A/3, işaret
li cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen artık 109 446 375,50 liıra ödenekten 1965 yıflana devre
dilen 2 154 510,39 lira düşüldükten ıson-ra ödenek artığı olarak 107 291 865,11 lira ödeneğin yok 
edilmesi 'gerekmektedir. 

KesMıesap kanunu tasarısı bu 'esaslara göre hazırlanmıştır. 

Sayıştay Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sayıştay Komisyonu 5 . 2 . 1968 

Esas No. : 3/7711 1/175 
Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve buna ait uy
gunluk bildiriminin 'sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi Komisyonumuza havale olunmak
la, kanunun tarif ettiği şekilde düzenlenmiş bulunduğu Keainhesap kanun tasarısı ve uygunluk bil
dirimi 'Sayıştay Başkanlığı ve Devlet Su işleri Genel Müdnirlüğü .temsilcileri hazır bulunduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Bu tetkik ve müzakereler sonunda; aşağıda yazılı hususlar dışında Sayıştalyca tesbit edilen ve 
dairesıi kesinhesabmda kayıtlı bulunan miktarlar birbirine uygun olup Komisyonumuzda da aynen 
kabul edilmiştir. 

Ödenek : 
1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yuh ödenek toplamı 1 122 763 049,37 lira 

olup, uygunluk bildirimine ekli cetvelde ve kesinhesaplta ikayıtîı miktarlara uygundur. 
Gider : 
2. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 1964 "bütçe yılı gideri 922 666 437,23 lira olup, uygun

luk bildirimi ve kesinhesapta kayıtlı miktarlara uygundur. 

Yiok edilecek ödenek : 
3. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı, yok edilecek ödeneği 107 291 865,11 

lira olup, uygunluk bildirimi ve kesinhesapta yazılı miktarlara uygundur. 

3010 sayılı Kanunla verilen avans : 
4. Mahsubu gelecek yıllarda yapılmak üzere 3010 sayılı Kanuna dayanılarak verilen avanslardan 

mahsubu yiapilamıyan 90 650 236,64 liranın ödeneği mevkuf tutulmuştur. 
Komisyonumuzca da aynı miktar kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 629) 
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1965 yılma devreden ödenek : 
5. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 1965 yılına devreden ödeneği 2 154 510,39 lira olup 

uygunluk bildirimi ve kesinhesapta kayıtlı miktarlara uygundur. 
Gelir taihakikuka't ve tahsilatı : 
A) Tahakkukat : 
6. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı gelir tahakkukatmın Sayıştayca 

99i 729 718,60 lira olarak tesbit edilmiş olmasına karşılık kesinhesabında 2 154 510,39 lira fazla-
siyle 993 884 228,99 liradır. 

Fark : 
63.400 ncü bağışlar (1050 sayılı Kanunun 55 nci maddesine göre) maddesine tahakkukat kaydolu

nan 2 866 235,10 liradan yılı içinde harcanmıyan 1 816 138,60 lira İle 65.200 ncü Bütçe Kanununun 
10 ncu ma'ddesine göre yatırılan paralar maddasine tahakkukat kaydolunan 378 328,91 liradan har-
canmıyan 338 371,79 lira ki toplamı bulunan 2 154 510,39 liranın özel gelir olması yönünden gelecek 
yılda yeniden' tahakkukat kaydolunmak üzere cetvelin altında tahakkukat genel toplamından düşül
mesi gerekli iken ve Sayıştayca da bu yolda işlem yapıldığı halde, kesinhesabında gelecek yıla devre
den 2 154 510,39 liranın tahakkukat genel toplamından düşülmemesinden ileri gelmiştir. 

Komisyonumuzla da Sayıştayca yapılan işlem yerinde görülerek tesbit ettiği 991 729 718,60 lira 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı gelir tahakkukatı olarak kabul edilmiştir. 

B) Tahsüât : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı gelir tahsilatı 981 176 545,99 lira olup, 

uygunluk bildirimi ve kesinihesapta yazılı miktarlara uygundur. 
Toplama etkili olmıyarak : 
Uygunluk büdirimine bağlı cetvellerde; Genel Muhasebe Kanununun 55 nci maddesi gereğince 

yapılan bağış toplamı 2 866 235,10 liranın 63.400 ncü bağışlar maddesine, 398 328,91 liranın da 65.200 
noü Bütçe Kanununun 10 ncu maddesine göre yatırılan paralar maddesine tahsilat kaydı gerekli olup 
Sayıştayca bu yolda işlem yapıldığı halde kesinhesabında sadece yılı içinde harcanmış olan (63.400 
ncii bağışlardan 1 050 096,50 lira, 65.200 ncü maddeden 39 957,12 lira) 1 090 053,62 liranın sözü 
edilen bölümlerin ilgili maddelerine tahsilat kaydı yapılıp harcanmıyan kısım, nazara alınmadığın
dan, ıSayıştayca kesinkesabına nazaran gelirde 63.000 ncü bölümde 1 816 138,60 lira ve 65.000 nci 
bölümde de 338 371,79 lira fazlalık teslbit edilmiştir. Fakat aynı miktar gelecek yıla gelir ve ödenek 
kaydedilmek üzere cetvelin sonunda genel toplamdau düşüldüğünden gelir tahsilatı genel toplamına 
etkili olmamıştır, denilmektedir. 

Komisyonumuzca Sayıştayca yapılan işlem yerinde bulunmakla uygunluk bildirimine bağlı cetvel
lerdeki miktarlar kabul olunmuştur . 

Gelecek yıla devreden tahakkukat artığı .-
7. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1965 yılma devreden tahıaklkukat artığının Sayıştayca 

10 553 172,61 lira olarak teslbit edilmiş olmasına karşılık kesmlhesabmda 2 154 510,39 lira fazlasiyle 
12 707 683 liradır. 

Fark sebebi gelir tahakkukat ve tahsilatı ile ilgili kısımlarda açıklanmış olup, Sayıştayca yapılan 
işlem yerinde görülerek tesbit ettiği 10 553 172,61 lira 1964 yılı tahakkukat artığı olarak kabul 'edil
miştir. 

8. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılında yaptığı 981 176 545,99 lira tahsilata karşılık 
922 666 437,23 lirdik gider yapıldığından aradaki ,farkı teşkil eden 58 510 108,76 lira tahsilat fazlası 
olarak kalmıştır. 

9. Genel Muhasebe Kanununun 104 ncü maddesi gereğince kesinhesaplara bağlanan gelir ve 
gidere ait izahnamelerin kanunun tarifine uygun bulunmadığı ve gerekli bilgiyi kapsamadığı uy
gunluk bildirimindeki açıklama ve yapılan incelemeden anlaşılmakta bundan sonra kanunun tarifine 
uygun izahnamelerin düzenlenerek kesinhesaplara. bağlanımaisı hususunda dairesinin dikkatinin çekil
mesi komisyonumuzca temenniye şayan görülmüştür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 629) 
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Yukarda arz olunan ve sebepleri kabul edilen ödenek, gider, gelir tahakkukat ve tahsilatım gös

teren Kesinhesap kanun tasarısı komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

iBaşkan ' Sözcü Kâtip 
Sinop Kocaeli Maraş Afyon K. 

• M. Kaptan S. Sofuoğlu V. Kadıoğlu A. î. Ululahşi 
Kütahya Ordu Kastamonu Erzurum 

t+H. Yıldırım F. Oüley A. Toközlü t. H. Yıldırım 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
MADDE 1. — DSİ Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Genel harcamaları ilişik (A / l ) , (A/2) 

ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 
a) 37 079 205,61 lirası cari harcamalara, 742 478 945,98 lirası yatırım harcamalarına, 

142 018 232,02 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcaımalarjna, 
ıb) özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen paralardan 1 090 053,62 lirası yatırım harca

malarına aidolmak üzere toplam olarak 922 666 437,23 liradır. 
MADDE 2. — DSİ Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, (B) işa

retli cetvelde gösterildiği üzere, 
a) 36 086 492,37 lirası normal gelirlerden y apılan * tahsilata 944 000 000 lirası özel gelirler

den yapılan tahsilata, 
b) 1 090 053,62 lirası özel kanunlar gereğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak üzere 

toplam olarak 981 176 545,99 liradır. 
•c) özel kanunlar gereğince sağlanan gelirlerden harcanmıyan 2 154 510,39 lira ertesi yıla dev

redilmiştir. 
MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde toplamları yazılı gelir ve gider arasındaki farkı 

teşkil eden 58 510 108,76 lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 
MADDE 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere bütçenin 

(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerinin ilgili bölümlerinden 90 650 236,64 liralık avans veril
miştir. 

MADDE 5. — DSİ Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı (A/ l ) , 
(A/2) ve (A/8) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 107 291 865,11 liralık ödenek yok 
edilmiş ve özel kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten yılı içinde harcanmıyan 2 154 510,39 
lira, ertesi yıla devredilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 7. —• Bu kanunu Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 

19 . 3 . 1966 
Barbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
8. Demirel C. Bilgehan R. Sezgin K. Ocak 

DevHet .Bakamı Adalet Bakanı Millî Savunma ıBalkanı İçişleri Bakanı 
A. F. Alışan H. Dinçer A. Topaloğlu F.Sükan 

Dışişleri Bakama Maliye Bakamı Millî Eğitimi Bakanı Bayındırlık Bakamı 
/. 8. Çağlayangil l.Gürsan O. Dengiz E. Erdinç 

Tlcaııet Balkanı Sağ. ve Sos. Y. Balkanı Güm. ve Tekel ©akanı Taran Bakamı 
M. Zeren E. Somunoğlu t. Tekin B. Dağda* 

Ulaştırana Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakamı 
8. Öztürk A. N. Erdem M. Turgut . t. Deriner 

Turizm ve Ta. Baikanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakamı 
N. Kür şad H. Menteşeoğlu S. O. Avcı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 629) 



* Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) cetvelle 

Bölüm Tahsisatın çeşidi 

( A / l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

( A / l ) cetveli toplamı 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım gi

derleri 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları 

ve onarımları 
29.000 3010 sayılı Kanun gereğince ya

pılan mahsuplar 

'Tahsisat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

3010 S. K. G. 
verilen 
avans 

Lira K. 

39 512 533 
3 952 312 
1 567 706 
1 000 000 
2 717 000 

48 749 551 

126 602 330 

665 708 900 
• 

103 070 900 * 

31 115 390 24 

29 643 075 
3 401 836 
1 358 991 
677 141 

1 998 160 

37 079 205 

87 060 344 

560 910 698 

63 392 512 

31 115 390 

98 
64 
10 
42 
47 

61 

93 

22 

59 

24 

8 

56 

25 

3 538 

6 174 

9 713 

418 492 

144 380 

972 650 

70 

40 

10 

76 

18 

57 

(A/2) cetveli toplamı 926 497 520 24 742 478 945 98 90 535 523 51 



Tahsisat 
Bölüm Tahsisatın çeşidi Lira K. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 1 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 64 675 813 
34.000 Malî transferler 25 006 978 
35.000 Sosyal transferler - 462 463 
36.000 Borç ödemeleri 54 126 159 12 

(A/3) cetveli toplamı 

özel (A/2) cetveli 

45.000 Sondaj işleri 
46.000 Köy içme suları 

Özel (A/2) cetveli toplamı 

İGMAL 

(A/ l ) cetveli toplamı 
(A/2) cetveli toplamı 
(A/3) cetveli toplamı 

Özel (A/2) cetveli toplamı 

144 271 414 

378 
2 866 

3 244 

48 749 
926 497 
144 271 
3 244 

328 
235 

564 

551 
520 
414 
564 

12 

91 
10 

01 

24 
12 
01 

GENEL TOPLAM 1 122 763 049 37 

Sarfiyat 
Lira K. 

3010 S. K. G. 
verilen 
avans 

Lira K. 

63 937 146 
23 940 413 

345 600 
53 795 071 

142 018 232 

39 957 
1 050 096 

1 090 053 

37 079 205 
742 478 945 
142 018 232 
1 090 053 

70 
04 
84 
44 

02 

12 
50 

62 

61 
98 
02 
62 

105 000 

105 000 

9 713 
90 535 523 

105 000 

03 

03 

— 

10 
51 
03 

922 666 437 23 90 650 236 64 



Bölüm Madde 
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı (B) Cetveli 

Gelirin çeşidi Muhammjenat 

61.000 

62.000 

r—." 

63.000 

64.000 

(B/2) Vergi dışı gelirler 
Kurumlar hasılatı ve paylar 

61.170 İşletme müesseselerinden alınacak gelir 
61.174 Devredilen tesislerden ve ortaklıklardan 

alınacak bedeller 
61.175 Hidro - Elektrik tesislerinden elde edilecek 

gelirler 
(Tesis ve ortaklık gelirleri toplamı : 

48 350 000) 
61.176 İşletmelerde mükelleflerden tahsil olunacak 

amortisman işletme ücretleri 
61.213 Devredilen tesislerden ve ortaklıklardan 

alınacak paylar 
DSl Genel Müdürlüğü malları gelirleri 

62.110 Taşınmaz mallar satış bedeli 
62.140 Kiralar 
62.330 Taşınır mallar satış bedeli 

Çeşitli gelirler ve cezalar 

63.240 Mütaahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
63.330 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
63.390 Diğer çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

Özel gelirler 

64.100 Hazine yardımı 
64.300 Geçen yıldan devreden nakit 

65.000 Bütçe Kanununa göre kaydedilecek paralar 

65.200 Bütçe Kanununun 10 ncu maddesine göre 

70 450 000 

600 000 

2 850 000 

45 500 000 

Tahsilat 

24 170 123 

951 523 

14 187 105 

15 000 000 

6 500 000 
4 500 001 

1 
3 500 000 
1 000 000 
4 000 001 

1 000 000 
750 000 

2 250 000 
1 

1 008 905 423 

1 000 905 423 " 
8 000 000 

— 

9 031 494 

—, 
5 009 334 

10 830 
2 881 870 
2 116 633 
9 773 269 

1 367 307 
110 322 

5 429 404 
2 866 235 

944 000 000 

944 000 000 
— 

378 328 

61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 

yatırılan paralar 
İ C M A L 
Kurumlar hasılatı ve paylar 
DSl Genel Müdürlüğü malları gelirleri 
Çeşitli gelirler ve cezalar 
özel gelirler 
Bütçe Kanununa göre kaydedilecek paralar 

Toplam 
1965 yılma devir 

— • 

70 450 000 
4 500 001 
4 000 001 

1 008 905 423 
— 

1 087 855 425 
—. 

378 328 

24 170 123 
5 009 334 
9 773 269 

944 000 000 
378 328 

983 331. 056 
2 154 510 

GENEL TOPLAM 1 087 855 425 981 176 545 

(S. Sayısı : <629) 



Dönem : 2 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı ; 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1 964 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu 

tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/694, 1/221) 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/694) 

T. C. 10 . 7 . 1967 
Sayıştay 

Sayı. : 553979/1614 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu sağılarımla ar s ederim. 

Sayıştay Başkam 
Rıza Turgay 

UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Genci Muhasebe Kanunu hükümleri uyarınca bir örneği ıSayıştaya gönderilen 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 malî yılı Kesinhesabı, Sayıştayca 
incelenip yargılanmış olan saymanlık idare hesaplariyle karşılaştırılmıştır. 

2. Dairesi Kesin hesabında gösterilen gelir miktarı, Sayıştayca tesbit olunan miktardan 
9 164 839,02 lira noksan bulunmuş ve f.ırkın sebebi Sayıştay gelir cetvelinde açıklanmış oldu
ğundan Kesinhesap kanunu tasarısının gelir mik'arını gösteren 2 nei maddesinde yazılı rakamın 
ona göre düzeltilmesi gerekli bulunmuştur. 

3. Genel. Muhasebe Kanununun 104 ncü maddesi hükmü uyarınca, Kesinhesap gelir ve gider 
cetvellerine bağlanması gereken izalmamelcrin; bütçelerin gerekçelerine mütenazır olarak gelirin 
genel durumu, çeşitli gelir nevilerinin takibettiği seyir, bütçe ile yapılan tahmine karşılık tahak-, 
kuk ve tahsilde fark var ise nedeni ve mahiyeti; gider bütçesinin çeşitli tertiplerine konulmuş olan 
ödeneklerin hangi hizmetlere ne miktar harcandığı ve işbu harcama sonunda bütçe ile öngörülen 
hizmetlerin ne derecelerde yapılmış bulunduğu yolunda bütçe gelirlerini ve yapılan harcama ve 
hizmetleri genel çizelgcleriyle gösterir bilgi ve açıklamayı kapsaması gerekmekte olup, gerçi, 
Kcsinhesaba bağlanmış olan izahnamelerden gelire ilişkin olanında mevcut açıklama yeterli bu
lunmuş ise do, gider izahnamesinin kanunun kasdettiği mahiyette bilgi ve açıklamayı kapsama
dığı anlaşılmıştır. 

630 

M. Meçlisi (S. Sayısı : 630) 
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4. Yukarıki maddelerde ve bağlı cetvellerde yazılı açıklamalar göz önünde bulundurulmak 

üzere Kcsinhesapta gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağını arz ederiz. 

19 . 6 . 1967 

Birinci Bagkan 
Rıza Turgay 

D. 1. Başkan V. 
Raşit Örencik 

Üye 
Hikmet Öktenı 

Üye V. 
Hayri Gürsu 

D. 2. Başkanı 
Kemalettin Tolluoğlu 

Üye 
Nihat Basakar 

Üye 
Azmi Seyhan 

Üye V. 
Enver 

D. 3. Başkanı 
Mehmet Karabacak 

Üye 
Celâl Çitici 

Üye 
Remzi Konakçı 

Yılmaz 

D. 4. Başkanı 
İhsan Ögat 

Üye 
M. Hüdai Dümer 

Üye 
Semiha Erem 

Savcı 
Fikret Karabina 

Devlet Hava Meydanları işletmesi G-enel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/221) 

T. G. 
Başbakanlık 14 . 6 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/391 - 3441 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arşı Bakanlar- Kurulunca 
10 . 6 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı harcamaları, ilişik 
(A/l , A/2, A/3) işaretli cetvellerde1 gösterildiği üzere 50 294 640.89 lira ve bu yılın gelir toplamı 

İse (B) işaretli cetvelde yazılı olduğu veçhile 47 750 093,55 lira olup 1964 yılı bütçesi 2 544 547,34 
lira açıkla kapatılmıştır. 

1964 yılının ödemek toplamı, bütçeye konulan ve çeşitli kanunlarla eklenen ve düşülenlerle 
bMi'ktö 68 694 757,17 liraya yükseltilmiştir. 

68 694 757,17 lira ödenek toplamından yılı içinde harcanımıyanı ve (A/l , A/2, A/3) işaretli' 
cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen artık 18 400 116,28 lira ödenekten1 1965 yılma devredi
len 2 089,29 lira düşüldükten sonra ödenek artığı olarak 18 398 026,99 Mra ödeneğin yok edilmesi 
gerekmektedir. 

Kesinhesap kanunu tasarısı bu esaslar dairesinde hazırlanmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : '630) 
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Sayıştay Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Sayıştay Komisyonu 5 . 2 . 19G8 
Esas No. : 3/694, 1/221 

Karar No. : 6 
Yüksek Başkanlığa 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı kesinhesap kanun ta
sarısı, uygunluk bildirimi, komisyonumuza havale olunmakla, kanunun tarif ettiği şekilde düzenlen
miş bulunduğu anlaşılan kesinhesap kanun tasarısı ve uygunluk bildirimi, Sayıştay ve Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Bu tetkik ve müzakere sonunda; aşağıda yazılı hususlar dışında, Sayıştayca tesbit edilen ve 
dairesi kesinhesabında kayıtlı miktarlar birbirine1 eşidolup komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

öde'nek : 
1. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı öde'nek toplamı 

68 694 757,17 lira olup, uygunluk bildirimine ekli cetvelde ve kesinhesapta kayıtlı miktarlara uy
gundur. 

Gider : 
2. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı gideri 50 294 640,89 

lira olup, uygunluk bildirimi ve kesinhesapta kayıtlı miktarlara uygundur. 
Yok edilecek ödenek : 
3. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı yok edilecek öde

neği 18 398 026,99 lira olup, uygunluk bildirimi ve kesinhesapta yazılı miktarlara uygundur. 
Ertesi yıla deVrorunan öden'e'k : 
4. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı ertesi yıla devro-

Imıan ödene'ği 2 089,29 lira olup, uygunluk bildirimi ve kesinhesapta yazılı miktarlara uygundur. 
Gelir tahakkukat ve tahsilatı : 
A) Tahakkukat : 
5. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümün 1964 bütçe yılı gelir tahakkuka-

tmını Sayıştayca 58 257 332,96 lira olarak tesbit edilmiş olmasına karşılık kesinhesabında 
9 164 839,02 lira eksiği ile 49 092 493,94 liradır. 

Fark : 
1963 yılından devre'den, banka ve kasada mevcut 1 075 248,55 liraya Hazine yardımlarından, 

1963 bütçe yılımda tahsil edilemediğinden yıl sonunda Hazine adına eşhas borçlarına alınarak 
gielir kaydedilen 13 892 000 liranın eklenip bundan emanetler toplamı olan 5 802 409,53 liranın 
çıkarılmasından sonra kalan 9 164 839,02 liranın (B) cetvelinin geçen yıldan devreden nakit bö
lümümde tahakkukat ve tahsilat olarak gösterilmesi gerekli ohıp, Sayıştayca da bu yolda işlem 
yapıldığı halde, kesinhesapta bu nakit devrinin gösterilmemesinden ileri gelmiştir. 

Komisyonumuzca da Sayıştayca yapılan işlem yerinde görülerek tesbit ettiği 58 257 332,96 lira 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı gelir tahakkukatı olarak 
kabul edilmiştir. 

B) Tahsilat: 1964 Bütçe yılı gelir tahsilatı Sayıştayca 56 914 932,57 lira olarak tesbit edilmiş 
olup, bu miktar dairesi Kesinhesabında 9 164 839,02 lıira eksiği ile 47 750 093,55 liradır. 

Fark sebebi tahakkukat kısmında açıklanmış olup, Sayıştayca yapılan işlem yerinde görüle
rek tesbit ettiği 56 914 932,57 lira Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yılı gelir tahsilatı olarak kabul edilmiş, kanun tasarısının 2 nci maddesi bu esas dairesin
de değiştirilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 630) 
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Bundan başka uygunluk bildirimine bağlı cetvellerde «Genel Muhasebe Kanununun 55 nci mad

desi gereğince, yapılan bağış toplamı 873 618,86 liranın 64.000 bölümün 64.400 ncü sivil havacılık 
okulu ikmal inşaatı maddesine tahakkukat ve tahvilât kaydı gerekli olup Sayıştayca da bu yolda 
işlem yapıldığı halde dairesi Kesinscsabmda sa iece yılı içinde harcanmış olan 871 529,57 liranın 
sözü edilen bölümün ilgili maddesine tahakkukat ve tahsilat kaydı yapılıp harcanmıyan kısım na
zara alınmadığından, Sayıştayca 64.000 nci bölümün geliri kesinhesabma göre 2 089,29 lira fazla 
tesbit edilmiştir. Fakat aynı miktar gelecek yıla gelir ve ödenek kaydedilmek üzere cetvelin sonun
da genel toplamdan düşüldüğünden gelir tahakkukatı ve tahsilatı genel toplamına etkili olmamış
tır.» denilmektedir. 

Komisyonumuzca Sayıştayca yapılan işlem yerinde bulunmakla uygunluk birdirimine bağlı cet
vellerdeki miktarlar kabul olunmuştur. 

6. Gelecek yıla devreden tahakkukat artığı : 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı gelir tahakkukat ar

tığı Sayıştayca 1 342 400,39 iira olarak tesbit edilmiş olup, uygunluk bildirimine ekli cetvelde ve 
Kesinhesapta yazılı miktarlara uygundur. 

7. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı genel tahsilatı 
56 914 932,57 liraya karşılık gideri 50 294 640,89 lira olup aradaki farkı teşkil eden 6 020 2^1,08 
lira 1964 bütçe yılı gelir fazlası olarak 1965 bütçe yılma devrolunmuş ve Kesinhesap kanun tasa
rısının 3 ncü maddesi bu esasa göre değiştirilmiştir. 

8. Genel Muhasebe Kanununun 104 ncü maddesi gereğince Kesinhesaba bağlanan lizahnameler-
den gelir izahnamesd yeterli bulunmuş, gider izahnamesi ise kanunun tarifine uygun bulunmadı
ğı ve gerekli bilgiyi kapsamadığı uygunluk bildi rimindeki açıklama ve yapılan incelemeden anla
şılmakla, bundan sonra kanunun tarifine uygun gi 1er izahnamesinıin düzenlenerek kesinhesaplara bağ
lanması hususunda dairesinin dikkatinin çekilmesi Komisyonumuzca temenniye şayan görülmüştür. 

Yukarıda arz olunan ve sebepleri kabul edilen ödenek, gider ve gelir tahakkukat ve tahsilatı
nı gösteren Kesinhesap kanun tasarısı Komisyonumuzca değişik olarak kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Sinop Kocaeli Maraş Afyon Karahisar 

Mustafa Kaptan Süreyya Sofuoğlu Veysi Kadıoğdu Ali îhsan Ulubah§i 

Kütahya Ordu Kastamonu Erzurum 
İsmail Hakkı Yıldırım Ferda Güley Âdil Toközlü İsmail Hakkı Yıldırım 

M. Meclisi (S. Sayısı : 630) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı ge
nel harcamaları ilişik (A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) 27 717 729,46 lirası cari harcamalara, 
20 955 069,61 lirası yatırım harcamalarına 
750 312 ,25 lirası da sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarıma, 

b) 871 529,57 lirası özel kanunlar gereğin
ce ödenek kaydedilen paralardan yapılan yatı
rım harcamalarına aidolmak üzere toplam ola
rak 50 294 640,89 liradır. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı 
gelirlerinden yapılan tahsilat, (B) işaretli cet-
veldo gösterildiği üzere, 

a) 9 378 563,98 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, 37 500 000 lirası özel gelir
lerden yapılan tahsilata, 

b) 871 529,57 lirası özel kanunlar gereğin
ce elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak üzere 
toplam olarak 47 750 093,55 liradır. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden 
2 544 547,34 lira açık, mevcutlarımızla karşılan
mıştır. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı için
de harcanmıyan ve bağlı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
18 398 026,99 liralık ödenek yolk edilmiş ve özel 
kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten yılı 
içinde harcanmıyan 2 089,29 lira ertesi yıla dev
redilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bü kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

10 . 6 . 1966 
Başbakan Devlet Bakamı 
8. Demirel C. Bilgehan, 

Devlet Bakanı Devlet Bakamı 
R. Sezgin K. Ocak 

M. Meclisi 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı ge
nci harcamaları ilişik (A / l ) , (A/2), ve (A/3) 
işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) .(27 717 729,46) lirası câri harcamalara, 
(20 955 069,61) lirası yatırım harcamalarına, 
(750 312,25) lirası sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına, 

b) (871 529,57) lirası özel kanunlar gere
ğince kaydedilen paralardan yapılan yatırım 
harcamalarına aidolmak üzere toplam olarak 
(50 294 640,89) liradır. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı gelir
lerinden yapılan tahsilat, (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere, . 

a) (9 378 563,98) lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, (46 664 839,02) lirası özel ge
lirlerden yapılan tahsilata, 

b) (871 529,57) lirası özel kanunlar gereğin
ce elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak üzere 
toplam olarak (56 914 932,57) liradır. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı gider ve gelir arasındald farkı teşkil eden 
(6 620 291,68) lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı içinde 
harcanmıyan ve bağlı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
(18 398 026,99) liralık ödenek yokedilmiş ve özel 
kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten yılı 
içinde harcanmıyan (2 089,29) lira ertesi yıla 
devredilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma bakanları yürütür. 

(S. Sayısı : 630) 
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(Hükümetin teklifi) 

Devlet Balkanı 
A. F. Alışan 

MMî iSavumm» Balkanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî EgMm Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakamı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Balkanı 
/. Tekin 

Ulaştırana Balkanı 
8. Öztürk 

ıSamayi Bakanı 
M. Turgut 

Turtizm ve Ta. Bıalkanı 
N. Kürşad 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

içişleri Bakanı 
F.Sükan 

Maliye Bakanı 
/. Gürsan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Balkanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 
ÇaLıgma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
î. Deriner 

imar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy işiteni Bakana 
8. 0. Avcı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 680) 



Devlet Hava Meydanları İşletı 

Bölüm Tahsisatın çeşidi 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

(A/l) cetveli toplamı 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onaranları 
23.000 Makina ve teçhizat ve taşıt alımları 

ve onarımları 

(A/2) cetveli toplamı 

i Genel Müdürlüğü 1964 yılı (A/l), (A/2) ve (A/3) 

'Tahsisat 
Lira 

26 202 133 
3 492 601 
9 100 662 
519 002 

39 314 398 

1 264 000 
8 814 000 

16 975 000 

27 053 000 

K. 

31 

31 

Sarfiyat 
Lira 

19 693 152 
2 751 408 
4 774 014 
499 153 

27 717 729 

725 287 
7 215 932 

13 013 849 

20 955 069 

K. 

67 
54 
30 
95 

46 

05 
73 

83 

61 

Ertesi y 
devrolım 
tahsisa 
Lira 



Bölüm Tahsisatın çeşidi 
Tahsisat 

Lira 

w' 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

(A/3) cetveli toplamı 

Özel (A/2) yatırımlar 

590 000 
395 740 
468 000 

1 453 740 

*< 

45.000 Yapı ve tesis giderleri toplamı 873 618 

3/2 Özel (A/2) cetveli toplamı 873 618 
in • , 

İCMAL 

o, ' (A/ l ) cetveli toplamı 39 314 398 
j§ (A/2) cetveli toplamı 27 053 000 
" (A/3) cetveli toplamı 1 453 740 

Öze! (A/2) cetveli toplamı 873 618 

GENEL TOPLAM 68 694 757 

Ertesi y 
devrolun 

Sarfiyat tahsdsa 
Lira K. Lira 

21 977 
350 140 
378 194 

750 312 

871 529 

871 529 

27 717 729 
20 955 069 

750 312 
871 529 

65 
25 
35 

25 

57 

57 

46 
61 
25 
57 

2 0 

2 0 

2 

50 294 640 89 2 0 
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Devlet Hava Meydanları İsletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı (B) Cetveli 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi Muhammenat Tahsilat 

62.000 

63.000 

64.000 

62.000 
63.000 
64.000 

• • . 

1 

62.141 
62.142 
62.151 
62.152 
62.153 
62.161 

63.301 
63.4U0 

64.100 
64.300 
64.400 

(B/2) Vergi dışı gelirler 

İşletme gelirleri 

Kira gelirleri 
Konma, konaklama gelirleri 
Handling gelirleri 
Lokanta, kantin ve benzeri yerler gelirleri 
B. mesaj gelirleri 
İşletme çeşitli gelirleri 
Çeşitli gelirler 

Çeşitli gelirler 
Bağışlar 
Özel gelirler 

Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit 
Sivil Havacılık Okulu ikmal 
İ C M A L 
İşletme gelirleri 
Çeşitli gelirler 
özel gelirler 

GEB 

Gelecek yıla devir 

- . • . . . . . . . . _ . . . . 

inşaatı 

TEL TOPLAM 

9 475 001 

1 150 000 
6 000 000 

425 000 
1 

100 000 
1 800 000 

700 001 

703 000 
1 

56 915 415 

47 506 415 
9 409 000 

— 

9 475 001 
700 001 

56 915 415 

67 090 417 

u^ 

9 114 285 

1 002 133 
5 321 135 

54 034 
730 721 
169 333 

1 836 926 
264 278 

264 278 
—« 

47 538 457 

37 500 000 
9 104 839 

873 618 

9 114 285 
264 278 

47 538 457 

56 917 021 

2 089 

56 914 932 
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Dönem : 2 
Toplantı : 3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1964 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/702, 1/223) 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/702) 

T. C. 
Sayıştay 19 . 7 . 1967 

Sayı. : 554510/1751 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin ili
şik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkanı 
Rıza Turgay 

UYGUNLUK ıBlLDÎRİMÎ 

1. Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu hükümlerine uyularak bir örneği Sayıştay a gönde
rilmiş olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1964 malî yılı kesinhesabı, Sayıştayca incelenip yargı
lanan saymanlık idare hesaplariyle karalaştırılmıştır. 

2. Dairesi kesinhcsabmda gösterilen gider miktarı, iSayıştayca tesbit olunan miktardan 
G86 233 lira 78 kuruş noksan, yok edilecek ödenek miktarı ise aynı miktar fazla bulunmuş ve 
fark sebebi Sayıştay gider cetvelinde açıklanmış olduğundan Kesinhesap Kanunu tasarısının gi
der ve yok edilecek ödenek miktarlarını gösteren 1 ve 4 ncü maddelerinde yazılı rakamların ona 
göre düzeltilmesi gerekli bulunmuştur. 

3. Dairesi kcsinhesabında gösterilen gelir miktarı, İSayıştayca tesbit olunan miktardan 
1 055 057 lira 44 kuruş noksan bulunmuş ve farkın sebebi Sayıştay gelir cetvelinde açıklanmış 
olduğundan Kesinhesap Kanunu tasarısının gelir miktarını gösteren 2 nci maddesinde yazılı 
rakamın ona göre düzeltilmesi gerekli görülmüştür. 

4. Genci Muhasebe Kanununun 104 ncü mdadesi hükmü uyarınca, kosinhesap gelir ve 
gider cetvellerine bağlanması gereken izahnamelerin; bütçelerin gerekçelerinle mütenazır olarak: 
gelirin genel durumu, çeşitli gelir nevüerinin takibettiği seyir, bütçe ile yapılan tahmine karşılık-
tahakkuk ve tahsilde fark var ise sebebi ve mahiyeti; gider bütçesinin çeşitli tertiplerine konul
muş olan ödeneklerin hangi hizmetlere ne miktar harcandığı ve işbu harcama sonunda bütçe ile 
öngörülen hizmetlerin ne derecelerde yapılmış bulunduğu yolunda bütçe gelirlerini ve yapılan 
harcama ve hizmetleri genel çizgileriyle gösterir bilgi ve açıklamayı kapsaması gerekmekte olup, 
gerçi, kesinhesaba bağlanmış olan izahnamelerden gelire ilişkin olanında mevcut açıklama yeterli 
bulunmuş ise de, gider izahnamesinin kanunun kasdettiği mahiyette bilgi ve açıklamayı kapsa? 
madiği anlaşılmıştır. 
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5. Yukarıki maddelerde ve bağlı cetvellerde yazılı açıklamalar göz önünde bulundurulmak 
suretiyle kesfcthesapta gösterilen rakamların kabulünün uygum olacağını arz ederiz. 

22 
İmzada bulunamadı. 

Bıza 'Turgay 
İHrînci Öagkaaı 

T" • 
İhsan ögat 

D. 4 ncü Başjkanı 
Üye 

Celâl Çitici 

Üye 
Remzi Konakçı 

D 

Açık 
İ). 1 mci Başkanı 

Üye 
Başıt Örencik 
1 nci Başkanvekili 

Üye 
M. Hüdâi Dümer 

Üye 
Semiha Erem 

İmzada bulunamadı. 
Üye V. 

Enver Yılmaz 

(Hasta) 
Kemalettin Tolluoğlu 

D. 2 inci Başkanı 
(Hasta) 

Üyo 
A. Rıza Toksöz 

Üye 
Hikmet Öktem 

İmzada bulunamadı. 
Üye V. 

Necdet Tek'er 
İmzada bulunamadı. 

Savcı 
Fikret Karabina 

6 . 1967 

Mehmet Karabacak 
D. 3 ncü Başkanı 

Üye 
Nihat Başakar 

Üye 
Azmi Seyhan 

Üye V. 
Hayri Gürsu 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/223) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71/393 - 3443 

14.6 . 1966 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
İÖ . 6 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Vakıflar Gonel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap ka-
nünu tasarısı» 41e grçrfckçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Yİalöflar" ©emel (Müdürlüğü 1964 bütçe yîlı Kesinihesap ibamtmu tasarısı, Genel Mufhasebe Ka-
Wıratıriun 101 mıcıi maddesine 'göre düzenlenmiştir. Bu tasarıda yer alam ıgelir, ödenek ve -giderler 
ilo 'diğe^litföıaslar aşağıda âçMıaımışıtıır. 

I - ödenek 
1. -1964'yılı iMitÇıesiyle, bütçe yılı başımda cari, yatırım ve sermaye teşfcili vie tıanansfer har-

psim&l&m"içjn *qplum olarak 51 184 400 liralık ödenek verilmiştir. Bütçe yılı içinde 518 sayılı 
Kanunla 185 000, lira, Gıenel Muhasebe Kanununum '48 nci maddesi uyarınoa 1 800 000 lira, 55 
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nci ımaddesi uyarınca da 2 161 529 ,.61) lira ödenek eklenmiş ve 'özel kanunları >gerreğâıncıe geçen 
yıildan devneden ve yılı içinde eklenen 4G 242 514,28 Mira ite birlikte <ödenok tutarı 101 573 4^43,89 
linaya ıbaliğ »olmuştur. 

2. Haroama : 1964 yılı bütçesi ile özel kararanları ıgereğinae 'ödenek kaydedilen paralardan 
yapnlıam •ödomcller 50 945 758,48 liradır. 

3. Ödenek arttıkları : 1964 Mitçe yılı ödenekleri ile yapılan harcıamalaır .arasındaki fark 
50 'G27 '685,41 lira iolııp bundan özel kanunları .gereğince 1965 yılma devredilmesi gereken 
43 225 162,14 lira çıktıktan sonra geri kalan 7 402 523,27 lira yok edilmiştir. 

II - Gelir 

1. 'Tahakkuklar : 1964 yılı gelir tahakkukları ile «ski yıllar gelir ıtahal&ukları tu tan . 
62 700 180,52 liradır. 

2. Tahsilat : 1984 yılı ve 'eski yıllara ait tahakkuklardan yapılan tahsilat 57 073 OŞ0,93 lira
dır. 

3. Tahakkuklarla tahsilat arasındaki fark 5 627 129,59 liradır. 
3 u paralardan bir kısmımın tahsiline devam olunmakta ve tahsil kabiliyetini kaybetmiş, bulu

nan bir kısmının da kayıtlarının silinmesi gerekmektedir. 

I I I - Gelir ve gider mukayesesi 

Vakıflar Geınol Müdürlüğü 1964 bütçe yılı gelirimden, (2762 sayılı Vakıflar Ramuoıajjnutt 10 v& 
12 nci maddeleri geneğiınce yapıllan Hayrat ile Akaar ve toprak satış bedelleri tahsilat* dâhil) 
eem'an 57 073 050,93 lira ile, (Hayrat ve Akaar toprak satış bedelleri giderleri ıdâMl) toplam 
olanak 50 945 758,48 lira genel gider arasındaki farkı teşkil eden 6 127 292,45 lira, ı g # r faşia^ 
olarak kalmiişıtır. 

Kesiınihesap kanunu tasarısı bu esaslar dairesinde hazırlanmış bulunınaıktadır. 

Sayıştay Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Sayıştay Komisyonu , 5 . 2 . 196B 
Esas No. : 3/702,1/223 

Karar No. : 5 
Yüksek Başkanlığa 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı kesinıheısap kanun tasarısı âle bu yıla ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuma dair Sayıştay Başkanlığı teskeresi Kamisyoınumu'aa havale ojun-
maıklıa, kanunun tarif -etmiş okluğu sakilde hazi'rlarnmış 'olduğu aınlaşıllan kesinhesap :k/anun tasa-. 
ns ı ive uygunluk bildinimi, Sayıştay ve Vakıflar Genel Müdüriıüğü temsilcileri dış, haızır. oldukları 
halde tetkik (ve müzakere iolundu. 

1. Ödenek : 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1964 yılı ödenek genel toplamı 101 573 443,89 Hra olup uy

gunluk ibildirimi ve ke&fcıihesapta yazılı miktarlara uygundur. 

2. Gider : 
İİ964 Ibütıçe yılı kıesûnhıesıap kanun tasarısı ve ıbuna ibağlı cetvelde gider (genel toplam; 

50 945 758,48 lira gösterilmişse de Sayııştayca tesbit edilen miktar, uygunlıuk :baldiriminde (belirtil
diği gibi 686 233,78 lira fazlasiyle 51 631 992,26 liradır. 

Uygunluk bildirimi ve buna bağlı cetvellerdeki açıklamalardantfar ionikiİhalem çl&uğu < vç 
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. a.) İDirinjoi kaleminin 3 230,30 lira olup istanbul Vakıflar .Başmüdürlüğünce usulsüz ödenen, 

sonradan farkına varılarak bütçe hizmetlerinden (doğma eşıhas ibotrçları hesabına alınıp tahsil edi
len miktar olduğu ve tahsil edilen bu paranın bütçe gideırleri hesabı/odam. düşüklüğü, bu işlem 2514 
sayılı Sayıştay Kanjununun 13 ncü ırmaddesi hükmüne .aykırı bulunduğundan Sayıştayca söz ko
nusu 3 230,30 liranın, 

2 016,50 lirasının ilgili olduğu 12.000 nci bölüm .giderine, 1 095 lirasının 15.000 nci bölüm gi
derine, 118,80 lirasının da 35.000 noi bölüm giderime eklendiği belirtilmiştir. 

(b) Farkın ikinci kaleminin ise 683 003,48 liradan ibaret bulunduğu, Ayvalık Vakıf Zeytin
likleri dşletmesi döner serımayesiuce - bu döneır sermayenin ne şekilde kullanılacağını gösteren 
3913 .sayılı Kanunda ancak 'zeytinlik, orman, fabrika, bina ve su tesisatı kirallan, menkul .eşya ma-
kiına ve malzeme Ibedelleri veya kiralan, imar ve 'bakım nıasırafları ile amele, nakliye, sigoırta gi
denleri ıglbi igiderlenin işletmelerıee yapılacağı hükmü bulunduğu halde, - bu .-kapsam, içine girmiyen 
işçi pavyonları, ıhiznııet binaları ve bakımevi, kiler igibi tesislerin inşa veya tamir giderfleri olan 
söz konusu .miktarın 1964 .yılı sıomıunda yürütülmekte oldukları hesaplarıdan düşülerek idare ve 
işletme masraflarına dktanlmak suretiyle zeytinliklerin işletmesinden elde edilen ve katma büt
çeye irat «kaydı gerelken (hasılattan ıdüşülmıüş olduğu görülmüş bu yapım ve ionarımlarm katma büt
çeye konulan ödeneklerle katma bütçe hizmetleri olarak yapılması (gerektiğinden Sayıştayca 22.000 
nci tertip .giderine eklendiği belirtilmiştir. 

Komisyonumuzca Sayıştayca yapılan - işlem Genel Muihasdbe Kanunu hükümİOTİnin tatbiki ba
kımından yerinde görülmüş lolmakla uygunluk bildiriminde ıgö-sterilon miktarlar kaibul edilmiş vo 
(kesiınhesap Ikanun, tasarısının 1 noi ımaddesi değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 

/Ayrıca 3913 sayılı Kanun hükümleon'e aykırı olanak benzeri harcamalarım yapılmaması husu
su temenniye şayan görülmüştür. 

3. Gelecıek yıla devrolunan ödıeneık ? 
Kesinihesap «kanun tasarısı ive buna bağlı cetvelde ertesi yıla devuio.lunaeak ödenek toplamı 

43 225 102,14 liranın iSayıştayca teslbit edilen miktara uygunluğu anlaşıldığından Komisyonumuzca 
da aynen kaibul edilmişltir. 

4. Yok edilmesi ıgereken ödenek : 
ılC'amisyonumıuaöa kaibul edilen ödenek miktarından gider ve gelecek yıla devriolunan ödenek 

çıkarıldığında kalan 6 716 089,49 lira ödenek artığının yok edilme9İ ıger ekmektedir. 
i&ayi'Sıtayca da .bu miktar teslbit edilmişse de kesinihesap kanun tasarısı ve buna bağlı cetvel

de yok edilmesi gereken ödeneğin 086 233,78 lira fazlasiyle 7 402 1523,27 lira gösterildiği anlaşıl
mıştır. 

Fark, gidere ait .2 nci maddede açıklanan sebeplerin yok edilmesi gereken ödemeğe de aksi 
yönde etki etmesinden ileri gelmiştir. 

• Eöimisyonumuızoa kesinlhıesap kanun tasarlısının konuyla ilgili 4 ncü maddesi değiştirilerek ye
niden düzenlenmiştir. 

6. Gelir tahaikkuikatı : 
Kesinihesap .kanun tatarısına bağlı cetvelde ıgelir taJhakkukatı 62 700 180,52 lira gösterilmişse 

de; uygunluk bildirimine bağlı n'etvellerde 1 055 057,44 lira fazlasiyle 63 755 237,96 lira olarak 
tesıbit edildiği lanlaşılmuştiT. 

Uygunluk bildirimine bağlı cetvellerdeki açıklamada : 
a) Farkın 683 003,48 lirasının 62174 (Zeytinlikler İşletmeleri hasılatı ve kira bedeli) terti

biyle ilgili olduğu ve fark sebebi hakkında raporumuzun 2 nci maddesinin (b) fıkrasında gerek
li açıklama yapılmış olup katma bütçeye gelir kaydı gereken paranın Ayvalık Zeytinlik İşlet
mesi döner sermayesince harcanması ve bu sebeple işletme masrafları hesabına aktarılarak, ha

sılattan (kiralardan) düşülmesi sonucu ortaya çıktığı, Sayıştayca gider gibi gelirin de gayrisâ-
fiMği prensibine göre gelir tahakkukuna eklendiği belirtilmiştir. 
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b) Farkın 372 053,96 lirasının 64.300 (geçen yıldan devreden nakit) tertibiyle ilgili olduğu 

ve geçen yıldan devreden nakdin 7 332 543,30 lira olması gerektiği halde, dairesince gelirle gider 
arasındaki farkı teşkil eden 6 960 489,54 liranın devreden nakid olarak alınması nedeniyle Sayış-
tayca fark miktarının da ilgili bölüm tahakkukatına eklendiği belirtilmiştir. -

Komisyonumuzca, (a) ve (b) fıkralarındaki açıklama karşısında Sayıştayea yapılan işlem ka
nun ve usule uygun bulunmuş ve gelir tahakkukatı Sayıştayea tesbit edilen miktar olarak ka
bul edilmiştir. 

c) Toplama etkili olmıyan 43 225 162,14 lira fark mevcudolup, özel kanunlar gereğince gelir 
ve karşılığı gider, bütçesinin çeşitli bölümlerine ödenek yazılan paralardan 1964 yılı sonuna kadar 
harcanmıyan miktarın - Sayıştayea önce gelir bütçesinin ilgili özel bölümlerine tahakkukat ve 
tahsilat yazılıp sonra devrini teminen genel toplamdan düşülmesine karşılık - dairesince yıl için
de yapılan harcama kadar tahakkukat ve tahsilat kaydedilmesinden ileri gelmiştir. Sonuç olarak 
fark toplama etkili değilse de, komisyonumuz Sayıştayea yapılan işlemi usule uygun bulmuş ve 
bu yönden işlem yapılması temenniye şayan görülmüştür. 

6. — Gelir tahsilatı : 
Kesinhesap kanun tasarısı ve ekli cetvellerde tahsilat genel toplamı 57 073 050,93 lira göste

rilmiş ise de, Sayıştay uygunluk bildiriminde 1 055 057,44 lira fazlasiyle 58 128 108,37 lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

Fark sebepleri tahakkukatla ilgili 5 nci maddede açıklanan sebeplerin aynıdır. 
Yine önceki maddede açıklanan genel toplama etkili olmıyan bir fark vardır. 
Komisyonumuzca ıSayıştayca tesbit edilen miktarlar ve uygulanan şekil uygun görülmüş, Ke

sinhesap kanun tasarısının gelir tahsilatı ile ilgili 2 nci maddesi düzeltilerek yeniden düzenlenmiş
tir. 

7. Uygunluk bildiriminin 4 ncü maddesinde; Genel Muhasebe Kanununun 104 ncü maddesine 
göre, gelir ve gider cetvellerine bağlanması gereken izahnamelerden gelire ait olanın yeterli açık
lamayı taşıdığı, gider izahnamesinin ise gider bütçesinin çeşitli tertiplerine konulmuş olan ödenek
lerin hangi hizmetlere ne miktar harcandığı ve bunun sonucunda bütçe ile öngörülen hizmetlerin 
ne derecelerde yapılmış bulunduğu yolunda kanunun kasdettiği anlamda açıklamayı taşımadığı 
belirtilmiştir. 

Komisyonumuzca da Sayıştaym görüşüne uyularak izahnamelerin bundan böyle yeterli açıkla
mayı kapsar nitelikte hazırlanması temenniye şayan görülmüştür. 

Yukarıda arz olunan ödenek, gider ve gelire göre düzenlenmiş bulunan Kesinhesap kanun ta
sarısı değişik olarak kabul edilmiştir. • 

Genel Kurulun yüce tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı ;Sözcü Kâtip 
Sinop Kocaeli Maraş Afyon Karahisar 

Mustafa Kaptan Süreyya Sofuoğlu Veysi Kadıoğlu Ali îhsan Ulubahşi 

Kütahya Erzurum Ordu Kastamonu 
İsmail Hakkı Yıldırım İsmail Hakkı Yıldırım Ferda Güley Âdil Toközlü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Gene! Müdürlüğünün 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1964 bütçe yılı genel harcamaları ilişik 
(A / l ) , (A/2) (A/3) ve özel bölümler işaretli 
cetvellerde gösterildiği üzere, 

a). 22 001 762,80 lira cari harcamalara, 
19 252 846,16 lirası yatırım harcamalarına, 
6 574 62174 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) 83 209,36 lirası özel kanunlar gereğince 
ödenek kaydedilen paralardan yapılan cari har
camalara 3 033 318,42 lirası aynı şekilde yapı
lan yatırım harcamalarına aidolmak üzere top
lam olara/k 50 945 758,48 liradır. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 25 456 309,82 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, 26 442 409,54 lirası özel ge
lirlerden yapılan tahsilata, 

ıb) 5 174 331,57 lirası özel kanunlar gere
ğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak üze
re toplam olarak 57 073 050,93 liradır. 

MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
6 127 292,45 lira, gelir fazlası olarak kalmış
tır. 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1964 bütçe yılı içinde hareanımıyan ve bağ
lı (A / l ) , (A/2), (A/3) ve özel bölümler işa
retli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
7 402 523,27 liralık ödenek yok edilmiş ve özel 
kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten yılı 
içinde harcanmıyan 43 225 162,14 lira ertesi yı
la devredilmiştir, 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

10 . 6 . 1966 

B.aiçjbakan Devlet Bakanı 
8. Demirel C. Bilgehan 

'Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
R. Sezgin K. Ocak 

M. Meclisi 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİEİŞİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1964 bütçe yılı genel harcamaları ilişik 
(A/ l ) , (A/2), (A/3) ve özel bölümler işaretli 
cetvellerde gösterildiği üzere; 

a) 22 004 874,30 lirası cari harcamalara, 
19 935 849,64 lirası yatırım harcamalarına, 
6 574 740,54 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) 83 209,36 lirası özel kanunlar gereğince 
ödenek kaydedilen paralardan yapılan cari har
camalara, 3 033 318,42 lirası aynı şekilde ya
pılan yatırım harcamalarına aidolmak üzere 
toplam olarak 51 631 992,26 liradır. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1964 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsi
lat (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 26 139 313,30 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, 26 814 483,50 lirası özel ge
lirlerden yapılan tahsilata, 

b) 5174 331,57 lirası Özel kanunlar gere
ğince elde " olunan gelir tahsilâtına aidolmak 
üzere toplam olarak 58 128 108,37 liradır. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
(a, b) işareti ile yazılı gelir ve gider arasında
ki farkı teşkil eden 6 496 116,11 lira, gelir faz
lası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı 
(A / l ) , (A/2), (A/3) ve (özel bölümler) işa
retli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
6 716 289,49 liralık ödenek yokedilmiş ve özel 
kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten yılı 
içinde harcanmıyan 43 225 162,14 lira ertesi yı
la devredilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

(S. Sayışı : 0Ş1) 
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(Hükümetin teklifi) 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Milî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Milli Eğitim Balkanı V. 
C. Bügehan 

'Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Ulaştırana Bakanı 
8. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm vo Ta. Balkanı 
N. Kürşad 

Adalet Bakanı 
II. Dinçer 

İçişleri Baikanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
1. Gürsan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

1. Deriner 
İmar ve İskân Bakanı 

II. Mente$eoğkı 
Köy İşleri Baikanı 

8. O. Avcı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 631) 
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P 

en 

Fasıl 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

21.000 
22.000 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) cetvelleri) 
Ertesi yı 
devroluıı 

Tahsisat Sarfiyat tahsisa 
Tahsisat çeşidi 

( A / l ) Cari harcamalar 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Ilizmet giderleri 
Kurum giderleri * 
Çeşitli giderleri 

(A / l ) cetveli toplamı 

(A/2) Yatırımlar 

Etüt ve proje giderleri 
Yapı, tesis ve büyük onarımları 

(A/2) cetveli toplamı 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 
34.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

(A/3) cetveli toplamı 

Lira K. l i ra K. 

13 106 516 
579 088 

8 912 139 
3 212 427 
450 000 

25 230 170 

150 000 
22 037 083 

22 137 083 

150 000 
481 920 

5 991 218 
260 538' 

6 883 676 

61 

61 

_ _ 

» 

— _ 

10 870 924 
437 793 

7 244 764 
3 101 096 
350 295 

22 004 874 

93 331 
19 842 518 

19 035 849 

144 080 
481 920 

5 711 930 
236 809 

6 574 740 

11 
68 
12 
79 
60 

30 

04 
60 

64 

25 

71 
58 

54 

Lira 

99 7 

99 7 



Tahsisat çeşidi 
'Tahsisat 

Lira 

Özel bölümler 

Gureba hastanesi giderleri 67 763 
Mazbut vakıflar arasında alman hayra
tın hademe ücretleri ile aydınlatma, 
ısıtma ve temizlik giderleri 16 062 
Sokullu Şehit Mahmet Paşa medresesi 
için İstanbul Belediyesinden alman 
Seyit Battal Gazi manzumesi 
Bor'daki mazı camilerin onarım karşılığı 

özel bölüm toplamı 

İCMAL 

(A/ l ) cetveli toplamı 
(A/2) cetveli toplamı 
(A/3) cetveli toplamı 

ÖZEL : Özel bölümler toplamı 

Toplam 
Akaar ve toprak satış bedelleri 
Hayrat satış bedelleri 

37 

19 

141 

26 260 
22 
6 

55 
43 
2 

662 
178 
346 

013 

170 
187 083 
883 676 
141 013 

471 
470 
631 

942 
330 
170 

GENEL TOPLAM 101 573 443 

Sarfiyat 
Lira 

67 763 

15 445 

83 209 

22 004 874 
19 935 849 
6 574 740 

83 209 

48 598 673 
2 826 627 
206 691 

51 631 992 

K. 

94 

42 

36 

30 
64 
54 
36 

84 
38 
04 

26 

Ertesi y 
devrolun 
Lira 

37 6 
1 

19 3 

57 1 

99 7 

57 1 

156 9 
40 643 7 
2 424 4 

43 225 1 



Bölüm Madde 

— 10 — 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 yılı (B) Cetveli 

Gelirin çeşidi Muhammenat Tahsilat 

62.000 

64.000 

Özel 

62.141 
62.142 
62.143 
62.144 

62.171 
62.172 
62.173 
62.174 
62.175 

62.321 
62.322 
62.323 

(B/2) Vergi dışı gelirler 

Vakıf malları gelirleri 

Taşınmaz mallardan alman gelirler 
Kesim toplamı 

Kiralar 

îcarei vahide 
îcarei müeccele 
Mukataa 
Vakıf memba suları kira bedeli 
(Kiralar toplamı : 14 531 290) 

Hasılatlar 
Mahlül muaccelesi 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 
Diğer hasılatlar 
(Hasılat toplamı : 5 950 960) 
Taşınır değerler gelirleri Kesim toplamı 

Temettü ve faizler 

Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 
Akaar ve toprak satışı bedeli faizi 
Taviz bedeli faizi 
(Temettü ve faizler toplamı : 2 037 000) 
Özel gelirler 

64.100 Hazine yardımı 

64.300 Geçen yıldan devreden nakit 

Toplam 

özel kanunlar gereğince elde olunan gelir 
2252 sayılı Kanıma göre gelir kaydolunan 
5634 sayılı Kanuna göre gelir kaydolunan 
Akaar ve toprak satış bedelleri 
Hayrat satış bedelleri 

22 519 250 

20 482 250 

1.4 310 220 
65 730 
5 340 

150 000 

26 296 292 

23 606 707 

15 776 814 
50 754 
5 402 

225 000 

1 000 000 
436 630 
564 330 

2 300 000 
1 650 000 

2 037 000 

1 £00 000 
450 000 
87 000 

28 665 150 

24 665 150 
4 000 000 

51 184 400 

— 

, 
— • 

—• 
—. 

1 528 875 
494 682 
415 854 

2 040 925 
3 068 397 

2 689 585 

1 407 749 
1 273 710 

8 125 

26 814 463 

19 481 920 
7 332 543 

53 110 756 

48 242 514 

2 125 567 
15 445 

43 470 330 
2 631 170 

M. Meclisi (S. Sayısı : 631) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi Muhammcnat Tahsilat 

î C M A L 

62.000 Vakıf malları gelirleri 22 519 250 26 296 292 68 
64.000 Özel gelirler 28 665 150 26 814 463 50 

Özel Özel kanunlar gereğince elde olunan gelir — 48 242 514 33 

Toplam 51 184 400 101 353 270 51 
1965 yılma devir — 43 225 162 14 

GENEL TOPLAM 51 184 400 58 128 108 37 

»>e« 

M. Meclisi. (S. Sayısı : 631) 





Dönem : 2 £90 
Toplantı: 3 M l L L E T M E C L İ S t S. Sayısı : O ü Z 

Sivil Savunma İdaresi Fon İşleri Saymanlığının 1964 ve 1965 
yılları rapor ve bilançosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 

ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/411, 3/565) 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1964 yılı hesabı hakkında Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/411) 

T. C. 
Sayıştay 30 . 6 . İ966 

Sayı : 538271/1346 

özü : Sivil Savunma İdaresi Fon İğleri Saymanlı
ğının 1964 yılı hesabı hakkında. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YÜKSEK MAKAMINA 

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma idaresi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1964 yılı hesa
bının, 7126 sayılı Kanunun 39 ncu maddesini değiştiren 107 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
hükmü gereğince incelenerek hükme bağlanmış olduğunu ve sözü edilen müessesenin genel du
rumu hakkında düzenlenen raporun bilanço ile birlikte sunulduğunu saygılarımla arz eylerim. 

Kemalettin Tolluoğlu 
Sayıştay Başkanvekili 

içişleri Bakanlığı Sivil Savunma idaresi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1964 yılı Blânçoşunun 
incelenmesi sonunda düzenlenen rapordur 

v • • ' 

1. — 7126 sayılı Kanım ile sağlanan Sivil Savunma Fonu gelir ve gider işlemleriyle ilgili olarak, 
İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1964 yılı genel durumuna 
ilişkin blânço ve belgeleri incelenmiş olup, arza şayan görülen hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

2. — Fon Saymanlığının gelirleri : 
, Tahakkukat Tahsilat Artık 

Lira K. Lira K. Lira K. 

1964<yıli Fon hissesi 
19G4 yılı gecikme cezası 
Tahsile bağlı çeşitli gelirler 
Mevduat ve tahvil faizleri 
Sair gelirler 

Yekûn 
1965 yılma devreden artık alacak 358 491,18 
Yukardaki tabloda görüleceği üzere, 7126 sayılı Kanunun 36 ve 37 nci maddeleri hükümlerine 

göre Sivil Savunma Fonu yardım ödeneklerinden; 1964 yılı hesap döneminde 14 394 181,79 lira ta
hakkuk etmiş, bu tahakkukattan yılı içinde 14 035 690,61 lirası tahsil edilmiş olup, 1965 yılma 
358 491,18 lira alacak artığı devretmiştir. Bu miktarın büyük bir kısmmın belediyeler nezdinde 

11 706 132 
74 8T6 
8 170 

2 596 371 
8 631 

14 394 181 

21 
55 
81 
11 
11 

79 

11 414 688 
4 828 
8 170 

2 596 371 
8 631 

14 035 690 

72 
86 
81 
11 
11 

61 

291 443 
67 047 

. . ' — • 

—.-
— 

358 491 

49 
69 

18 
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tahakkuk edip, tahsil olunamıyarak eski yıllardan devreden pasif korunma ödeneğine aidolduğu 
görülmüştür. ^ 

İdare hesabı cetvelleri üzerinde yapılan incelemede; 1964 yılı Fon geliri tahakkukatmm, 1963 
yılının 14 900 313,14 lira olan tahakkukatma nazaran 506 131,35 lira noksanı ile 14 394 181,79 
lira olduğu, yani 1964 yılı gelir tahak'ku'katmda bir yıl evveline nazaran azalma bulunduğu, buna 
karşılık tahsilatta bir ilerleme olduğu ve 19G3 yılmm 13 988 720,55 liralık tahsilâtına mukabil 1964 
yılında 46 970,06 lira fazlasiylc 14 035 690,61 liralık tahsilat yapıldığı ve 1965 yılına devreden ala
cak artığının 1963 ten 1964 e devreden 911 592,59 liradan daha az olup, 358 491,18 liraya düşmüş 
bulunduğu ve bunun kayıtlara ve banka dekontlarına uygun 'bulunduğu görülmüş olmasına binaen 
ilişilecek bir husus yotkur, 

3. — Fon giderleri : 

1964 yılında 468 797,78 lirası merkezde, 1 061 909,98 lirası da taşrada olmak üzere 1 530 707,76 
lira harcama yapılmıştır. 

Fon Saymanlığının- yıldan yıla müspet yönde İlerleme gösteren geliri bu yıl ondört küsur mil
yona yükselmiş, buna mukabil Saymanlığın genel gideri 1 530 707,76 liralık bir seviyede kalmış 
bulunmaktadır. Bu türlü senevi birikimler hâsılı 60 milyon civarında bir banka mevcudu sağlamış
tır ki, bu mühim meblâğın âtıl hâli genel bütçe imkânları ile kabili telif görülmemekte, ancak; 
Fon İdaresine senevi ikibuçuk milyon civarında mevduat faizi sağlamaktadır. 

1964 yılı bütçesi ile öngörülen 7 563 406,— liralık gider tahmini gerçekleştirilememiş ve an
cak yukarıda belirtildiği üzere birbuçuk milyon lira civarında kalmış bulunmaktadır. 

Bu giderin anakalemleri; ücretleri, ders ve konferans masraflarını, kırtasiye, döşeme, demirbaş, 
öteberi-ve kira giderlerini, yurt içi ve yurt dışı kurs, konferans ve seminer masraflarını, telif 
ve-teerüibe ücretleri ile bunların baskı giderücrini, propaganda ve sergiler için resim ve fotoğ
raf temini masraüiarmı kapsamakta; buna mukabil teşkilâtın esas maksadı ile ilgili ükâz - âlâmı 
merkezleri tesisy teçhiz giderleri için üç buçuk milyonluk ödenekten 43 602,72 lira, sivil savun
ma için üüzuımlu ma'kina, a'le't, ımalzeme teçhizat giderleri için bir milyon liralık ödenekten, 
24 640,52 liira harcanmış buluntoaiktadır. 

Şu hale göre; yapılan sarfiyat 7126 sayı'lı Kanun ve bu kanunun 85 sayılı Kanun ile değişti
rilen 24, 25, 26, 27 ve 29 ncu madddieri. ile derpiş edilen hizmet ve gayeleri teminden uzak görül
mekle, kanun hükümlerinin yerine getini'Ieımediği kanaatim hasıl etmektedir. 

4. Sivil Savunma Hesaplarının Toplanma, İdare, Sarf ve Kayıt Usulllerini gösterir Yönet
meliğin 53 neü ımaddesindeiki «50 000 lirayı aşan masraf belge]erinin merkeze gönderileceği» yo
lundaki kayıt gereğince, saymanlı'kça, taşrada yapılan masraflarım tamamının sarf belgesi mer
keze getirilmeımelkte ve Sayıştay mura'kabesine arz edinmemektedir. 

Sayıştay Kanununun, sarmanların evrakı nıüs'bitelerin asıllarını, mümkün olmadığı takdirde 
tasdikli örneklerini Sayıştaya ibraz etmeleri hükmünü koyan 44 neü maddesi uyarınca, taşra 
belgelerinin de ibraz olunıması, saymandan ilstenUhıesine rağmen ibraz edilmemiş olması ve yö
netmelik hükümlerinin ikanunun yukarıda ziikri geçen hükmünü yürürlükten. a'laköyam*yacağı 
tabiî ve hulkukî 'bir kaide bulunması bakımmdaıı,sayman(Lılk [hesabının yargılanması sonunda her 
ne kadar, taşra belgelerinin ibrazına değin, gerekli tazmin hükmü tesis edilmiş buüunmakta ise 
de, daha önce içişleri! Bakanlığına da bildirilmiş olduğu üzere; fon hesaplarının 107 ve 139 sayılı 
kanunlarla Sayıştaym denetimine tabi tutulmadığı zamanda düzenlenmiş olan gerek tüzüğün ve 
gerekse yönetmeliğin, taşra hesaplarına ait belgelerin de Sayıştaya verilmesini sağlıyacak bir şekil
de değiştirilmesi gerekli görülmektedir. 

5. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 107 ve 139 sayılı kanunlarla değişik 39 ncu maddesi
nin 2 nci fıkrası hükmü, a-ncak; fon hesaplarının toplanma, idare ve sarf şekillerinin, bütçe yılının 
hitamından itibaren 3 ay içerisinde Sayıştayca tetkik ve murakabe olunarak hazırlanacak raporun 
teşriî organ başkanlığına sunulacağını göstermektedir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 632) 



— 3 — 

Geniş teşkilâtı olan ve yılda 14 ilâ 15 milyon lira geliri bulunan fon saymanlığı hesaplarının 
toplanma, idare ve sarf şekillerinin Sayıştayca tetkik ve murakabe olunarak hazırlanacak raporun 
teşriî organa sunulması için, bütçe yılının hitamından sonra ayrılmış olan 3 aylık müddet az oldu
ğundan ve mezkûr müddetin uzatılması halinde hesabın taın ve derinliğine bir şekilde murakabesi 
vo Sayıştayca gereği gibi incelenmesi ve karara bağlanması ile genıc'l durum raporunun hazırlan
ması sağlanmış olacağından bu sürenin yetersiiz olduğu sonucuna varılmıştır. 

6. işbu genel durum raporu Türkiye Büyük Millet Mecli'smin ıttılalarına arz olunur. 

Çemalettin Tolluoğlu 
Birinci Başkan V. 

İhsan ögat 
D. 4. Başkanı 
Hikmet öktem 

Üye 
(Bulunamadı) 

Necdet Tek'er 
Üye V. 

Basit örencik 
"Üye 

D. 1. Başkan V. 

Nihat Basakar 
Üye" 

Azmi Seyhan 

Üye 

Ilayri Gürsu 
Üye V. 

Enver Yılmaz 
Üye V. 

A. B%za Toksöz 
'Üye 

D. 2. Başkan V. 

Celal Çitici 
Üye 

Bemzi Konakçı 

Üye 

Semahat Senger 
Üye V. 

Fikret Karabina 
Savcı 

Mehmet Karabacak 
D. 3. Başkanı 

M. Hüdâi Dümer 
Üye 

Semiha Erem 

Üye 

Sacide Ardoğa 
Üye V. 

Sivil Savunma İdaresi Fon İşleri Saymanlığının 1965 yılı rapor ve bilançosu hakkında Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/565) 

T, C. 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı: 547096/3082 

28 1967 

Konu : Sivil Savunma İdaresi Fon İşleri 
Saymanlığının 1965 yılı hesabı Hk. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YÜKSEK MAKAMINA 

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1965 yılı hesa
bının, 7126 sayılı Kanunun 39 ncu maddesini değiştiren 107 sayılı Kanunun ikinci maddesi hük
mü gereğince incelenerek hükme bağlanmış olduğunu ve sözü edilen müessesenin genel durumu 
hakkında düzenlenen raporun bilanço ile birlikte sunulduğunu saygılarımızla arz eylerim. 

İhsan ögat 
Sayıştay Başkan V. 
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İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1965 yılı bilançosunun 

incelenmesi sonucunda düzenlenen rapordur. 

1. 7126 sayılı Kanun ile sağlanan sivil savunma fontu gelir ve gider işlemleriyle ilgili olarak, 
İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1965 yılı genel du
rumuna ilişkin bilanço ve belgeleri! incelenmiş ölüp, önemli görülen hususlar aşağıda açıklanmış
tır. 

Fon hesabımın gelirleri 
Tahakkukat Tahsilat Artık 

Lira K. Lira K. Lira K. 

1965 yılı fon hissesi 
1965 yılı gecikme cezası 
Tahsile bağlı çeşitli gelirler 
Mevduat ve tahvil' faizler! 
Sair gelirler 

055 sa'yılı Kanunla çıkarılan 
1965 yılında çıkarılan 

Toplam 

Toplam fark 

12 201 150,01 
1 509,98 

52 777,31 
2 874 781,11 
1 386 827,32 

16 517 045,73 
2 260 317,24 

72 442,40 

14 184 286,09 

10 327 116,26 
1 433,48 

52 777,31 
2 874 781,11 

622 109,55 

13 878 217,71 
— 
— 

13 878 217,71 

1 874 033,75 
76,50 

— • 

— 
764 717,77 

2 638 828,02 
2 260 317,24 

72 442,20 

306 068,38 

Sivil Savunma İdaresinin> 1965 yılma ait düzenlenen bilançosuna göre yukarda görülen 
16 517 045,73 liralık tahakkukattan belediye ve özel idarelerin sonradan 655 sayılı Kanunla çıka
rılması ve aynı zamanda yanlış tahakkuk ettirilen 72 442,40 liranın da düşülmesi'ylc tahakkukat 
toplamı 14 184 286,09 lira kalmış, bu tahakkukattan yılı içinde 13 878 217,7.1 lirası tahsil edilip 
306 068,38 liralık tahakkukat artığı da 1966 yılına devredilmiştir. Bu rakamların yevmiye def
teri kyaıtlarına uygunluğu1 görülmüştür. 

Fon giderleri olarak, 1965 yılında merkez ve taşrada olmak üzere 998 951,30 lira harcama ya
pılmıştır. 

Son Saymanlığının her yıl artan geliri, bu yıl 14 milyonu aşmasına rağmen genel gideri 
998 951,30 liralık bir seviyede kalmış bulunmaktadır. Böylece 74 milyon lira civarında bir ban
ka mevcudu sağlanmıştır ki, atıl kalan bu önemli meblâğ sadece mevduat faizi sağlamaktadır. 

1965 yılı bütçesi ile öngörülen gider tahmini gerçekleştirilememiş, ancak yukarda belirtildiği 
üztere bir milyon civarında kalmış bulunmaktadır. Bu giderlerin esas kalemleri de; ücretler, ders 
ve konferanslar, kırtasiye, döşeme - demirbaş, öteberi, kira giderleri, yurt içi ve dışı kurs, konfe
rans ve seminer giderleri, telif ve tercüme ücretleri, propaganda ve sergiler için resim temini 
masraflarıdır. 

Buna1 mukabil kuruluşun1 esas amacı ile ilgili ikaz - alarm merkezleri tesis ve teçhiz, sivil' sa
vunma için lüzumlu, makina, afet, malzeme, teçhizat hizmetleri için ayrılmış ödeneklerden çok az 
bir kısmı harcanmış bulunmaktadır. 

Şulıale göre; yapılan harcama 7126 sayılı Kanun ve bu kamunun 85 sayılı Kanunla değiştirilen 
24, 25, 26, 27 ve 29 neu maddeleri ile derpiş edilen hizmet ve gayeyi teminden uzak görülmekle 
kanun hükümlerinin yerine getiril em ediği kanatini hâsıl etmektedir. 

2. 7126 sayıll Sivil Savunma Kanununun, 107 ve 139 sayılı kanunlarla değişik 39 neu mad
desinin! ikinci fıkrası hükmü; fon hesaplarının toplanma, idare vo sarf şekillerinin bütçe yılının 
hitamından itibaren 3 ay içerisinde Sayıştayca tetkik ve murakabe olunarak hazırlanacak rapo
run teşriî organ başkanlığına sunulacağını göstermektedir. 

Geniş teşkilatı olan ve yılda 14 - 15 milyon lira geliri bulunan fon saymanlığı hesaplarının 
toplanma, idare ve sarf şekillerinin Sayıştayca tetkik vo murakabe olunarak hazırlanacak rapo-
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run teşriî organa sunulması için, bütçie yılının hitamından sonra ayrılmış olan 3 aylık müddet 
az olduğundan ve bu müddetin uzatılması halimde hesabın tam ve derinliğine murakabesi ve ge
reği gibi incelenmesi sağlanmış olacağından bu sürenin bugün için yetersiz olduğu sonucuna va
rılmıştır. 

3. îşbu genel durum raporu Türkiye Büyük Millet Meclisinin ıttılalarına arz olunur. 

Kemalettin Tolluoğlu 
Birinci Başkan V. 

İhsan ögat 
D. 4. Başkanı 

Hikmet öktem 
Üye 

Necdet Tek'er 
Üye. V. 

Rasit örencik 
Üye 

D. 1. Başkan V. 

Nihat Baçakar 
Üye 

Azmi Seyhan 
Üye 

Hayri Gürsu 
Üye V. 

Enver Yılmaz 
Üye V. 

A. Rıza Toksöz 
Üye 

D. 2. Başkan V. 

Celâl Çitici 
Üye 

Remzi Konakçı 
Üye 

Semahat Senger 
Üye V. 

Fikret Karabina 
Savcı 

Mehmet Karabacak 
D. 3. Başkanı 

(Hasta) 

M. Hüdâi Dümer 
Üye 

Semiha Erem 
Üye 

(Hasta) 

Sacide Ardoğa 
Üye V. 

Sayıştay Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. : 3/411, 3/565 
Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

5 . 2 . 1968 

7126 sayılı Kanunun 39 ncu maddesini değiştiren 107 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü 
gereğince Sayıştayca düzenlenen İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Fon İşleri Saymanlığının 1964, 
1965 yılları hesap ve bilançolarının inceleme ve denetlenmesi sonucuna ait raporların Sayıştay 
ve dairesi temsilcileri hazır oldukları halde müzakeresine başlandı; 

Sayıştayca düzenlenen söz konusu iki yıla ait raporlarda öngörülen ve tenkidi yapılan hu-
susatm çoğunluğu her yıla ait raporda tekrarcdilmiş bulunması hasebiyle dşbu raporların ayrı 
ayrı görüşülmesinde fayda mülâhaza edilmediğinden 2 yıla ait raporların tevhiden görüşülmesine 
karar verildi. 

Her iki yıla ait raporda da yer alan hususlar aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir. 
1. Sivil savunma fonu idaresinin yıllık 14 milyon lira civarında gelir sağladığı ve bunun 

7126 sayılı Kanunun 85 sayılı Kanunla değiştirilen 24, 25, 26, 27 ve 29 ncu maddeleri hükmü 
gereğince sivil savunmanın gerektirdiği hizmet ve tesislere harcanması gerekirken yeteri kadar ya
tırım yapılmakta olduğu, sağlanan gelirin yıldan yıla devredildiği, böylece kanun hükümlerinin 
yerine gctirilcmediği, Sayıştay raporunda belirtilmiş ve komisyonumuzca bundan böyle 7126 sa
yılı Kanunun hükümlerine göre fonun gayesinin yerine getirilmesi için çaba gösterilerek bunun
la ilgili hizmet ve tesislere harcama yapılması temenniye şayan bulunmuştur. 

2. 7126 sayılı Kanunun 107 ve 139 sayılı kanunlarla değiştirilen 39 ncu maddesinin 2 nci fık
rası hükmü fon hesaplarının toplanma, idare ve sarf şekillerinin bütçe yılının hitamından sonra 
3 ay içerisinde Sayıştayca tetkik ve murakabe olunarak hazırlanacak raporun teşriî organ baş
kanlığına sunulacağını âmir bulunmakta ise de bu müddet böyle bir teşkilâtın hesabının tam ve 
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derinliğine incelenip, denetlenmesini mümkün kılamıyacağı cihetle bu müddetin uzatılmasında 
fayda mülâhaza edilmiş olmakla, bunu temin için İçişleri Bakanlığının gerekli tedbirleri alması 
tavsiyeye şayan görülmüştür. 

Sivil Savunma idaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1964 - 1965 yılları
na ait bilançolarının onaylanmasına mütedair olup önceki yıllar bilânçolariyle ilgili komisyonumuz 
kararı göz önünde tutularak hazırlanmış bulunan işbu kanun teklifi, Genel Kurulun yüce .tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan iSözcü Kâtip 
Sinop Kocaeli Maraş Afyon Karahisar 

Mustafa Kaptan Süreyya Sofuoğlu Veysi Kadıoğlu Ali İhsan Ulubah§i 

Kastamonu 
Söz hakkım mahfuzdur 

Âdil Tohözlü 

Kütahya 
Hakin Yıldırım 

Erzurum 
Hakkı Yıldırım 

Sayıştay Komisyonunun teklifi 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1964 ve 1965 yılları bilançolarının 
onanmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının ilişik cetvellerde 
gösterilen 1964 ve 1965 yılları bilançoları onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu İçişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

Sivil Savunma Fonu 1964 yılı bilançosu 

AKTÎF PASİF 

Banka cari hesabı 
Müessese alacakları hesabı 
Genel masraflar hesabı 
Avans ve krediler hesabı 
Sabit kıymet ve demirbaş hesabı 
Esham ve tahvilât hesabı 
Irsalât hesabı 

Yekûn 

Lira K. Lira K. 

59 642 172 
1 096 886 
1 530 707 
240 857 

1 142 462 
3 038 700 
187 819 

66 879 605 

03 
26 
76 
78 
07 
, 

57 

47 

Genel gelir hesabı 
Emanetler hesabı 
Genel Merkez 

14 394 181 79 
168 082 81 

52 317 340 87 

Yekûn 66 879 605 47 

Aslı gibidir 
Özcan Saygun 

Denetçi 
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Sivil Savunma Fonunun 1965 yılı bilançosu 

AKTİF 

Banka cari hesabı 
Müessese alacakları hesabı 
Avans ve kredi hesabı 
Sabit kıymetler hesabı 
E§has borçları hesabı 
Esham ve tahvilât hesabı 
îrsalât hesabı 

Lira 

71 270 065 
306 068 

1 330 216 
1 387 173 

681 
3 023 700 

92 258 

K. 

14 
38 
38 
38 
06 

70 

Yekûn 77 410 193 04 

PASİF 

Lira 

Genel Merkez hesabı 
Emanetler hesabı 

77 403 135 
7 057 

K. 

67 
37 

Yekûn 77 410 193 04 

1965 yılma ait hesapların kayıtlarına uygunluğu tasdik olunur. 
15 . 3 . 1966 

Muhasebe Şefi Sorumlu Sayman 

»e<ı 
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