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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yeni atanan Dışişleri Bakanı Halûk Bavul
ken görevine başlayıncaya kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Başbakan Nihat Erim'im, 

Vazife ile yurt dışında bulunan -Gümrük ve 
Tekel Bakanı Haydar Özalp'a, dönüşüne ka
dar; Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz 
Akçal'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkerelileri bil
giye sunuldu. 

Samsun Milletvekili Doğan Kitaplı tam Dev
let Bakanlığına atanması dolayısiyle Dış Eko
nomik ilişkiler, 

Edirne Milletvekili Cevat Sayın'ım, Tanım, 
Sakarya Milletvekili Nuri Bayar ve 

Bıalıkesir Milletvekili Salih ZeıM Altumfbaş'-
ın Maliye, 

istanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un Sa
yıştay Komisyonu üyeliklerine seçildiklerine 
dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması, 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında, kanun tasarıları ile, 

içişleıri Bakanlığı Sivil Savunma 
Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu; 

Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe yılı 
Keodniibesaibıma ait genel uygunluk bildlMminim 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı. 

Davlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinihesabına 
Pili; genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
•dıaâr Sayışitay Bıaşkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
riüiürlüğünün 1968 yılı KesinhesaJbına ait 
•?"mel uygunluk bildirimimin sunulduğuna dair 
^ı.yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
yılı, 

Tekel Geme! Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı 
Kesinihesabına aıiıt genel uygunluk bildirürnıdmam 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke-
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resi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarıları tekrar açık oya 
sunuldu. 

Bütçe - Plân Komisyonundaki açık üyelik-~ 
ler için yapılan seçimle, 

Bilanço ve tosaırıliann açık oylaanalannıdia 
çoğunluğun sağlanamıaıdığı, gelecek birleşimde 
seçimin ve açık oylama işlemlerinin Itefkrarlanıa-
cağı ıbûflıdiriMi. 

20 Aralık 1971 Pazartesi saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,08 'de son ve
rildi. 

Başkanı Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Fikret Turhangil Enver ATcova 
Kâitip 
Uşak 

Âdil Turan 

BÎRtNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : SaJl'it Osman Avcı 

KÂTİPLER :: Tufan I>oğan Avşargil (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 18 nci Birleşimini açıyorum. 

II — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacak, sayın üyelerin beyaz düğmelere basma
ları rica olunur. 

V 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

GÖRÜŞÜLEN ÜSLER 

1. — 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : T/533; Cumhuriyet Senatosu : 1/1273) 
(S. Sayısı : 435; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1668) 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/529; Cumhuri
yet Senatosu : 1/1271) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
436; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1670) 

3. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdare
si Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 tak

vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (S. Sayısı : 
393 ve 393 e 1 nci ek) 

4. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/499, 1/213) (S. Sayısı : 394 ve 
394 e 1 nci ek) 

5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Ha
va Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. Sa
yısı: 395 ve 395 e 1 nci ek) 
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6. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Ha
va Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/460, 1/239) (S. Sayısı : 396 
ve 396 ya 1 ve 2 nci ek) 

7. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397 ve 
397 ye 1 nci ek) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, günde
min 2 nci defa oya konulacaik işler bölümünde 
7 adet açık oylama işlemimiz vardır. Bu açık 
oylamaların görüşmelere başlamadan önce, ku
palar sıralar arasında dolaşifcırılmak suretiyle, 
yapılması hususunu tasviplerinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etımiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılacak, bi-
lâhara kürsünün önündeki mahsus yerine konu
lacaktır. 

Sayın üyelerin açık oylarını mutlaka kullan
malarını bilhassa istirham ediyorum. 

III — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Nihat Erim tarafından teşkil 
olunan Bakanlar Kurulu programının görüşül
mesi. 

BAŞKAN — Bafoakan Nihat Erini tarafın
dan teşkil olunan Bakanlar Kurulu programı
nın görüşülmesine başlıyoruz efendim. 

Evvelâ grupları adına «söz alan ve sonra da 
şahıslan adına söz alan sayın üyelerin söz sıra
larını arz ediyorum : 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Fer-
rüh Boz^eyli, Millî Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Turhan Feyzioğlu, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Kemal Demir, Ada
let Partisi Grupu adına Sayın Orhan Dengiz. 

Şahıslan adına; Sayın Hüseyin Abbas, Sa
yın Mehmet Emin Durul, Sayın Şevket Doğan, 
Sayın Yavuz Acar, Sayın Harcan Tosyalı, Sayın 
Mevlüt Ocakçıoğlu, Sayın Nebil Oktay, Sayın 
Mustafa Timisi, Sayın Ethem Kılıç/oğlu, Sayın 
Hasan Değer, Sayın Âdil Ya?a, Sayın îlyas Kı
lıç ve Sayın Ata Topaloğlu. 

Söz, Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
Ferruh Bodbeylitâe, buyurun Sayın Bozbeyli. 
(D. P. sıralarından şiddetli alkışlar) 

DEMOKRATİK PARTÎ GRUPU ADINA 
FERRUH BOZBEYLÎ (fotanbul) — Muhterem 
milletvekili arkadaşlarını; 

İkinci Erim Hükümeti huzurunuzdadır ve 
programları yüksek tetkik ve takdirlerinize su
nulmuştur. Biz genel çizgileriyle içinde bulun
duğumuz durumu biraz da geriden başlıyarak 
ortaya koyduktan sonra düşüncelerimizi ve eleş

tirilerimizi arz etmeye çalışacağız. 
Memleketimizin bugün içinde bulunduğu 

durum nedir? Devlet ve millet olarak hangi 
meselelerle karşı karşıyayız? Bu meseleleri nasıl 
bir çözüme bağlıyacağız? 

Bütün bu suallere cevap vermek ve Türki
ye'nin içinde bulunduğu durumu iyice anlıyabil-
mek için, 12 Mart 1971 tarihinden bu yana ge
çen zamanın doğru bir değerlendirmesinin ya
pılmasını faydalı buluyoruz. 

Türkiye, 1971 yılı içinde iki büyük siyasi 
buhran geçirmiştir. Bunlardan biri., 12 Mart 1971 
müdahalesine müncer olan siyasi buhrandır. Di
ğeri ise, İkinci Erim Hükümetinin de doğuşunu 
içine alan olaylar zincirinin meydana getirdiği 
siyasi buhrandır. 

12 Mart muhtırası, memleketimizin anarşi, 
kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuz
luklar içinde olduğunu, kamu oyunun umutsuz
luk içinde bulunduğunu, Türkiye'nin geleceği
nin ağır bir tehlike içine düşürüldüğünü bildir
miştir. 

Türkiye'nin bu durumdan çıkması, mese
leleri partilerüstü bir anlayışla değerlendir-
cek, kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin de
mokratik kurallar içinde teşkili de istenmiştir. 

Kurulan Birinci Erim Hükümeti, bilindiği 
gibi Yüce Meclisten büyük çoğunlukla güven 
oyu alarak göreve başlamış, 8,5 aya yakın bir 
süre içinde görevde kalmıştır. 

Burada hemen belirtmek isteriz ki, Birinci 
Erim Hükümeti, 12 Mart muhtırasının 2 nci 
maddesinin tasvibettiği espriye uygun olarak 
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kurulamamış, iş basında kaldığı süre içerisinde 
bu mânaya göre de görev yapamamıştır. Geçen 
zaman bizi, Demokratik Parti olarak doğrula
mış, Birinci Erim Hükümetinin programı hak
kında, 5 Nisan 1971 tarihinde, partimiz adına 
yapılan konuşmada ileriye sürülen görüşleri 
haklı çıkarmıştır. 

Birinci Erim Hükümetinin iş babında kaldığı 
devrede : 

Emniyet ve asayiş; sıkıyönetim sayesinde bü
yük ölçüde sağlanmıştır. Ancak, çok zaman 
bâzı hükümet üyelerinin davranışları, maalesef 
tehlike mihraklarının kurutulması, huzuru bo
zan ve devlet hayatına kasdeden hareketlerin 
bir daha tekerrür edemiyeceği bir vasatın sağ
lanması istikametinde olamamıştır. Hattâ belirt
mek gerekir ki, bâzı icraat, sıkıyönetim makam-
larnrnn icraatına ters düşer mahiyette görün
müştür. 

Bu dönemde, Parlâmento ve Hükümet, müna
sebetleri de normal olmamıştır. Cumhuriyet 
Türkive'sinin geleneklerine ve Anayasanın 'kur
muş olduğu hiyerarşiye göre hür seçimler sonu
cu teşekkül eden meclislere dayalı ve bu mecli
sin murakabesinde bulunan bir hükümetin var
lığı esastır. Halbuki Birinci Erim Hükümeti, ku
ruluş, zihniyet ve davranış bakımından, bu mâ
naya ters düşmüştür. «Hükümet emrinde bir 
Meclis» düşünce ve davranışı, Parlâmento - Hü
kümet münasebetlerini çıkmaza sokmuştur. 

Birinci Erim Hükümeti, Hükümet progra
mında kendisine «Reform Hükümeti» vasfını 
vererek ortaya çıkmıştır. Hükümet programına 
göre, reformlar için «aşamalı bir strateji» uy
gulanacaktı. Bu stratejinin ilk aşaması altı ay 
olacaktı. Bu altı aylık bir aşamada, ilk üç re
form, (Toprak, millî eğitim ve malî reformlar) 
hakkında kesin kararlar alınıp, bunların hemen 
uygulanmasına geçilecekti. Aradan geçen 8,5 
aylık süre içinde Parlâmentoya, «reform tasa
rısı» adı altında sadece «Toprak reformu önted-
birler tasarısı» sevk olunmuştur. 23 . 9 . 1971 
tarihinde Sayın Erim, sıkıyönetimin uzatılması 
münasebetiyle yaptığı konuşmada, «Yarından 
itibaren reform tasarılarını birbiri ardısıra Bü
yük Meclise takdim edeceğiz» dediği halde, bu 
tarihten sonra da her hangi bir «reform tasa
rısı» Parlâmentoya sevk edilmemiştir. 

Bu dönem içinde, memleketin ihtiyaçlarını 
karşılıyacak, halledilmesi icabeden önemli me
selelerini çözecek diğer kanun tasarılarının da 
Parlâmentoya sevk edildiğini iddia etmek müm
kün değildir. Hele sevk edilip, akabinde geri 
alınan tasarılar ve asla tervici mümkün olmı-
yan bu tutum, siyasi, sosyal ve bilhassa ekono
mik hayatta tahribat dahi yapmıştır. Buna, 
Emlâk Alim Vergisi hakkında sevk edilen tasa
rıyı bir misal olarak gösterebiliriz. 

Bâzı Hükümet üyelerinin birbiriyle çelişen 
memleket gerçeklerine ters düşen, hattâ bir mâ
nada ideolojik davranış, beyan ve kararları, 
sosyal ve iktisadi hayatı çıkmazlara sokmuş, 
memleketin içinde bulunduğu iktisadi krizin 
artmasına ve ağırlaşmasına vesile olmuştur. 

Yatırımlar durmuş, özel teşebbüs küstürül
müş, özel kaynak ve sermaye ürkütülmüştür. 

Gizli ve açık işsizlik daha da artmıştır. Bu
gün resmî beyan ve rakamlara göre işsiz sayısı 
'ilki milyonu geçmiştir. 

Fiyatlar, büyük bir süratle yükselmiş, ha
yat pahablığı, geçim sıkıntısı artmıştır. Hayat 
pahalılığı, Personel Kanununun getirdiğini, faz-
lasiyle alıp götürmüştür. 

Türk memuruna, memnuniyet yerine tedir
ginlik getiren Personel Kanununun aksaklıkları 
giderilememiştir. 

Suiistimallerle, müessir ve açık bir mücade
le yapılamamıştır. 

Yapılan İsrarlı ikazlara rağmen, idareyi te
dirgin eden, 12 Mart muhtırası ile de ideolojik 
bakımdan bağdaştırılması kolay olmıyan tasar
ruf1 ara ve tâyinlere devam olunmuştur. 

Yukarda Türkiye'nin 1971 yılında iki büyük 
siyasi bunalım geçirdiğini söylemiştik. 1971 yı
lında geçirilen «Sonbahar siyasi buhranı», açık
ça belirtmek gerekir M, biraz da. Hükümet Baş
kanının, daha evvelce hâdiselere teşhis koyama
mağından, bu hâdiseleri doğru değerlendireme
mesinden ve tutarlı hareket edememesinden ile
ri gelmiştir. «Rejim buhranı» şeklimde gelişen 
bu buhranın bugün için geçiştirildiği zannedil-
se bile, bu buhranın siyasi ve iktisadi hayatta 
bıraktığı, uzun zaman giderilmesi mümkün ol
mıyan derin yaralar ve pürüzlü meseleler mev
cuttur. 

Birinci. Erim Hükümeti, kuruluşunda yapı
lan hatalar yüzünden ahenkli ve tutarlı bir hü
viyette doğamamış ve 12 Mart sonrasında ken-
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dişine açılan krediyi iyi bir şekilde değerlendi
rememiştir. îgbaşında kaldığı süre içerisinde, 
kendisine vücut veren 12 Mart muhtırasının 
ikinci maddecimde belirtildiği çekikle, meseleleri 
partilerüstü ve tarafsız bir anlayış içerisinde 
ele alamamıştır. Bu sebeple, geçen zaman için
de süratle yıpranmış, Türk toplumunun içinde 
(bulunduğu sosyal ve ekonomik huzursuzlukları 
giderememiş, kamu oyunu umutsuzluktan kur-
taramamıştır. 

Nihayet bu Hükümet için, oııbir bakanın bi
linen gerekçe ile toplu halde istifaları neticesin
de, toptan istifa etmekten başka çare kalmamış
tır. Bu bir dağılma ve tükenmedir. Zamanında 
istifa bu tükenmişliği belki onliyebilirdi. Zira, 
Meclisimizce de hukuki bir güvensizliğe mâruz 
kalmamıştır; kendi kendini tüketmiştir. 

Devlet ve Millet olarak, 12 Mart 1871 nokta
sında hangi meselelerin karşısında bulunuyor
sak, ikinci Erini Hükümetinin programının mü
zakere edildiği su anda da, ayın meselelerle kar
şı karşıya bulunmaklayım. Hattâ bir mânada, 
geçen saman, meseleleri daha da ağırlaştırana, 
Demokratik Anayasa nizamı bakımından, Hükü
metin kuruluş talihinden çok gerilere gidilmiş
tir. 

Bugün Türkiye'ınmn içinde bulunduğu du
rum kalın çizgileriyle budur. Bu durumdan 
biran önce kurtulmak, demokratik kuralların 
tam. ve kâmil mânasiyle iller hale gelmesini sağ*-
lamak hepimizin görevidir. Bu millî bir arzu
dur. Milletimiz bunu beklemektedir. 

önemli olan bu gerçeğe ulaşabilmek için ta-
kibedilecek yolu iyi tâyin edebilmektir. Bu 
yol demokratik Anayasa kuralları içinde vardır. 
O halde demokratik Anayasa kuralları içinde 
görev yapacak, güçlü ve inandırıcı bir Hüküme
tin kurulması esastır. Bu Hükümet gerçek an-
lamiyle güçlü ve inandırıcı olmalıdır. Gücünü 
ve desteğini Parlâmentomuzdan almalıdır. Par
lâmentomuz millî itimada, millî desteğe sahip
tir. Bu konuda Birinci Erim Hükümetinin ku
ruluğu, çalışmaları ve 8,5 aylık dönemi içinde 
yaşanmış olaylar doğru değerlendirilmeli ve 
gerekli dersler çıkarılmalıdır. 

Birinci Erim Hükümeti kendini, kuvvetli, 
inandırıcı, tarafsız ve partiler üstü bir Hükümet 
olarak takdim etmişti. Kuruluşu itibariyle 
Meclisler dışı üyeler çoğunluktaydı. Teknis

yenler siyasi hizmete çağrılmıştı. Böylece par
tilerüstü Hükümet kurulmuştur. Bu noktada 
«parülorüstü tutum» ibaresinin partilerüstü 
Hükümet şeklinde ele alındığına ve yanlış yo
rumlandığına işaret etmek isterim. 

12 Mart muhtırasında yer bulan inandırıcı 
ve kuvvetli Hükümet meselesini bu açıdan tah
lilde fayda mütalâa etmekteyiz. 

Anayasamızın 102 nci maddesine göre Baş
bakan T, B. M, Meclisi üyeleri arasından atanır. 

Bu maddeye göre aslolan Hükümet teşkilin
de Başbakanın atanmasmdır. Zira, Hükümeti 
meydana getiren kurul üyelerini seçmek hakkı 
Başbakan tâyin olunan zata aittir. Demokratik 
parlamenter rejimlerde işleyiş böyledir. Bun
dan dolayıdır ki Hükümetler Başbakanın ismiy
le anılırlar. Nitekim bugün de Birinci Erim, 
ikinci Erim Hükümetleri diye anmaktayız. 

102 nci maddenin gerekçesinde (Hiç olmaz
sa Başbakanın seçmenler önünde sorumluluğu
nun tecelli edebilmesi için) kaydı vardır. Bu 
gerekçeden de anlaşılmaktadır ki seçmenler 
önünde dahi önde gelen sorumlu, Başbakanın ta 
kendisidir. Anayasanın 102 ve mütaakıp mad
delerinin tamamı bu istikamette tedvin olunmuş
tur. öyleyse kuvvetli ve inandırıcı bir Hükü
metin meydana gelebilmesi için evvel emirde 
Başbakanın kuvvetli ve inandırıcı olması lâzım
dır. Oysa Başbakanın gerek Parlâmento içinde 
gerek Parlâmento dışında vâki beyanları, tutum 
ve davranışları sözü geçen bu iki vasıf bakımın
dan bizi düşündürmektedir. 

Anayasanın 58 nci maddesindeki aslî mâna
ya göre Parlâmento, esasında siyasi partilerden 
terekkübeder. Ve aslında da Hükümetler siyasi 
partilerden kurulurlar. Bu esas muvacehesinde 
partilerüstü Hükümet deyimini mânalandır-
makta güçlük çekiyoruz. 

Bizim sistemimize göre Hükümetler ya sadece 
bir siyasi partiye dayanırlar, ya da birkaç siyasi 
partiye dayanmak suretiyle koalisyon hükümet
lerini meydana getirirler. Bir siyasi teşekkül 
çoğunlukta ise ve bu çoğunluğu ile güven oyu 
alabilecek güçte ise o çoğunluk partisi tarafın
dan Hükümet meydana getirilir. Bu hal yoksa 
birden fazla partinin iştiraki bir Hükümetin ku
rulmasını gerektiriyorsa bu takdirde de koalis
yon meydana gelir. 
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Tek partiye dayanan Hükümetin Başbakanı 
için aslolan, partisinin program ve seçim beyan
namesini esas alarak ve bunu gerçekleştirebiL 
cek arkadaşlarını da seçerek Hükümeti teşkil et
mesidir. 

Başbakan, bu takdirde dahi tam yetkiyle mü
cehhez değildir. Tüzüğüne göre yetkili organ-
lariyle istişare yapmak mecburiyetindedir. Yet
kili organlarının arzu ve temayüllerini parti içi 
tesanüdü nazara almak zorunluğuyla karşı kar
şıyadır. Yani Hükümet teşkilinde Başbakan, 
bir değil birden fazla kayıtlara tabidir. 

Koalisyonda ise genellikle Başbakan diledi
ğini Bakanlar Kuruluna almak imkânına sahip 
değildir. Koaliasyon kanatlarını teşkil eden 
partilerin gösterdikleri zevatı kabinesine alma
ya mecburdur. Zira, koalisyon asgari mânada 
bir anlaşmaya müstenittir. Bu anlaşmanın te
melini de siyasi partilerin millete vâki taahüt-
lerinir. haddi asgarisi teşkil eder. Öyle ise Ba
kanlar Kuruluna girecek üyelerin bu haddi as
gariyi gerçekleştirebilecek güçte olmaları lâ
zımdır. Yani o siyasi partilerin kendi görüşle
rine nazaran kuvvetli inandırıcı oldukları kabul 
edilen kişiler Bakanlar Kuruluna verilir. 

Bütün bunlardan çıkan netice şudur ki, koa
lisyon Başbakanı serbest iradesine dayanan bir 
seçim hakkına sahip değildir. Böyle bir hükü
metin programını da Başbakan dilediği hudut
larda çizmek imlânı içinde değildir. 

Sayın Nihat Erim'in her iki hükümetin 
teşkilinde de bu nevi kayıtlara bağlı olduğunu 
kimse kabul edemez. Sayın Erim ilk hüküme
tini teşkilde partilere dönmüş, sizin içinizden 
istediğim kadarını ve sadece istediklerimi Ba
kanlar Kuruluna alırım, benim seçme hakkına 
müdahaleniz bahis konusu olamaz, demiştir. 
Hükümete katılan siyasi partiler de bu talebi 
kabul etmişlerdir. 

Ayrıca Sayın Nihat Erim, hükümetine ka
tılan siyasi partilere, benim programıma karı
şamazsınız, sizlerin programınız ve seçim be
yannameleriniz beni ilgilendirmez. Sadece ken
di görüşüme uygun bir hükümet programı ha
zırlarım, siz de bunu tasvibedersiniz, demiştir. 
Hükümetine katılan siyasi partiler bu konuda 
da Saym Erim'e açık beno vermişlerdir. 

Bundan çıkan mâna şudur : Sayın Erim, 
hiçbir kayda ve şarta tabi olmadan Başbakan 

olmuştur. Öyleyse kendi hükümetini kendi ser-
;est iradesine göre seçmiş, programını da bu 
esasa uygun olarak hazırlamıştır. 

Durum bu olunca, eleştirilerimizde sık sık 
Sayın Başbakanın konuşmalarına ve tutumuna 
atıflar yapmaya mecbur kalacağız. Eleştirile
rimiz bu tutuma yöneltilmiş olacaktır. 

işte Sayın Başbakanın, bakanları seçme ve 
programı hazırlama yönünden sahibolduğu go-
niş imkânları sonunda, kurulup güvenoyu almış 
olan Birinci Hükümeti içinde, kısa zamanda 
ihtilâflar başlamış ve zaman içinde şiddetini 
artırmış, istifalar başgestermiştir. Boşalan ba
kanlıkların yerine yeni bakan tâyini için Ana
yasamızın koyduğu 15 günlük süre, Anaya:»?-
anlayışı dışında kullanılarak, Bakanlar Kurulu 
dama taşı gibi oynatılmışlardır. Arkasından İ l 
Bakanın istifası vukubulmuştur. Bu bakanla
rın istifa gerekçeleri incelendiğinde, kendile
rinin Başbakanla ters düştükleri görülür. Oy
sa Sayın Başbakan Türk kamuoyuna bu kişileri 
beyin takımı olarak takdim etmiştir. Bu beyin 
takımının istifasını ise Sayın Erim (duruma 
muttali oldum) diye karşılamıştır. 

Demek ki, Sayın Nihat Erim'in her türlü 
kayıt ve şarttan azade olarak serbest iradesiyle 
seçtiği ve beyin takımı diye nitelendirdiği ba
kanları için tyle Sayın Erim, kuvvetli ve inaü-
dırıcı bir Başbakan olarak kabul edilememiş
tir. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış
lar.) 

Kuvvetli ve inandırıcı bir Başbakan, kuvvet
li ve inandırıcı kişileri seçmek hakkına kayıt
sız şartsız sahifbolduğu halde Başbakan bu im
kânı dahi kullanamamıştır. Kaldı M, bizim gö
rüşümüze göre kuvvetli ve inandırıcı bir hü
kümet Başbakanının şartsız ve kayıtsız seçme 
hakkıyla terMbolunan bir hükümet değil, siyasi 
partilerin ortak görüşlerine dayanan bir hükü
met kuvvetli ve inandırıcı hükümettir. Ancak 
böyle bir hükümet için parlâmentoya dayalı 
hükümet, deyimi kullanılabilir. 

Siyasi partiler, siyaset hukukuna göre prog
ramları ve seçim beyannameleriyle millete taah
hütte bulunurlar. Bu, milletle siyasi pa?tiler 
arasında hukukun deyimiyle bir mukavcledi:. 
Sayın Erim, siyasi partilerden bu mukavele 
İhlâlini hiç değilse imhalini istemekle kendisi ü 
olduğu kadar siyasi partileri de Anayasanın 56 
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ncı maddesinin paralelinden ayırmaya çalışmak
tadır. 

Muhterem arakada şiarım; 
Partilerüstü hükümet formülü ürerinde bir 

başka yanı daha ortaya koymak lüzumunu his?-
sediyorum. 

Adalet Partisi çoğunluktadır. Binaenaleyh, 
Hükümetin içinde çoğunlukta olması Parlâmen
tonun terekküp tarzının icabıdır. Mtekim Sayın 
Erim ilk hükümetinde bu partiden 5, sonraki 
hükümetine de 7 kişiyi almıştır. Fakat Sayın 
Erim ilk hükümetini dışardan aldırı ikinci hü
kümetine de hem dışardan ,hem de Kontenjan 
Grupundan aldığı bakanlarla Adalet Partisini 
hükümet içinde azınlıkta bırakmak gayesini 
gütmüş ve bunda muvaffak da olmuştur. Parlâ
mento dışımdan bakan almak 102 nci maddenin 
müzakeresi sırasında serd edilen fikirlerden ve 
bu maddenin gerekçesinden de anlaşılacağı veç
hile istisnai haldir. Sayın Erim bu istisnai hali 
çoğunluk partisini kabinede azınlıkta bırakmak 
için kullanagelmiştir. Bu hali müşahhas olarak 
ortaya koymakta fayda Vardır. 

'Sayın Erûm Başbakan olabilmek için C.H.P. 
den istifa ettirilmiştir. Yani, tarafsız bir başba
kan değil, tarafsızlaştırılmış bir başbakan ol
muştur. (D. P. sıralarından, alkışlar) Nitekim, 
kendileri televizyona verdikleri mülakatta 
(Ben filhakika O. H. P. den istifa ettim, ama, 
bu benim 40 yıllık fikirlerimi ret mânasına gel
mez) demiştir. Hükümetline Parlâmento dışın
dan bakan seçerken bu kırk yıllık fikirlerle ha
reket ettiği de bir gerçektir. (D. P. sıralarından, 
alkışlar) 

Meclisimizdeki oranın tersine Hükümet için
de 0. H. P. temayülünde olanlar çoğunlukta
dır, A. P. liler azınlıktadır. İkinci hükümette 
de durum aynıdır. Bugünlkü hükümetin de du
rumu aynıdır ve bugünkü hükümetin yakasının 
altında altı oklu rozet vardır. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Ayıp be.. 
Ne ilgisi var bunların? 

FERRUH BOZBEYLÎ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; Çok partili siyasi rejimlerde 
hükümetlerin siyasi partilerle olan ilişkileri fev
kalâde önem taşır. Birinci Nihat Erim Hükü
meti programı üzerinde grupumuz görüşü Bü
yük Meclise sunulurken ifade ettiğimiz bir hu
susu tekrarlamakta fayda buluyoruz. 

I Hükümete katılan partiler; Hükümetin ne 
içindeyim, ne de dışındayım zihniyetiyle hükü
metlerde görev almışlarsa bu hükümetlerin is
tikrarlı, müessir, devamlı olmaları mümkün de
ğildir. Bu teşhisimiz zaman içinde doğruluğunu 
ispatlamış ve bir hükümet için çok kısa olabile
cek bir sürede Birinci Erim Hükümeti çekilmek 
zorunluğuyla karsı karsıya kalmıştır. O zaman
ki teşhisimizi tekrar ediyoruz ve bu hüküme
tin de aynı durumla karşı karşıya kalacağını 
ifade etmek istiyoruz. Zaman içinde cereyan et
miş olan hâdiselerin ışığı altında durumu baş
ka türlü mütalâa etmekte de güçlük vardır. Bu 
konuda cereyan eden karşılıklı söz düellosu he
pinizce malûmdur, bu şahsi çekişme Cumhuri
yet Savcılığının dosyalarına intikal etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, konuşmanız 
yazılı olduğu için izin alayım efendim. 

Sayın Bozbeyli'nin konuşması yazılıdır. Ya
zılı konuşmasının bitimine kadar devamı husu
sunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Muh
terem arfeadaşlanm; Partilerüstü hükümet for
mülü konusunda görüşlerimizi arz etmeye de
vam ediyoruz. 

Partilerüstü tutum ve anlayışla hareket ede
bilmek için mutlaka partilerüstü bir hükümet 
düşünmek zaruri değildir. Partilerarası bir te
sanütle bütün partilerin Önem ve öncelik verdi
ği meseleleri ve görüşleri bir araya getirmek ve 
partilerarası temel meseleler ittifakı yaratmak 
mümkündü, bugün için de mümkündür. 

Partilerimizin önemli zamanlarda ve memle-
ıketimiz için öncelik taşıyan sorunlarda anlaşa-
mıyacağı fikrinden hareket etmek yanlıştır. 
Partiler noktai nazar demektir. Partiler görüş 
açısı demektir. Partiler olmasa memleketi daha 
iyi idare ederdim düşüncesi, mektepsiz maarif 
idaresi düşünmek olur. Türk toplumunun çok 
partili siyasi gerçeği kabul edişinden bu yana 
çeyrek asır geçmiştir. 25 yılın gerisine gidilme
melidir. 

Diğer bir nokta da şudur : Partilerüstü hü
kümet politika üstü bir hükümet demek değil
dir. Aksine partilerüstü hükümetin bir politi
kası vardır. Ancak bu politika partiler politi-

I kası değil, değişik çevrelerden gelmiş kimsele-
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rin şahsi politikalarıdır. Böylece partiler dışı 
şahsi politika partiler politikasının üstüne çıka
rılmakta/dır. Bunun en taze misalLşudur : Sayın 
Erim Ticaret Bakanının şahsını özel teşebbüs 
çevrelerine teminat olarak göstermektedir. 
«Özel sektör onun şahsında güven bulacak ve 
eski tartışmalar kalkacaktır» diyor. Sayın Ti
caret Bakanı özel sektör için bir teminat olabi
lir. Ama Sayın Bakanın bu göreve devam ede
bilmesinin teminatı nedir? Önemli olan budur. 
(D. P. sıralarından, alkışlar) 

Partiler ve Meclisler dışından gelen şahısla
rın da bir politika görüşü vardır, demiştim. 
Fakat şahsidir, şu veya bu parti istikametinde 
olabilir, tamamen özel olabilir, hattâ aşırılıkları 
dıa ifaide edebilir. Nitekim olmuştur. Birinci 
Hükümet denemesi ortadadır. Şahsi politikaları 
telif etmek partilerarası temel sorunlar ittifakı 
kurmaktan daha zordur. Bu gerçek de ortaya 
çıkmıştır. 

Koalisyon denemelerinin mahzurlarını gide
rici tedbirler almak iradesini göstermek yerine 
müesseseden vazgeçmek yanlışjtır. Vasıta iyi ça
lışmıyor diye vasıta tahribedilemez. Önemli olan 
onu iyi çalıştırabilme iradesini ortaya koyabil
mektir. Tekrar ediyoruz; Anayasamız iki türlü 
hükümelt düşünmüştür : 

1. iÇoğunluk partisinin tek başına kurabi
leceği bir hükümet., 

2. Birden ziyade partinin ortak hükümeti. 
3 ncü şık istisnadır. Seçim zamanlarına mün
hasırdır ve adı da «Geçici Bakanlar Kurulu
dur.» Genel seçimlerden önce Adalet, İçişleri ve 
Ulaştırma bakanları çekilir ve yerlerine T. B. 
M. Meclisinin bağımsız üyeleri arasından atama 
yapılır. 

Anayasamız Meclis dışından bakan alınma
sına da imkân vermiştir. Fakat bu hal istisna
dır. Maddenin gerekçesi açıktır. Anayasamız 
budur. Biz «partilerüstü hükümet» formülünün 
Anayasa kitabında yerini bulamadık. 

«Partilerüstü hükümet» bir yönüyle de «Mec-
lislerüstü hükümet» anlamına gelir. Meclislerin 
büyük çoğunluğunu siyasi gruplar teşkil etmek
tedir. Bu formül parlâmentoya karşı hükümet 
üstünlüğü, hükümet içinde de şahıs üstünlüğü 
imajını vermektedir. f 

îBu noktada şu cümleyle ifade edilen görüşe 
dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi okuyacağım 

paragraf Saym Cumhurbaşkanımızın parti baş
kanlarına, Meclis başkanlarına göndermiş oldu
ğu yazıya efe olarak gönderilen nottur. 

Yalnız, burada bir açıklama yapmak iste
rim. Bildiğimize göre bu not, daha evvel Birin
ci Erim Hükümeti zamanında ve 11 üyenin de 
istif asından önceki bir zaman içinde hazırlan
mış ve Hükümete iştirak ©den partilere gönde
rilmiş olan yazının aynıdır. Zaten 11 üyenin is
tifasından sonra yayınladıkları istifa gerekçele
rinde de bu husu'sa temas edilmiştir. Yani, esas 
olan Cumhurbaşkanının göndermiş olduğu yazı
ya ekli metin Sayın Erim'in görüşüdür. 

îşte bu metinden bir bölüm okuyorum : «Hü
kümette üyesi bulunan partiler bu üyelerin par
tilerüstü bir hükümette çalışmakta oldukları 
gerçeğini kabul ederek bu üyelerden hükümet 
içinde parti temsilcisi gibi hareket etmeler'ini 
istemeımeli ve beklememelidirler. Bu bakımdan 
bu üyeler özellikle parti programlarının, ya da 
seçim bildirilerinin sınırları içinde hareket etme 
yükümlülüğünü taşımıyacaklardır. Hükümetin 
hidbir icraatı, verdiği üyelerden dolayı her han
gi bir partiye maledilemez.» 

!Bu görüş bize göre, partisiz bir yönetim gö
rüşüdür. Bu görüşün demokrasilerde yeri yok
tur. Buna bizi mecbur eden bir durum da yok
tur. 

Zira; 12 Mart Muhtırası Anayasamızı yürür
lükten alıkoymamış tır. Aksine, Anayasa içinde, 
demokratik kurallar içinde bir çözüm yolu iste
miştir. Bu noktada Sayın Erim'in 12 Mart Muh
tırasını yanlış yorumladığını bir kere daha ifa
de etmek isterim. Bu konuda kendi beyanı şöy
ledir : Aynen arz ediyorum. «Silâhlı Kuvvetler 
el koymuş olsalardı, el koyduk bitti. Bitti her 
şey. Sorumluluk bizim üzerimizde derler. Bir 
Başbakan bulurlar. O Başjbakan bir yere hesap 
verecek olurdu. Belki şekil bakımından daha 
kolay olurdu. Bunu yapmadılar. Parlâmentoya 
bırakırlar.» Biz karışmıyoruz artık ne yaparsa
nız yapın derler - o da kolaydır. Başbakan olan 
zat Parlâmentoyla işini halleder veya edemez. 
Edemediği zaman bırakır gider. Hatırlarsınız 
ben 27. Ekimde bırakıp güdemedim. İstifamı Sa
yın Cumhurbaşkanı kabul ötmedi. Ben de geri 
almaya kendimi mecbur hissettim. Demekki bi
zim içinde bulunduğumuz durumun kendisinde 
bir çelişki var. Bunu bilmek lâzım.» 
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Sayın Erim böyle söylüyor, görüşü de bu. 
Bizce bu görüş, hatalı bir yorumun sonucudur. 

12 Mart Muhtırası bir çelişki yaratmamıştır. 
Açıktır, iki şıklı değildir.- Tek şık ortaya koy
muştur, çözümü tamamen Meclislere bırakmış
tır. 

ISayın Erim, «Ben Ibu sözleri 7 Aralıkta söy
ledim, 12 Marttan sonra bu duruma geldik» di
yorsa, bununla bizi teyidetmiş olur. 12 Marttan 
7 Aralıca geliş bir gerilemedir ve Sayın Erim'in 
Birinci Hükümeti bu gerilemenin sorumlusu
dur. Bu partilerüstü hükümet formülünün ese
ridir. 

ISayın Erim 12 Mart Muhtırasını yanlış yo
rumlamıştır. 8,5 aylık dönem içinde Erim Hü
kümeti memleketlimizi siyasi şartları bakrmınr 
dan kurulduğu günden daha gerilere götürmüş
tür. 

i!|te böyle olur Sayın Erim; dediğiniz doğ
rudur, bu i)|!te bir çelişki vardır- Biz de zaten 
(bunu söylemek işitiyoruz. Bu parltilerüstü Hü
kümet neıv iead bir şey, tatbikatı yok. Gö-
nülsliilz verilen oyu, geri almak için herkes uy
gun bir zaman kolluyor. Sayın Erim, «gelecek 
sefer buna dikkat etmek lâzım» diyor ama, 
partilerüstü Hükümet formülü yine rağbette. 
Ama şikâyetler yine devam edecek ve Başba
kan verilen beyaz oylan yine başkakmcı ya
pacaktır. Paribilerfiiistıü Hük'ümisib denemesi ya
pılmış ve başarısızlığı salbit olmuştur. 8,5 aylık 
devre genellikle, buhranlar, (bunalımlar içinde 
geçmdlftir. Buhranları dondurma operasyon
ları da bir 'tedavi tesiri göstermemiştir. Par-
'bülıerü'sitıü Hükümet değil, parıbilerarası bir 
giüç ve dayanışmaya ihtiyaç vardır. Gönıüteüız 
(aylarla bir Hükümet ğüc kazanamaz 

Partileri birbiriyle uzlaşmaz, anlaşmaz gös
termek de balbalıdır. Çok partili parlömanter 
demokratik düşünceyi de zarfa uğratır. Ana
yasamız açlıktır : «Siyasi partiler, ister iktidar
da olsunlar ister muhalefette olsunlar demok
ratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.» 

Anayasamızın bu açık hükmü karşısında 
ıSayın Barbakanın gömüşlerini ifade eden pa
ragrafı bir kere daha okumak ihtiyacını du
yuyorum. Paragraf şu : «Hükümete üyesi bu
lunan partiler, bu üyelerin paritilerüstü bir 
Hükümette çalışmakta oldukları gerçeğini ka
bul ederek, bu üyelerden Hükümet içinde 
parti temsilcisi gilbi hareket etmelerini: iste-
momeli ve beklememelidir. Bu bakımdan bu 
üyeler, öızellikle parti programlarının, ya da 
seçim bildirilerinin sınırları içinde hareket et
me yükümlülüğünü taşıımıyaoaklardır. Hükü
metin biıçJbir icraatı, verdiği üyelerden dolayı 
her hangi bir partiye mal edilemez» 

Parti programlarının ve seçim bildirilerinin 
sınırları içinde hareket etme yükümlülüğünü 
taşımayacaklardır. Bu, parti hukukundan vaz
geçme davetidir. Bu, partilerden ve gönül
lerinden tâviz istemektir. Partiler, kendi fel
sefe ve programlarından ayrı farzedilemez. Re
jimden tâviz verilerek rejim kurtanlamaz. 
(D. P- sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Burada Sayın Erim'in bir düşüncesine daha 
temas etmiek işitiyorum. Başbakan düyorki, 

«Simidi parti liderlerinin esas tercihi yapması 

Sayın Erim aydınlara hitabederek diyor ki : 
«12 Mart Muhtırası niçin verildi? Bu soruyu ay
dınlar kendi kendilerine sık sık sormalıdırlar» 
Bize göre Sayın Erim bu soruyu kendi kendine 
sık sık sormalı ve mânasını doğru anlamaya ve 
değerlendirmeye çalışmalıdır. (D. P. Grupu sı
ralarından alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Partilerüstü hükümet konusunu bitirmeden 

bir hususa daha işaret etmek istiyorum. 
Partülerüstü Hükümeti gruplar içtenlikle 

destekliyemeslerr. Böyle bir Hükümete üye ver
seler dahi Hükümete sahip çıkamazlar, üye
lerinden], vazgeçedier, görfüşleriniden vazgeçemez. 
Nitekim 8 aylık deneme ficinde bu misal yaşan
mıştır- Bundan Sayın Erim'de şikâyetçi olmuş
tur. 

Bakınız şikâyetini nasıl anlatıyor : 
«Hükümet kurulsun, güvenoyu da ver. On

dan sonra çık efendim işte kamu oyuna da-
yanmıyan, halka dayanmıyan Hükümet de. 
Kiım o halka dayanmayan Hükümet? Neye ka
bul ettin, neye güvenoyu verdin? Vatansever
lik yaptın. Vatanseverlik yaptınsa vatanse-

«îsverliiğini sonuna kadar götür. Bu meydanda 
değil mi? Buradaki çelişki aşikâr. Halka da
yanmıyan Hükümet, hangisi o. Bdızim istifa 
eden Hükümetİmilz miydi? Siz Meclis olarak 
neye kabul ettiniz? Neye güvenoyu verdiniz? 
Gelecek sefer bıütlün bunlara dikkat etmek lâ
zım.» 
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lâzım. 12 Marttan önceki Parlâmento usulle
rine dönmek istiyorlarsa, apaçık 12 Mart Muh
tırasını verenlerin karşısına çıkıp söyleme
leri ve aralarında bunu halletmeleri gerekir.» 

ıSayın Erim'in tavsiyesi bu. 
iBir kere daha söyliyelim; 12 Mart Muhtı

rası Anayasayı ve Anayasada gösterilen Par
lâmento usullerini yürürlükten alıkoymaınıştır. 
ikincisi, Sayın Erim, Parlâmento usullerine sa-
hajp çıkmak istemiyor mu? Niçin «Parti lider
leri Parlâmiento usullerine dönmek istiyor
larsa» diye soruyor. Oylama bir Parlâmento 
usulü değil midir? «İBenim Hükümetim, Par
lâmentodan 321 güvenoyu aldı. ffiçlbjr Hükümet 
bu kadar çoğunluk sağlıyamami|tır» derken 
Parlâmento usulüne büyük rağbet gösterdiği 
halde, diğer Parlâmento usullerine karşı bu 
dıs'tiğna neden? Üdüncüaü, parti liderlerinin, 
Muhtırayı veyen Kumandanlarla oturup pazarlık 
ötmeleri, diye bir usul var mıdır? Kuman
danlar «kanunların ve kanuni makamların 
emendeyiz» dememi!|ler midir? Bu noktada 
Barakanın görev ve sorumluluğu yok mudur? 
işte Sayın Genelkurmay Başkanının beyana
tından bir cümle okuyorum- «öte yandan, Si
lâhlı Kuvvetler bugüne kadar Sayın Nihat 
Erjm Kabinesiyle olan münasebetlerinde yal
nız demokratik nizamı ve kanunlar çerçevesin
de hareköt etmiş ve bunun dışına çıkmamak 
ilcin büyük bir hassasiyet göstermiştir.» Ge
nelkurmay Başkanının beyanatı, bu. Bu du
rumda parti liderlerini kumandanlarla pazarlığa 
davet etmenin hukuk içindeki yeri nedir? 
Sayın Erim, «Demokratik rejim pazarlıkla 
ayakta tutulamaz» demişti. Bu söz doğru
dur. Fakat bu sözü evvelâ Sayın Erim'e ha-
farflJaltmaJk gerekir. 

Fartilerüstü Hükümet formülünün geçerli
liğine inanmıyoruz. Sayın Erim'inde tecrübesi 
ve şikâyetleri ortada. Zannediyorum partiler 
de bu giöıiüıiüi canı ıgönülisn benknliiyemiiysıoek-
îerdir. Ama, işte partilerüstü Hükümet Mecli
sin huıaurundadır. 

Muhterem milletvekilleri, 

Bir husus daha var. Bu, olağanüstü şartlar 
konusudur. Sayın Erim Birinci Hükümeti sıra
sında sık sık olağanüstü hallerden, olağanüstü 
şartlardan bahsetmiştir. Değişik zamanlarda 
«Her şey bir anda 12 Mart noktasına dönebi- | 

lir», «Devletimiz bir dış komplo ile karşı kargı
yadır.», «Henüz anarşinin kökü kazınmamış-
tır.», «Filistin'de komando eğitimi yapılıyor.», 
«Yılanım kafası heıniüz ezilmedi.» ve saire. 

Bir gerçeği ifade edelim ki, anarşi ve yan
gın tamamen söndürülememiştir. Bir dereceye 
kadar, belki sadece zararsız hale konmuştur. Bu 
arada Sayın Erim'in ifade ettiği bâzı hususlar, 
sadece söylenmiş, içyüzü açıklanmamıştır. 

Devletimizin mâruz kaldığı bu dış komplo 
nedir? Neden her şey bir anda 12 Mart noktası
na dönebilir? Yurt dışında komando eğitimi ya
pan gençler hakkında ne tedbir alınmıştır? 

Bunlara ilâveten Sayın Erim'in söylediği son 
bir konu daha vardır. Sayın Erim diyor ki : 
«Bu anarşik olaylar tekrar başlarsa, o zaman 
belki 12 Mart Muhtırası ve Sıkıyönetim de az 
gelir. Başka tedbirler düşünülmeye mecbur olu
nur.» 

Olayların tekrar başlaması ihtimali var mı
dır? Sıkıyönetimin yetersiz kalacağı bir ola
ğanüstü hal ne olabilir? Ve Sıkıyönetimden ile
ri başka tedbirler nelerdir? Bütün bunların ay
dınlığa kavuşması gerekir. 

Vatandaş bu konularda ciddî kaygılar için
dedir. Vatandaş soruyor: Millî birliğimizi ve 
bütünlüğümüzü tehdideden olaylar karşısında 
Devletimizin gücü nedir? Çok partili siyasi ha
yat devam edecek mi? Seçimler zamanında ya
pılabilecek mi? Vatandaş cevap bekliyor. Hattâ 
Meclisimiz dahi bu konularda ayrıntılı bilgilere 
sahip değildir. 

5 anarşist, askerî ceza evinden kaçtı. Hâlâ 
bulunamadı. Bu olayın içyüzü nedir? Olayda 
kimlerin dahli vardır? Başbakanın «Konuyu ır
galamayın» demesiyle iş bitiyor mu? (D. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bu konu
larda hiç değilse Meclisimize bir izahat verilme
lidir. Gizli bir yönü varsa, gizli celse imkânı İç
tüzüğümüzde derpiş edilmiştir. 

Konunun bir diğer yönüne daha temas etmek 
istiyorum. Bu da, bu vahîm ve ciddî sorunların 
takdim tarzıdır. Bu olağanüstü olaylar ve orta
ya koyduğu şartlar devamlı olarak hatırlatıl
makta ve olağanüstü şartların devam ettiği söy
lenmektedir. Bu arada olağanüstü şartlarda, 
olağanüstü usullerin uygulanacağı da ifade edil
mektedir. Sayın Erim «Ben olağanüstü şartların 
Başbakanıyım, olağanüstü şartlar biter, normale 
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dcnülürse, yeni bir Başbakan görev alır.» ds-
mektedü'. 

Ortaya konan mantıkî silsile ?udur: Olağan
üstü şartlar, olağanüstü usullerle aşılır. Bu se
beple normal şartların usullerinde İsrar edilme
melidir. Zaten partilerüstü Hükümet formülü, 
bu olağanüstü koşulların gereğidir. Bunun için 
partiler hukukunda İsrar etmemeli, 12 Mart ön
cesi Palâmento usullerine dönmek kolay değil
dir. Meclisler bu çalışma hızıyle bu reformları 
6 yılda çıkartamaz. Sevk edersin Meclise, ya ku
şa çevirirler, yahut budarlar. 

Siyasi partilerimizin programlarında yer al
dığı halde, bugüne kadar kendi içlerinden ve 
dışlarından gelen nedenlerle reformları başara
madıkları da bir gerçektir. (Bu ibare de Sayın 
Erim'in mektubundan alınmıştır.) öyleyse ne 
yapmalı? Tavsiye şu : Hükümet bu konuda Mec
lislere sevk edilmiş ve edilecek kanunların he
def ve teknik bütünlüklerinin bozulmadan gö
rüşülmesi ve kabulü için gerekli her türlü yar
dımı beklemektedir. Tavsiye de budur. 

işte olağanüstü şartlarnı gerektirdiği ola
ğanüstü tedbir ve usullerden birisi budur. 

Bu noktada görüşümüzü arz edelim. Biz ola
ğanüstü şartların Anayasa dışı olağanüstü usul
lerle asılacağını kabul etmiyoruz. (D. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) Olağanüstü usuller de
vam ettikçe, olağanüstü şartlar da devam eder. 
Olağanüstü şartlar, Anayasa usullerinin uygu-
lanmasiyle ortadan kaldırılır. Anayasamızda 
olağanüstü haller ve tedbirleri gösterilmiştir. 
Anayasa dışında bir olağanüstü şartlar hukuku 
yoktur. Sayın Erim, «Ben olağanüstü şartlar 
Başbakanıyım.» dediğine göre, Sayın Erim'in 
Başbakanlığının devamiyîe, olağanüstü şartla
rın devamı arasında bir paralellik kurulmasına 
fırsat verilmemelidir. 

Anayasa başımıza dert değildir. 12 Mart ön
cesinde bu kavgayı yaşıyanlar başarılı olama
mışlardır. Anayasamızda her buhranın çaresi 
gösterilmiştir. 

Değişiklikten önce, Anayasa için «Bu Ana
yasa lükstür. Bu Anayasayla Devlet idare edil
mez.» denmişti ama işte gerekli değişiklikler ya
pılmıştır. Anayasamız yetersiz değildir. Anayasa 
dışı tavsiye ve telkinlerden vazgeçilmelidir. 

Muhteremi arkadaşlarım,, 
2 mıci Enim Hükümetinin programı, şekil ve 

tertip bakımından, şimıdiye ikaidar gördüğümüz ! 

programlardan farklı bir hüviyettedir. 
Elimizdeki metin başka metinlere 'atıf yap

makta ve diğer metinlerle biıiliktıe uygulanaca
ğı da ifade edilmslktıedir. 

Bu sebeple, ıbu programla birlikte : 
1. — 12 Mart 1971 muhtırasını, 
2. — Birinci Erim Hükümetinin programını, 
3. — Cumihurtbaışkannıın Başbakana ve parti 

başkanlarına gönderdiği 7 . 12 . 1971 tarMi 
mektubun ekini - ki, bu ek, ıSayın Erim'in Bi
rinci Hükümetine iştirak ©den partilerin baş-
kanlariyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanına, 
Ekim 1971 de Bıaşbakan taraflından gönderilen 
metnin aynıdır. - nazarı itibara almak gerek
mektedir. 

Burada bir noktayı önemle işaret etmek is
teriz. Her ne kadar ikinci program, birinci 
programım bir devamı olarak gösterilmek iste
niyor ilse de, ikinci programda birinci progra
ma, Sayın Erim'in bâzı beyanlarında da hem 
birinci hem de ikinci programa ters düşen mü
teaddit hususlar bulunmaktadır. İkinci Erim 
Hükümetinin programı ve bu programın daya
nağı olarak gösterilen metinler arasında çeliş
kiler ve derin görüş farikları vardır. 

Acaba bu birbirine ters düşen metinlerin ve 
görüşlerin hangisine itibar olunacaktır? Han
gisi uygulanacaktır? Birbirine ters düşen metin 
ve beyanları bir arada uygulamak mümkün mü
dür? ikinci programı binincinin devamı olarak 
görmslk mümkün değildir. 

Birinci programda sonradan gördüğümüz 
hatalar düzeltildi ve yeni bir metin hazırlandı 
denseydi; hiç değilse, samimiyetten uaaklaşıl-
mamış olurdu. 

Mevcut ve mer'i Anayasamız muvacehesinde, 
bir Hükümet programı neye dayanmalıdır? 
Eğer Anayasanın üstünlüğüne ve demokratik 
hukuk devleti ilkelerine samimiyetle inanıyor: 
ve onu tesis etmek, kökleştirmek istiyorsak, bu 
sualin cevabını vermek mecburiyetindeyiz. 

Bir hükümet programı, bütün milletin «as
gari müşterekleri» olan Anayasaya ve onun 
gösterdiği esaslara dayanmalıdır. Ayrıca, bir 
hükümeti kuram partinin veya partilerin prog
ramlarınla ve seçim beyannamelerine dayanma
lıdır. Eğer o hükümeti birden fazla partinin 
üyeleri meydana getiriyorsa, o parMîer anasın
da yapılan anlaşmaya ve varılan muıtıaJbakate ve 
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bunu balgelyen bir ımetne dayanmalıdır. De
mokratik hukuk devletimde ve Anayasa niza
mında bir Hükümet programının bunlardan baş
ka dayamağı olamaz. Anayasanın çizdiği de
mokratik bir rejimde, muhtıralar, direktiifler 
ve emirler Hükümet programlarının mesneıdind 
teşkil ©demezler. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Böyle bir tarz ve tutumun 
Devlet hayatımıza girmesi ve devam etmesi, 
demokratik bakımdan son derece üzücü ve dü
şündürücüdür. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İkinci Erim Hükümetinim programı hakkın

daki ımıüşıahadelerimizi, detaya inmeden prog
ramdaki sıraya uygun olanak, şöyle özetMyebi-
üıriz: 

Birinci programda, Hükümet «Reform Hü
kümeti» olarak vasıflandırılmış idi. İkinci prog
ramda ise, «Partıilerüsitü Hükümet» olanak va-
ısıflandmlmı«for. 

Esasen, birinci Hükümette de partiler üstü 
oluş iddiası vardı. 

Birinci programda «Kalkınmamızda kanma 
ekonomi düzeni esas olacaktır.» ıdenildiği hal
de, karma ekonomimin muhtevasının ne olduğu 
anlatılmamıştı. Bdıriınci Erim Hükümeti karma 
ekonomi anlayışı bakamından, kamu kesimin© 
daha fazla ağırlık vermiş, «daha ziyade devlet
çi» ve «daha ziyade sola dönük» bir laniayış İH© 
meselelere yaklaşmıştı. 

Birindi Eriım Hükümeti devresinde, özel sek
töre cephe alınmış, yatırımlar teşvik edilme
miştir. Serbest piyasaya müdahale edilmiş, eko
nomik ve ticari hayat, iktisadi kuralılarla de
ğil, idari ve resmî yasaklarla tanzim edilmek 
fetsnmiş'tir. 

ihracatı teşvik etmek, artırmak ve dış tica
reti tanzim etmek maksadiyle kurulan «Dış 
Ekonomik İlişkiler Bakanlığı» koyduğu kayıta 
larla dış ticareti çıkmaza sokmuş, yurt ekono
misi için zaruri olan ithalâtı da, yıllardan beri 
artırılması istenen ve teşvik edilen ihracatı da 
engellemiştir. 

İkindi programda, birinci programa nazaran, 
ekonomik politika ve «karma ekonomi» anlayışı 
bakımından da görüş farkı vardır. 

İkindi progriamda karma ekonominin hudut 
ve şümulü çizilmiştir. Bu konuda : 

« ... Ekonominin kamu kesimiyle özel kesimi 
birlikte yaşıyacak, her iki kesimin yatırım faa

liyetleri sonucu plân ve programların öngördü
ğü kalkınma hedeflerine ulaşılacaktır. Özel ser
mayenin kalkınma plânlarına uygun yatırımla
ra yönelmesi için gerekli güven ortamının sağ
lanmasına çalışılacaktır» denilmektedir. 

Ayrıca, 933 sayılı Kanunun tekrar tedvin 
olunacağı ve bu suretle özel sektör yatırımları
nın süratle gerçekleşmesi ve ihracatın artırıl
ması için gerekli teşvik tedbirlerinin alınacağı 
bildinilmiştir. 

Programda sanayileşmenin hızlandırılması 
için, «Özel sektör yatırım bankası» nın kurul
ması da öngörülmüştür. 

Toprak ve tarım reformu konusunda, birinci 
programa nazaran ikinci programda, bariz bir 
şekilde olmasa dahi, bir yumuşama ve bir tavır 
değişikliği müşahede etmekteyiz. 

14 Ağustos 1971 tarihli Resmî Gazetede ya
yınlanan «Toprak reformunun, temel ilkeleri ve 
stratejisi» kararnamesinde, kurulacağı bildiri
len ve büyük tereddütler yaratan «Toprak re
formu mahkemeleri» yerine, toprak reformu 
nun uygulanacağı bölgelerde bir ihtisas mahke
mesi olarak «kadastro mahkemeleri» kurulaca
ğı ifade edilmektedir. 

Anahatlariyls belirtmek istediğimiz birinci 
programa göre ikinci programdaki bu dönüş, 
müspet bir dönüştür. Bu dönüş; Birinci Erim 
Hürmetinin tatbikattaki başarısızlığı ve ger
çeklerin sert yüzü dolayısiyle afakilikten reali
teye doğru bir dönüş olarak değerlendirilebilir. 

Ancak, bu dönüş ve bu tavır değişikliği ile, 
ikinci programı birinci programın devamı sa
yan ve bunların birlikte mütalâa edilmesini is-
tiyen görüşü bağdaştırmak nasıl mümkün ola
caktır? İkinci programdaki bu hususlara nasıl 
itibar olunacaktır? 

Bu mülâhazalar muvacehesinde denilebilir 
ki, İkinci Erim Hükümeti, Birinci Erim Hükü
meti kadar hararetli «Reform hükümeti» görün
müyor. 

Nazariyattan ve afakilikten gerçeğe doğru, 
az da olsa, vukubulan bu değişmenin sonuçları
nı şartlar ve önümüzdeki zaman gösterecektir. 

İkinci Erim Hükümetinin ptfogramında ^öze 
çarpan diğer önemli hususlara gelince : 

İkinci Erim Hükümetinin programı, vergile
ri artırıcı ve yeni vergiler getirici tedbirler ala
cağını mütaaddit yerlerinde ifade etmektedir. 
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Bu durum, yeni Erini Hükümetinin de, dar mâ
nada Hazine menfaati ve kısa vâdede Devlet ge
lirlerini artırma zihniyeti ile hareket edeceğini 
göstermektedir. Bu zihniyetin, 8,5 ayda ekono
mik hayatımızı ne hale getirdiği malûmdur. Bu 
toakımdan geleceğe ümitle bakamıyoruz. Türki
ye'de vergi yükünün gittikçe ağırlaştırılması, 
ekonıomilmize canlılık, dinamizm ve gelişme ye
rine, gerileme ve çöküntü getirecektir. Eğer 
mevcut kanunlar değişecekse, bu değişmeler 
vergi yükünü azaltıcı, vergi randımanını yük
seltici ve vergi ziyamı önleyici mahiyette olma
lıdır. Aksi istikametteki bu teşebbüs, yatırımla
rın biraz daha azalmasına, istihsalin biraz daha 
düşmesine ve gelişmenin biraz daha yavaşlam-
sm sebebolacaktır. 

1972 bütçesi, devletimizin ve milletimizin 
içinde bulunduğu sosyal ve iktisadi krizin daha 
da artmasına sebebolacak. Hayat pahalılığı ve 
geçim sıkıntısı daha da artacaktır. Biz, bu ko
nuda da bir tehlikeye işaret ediyoruz. 

îkinci Erim Hükümetinin programında da, 
birincide olduğu 'gibi, birtakım yanlış ekonomik 
saplantılar görülmektedir. Yabancı sermaye, 
Petrol Kanunu ve enerji politikası gibi husus
larda bu saplantıların tesirleri açıkça görülmek
tedir. 

Bir taraftan birinci programdaki fikirlerden 
dönüş intibaını uyandıran yuvarlak ve iyi an-
laşılmıyan ifadeler kullanılmakta, hemen arka
sından birinci programa atıf yapılmaktadır. 

îkinci Erim Hükümetinin programından an-
laıdığımıza göre, Sayın Erim yabancı sermaye, 
petrol ve enerji politikasında da zamanımızın 
şartlarının icabını anlamaz görünmektedir. Bu 
sebeple, birinci programla bu sahada meydana 
gelen tereddüt ve korkuyu ikinci program sile-
memiştir. 

ıSayın Erim'in Devlet ve Hükümet anlayışın
daki ölçünün isabetsizliğinin en açık delili; 
Başbakan yardımcılıkları ve yeni bakanlık kur
mak, eski bakanlıkların isimlerini değiştirmek 
hususunda görülmektedir. Kültür Bakanlığının 
kurulup lâğvedilmesi, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı kurulması, sonra eski haline getirilmesi 
gibi kararlar, bu ölçünün tipik misalleridir. Bu 
kuruluşların, yerleşme, kırtasiye, tâyin ve ter-
filer bakımından ne kadar maddi zarara ve mâ
nevi huzursuzluğa mal olduğu acaba hesaplan
mış mıdır? 

Programda, «Ağır teçhizat veya fabrikalar 
imal eden sanayi tesisleri, harb sanayii, elektro
nik sanayii, gemi yapımı sanayii, demir çelik 
sanayiinin ve petro - kimya sanayiinin gelişti
rilmesi için büyük projeleri en kısa zamanda 
uygulamaya çalışacağız» denilmektedir. 

Bu gibi iddiaların göstermelik olarak bile, 
belirli şartlar içinde ve belirli işleri yapmak için 
gelen bir Hükümetin programında yeri olma
malıdır. 52 milyarlık bütçe içinde yatırımlara 
ayrılan 9 milyarla mı bunlar yapılacaktır? 
(«Bravo» sesleri) 

Hükümet, resmî ilân rejimini ele alacağını 
belirtmektedir. Resmî ilân rejiminin ıslaha 
mubJtacolduğu taraflar vardır. Çok önemli bul
duğumuz bu konu hakkındaki görüşlerimizi sı
rası geldiğinde Meclise ars edeceğiz. Ayrıca 
basın suçlarında hapis cezalarının azaltılması 
görüşü, tasvibe değer, yerinde bir görüştür. 

Söz buraya gelmişken, bir hususu önemle be
lirtmek isterim. Bir kısım basın ve basın yolu 
ile işlenen suçların affı için partimize mensup 
milletvekillerince verilen kanun teklifinin ge
rek Hükümet ve gerekse Yüce Meclis tarafın
dan vakit kaybedilmeden değerlendirileceğine 
de inanıyoruz. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve yıl
lık programlarda yer alan Doğu ve Güney - Do
ğu Anadolu'nun kalkınması ve üktrilsaden az 
gelişmiş bölgeler meselesine gereken önem veril
melidir. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Konuşmamızın diğer kısımlarında da, bâzı 
yönleriyle belirttiğimiz gibi bugün memleketimiz 
belli - başlı şu meselelerle karşı karşıya bulun
maktadır. 

Sıkıyönetimsiz idarenin bütün şartlarının ha
zırlanması lâzımdır. Sıkıyönetimin sürüp git
mesi, bizzat bu olağanüstü hal rejiminin zaman 
içinde müessiriyetirii azaltacaktır. Zira Sıkıyö
netim, bir hukukî ve kanuni rejim olmakla be
raber, Anayasanın öngördüğü hallerde tatbiki 
gereken olağanüstü ve geçici bir idare tarzıdır. 
Sıkıyönetim gibi istisnai bir rejimin sürüp git
mesi tecviz edilemez. Anayasada yer alan te
mel hak ve hürriyetlerin tam ve kâmil mâna-
siyle işjlemesi esastır. 

Ordumuz politik aktüalite içinde devamlı 
olarak tutulmamalıdır. 

1971 Anayasa ıslahatının gerektirdiği taşan
ların öncelikle kanunlaşması, Devlet organ ve 
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müesseselerinin kemaliyle işlemesi bakımından 
önemlidir. 

Reformlar, millî bir görüşle ele alınmalıdır. 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının stratejisi; 
15 yıllık bir perspektif içinde üç kalkınma plâ
nının yapılacağını bildirmiştir. Bu görüşe uy
gun olarak, önümüzdeki 1972 yılında, 1973 -
1978 dönemini kapsıyan üçüncü plân yapıla
caktır Geçen iki plân devresinin tecrübelerin
den de istifade edilerek, ele alınmıyan reform
lar, bu plân döneminde mutlaka ele alınmalı
dır. 

Burada bir parantez açarak Sayın Erim'in, 
reformların nasıl gerçekleştirilebileceğine dair 
bir konuşmasından bir pasajı nakletmek isti
yorum. 

Sayın Erim diyor ki : «Herkes Atatürk re
formlarını istiyor. Ama kimin dediği Atatürk 
reformudur, kimin dediği değildir? Bunu na
sıl halledeceğiz? Ya oyla halledilir, yahut da 
yumruğu kuvvetli biri (benim dediğim Atatürk 
reformudur) der. (Evet efendim senin dediğin 
Atatürk reformudur) dersin çıkarsın işin için
den, başka yolunu ben bilemiyorum» 

Sayın Erim, böyle soluyor. («D. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) Sayın Erim 2 ihtimali 
de canlı tutmak istiyor. Halbuki ihtimal tektir 
ve Meclistedir. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

ikinci Hükümet programında: «Reformları 
gerçekleştirmek çabalarımızda Parlâmentomuzla 
- Anayasanın çizdiği hak ve yetkiler sınırları 
içinde işbirliği yapmaktan başka yol tanımıyo
ruz. Hükümet, taşanları hazırlıyacak, Meclis
lerimize sunacaktır. Tartışma, değiştirme, ka
bul veya ret Parlâmentomuzun en tabiî hakkı
dır.» denilmektedir. 

Bu ilerlemeyi memnuniyetle kabul ediyoruz 
ve bu parantezi kapadıktan sonra konulmamıza 
devam ediyoruz. 

Fiyat artışları, onun doğurduğu hayat pa
halılığı ve geçim sıkıntısı ile, iktisadi şart ve 
kurallara riayet edilerek mücadele edilmelidir. 

Devlet sektörünün istihsal ettiği mallara ve 
yaptığı hizmetlere durmadan yapılan zamlar, 
her sektörde fiyat artışlarını körüklemiştir. 
Hayat pahalılığını artıran, iktisadi kalkınmayı 
köstekliyen bu gibi davranışlardan vazgeçilme
lidir. 

İşsizlik konusu ve istihdam meselesi hayatî 
önemini muhafaza etmektedir. 

Diğer taraftan, yabancı memleketlerde bulu
nan ve ödemeler dengemizdeki ferahlığı sağlı-
yan işçilerimizin gönderdikleri dövizlerin yatı
rım alanlarına intikal ettirilip nemalandırılm'a-
sı gerekirken, bunlar; enflâsyonun, fiyat artış
larının kaynağı olarak da gösterilmektedir. Bu 
ters anlayış ve davranıştan da vaz geçilmelidir. 

Güven ortamının yaratılması, resmî ve özel 
kaynakların seferber Edilmesi, yatırımların teş
viki ve artırılması £wekmektedir. 

Türk vergi mükellefi, her bütçe döneminin 
başında, sürprizlerle karşı karşıya kalmakta
dır. 1969 yılında çıkarılan 1137 sayılı Kanun, 
1970 yılında çıkarılan Finansman Kanunu ve bu 
yıl getirileceği bildirilen yeni vergiler, bunun 
birbirini takibeden misalleridir. 

Türk vatandaşının taşıyamıyacağı ağırlıkta 
yeni vergiler ve vergi artırmaları yerine, mev
cut kaynakları daha iyi değerlendirmek lâzım
dır. Vergi idaresi, vergi kazası, vergi usullerin
de ıslahat yapılmalıdır. 

îdareyi tedirgin delici devranış ve isabetsiz 
/tâyinlerden vazgeçilmelidir. Bu hususta yapıl
mış olan hatalar düzeltilmelidir. Emniyet teşki
latındaki yersiz ve maksatlı tasarruflar düzeltil
melidir. 

Muhterem arkadaşlarını, dış politika konu
sunda da görüşlerimizi birkaç cümle ile ifade 
ve özellikle bir konuya işaret edeceğiz. 

Yakın mânevi münasebetlerimiz bulunan Pa
kistan'ın toprak bütünlüğüne ve birliğine karşı 
girişilmiş bulunan son harekâtı kınamaktayız. 
Dost olarak da, düşman olarak da birçok kim
selerin bu harekâttan alması lâzımgelen çok 
önemli dersler olduğunu hatırlatmak istiyorum. 
(D. P. sıralarından, alkışlar) 

Böyle davranışları, dünya barışının tesis ve 
devamında büyük tehlikeler olarak kaydediyo
ruz. Pek çok banşısever milletin ümidini bağla
dığı. Birlenmiş Milletler Teşkilâtının bu mesele
de düştüğü çıkmazı müşahede etmekten büyük 
teessür duymaktayız. Hükümetin Pakistan'a 
karşı müzahir tutumlarının destekçisi olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Seçim; hür demokratik nizamın temel mües
sesesidir. Bu sebeple millete seçim ümildini ver
mek, seçim şart ve ortamını hazırlamak gere-
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kir. Devlette yasama, yürütme ve yargı yetki
leri, mutlaka meşru temeller üzerine durmalı
dırlar. Millet rağmına hiçbir iş yapılamaz, hiç
bir kimse başarıya ulaşamaz. (D. P, sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Milletin iradesini daha iyi aksettirecek, da-
/ha liyakatli temsili sağlryacak şekilde siyasi par
tiler mevzuatında ve seçim sisteminde ıslahat 
yapılmalıdır. Esasen, programda bu konuya da 
yer verilmiştir. Bu husus, öteden beri bizim sa
vunduğumuz görüştür. 

Muhterem arkadaşlar, açıkça ifade etmek 
lâzım; çirkin politikacı görüntüsünü silmeye 
mecburuz. Her meslekte ve her hizmet kolunda 
istisna teşkil eden olumsuz misaller bulmak 
mümkündür. Nedense politikada tutarsız dav
ranışlar istisna teşkil etse dahi, kolayca genelle
me yapılabilmektedir. Bu gerçek, Türk politi
kasında söz ve yetki sahibi olan kimselere olum
lu, tutarlı ve ölçülü olmak bakımından daha 
büyük sorumluluklar yüklemektedir. Politikada 
müsamahanın büyük önemi vardır. Fakat dün 
küskün, bugün barışık politikayla da siyasi is
tikrar kurulamıyor. Politikacının bu çirkin yü
zü; yetişmiş, aydın genç nesilleri politikaya 
yaklaşmaktan alıkoymaktadır. Yakutta siyasi 
piarltiler dışında, siyasi partilere karşı yepyeni 
veya aşırılıkları temsil eden bîr kuruluş fikri 
mayalandırmak istiyen çevrelere itmektedir. 
(D. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, 

İkinci Erim Hükümetinin programı, son me
tinden ibaret olsaydı bunu nispî bir ilerleme, 
olumlu bir gelişme saymak mümkündü. Son 
metnin getirdiği her yenilik, birinci program ta
rafından kösteklenmiştir. 

Erim, bu defa her çevreyi memnun etme po
litikası gütmektedir. Bu hükümete bu hüviye-
tryîe yeni bir şans tanıyıp tanımama hususunda 
Yüce Meclisiniz bir karar verecektir. 

Programın bir paragrafında şunlar söyleni
yor; 

Programın bir paragrafında, «12 Martın ön
cesindeki ve sonrasındaki olağan dışı ortamdan 
ülkemizi en kısa sürede çıkarmak, normal ko
şullara kavuşmak, normal işliyen bir demokrasi 
düzenini getirmek için biz Hükümet olarak hiç
bir çabayı fazla bulmıyacağız. Parlâmentomuzla 
elele, omuz omuza bu amaca doğru her gün yeni 

aşamaları geride bırakabileceğimize inanmak is
tiyoruz.» denmektedir. Biz de bu sözlere inan
mak istiyoruz. Uygulamayı bekliyeceğiz. 

Sayın Erim Hükümetine basanlar, Yüce 
Meclisimize saygılar sunarım. (D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Turhan Feyzioğlu, buyurun efendim. 
(M. G. P. sıralarından, alkışlar) 

M. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, 

Millî Güven Partisi, son zamanlarda Hükü
metin yapısı ve Hükümet programı üzerindeki 
görüşleriini çeşitli vesilelerle açıklamak fırsatını 
bulmuştur. Bu sebeple, Hükümet programı üze
rindeki mâruzâtım kısa olacaktır. 

Hemen belirteyim ki, hür seçime ve insan 
halklarına dayanan demokratik rejimi normal 
ve sıhhatli şekilde işler hale getirmek, Türkiye'
nin maceraya sürüklenmesini istemiyen herke
sin üzerinde ittifak edeceği bir temel hedeftir. 
Bu hedefin, Hükümet programında açıkça be
lirtilmiş olmasını, milletimiz hesabına sevindi
rici buluyoruz. 

Hükümet programı, yıkıcı faaliyetlerle mü
cadele konusunda kesin ve kararlı bir tutum iz
leneceğini vadetmektedir. Bunu da, yalnız hür 
demokratik rejimimizin geleceği bakımından de
ğil, yurdumuzun bütünlüğü ve millî varlığımız 
bakımından hayatî derecede önemli sayıyoruz. 

Programda, Hükümet - Parlâmento ilişki
lerinin daha rahat ve ahenkli olacağını gösteren 
hayırlı işaretler vardır. 

Bâzı kimselerin kapılmış göründükleri Tür
kiye Büyük Millet Meclisimi hor görme, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ile Hükümeti çatıştırmak 
suretiyle rejimin kaderi ile oynama eğiliminin 
yerini sağlam, sıhhatli, Anayasaya uygun bir 
anlayışa terk ettiği inancı, Türkiye ölçüsünde 
gerçek bir ferahlık yaratmıştır. 

Hükümet, Türkiye'nin ekonomik bakımdan : 
1. Demokratik düzen içinde, 
2. Karma ekonomi anlayışı içinde, kalkı

nacağı hususunda sarsılmaz bir kanaate sahip 
bulunduğunu belirtmektedir. Hükümet progra
mında; bu kalkınma yolunun, aynı zamanda 
Anayasamızın ruhuna uygun olan yegâne kal
kınma anlayışı olduğu da ifade edilmektedir. 
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^Devlet kesimi ile özel kesimin yan yana ya
dsıyacağı ve kalkınmanın bu iki kesimin faali
yetleri sonucu gerçekleşeceği inancına program
da açıkça yer verilmiştir. 

Hükümet, hür teşebbüsün güven duygusu 
içinde çalışmasına, bunun için gerekli psikolojik 
ortamın yaratılmasına önem vereceğini belirt
mektedir. Programda, özel sektör yatırımları
nın süratle gerçekleşmesi, üretim ve ihracatın 
artırılması İçin gerekli teşvik tedbirlerinin all
atacağı vâSolunmaktadır. Bu konuda Millî Gü
ven Partisi Grupunun dileği, hazırlanmakta ol
duğu bildirilen tasarının süratle Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulması ve ısrarla taki-
bedilerek biran önce kanunlaşmasının sağlan
ması, böylece teşıvlk tedbirleri konusunun millî 
menfaatlere uygun, objektif ve âdil esaslara 
bağlanmasıdır. 

Gecikme olursa, teşvik tedbirlerinin uygula-
namayışı yüzünden duraklıyan yatırımların, 
simidi de yeni teşvik kanunu çıkıncaya kadar 
Sabredelim düşüncesiyle yeni bir bekleyiş dev
resine girmesinden endişe edilebilir. Durum, bi
ran önce aydınlığa ve kesinliğe kavuşturulma
lıdır. 

Arkadaşlar, Hükümet programımda, sanayi
leşmemizi hızlandırmak için (güçlü kalkınma 
bankaları kurulması fikri vardır. Bu fikir ye
rindedir. Bu arada, gelişmeye muhtaç bölgeleri
mizin kalkınmasını hızlandırmak amaciyle, özel
likle gelişmeye muhtaç bölgelerimizin sanayileş
mesine ve kalkınmasına, hattâ münhasıran bu 
bölgelerin kalkınmasına ve sanayileşmesine kat
kıda bulunmak maksadiyle bir ayrı yatırım ve 
kalkınma bankasının kurulmasındaki fayda ve 
lüzumu belirtmek isteriz. Bu konuda Millet 
Meclisimize verilmiş bir kanun teklifi vardır. 
Meclisimizin çeşitli koınisyonlarinda oy birliği 
ile kabul edilerek son komisyona ulaşmıştır. Ko
nunun, Hükümetçe de desteklenmek suretiyle, 
karşı çıkılmamak suretiyle sonuçlandırılmasını 
temenni ediyoruz. Gelişmeye muhtaç bölgeler 
problennimizin halledilmesinde bu kanunun 
önemli katkıda bulunacağı inancındayız. 

Değerli arkadaşlarım, 

Günümüzde ekonomik konular önplâna geç
miş durumdadır. Vatandaşın ekonomik ıstırabı, 
hayat pahalılığı, bütçenin getirmeyi tasarladığı 
yeni vergi yükleri, herkesi işgal eden konular-
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dır. Bu itibarla izin verirseniz, bugünkü konuş
mamda, bu iktisadi konular üzerine biraz ağır
lık vermek suretiyle, kısa sürecek olan konuş
mamda, bu konulara bir ölçüde değinmek isti
yorum. 

Bundan önceki Hükümetin imzası ile yayın
lanan 1972 yılı programında, 1972 yılma girer
ken : 

1. Yatırımlarda bir duraklama görüldüğü, 
2. Fiyatların daha hızlı bir şekilde yüksel

me eğilimi gösterdiği kabul edilmektedir. 
Yine 1972 yılı programında, bankalarda kul-

lanılmıyan büyük mevduatın ve Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankasında, yurt dışındaki fe
dakâr işçilerimizin gayreti sayesinde geniş dö
viz imkânlarının biriktiği belirtilerek, yeterince 
değerlendirilemiyen bu kaynakların, yaptırımla
rı, üretimi ve ihracatı artırmakta kullanılması 
öngörülmektedir. 

1972 yılı programının 57 nci sayfasında ay
nen şu hükme raslıyoruz : «Aksi halde, ekono
mide son yıllarda yatırım ve sanayi üretiminde 
görülen yavaşlama devam edecek, bu koşullar 
altında, 1972 yılı programının özellikle yatırım
larla ilgili hedeflerinin, plânda öngörülen dü
zeyin çok altında kalması gribi bir durumla kar
şılaşılacaktır.» 

Değerli arkadaşlarım, ekonominin bâzı sek
törlerinde faaliyetin hızlandırılması zarureti 
açıktır. Meselâ inşaat sektöründe ve inşaatla 
ilgili sayisız iş kolunda durum böyledir. 

ölçüsüz vergilendirmenin ve başka sebeple
rin duraklatmış olduğu bâzı sanayi kollarında 
üretimi hızlandırıcı tedbirlere ihtiyaç vardır. İn
şaat sektörü için bu ihtiyaç çoktan duyulmuş, 
Hükümetçe de kabul edilmiş, tedbirlerinin alı
nacağı Söylenmiş, fakat zamanında bu tedibirler 
gerçekleşmemiştir. 

En son Kasım, geçici millî gelir tahminlerine 
giöre, 1969 da % 8,8 artış gösteren inşaat sek
töründe, artış hızı % 8,8 yerine 1970 te % 5,3'e 
ve 1971 de % 2'ye düşmüştür. 

İnşaat sektörüne gerektiğinden fazla kaynak 
ayrıldığı bir vakıa idi. inşaat sektörüne gerek
tiğinden fazla kaynak ayrılmasını önlemek için 
bâzı tedbirler alınması lüzumlu idi; fakat bu 
tedbirlerde ölçünün kaçırıldığı ve bilhassa in
şaatı yavaşlatıcı tedbirler almanın, tek basma, 
inşaata gidecek olan kaynaklan başka yatırım-
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lara sevketmek için kâfi gelmiyeceği gerçeğinin 
hesaba katılmadığı anlaşılmıştır. Bu sektörde 
plân hedefini aşmıyalım derken, bu defa hede
fin çok gerilsinde kalınmıştır. 

Bilindiği gibi, bir ara 1971 programında ge
niş değişiklik yapılarak bâzı hamle tedbirleri
nin gerçekleştirileceği ilân olunmuştu. Hattâ, 
1972 programının incelenmesinden anlıyoruz ki, 
1971 programında değişiklik yapılarak yürür
lüğe konacağı söylenen hamle tedbirlerinin, 
canlılık getirici tedbirlerin, yıl sona ermeden 
fiilen gerçekleşmiş olması, 1972 programının 
hazırlanışında bir temel veri ve varsayım ola
rak kabul edilmiştir. Yani, 1972 programının 
işliyebilmesi, başarıya ulaşması, 1971 yılında bu 
değişikliklerin yapılmış olmasına ve yıl sona 
ermeden uygulanmaya konmuş olmasına bağ
lanmıştır. Program metninde yazılıdır bu hu
sus. 

1971 yılının bitmesine birkaç gün kaldı. Sö
zü edilen tedbirlerden bir kısmının yürürlüğe 
konmasında ve fiilen gerçekleştirilmesinde geç 
kalındığı bir vakıadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
fflkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre, 

1972 yılında - önümüzdeki yılda - toplam sabit 
sermaye yatırımlarının gayri safi millî hâsıla 
içindeki yerinin % 22,9'a ulaşması lâzımdı. Eli
mizdeki 1972 programının incelenmesi gösteri
yor ki, programda önlğörülen bütün yatırımlar, 
resmî ve özel bütün yatırımlar, gerçekleşse bile 
bu hedefe tam olarak ulaşıîamıyacaktır. 1972 
için programa bağlanan yatırım hedefi, Beş Yıl
lık Kalkınma Plânında 1972 yılı için öngörülen 
hedefin altındadır. Bu küçültülmüş hedefe ula
şabilmemiz dahi pek çok şartın (bir araya gel
mesine bağlıdır. Bu şartlardan biri, şüphesiz 
özel yatırımlar bakımından yeni Hükümetin 
programında vaadedilen güven ortamının sağ
lanması ve kalkınma plânlarına uygun yatırım
lar için etkili teşvik tedbirlerinin ofbjefctif ve 
sağlam kıstaslara göre işletilir hale gelmesi
dir. 

Bunun yanı sıra kamu yatırımları içjin ge
rekli kaynakların da sılhhatli yoldan sağlan
ması lâzımdır. Bütçe müzakereleri ve malî ko
nular vesilesiyle ileride etraflıca görüşülecek 
olan bu konuların teknik teferruatına bugün
den Hükümet Programı vesilesiyle girmemiz el-
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bette bizden beklenmemelidir ve bunu yapacak 
değiliz. Yalnız, biraz evvel de belirttiğim gi/bi, 
iktisadi konuların önemi ve vatandaşı birinci 
plânda ilgilendirmesi sebebiyle milletçe karşı 
karşıya bulunduğumuz güç durumu ortaya ko-
yalbilmek ve Hükümetten bâzı dileklerde bulu
nabilmek için bu konuya temas etmiş bulunu
yorum. 

1972 bütçe taasrısmm vergi gelirlerinde, 
1971 yılma göre tam 15,5 milyarlık bir fazlalık, 
îbir artış öngörülmektedir. Bunun 8 milyardan 
fazlasının, 8,5 milyara yakın kısmının mevcut 
vergilerin sağlayacağı normal gelir artışından 
elde edileceği, 7 milyar 45 milyon liranın da 
yeni «vergilerle elde olunacağı ileri sürülmek
tedir. Bu, erişilmesi kolay olmıyan ve milletten 
foüyük fedakârlıklar istiyen bir gelir hedefi
dir. 

Belediye gelirleri ile ilgili tasarının - ki, 
Meclisimizdedir, ele alınmış durumdadır ve bu 
da mükelleflere mühim külfetler yükliyecektir -
getireceği külfetlerin, bu rakam dışında müta
lâa edilmesi lâzımdır. 

'Geçen yıl esasen birçok vergilere zam ya
pılmıştı ve yeni vergiler ihdas olunmuştu. O 
'zaman da ifade etmiştik ki, vergi idaresi dü
zeltilmedikçe, vergi kayıpları önlenmedikçe, 
durmadan artan vergilerin yükü, vergilerini 
stopaj yolu ile önceden ödiyen ücretlilerin 
omuzunda ve bir de ciddî firmaların, dürüst 
mükelleflerin, gerçek müteşebbislerin omuzun
da kalmaktadır. Vergisini tam ödiyen mükel
lefler için Türkiye'de vergi yükü ağırdır. Ver
gi alanında gerçek reform, vergi idaresini ıs
lah etmektir. Dürüst mükellefleri ezmeden, 
hem vergi gelirini artıracak, hem veriji adaletini 
gerçekleştirecek olan gerçek rsform, malî ida
reyi modernleştirmek ve gerekli imkânlarla teç
hiz etmektir. Bu yola gidilmediği takdirde, ver
gilere durmadan zam yapmak ve yeni vergiler 
ihdas etmek her zaman beklenen sonucu doğur
maz. iktisadi hayatı duraklatır, dürüst mükel
lefleri ezer, vergi veriminden çok dürüst mü
kellef üzerindeki vergi tazyikini artırır. 

Üçüncü bir nokta; vergi idaresi ıslâh edil
mediği takdirde, vergi reformundan beklenile-
ceği söylenen sosyal adalet gerçekleşmez. Çün
kü, vatandaşlara fiiliyatta uygulanan vergi 
oranları hiçbir zaman kanunun öngördüğü şe
kilde olmaz, eşit bir uygulama vukufbulmaz. 
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Bu ka;dar kabarık bîr bütçenin çok büyük 
kısmının, ©ari masraflara gitmesi ve cüzi bir 
kısımsın yatırımlara ayrılabilmesi de ayrıca 
'©.züıCÜ olan bîr noktadır. 15,5 milyar liralık ge* 
Sir artış#An büyük bir kısmının cari masraf
lara ^.ttiğine bakmak, bu üzüntünün sebebini 
î-anlfl&ıak için kâfidir. 

Devlet idaresi, Türkiye 1de g'ünden güne 
daha tüketici, günden güne daha pahalı bir 
(hal almaktadır. Bu gidişe çare bulmak için Hü
kümetin ele alması gerekli konulardan biri 
resmî israfın önlenmesidir. Dilbi delik olan bir 
çuvala yukardan ne kadar gelir boşaltırsanız 
Çuvalı doldurmak mümkün olmaz. Tıpkı bunun 
Igib^ Devlet idaresinde israf önlenmezse hiçbir 
tv&ıgi zammı bütçe açığını kapatmaya yetmez. 

Millet Meclisi, Millî Güven Partisi Grupu-
nun bir önergesini kabul ederek resmî israfla 
mücadele konusundaki tedbirleri tesbit etmek 
üzere bir Meclis araştırması açılmasını karar
laştırmıştır. Bu koimisyon kurulmuştur, fakat 
İMillet Meclisi Araştırma Komisyonunun im-
'îkânlaSt, takdir buyurursunuz M, sınırlıdır. 
-Hüîkumetten ricamız, bu konuyu başlılbaşma 
Ujtor dava olarak ele almasa yetkili uzmanlar
dan kurulu bir heyete konuyu bütün yönle
riyle inceletmesidir. Mecliste kurulan Araştır
ma Komisyonu ile Hükümetin görevlendireceği 
uzmanlar ekibi işfbirliği yapabilirler ve birbir
lerini tamamlıyan müşahade ve tekliflerle ko
nunun çözümüne yardımcı olabilirler. Devlet 
Bütçesinin tüketici yönünün durmadan kabar
masına ve büyük bir hızla kabarmasına nasıl 
ve ne ölçüde mâni olunabilir, buna dair birta
kım müşahhas, yapıcı teklifler getirebilirler. 

Resmî israfın önlenmesi aslında bütçe açık
larının Önlenmesi demektir ve netice olarak 
hızlı fiyat artışlarının, hayat pahalılığının ön
lenmesiyle de yakımdan ilgilidir. 

Bayın arkadaşlarım; 

Resmî geçinme endekslerine göre, devalüas
yonun yapıldığı 1970 Ağustosundan bu yana, 
1970 Temmuz ayı ile Ekim 1971 ayı sonu fiyat 
endeksleri mukayesesini yaptığımız zaman, 15 
aylık süre içerisinde Ankara'da hayat pahalı
lığının % 36 arttığı görülmektedir. Resmî ra
kamların belirttiği gerçek, 15 ayda % 36 artış, 
fakat son 10 ayda, yani içinde bulunduğumuz 
1971 yılının ilk gününden Ekim sonuna kadar 

geçen sürede Ankara ve İstanbul'da hayat pa
halılığında artış % 22 civarındadır. Bu tabiî 
bir ortalamadır. Bâzı zaruri ihtiyaç maddelerin
de artış, çok daha büyük olmuştur. Çünkü tü
ketici endeksleri aslında ıslah edilmeye muh
taç endekslerdir; bâzı bütçelerde hayat paha
lılığı yükünün daha fazla hissedildiğini göste
ren işaretlerde vardır; yaşama seviyesine göre. 
Böylesine hızlı bir fiyat artışı ekonomik sonuç
ları ve sosyal sonuçları bakımından endişe ve
ricidir. 

Devalüasyondan doğması tabiî olan fiyat 
artışları vardı. Bu fiyat artışlarının bir durak
lama noktasına geleceği ümidedildiği sırada 
1971 yılının malî ve iktisadi uygulamaları, da
ha açık söylüyelim, 1971 yılı Bütçesinin verdiği 
çok büyük açık, fiyatları yeniden kamçılayıp 
dört nala koşan hale getirmiştir. 

1972 bütçesi, geçen yılın iniisiyal bütçesine 
göre, fiilî bütçenin, fiilî sarfiyatın ne olacağı 
hakkında çeşitli rivayetler var, ama inisiyal 
bütçeye göre toplam ödemelerde geçen yıla na
zaran % 35 civarında bir artış getirmektedir. 
Bu, bir yılda çok büyük bir sıçramadır. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım fi
nansmanı için düşünülen ve Devlet Yatırım 
Bankasınca kullanılacağı belirtilen 4 milyar 
lira bu bütçe rakamının dışındadır. 

Hükümet son derecede dikkatli davranmaz
sa, son derecede tasarruflu davranmazsa ka
barık bir bütçe olan 1972 bütçesinin fiyatları 
yeniden kamçılayan bir tesir yapmasından en
dişe duymamak imkânsızdır. 

Bütçe müzakereleri vesilesiyle çok daha et
raflı şekilde incelemek fırsatını bulacağımız 
bu konuya şimdiden dikkati çekmemizin sebebi 
şudur; yeni işe başlamış olan Hükümetin ikti
sadi istikrar konusuna bir defa daha büyük 
bir dikkatle eğilmesini ve bunun gerektirdiği 
tedbirleri bir bütün halinde düşünmesini zaru
ri görüyorum. 

Hızlı fiyat artışı ekonomideki bütün den
geleri bozar. Devalüasyondan beklenen ve kıs
men elde edilen faydalan kayibetmek istemi
yorsak siyasi istikrar kadar iktisadi istikrara 
da önem vermek zorundayız. 

Fiyatların bu derecede hızlı arttığı bir ülke
de hangi teminatı verirseniz veriniz, yatırımları 
teşvik etmek mümkün olmaz. Yatırım hesap-
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lan, kâr - zarar hesapları yapılamaz ve bekle
yiş devri girer, yatırımlarda ister istemez he
sap güçlüğü yüzünden bir duraklama başgö's-
terir. Bunun içindir ki, siyasi istikrar giıbi ikti
sadi istikrar da kalkınmanın vazgeçilmez şart
larından biridir. 

Temenni edelim ki, bunca tecrübeden sonra 
slogancılık devri, basmakalıp tekerlemeler dev
ri sona ermiş olsun. Türkiye'nin gerçeklerini 
gözden uzak tutmadan müşahhas ve tutarlı 
tedbirlerle Türkiye'nin dertlerini çözme döne
mi açılmış olsun, iktisat ilmine, karma ekono
minin kurallarına, vatandaşın yapıcı gücüne ve 
teşebbüs rulhuna, reformların dayanması ge
rekli olan ilmî gerçeklere saygılı bir tutumla 
meseleleriımi'z çözüm yoluna girsin. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, sizin konuş
manız ne kadar daha devam eder? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Biti
yor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu'nun konuşma
sının bitimine kadar devamı hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler.. 
Kabul edilmiştir 

Buyurun Sayın Feyzioğlu 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım; 
Bugün ağırlık vermeye çalıştığım iktisadi 

konulara değinmişken, Hükümet programında 
yer alan yabancı sermayeyle ilgili görüş hak
kında da M. Gr. P. nin mütalâasını kısaca arz 
etmek istiyorum. 

Yabancı sermaye konusunda Hükümet prog
ramında yer alan görüş, dengeli ve isabetli bir 
görüştür. Yabancı sermaye konusunu düşman
lık veya hayranlık gibi hissî ölçülerle değil, 
millî menfaat hesaplarına dayanan akılcı bir tu
tumla ele almak lâzımdır. 

Bu kürsüde birçok defa söylediğimiz gibi, 
ateşe dostta olunmaz, düşman da. Ateş fay
dalı da olur, zararlı da. Yapılacak olan şey 
ateşi yerinde ve akıllıca kullanmaktan ibarettir. 

Yüzbinleree yurttaşını yabancı ülkelerde ku
rulmuş olan yabancı sermaye tesislerinde çalış
tıran ve bunların bir buhran sonucu topluca 
yurda dönmeleri ihtimalini her an düşünmeye 
mecbur olan bir ülkeyiz. Millî kalkınmamız yö
nünden, ihracat ve istihdam gibi önemli mesele
lerimiz bakımından, çağdaş teknolojiye süratle 
geçiş açısından ciddî fayda sağhyabilecek, millî 

sanayiimizin gelişmesine zarar vermiyecek ve 
plân hedeflerimize aykırı düşmeyecek garklar 
içinde yabancı sermayeden yararlanmayı bil
meliyiz. Ne yazık ki, bu alandaki çalışmalar ve 
bu işle ilgili Devlet örgütümüz son derece yeter
sizdir. Komisyonlar vardır, devamlı sekreterya-
lar yoktur, etütler yoktur, takip yoktur. 

Yabancı sermayeyi millî menfaatimize uy
gun şartlarla celbedebileeek, yabancı sermaye
nin ülkemizde nasıl çalıştığını, fiilen ne yaptı
ğını yakından izleyebilecek, gerekli kontrolları 
zamanında tam olarak yapacak, millî menfaat
lere aykırı uygulamaları önleyecek yeterli bir 
örgüte, sağlam bir çalışma düzenine sahip deği
liz; ne Yabancı Sermaye Kanununa göre giren 
yabancı sermaye için, ne de Petrol Kanununa 
göre girer, yabanc?. sermaye için. 

Petrol Dairesi yürekler acısı bir haldedir. 
Petrol konusunda binbir meseleden bahsedilmiş
tir; Meclis araştırmaları ile ne halde bulundu
ğa, millî menfaatleri açıkça ihlâl e !en davra
nışlara elkoyamadığı, bunlara karnı çıkamadığı, 
bâzı hallere de göz yumduğu ortaya çıkmış olan 
bir petrol dairesi, perişanlığını herkesin, bu işle 
uğraşmış olan her sorumlunun bugüne kadar 
müşahede etmiş olduğu bir daire, ele alınıp ıs
lah edilmemiştir. 

Yabancı -sermaye konusundr, bugün göze 
çarpan hataları,'hattâ istismarları önliyebilecek 
kudrette bir örgülün kurulması, programında 
öngördüğü hedefe ulaşması için Hükümetçe ya
pılması gerekli önemli işlerden biridir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Hükümet programında millî eğitime haklı 
olarak geniş yer verlmiştir. Millî eğitim alanın
da her kademedeki öğretim kurumlarından çı
kacak öğrencilerdin ekonomik hayaita kaitkıdıa fou-
ılunajbileoek şekilde yertaşmıiş olmaları lüzumıuniaı 
değimillimiştâr. 

Dar gelârli laillelıerin kabiliyetli çoıcuildıanııiin 
en yüksek eğitim kademelerine kadar çıkabil-
meleırM sağlıyacak tedbirlerin alniımjaısı, eğitim
de fırsat eışütliğinin sağlanmıası Girupumuzuaı 
üzerinde daimia ısrarla durduğu (hususlardan! 
biridir. Eğitim lalanında çalışkanlık ve kabiliyeti 
bütün kapılan açabilmelidir. Türklüğün millî 
geleneklerinde ve Anayasamızın sosyal devlet 
anlayışımda bu vardır. 
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Tekrar edelim. M, eğitimin, her kad©mesin-
de, Atatürk devrimde olduğu gilbi, muillî ruhun, 
toplayıcı, bMeştirioi, yüceltici bir milliyetçilik 
anlayışının hâkim kılınması gereklidir. Milî 
kalkınmamızın icab©ttird]iği fedakârlıklar dıa 
ancak böyle bir ruhla sağlanabilir. Böyle lasîl 
bir milliyetçilik anlayışı, bölücü, parçalayıcı 
değil, toplayıcı, bkleştiırici, yüceltici bir milli
yetçilik anlayışı kalkınmanın dıa manevi moto-
rndur. 

Eğitiım kurumlarımızı (anarşimin pençesin
den, yıkıcı cereyanların beyin yıkama tarzın
daki propagandalarının etkisinden kesinlikle; 
kurtarmama lâzımdır. 

Eğitim, öğrettim ve araştırma huzur ve hür
riyet lortamımda gelişebilir. Bu ortamı yok ©den 
şiddet hareketlerimin ileride yeniden başgöster-
memesi içdn, Türkiye daima Sıkıyöneıtim düze* 
ninde y aşıyacak değildir; ileride bu hallerin ye
niden başgastermeımesi için bu 'dönemde ahn-
ması gerekli olan tedbirlerden; higbiri ihmal edil
memelidir. 

Milletimiz iktisadi, sosyal ve kültürel kal
kınmasını hızlandıracak hamlelere muhtaçtır. 
Reform 'değişiklik olsun diye değişiklik 
yapmak değil, milletimize daha çok re
fah, daha çok huzur, daha çok sosyal ada
let getirecek olan tedbirleri okla, çağdaş ilme, 
yurt gerçeklerine ve millî ihtiyaçlara uygun şe
kilde yürürlüğe koymak demektir. Anayasada 
öngörülen reformlar bu dönemde, Hükümet 
programına da hâkim olduğunu gördüğümüz iş
te böyle bir lamlayışla, Atatürkçü çizgiden, Ana
yasanın teımel çizgisinden saptırılmadan ıele alı
nıp mutlaka gerçekleştirilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım; 

Hükümet programında yer alan ve toplum 
hayatımız bakımından önem taşıyan bir başka 
konuya da kısaca değinmek istiyorum. 

Zabıtanın özellikle toplumsal olaylarda üze
rine düşen görevleri yapabilecek kaidroya, hare
ket kabiliyetine, araç ve gereçlere kavuşturul
ması ve eğitimine önem verilmesi yolundaki ta
ahhüdü memnuniyetle karşılıyoruz. 

Hükümet programında yıkıcı faaliyetlerle 
mücadeleye, konuşmamın bağında dıa arz etti
ğim, gibi, yer verilmiştir. 

Biraz da son haftaların dış olaylarımdan 
mülhem olarak şu hususu Yüce Meclisin dikka

tine arz etmek istiyorum. Komünizm, Türkiye 
için yalnız iç tehlike değil, aynı zamanda dış 
tehlikedir. Dünyada, yakın çevremizde ve ülke
miz içinde olup bitenleri, peşin hükümlerden 
uzak kalarak, objektif sekilide değerlemjdıiırebi-
ien hiç kimse, ıbu tehlikeyi göırlmezlıikitem gele
mez ; bu tehlikeyle karşı milletçe güçlü ve daya-
lıklı olmak lüzumunu hiç kimse inkâr edemez.-

Bu konunun iç ve, dış güvenlik kuvvetleri
nin takviyesiyle ilgili yönleri vardır. Bir de, 
millet olarak fikir ve inanç plânında, siyasi ve 
sosyal yapı bakımından komünizm tehlikesine 
karşı dayanıklı olmja yönü vardır. Bunu Bağlı
yabilmek için, millî duyguları güçlendirmeye, 
millî bütünlüğü ve beraberldğilmizi titizlikle ko
rumaya, iktisadi kalkmmamızı sosyal adaleti© 
birlikte gerçekleşjtireoek tedbirlere önem ver
meye, komünizmin reddettiği hür ıdemoıkratdk 
rejime ve onun müesseselerin© inançla sahip 
çıkmaya, lâik Cumhuriyet anlayışı içimde mâ
nevi inançlara ve mânevi değerlere saygılı ol
maya, mMletdmizi bir ve bütün yapan unsurlar-
d n hiçbirini ihmal letmemey© mecburuz. 

iSözlerimi tamamlarken bir defa daha ifade 
etmek isterim ki, olağanüstü şartları ilânıhay© 
uzatmakta, olağanüstü şartların devamını kö
rüklemekte kimsenin menfaati yoktur. 

Dünyada ve yakın çevremizde olup bitenler, 
son haftaların çeşitli ihtimallere açık olan geliş
meleri, Pakistan tecrübesi, Türkiye'nin sıhhat
li işliyen normal demokratik bir düzen© kavuş
masının önemini lartırmaktadır. Bu konuda her
kes kendisine düşeni yapmalıdır. Hükümet ve 
Parlâmento, seçim ve partiler hukuku il© ilgili 
ciddî ve isabetli düzeltmeleri biran önce gerçek
leştirmek için birlikte çalışmalıdırlar. Tekrar 
edelim M, dâva, sadece, insan haysiyetin© yakı
şır ıtek idare şekli olan hür demokratik rejimin 
yaşatılması dâvası değildir; dâva milletimizin 
bütünlüğü ve varlığı davasıdır. 

iktisadi ve sosyal hamlelerin, Anayasanın 
öngördüğü reformlarım gerçekl©ştirilm©si bakı
mımdan da, rejimin sağlam raya oturtulması açı
şımda da ağır görevler yüklenmiş olan yeni Hü
kümetin başarılı olmasını dilerim. 

Hükümet, yurdumuzu Atatürk ülküsünden 
saptamaya yeltenenlere karşı, yani, milliyetçi 
yoldan, akılcı ve m©d©niye!tçi yoldan, millî hâ
kimiyet yolundan ayırmaya yeltenenlere karşı 
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yürekli şekilde mücadele etitiği ve programın
daki hedeflere sadak kaldığı müddetçe M. Of. P. 
Grupunjun samıimî desteğinle sıahaMaoalktır. 

Yüce Meclise aaıygılar ısrumaınm. (M. G-. P. sı
ralarımdan lalkıışlıar) 

BAŞKAN — O, H. P. Grupu adama Sayın 
Kemal Demir, buyurun efendim. 

(C. H. P. sıralarından alkışlar) 
C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİE 

(Bolu) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; 

Sayın Başbakan Nihat Erim'in 16 Aralık 
1971 tarihinde Meclislerimizde okuduğu Hükü
met programı ile ilgili C. H. P. grupu görüşleri
ni sunacağım. 

1961 Anayasasının öngördüğü sosyal ve 
ekonomik yapının Atatürkçü doğrultuda ger
çekleştirilememiş olması hiç şüphesiz Türk top
lumunu 12 Marta götüren bunalımların en 
önemli etkeni olmuştu. 

12 Martta Türkiye'nin içinde bulunduğu bu
nalımdan olağanüstü bir çaba sarf edilerek kur
tarılmak istenmesi ile Sayın Erim Hükümeti iş 
başına gelmiş ve Yüce Meclisten güven oyu ala
rak çalışmaya başlamıştı. 

Ülkenin bozulan güvenlik ve asayişini biran 
önce düzeltmek, yurttaşın huzurunu ve Devletin 
itibarını sağlamak Birinci Erim Hükümetinin en 
başta galen görevi olarak kabul ediliyordu. Bu 
nun yanında Anayasanın gösterdiği doğrultuda 
yapılması zorunlu reformlar hiç bekletilmeden 
ele alınacak ve gerçekleştirilmeye çalışılacaktı. 

Sekiz ay iş başında kalan Birinci Erim Hü
kümeti kısa sürede asayişi sağkyarak Devletin 
itibarım kurtarmak için önemli çabalar sarf et
miştir. Reform çalışmalarına başlıyarak bâzı ta
sarılar hazırlayıp iktisadi kuruldan geçirmiş, 
(Toprak Reformu Temel İlkeleri ve Stratejisi) 
ni Bakanlar Kurulu kararı haline getirmiş, 
(Toprak Reformu öntedbirler) kanun tasarısını 
ise Meclislere sevk etmiştir. 

Birinci Erim Hükümetinin istifası sonucu 
kurulmuş olan İkinci Erim Hükümeti Türkiye'
deki olağanüstü koşulların iş başına getirdiği 
bir Hükümet olduğu gerçeğinden hareketle 12 
Martı zorunlu kılan ortamı giderecek tedbirlere 
öncelikle yer vermiş olan ilk Hükümet progra
mını yeni programına da esas olarak kabul et
miş, yeni Hükümet programında bunu belirtme 
ihtiyacını bilhassa duymuştur. 

Bu nedenledir ki, tbfe, ikinci Erim Hüküme
tinin programını Birinci Hükümet programımn 
ve Sayın Cumhurbaşkanının siyasi parti genel 
başkanlarına göndermiş olduğu yazıya ekli «ya
pılacak işler» ile beraber ineeliyecek ve değer
lendireceğiz. 

Sayın Milletvekilleri, 

Birinci Hükümet prorgamında, 1961 Anaya
sasının gerçekleştirilmesini öngördüğü düzen 
içerisinde, toplumumuzun hızlı bir toplumsal ve 
siyasal değişme sürecine girememiş, yapısal ve 
kurumsal değişikliklerini türlü nedenlerle ele 
alamamış ve gerçekleştirilememiş olmasının top
lum yapısı ile Devlet düzeni arasında önemli ge
rilimlerin ortaya çıkmasına sebebolduğu belirtil
mekte ve 12 Martı zaruri kılan bu ortamın gi-
derilebilmesini ancak Anayasanın gösterdiği 
doğrultuda yapılması zorunlu reformların hiç 
beklenmeden gerçekleştirilmesi ile mümkün ola
bileceğine işaret edilmektedir. 

Bu nedenledir ki, Hükümet kendisini kamu 
oyuna «Reform Hükümeti» adiyle takdim ede
rek bu reformları Anayasanın gösterdiği doğrul-
tmda ve Attaltürikçü bir görüşle ele alacağını ilân 
etmek gereğini duyuyordu. 

Aslında Türkiye'deki yapısal değişiklik zo-
runluğu ülke gerçeklerinden doğmaktadır. Ta
rımda adaletsiz ve dengesiz bir toprak dağılımı 
vardır. Tarımsal üretim hava şartlarının etkile
rine bağlı kalmaktan kurtarılamadığı için tarım
dan sanayie kaynak aktarmak olanağı doğama-
makta, sanayi gelişmemiz kısır bocalamalar için
de dar boğazlarda daha da sıkışmaktadır. 

Dengesiz geliştirilen ekonomik kalkınma kı
sa sürede gelir dağılımındaki adaletsizliği artır
makta, Türkiye nüfusunun alt gelirli beşte biri 
toplam gelirlerimizin % 3 ünü alırken üst gelir
li beşte biri % 60 ını toplama olanağına kolay
ca ulaşabilmektedir. 

Sosyal adalet ilkelerine uygun bir vergi ya
pısı kurulamadığı, gelir kaynaklarımız iyi değer
lendirilemediği için kalkınmamızın yükü alt ge
lir sınıflarına yüklenmiş bulunmaktadır. 

Sosyal hizmetler halka adaletli ve sürekli 
olarak ulaştırılamamış, eğitimde maddi olanak
lardan ne kadar yoksun olursa olsun, her başa
rılı öğrencinin daha üst öğrenim derecelerine 
çıkabilmesi imkânları sağlanamamış, eğitimde 
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birlik, yaygınlık, imkân ve fırsat eşitliği gerçek
leştirilememiştir. 

İşte hızlı ve dengeli bir kalkınmanın sağlan
ması, refahın kütlelere yaygınlaştırılması, eko
nomik haklarda olduğu gibi sosyal haklarda da 
çağdaş uygarlığın gereklerine uyulması, sosyal 
ve lekonomik bunalımları ve istenmiyen toplum
sal patlamaları önleyici en önemli etken olarak 
kabul edildiği içindir ki, Birinci Erim Hüküme
ti ilk programında temel nedenlere yönelen bir 
yaklaşımla reformları ele almak gereğini duy
muş, bunu Hükümetin ismi olarak da değerlen
dirmiştir. 

Sayın Milletvekilleri, 

Bu bilgilerin ışığında İkinci Erim Hüküme
ti programını, programda da belirtildiği gibi, 
birinciden ayırmadan, birincinin ortaya koydu
ğu temel görüşleri dikkate alarak ve Sayın Cum
hurbaşkanımızın mektubunda belirttiği (Yapı
lacak işlerle) beraber değerlendirilerek önemli 
yönleriyle eleştirmeye çalışacağım. 

ikinci programda, «Toprak ve Tarım Refor
mu bir taraftan sosyal adalet, diğer taraftan da 
verimlilik esasları göz önünde tutularak gerçek
leştirilecek, 20 nci Yüzyıl gereklerine uymıyan 
çağdışı kalıntılara süratle son verilecektir.» den
mektedir. Bu yapılırken değişik bölgelerin top
rak ve tarım özellikleri dikkate alınarak asgari 
ve âzami toprak büyüklüklerinin tesbit edilece
ğine de işaret edilmektedir. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi birinci pro
gram ve (Yapılacak işler) bölümünü de dikkate 
aldığımızda bu taahhütlere 14 Ağustos 1971 ta
rihinde bir kararname şeklinde yayınlanmış bu
lunan (Toprak Reformunun Temel İlkeleri ve 
Stratejisi) ve Meclislere sevk edilmiş bulunan 
(Toprak Reformu öntedbirler kanun tasarısı) nı 
da eklemek gerektiği görüşündeyiz. Hükümetçe 
hazırlanmakta olan Toprak Reformu kanun ta
sarısının (Toprak Reformu Temel İlkeleri ve 
Stratejisi) nin genel ilkelerine göre tamamlanıp 
Meclislere gelmesi gerekeceği tabiîdir. Esasen 
biz programın dilinden ve taahhüdünden bunu 
anlıyor ve böyle kabul ediyoruz. 

Erim hükümetleri olağanüstü koşullarda, 
partilerüstü anlayışla kurulduğu ve bir koalis
yon Hükümeti de olmadığı için elbetteki hiçbir 
siyasi partinin programına bağlı kalmak ve onu 
uygulamak zorunluğunu duymıyacaktır. 

Biz de esasen parti prorgamımızm tüm ilke
lerini Hükümet programında bulmamız gerekti
ği inancında değiliz ve bunu aramıyoruz. 

Bizim yaptığımız, her iki programda ve (Ya
pılacak işler) bölümünde yer alan ve ikinci pro
gramın ifadesi ile bu Hükümet tarafından da 
taahhüdedilen hususları açıklığa kavuşturmak 
ve bizim bu programı hangi koşullar içinde de
ğerlendirdiğimizi belirtmeye çalışmaktır. 

Biz kendi programımızı uygulama imkânını 
bulduğumuzda toprak dağıtımında adaleti ger
çekleştirirken, daha çok sayıda çiftçiyi toprak 
sahibi yapmak, Hazine topraklarını daha verim
li duruma getirerek topraksız çiftçiye dağıtmak, 
küçük ve orta tarım işletmelerinde toprağın par
çalanmasını önleyici tedbirleri almak, koopera
tifleri geliştirip, çoğalan üretimden gelir biri
kimleri sağlı yarak tarımdan sanayiye geçiş ola
naklarım da beraberce yaratmak isteriz. 

Sayın Milletvekilleri, 

Hükümet programında belirtilen ormanları
mızın korunması ve değerlendirilmesi, millî ser
maye ile orman ürünleri endüstrisi kurulması ve 
tüketim fazlasının ihracı tedbirlerini olumlu kar
şılıyoruz. 

Orman köylerimizin sosyo - ekonomik sorun
larının çözümüne öncelik verilmesini, köy kal
kınmasında altyapı hizmetlerinin hızla geliştiril
mesini önemli hizmetler olarak değerlendiriyo
ruz. 

Anayasada yapılan değişiklik gereği olarak, 
orman niteliğini kaybetmiş olan yerlerin yeniden 
saptanması hususunun dikkate alınmasını dili
yoruz. 

Sağlık hizmetleri için öngörülen çalışmaları, 
hizmetin daha yaygın hale getirilmesi ve sağlık 
hizmetlerinden herkesin eşitlikle ve sürekli ola
rak yararlandırılması şeklinde anlıyor ve benim
siyoruz. 

Eğitim ile ilgili çalışmaları birinci program 
açısından ele almayı daha yararlı bulmaktayız. 

Eğitimde birlik sağlanması, din işlerinin si
yasal ve kişisel çıkarlar üstünde tutularak lâik 
Devlet esaslarına göre ele alınması, üniversite 
reformunun Anayasa ilkeleri ışığında yapılma
sı, ders kitaplarının öğrenciye ucuz fiyatla ve
rilmesinin sağlanması, öğretim üyesi ve öğret
menlere mesleğin daha çekici kılınması, huzur 
içinde görev yapma imkânlarının sağlanması, 
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öğrenimin kalkınma plânlarımız hedeflerine yö
nelmiş biçimde yürütülmesi bizim destekliyece-
ğimig amaçlar olacaktır. 

Sayın Milletvekilleri, 

ilikli ve dengeli kalkınmamız kamu gelirler-
rinin çoğalmasına bağlıdır. Adaletli bir gelir 
sistemi ancak köklü malî reformlarla mümkün
dür. 

Sosyal adaleti gerçekleştirici bir vergi yükü 
dağılımı sağlanmalı, vergilerin dar gelirli köylü, 
işçi, memur ve küçük esnafın sırtına yüklenmesi 
önlenmeli; vergi idaresi reformu yapılmalı, ver
gi kaçakçılığı önlenmeli, tarım gelirleri kalkın
manın fmaıısimanmda kaynak olarak kullanıl
malı ve böylece vergi sistemimiz, gelir dağılı
mındaki büyük eşitsizlilkeri de ortadan kaldı
racak bir şekilde düzenlenmelidir. 

Hayat pahalılığını önleyici tedbirler süratle 
alınmalı ve özellikle dar gelirli vatandaşlarımız 
sıkıntıdan kurtarılmalıdır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar konusunda ikinci 
programı tek basına değerlendirmek bizim için 
elbetteki mümkün değildir. 

Biz önümüzdeki programı, Sayın Cumhurbaş
kanımızın mektubundaki (yapılacak işler) bö
lümünde belirttiği ve bu programında taahhüt 
ettiği 7 Nisan 1971 tarihli Hükümet programı 
çeîrçjefvieısiiınidle ele adianalk ıdeiğê eııdirfijyooraız. 

İhtiyacımız olan petrolün millî petrol kuru
luşumuz tarafından yurt içinde sağlanması gö
rüşünü benimsiyor, petrol kaynaklarımızın ara
ma ve işletilmesinde Anayasaya uygun olarak 
yeni bir politikanın uygulanmasını, (Boraks ve 
benzeri stratejik madenler konusunda millî men
faatlere aykırı durumun düzeltilmesi için gerek
li çalışmalar yapılacaktır) sözünden, birinci 
programdaki (Boraks gibi stratejik madenler 
yurt ekonomisindeki önemine ve yerine göre 
devletleştirilecek ve her halde madenlerimiz ya
bancı etkilerden kurtarılacaktır) taahhüdünü 
anlıyoruz. 

Linyit üretiminin Devlet eliyle yapılacağı, 
küçük linyit yataklarının ise Devletçe yaplıacak 
işletme projelerine göre madenci teşebbüsler 
eliyle işletile'bileeeği, maden ihracatının Devlet 
ve kamu kuruluşlarınca kontrol edileceği, enerji 
ajanında T. E. K. dışında kalan bellibaşlı 
elektrik üreten şirketlerin bu örgüte bağlan
ması için gerekli tedbirlerin alınacağı hüküm

lerini birinci programda bulunduğu için bu prog
ramda da aynen muhafaza edilmiş olarak kabul 
ediyoruz. 

Yurdumuz yeraltı ve yerüstü doğal kaynak
lar bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Bu 
kaynaklar henüz yeterince geliştirilmiş ve üreti
me alınmış deşildir. Bu kaynakların yeterince de
ğerlendirilmesinin Türk ekonomisine yapacağı 
katkı elbetteki çok büyük olacaktır. Bu itibarla 
biz C. H. P. olarak doğal kaynaklarımızın işle
tilmesine yabancı sermaye sokulmaması, petro
lün Devlet eliyle aranılıp üretilmesi, madenlerin 
esas itibariyle Devlet eliyle üretilip Türkiye'de 
işlenmeden satılmaması gerektiği kanaatinde 
olduğumuz için Hükümetin uygulamasını bu gö
rüşler istikâmetinde değerlendireceğiz. 

Sayın milletvekilleri, 

Türk ekonomisini geleneksel yapısından kur
tarmak tarımsal gelişmeyi sanayie aktaracak 
tedbirleri almakla mümkündür. Millî bir sana
yinin kurulması ve bunun güçlü hale getirilme
si son yıllarda ilerliyen Ortak Pazar ilişkilerimiz 
bakımından daha da büyük bir önem kazanmış 
bulunmaktadır. 

Köylü ve çiftçi kooperatiflerini güçlendire
rek bu kooperatifler eliyle çiftçilerimizi, sen
dikalarımızı, memur kuruluşlarını, sanayi yatı
rımları yapmaya teşvik etmek, hammadde kay
nakları dışa bağlı sanayi kolları yerine iç kay
naklarla oluşan bir sanayie imkân hazırlamak, 
montaj sanayii yerine ağır sanayie hız verile
rek yeni tesislerin kendi imkânlarımızla kurul
masını sağlamak, motor sanayii kurmak, ihra
cata yönelmiş sanayii teşvik ederek onları ihraç 
olanağına kavuşturmak bize göre millî sanayii
mizin ana unsurları olmak gerekir. 

Ortak Pazar ülkeleri ile yapılmış olan katma 
protokol ve ekleri anlaşmasının sanayimizi dar 
boğazlara sürükliyecek hükümlerinden mutlaka 
arındırılması lâzımdır. Programdaki «Avrupa 
toplulukları ile ilişkilerimizi 1963 Ankara Anlaş
masında yer alan amaçlara ulaşacak şekilde ge
liştirmek azmindeyiz» sözünü bu nedenle olumlu 
olarak değerlendiriyoruz. 

İhracatımızın artırılması için alınması düşü
nülen teşvik tedbirlerinde bundan önceki uygu
lamalardan yararlanırken pek çok olumsuz uy
gulamanın yeni çalışmalarda uyarıcı etken ola
cağı ümidini taşıyoruz. 

— 516 — 



M. Meclisi B : 18 20 . 12 . 197İ Ö : İ 

Yabancı sermaye konusunda ikinci program
da (Bu sermayenin yurdumuzun menfaatlerine 
uygun olması esastır. Bu esasa dayanarak ya
bancı sermayenin kalkınma plânlarımızın ve 
programlarımızın hedeflerine yönelen alanlara 
yatırım yapmasına müsaade edilecektir) denil
mektedir. 

Biz, yurt menfaatlerimize uygun olma deyi
minden, 7 Nisan 1971 tarihli programda belirti
len (Yabancı sermayenin; başka yollarla sağ-
lanamıyan üstün teknoloji niteliğini taşımasını, 
yurt içinde finanse edilemiyen çok büyük tesis
lere yönelmesini, kurulacak kapasitenin Ortak 
Pazarla rekabet edecek seviyede bulunması ve 
ihracata dönük olmasını, çoğunluk paylarının 
Türklere aidolması şartlariyle destekleneceğini) 
anlamaktayız. 

Hatalı uygulamalar yüzünden yabancı ser
maye bugüne kadar Türk ekonomisi için yararlı 
olmamış, kaynaklarımızı millî kuruluşlarımız 
aleyhinde kullanmış ve ters olanaklar yaratmış
tır. 

Yabancı sermayenin aşırı kârlar elde etmesi, 
köksüz ve gereksiz sanayiler kurması, iç kredi 
kaynaklarımızı tüketmesi, dışarıya kâr trans
feri adı altında büyük döviz götürmesi mutla
ka önlenmeli, kesin zaruret olan alanlarda ve 
yeterince ihracat yapmak kaydı ile bağlanmalı
dır. 

Sayın milletvekilleri, 

Türkiye'nin ekonomik kalkınması bir plân 
dâhilinde ve karma ekonomi sistemi ile yapıla
caktır. Karma ekonomi bizim için geçici bir 
sistem değildir. Kamu sektörü ve özel sektör 
kalkınma plânları istikametinde yanyana çalı
şarak ekonomiye katkıda bulunacaklardır. 

Ekonomik ve sosyal gelişmesini yeterince 
gerçekleştirememiş ülkeler için kamu kesiminin 
önemi aşikârdır. Kamu kesimi dengeli kalkın
mada ekonominin ağırlığını taşıyan en önemli 
kesimdir. 

G-elir dağılımında adaletin sağlanmasının 
vazgeçilmez unsuru ekonominin hâkim tepeleri
nin kamu kesiminin elinde bulundurulmasıdır. 
Birinci programda belirtilen (Devlet kesiminin 
etkin bir şekilde çalışır hale getirilmesi) pren
sibinin gerçekleşmesinin en azından kamu kesi
minde etkinliği sağlıyabilmek için özel bir dik
kati gerektireceği şüphesizdir. 

I Memleket menfaatlerini Önplânda tutan ve 
kalkınma plânlarına uygun yatırımlara yönel
miş bir özel teşebbüsün güven ortamına kavuş
turulması kadar tabiî bir şey olamaz. Bunu sağ
lamak elbetteki Hükümetlerin başta gelen görev
lerinden biri olmak gerekir. Ancak bize göre 
özel sektöre güven ortamı sağlamanın temel ko
şulu onu kamu sektörü ile eşit değerde tutmak 
ve ekonomik kalkınmada her ikisini eş değerde 
kabul etmek değildir. 

Birinci programda belirtilen (Devlet kesi
minin etkin bir şekilde çakşır hale getirilmesi) 
görüşünün 1972 icra programında da yer aldı
ğını ve 1972 icra programına ağırlık verdiğini 
görmemiz, bu konudaki görüşümüzün birinci 
Hükümet programı ve 1972 icra programındaki 
dayanağı olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Demir bir dakika rica 
edeyim. Sizin de yazılı konuşmanız 20 dakikayı 
doldurdu. 

Sayın Demirin konuşmasının tamamlanma
sına kadar devamı hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar.. Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Demir. 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 

Zorunlu haller dışında memurların görevle
rinden almmıyacakları, çalışkan, dürüst ve ehli
yetle Devlet memurlarına güven içinde iş gör
meleri imkânının sağlanması prensibini birinci 
programdaki (idarenin tarafsızlığı kesin olarak 
sağlanacaktır. Her türlü kayırma, partizanlık 
ve iltimas önlenerek her çeşit yolsuzluklarla 
ciddî olarak savaşılacaktır) hükmü ile beraber 
değerlendirerek; tarafsızlık, iltimas ve her çeşit 
yolsuzluk ile malûl olmayı, ikinci programda 
belirtilen zorunlu haller olarak değerlendirdiği-
mizide belirtmek isterim. Kamu görevlilerinin 
yeni personel rejimi içinde intibaklarından doğ
ma büyük haksızlıklarının önlenmesi kararını 
ve Personel Kanununun hatalardan arınması 

I çalışmalarını memnunlukla destekliyeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, 

Programla ilgili eleştirilerimizi anakonular 
üzerinde tamamlamış bulunmaktayım. 

12 Mart'm olağanüstü koşulları içinde ku-
| rulmuş olan Erim Hükümeti, asayişin sağlan-
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ması konusunda îasâ sürede gerçekten önemli 
merhaleler almıştır. 

Reformlar ülkeyi 12 Mart'a getiren koşulla
rın ve 12 Mart Muhtırasının gereği olarak ele 
alınmış hazırlık çalışmaları ilerlemiş bir kısmı 
da Meclislere sevk edilmeye başlanmıştır. 

Ülkemizin ihtiyacı olan reformlar Meclislere 
geldiğinde bunların biran önce yasalaşması için 
yardımcı olacağımız tabiîdir. 

Hükümet programında belirtilen (Reform
ları geçekleştirmek çabalarımızda parlâmento
muzla Anayasanın çizdiği hak ve yetkiler sınır
ları içinde işbirliği yapmaktan başka bir yol 
tanımıyoruz. Hükümet, tasarıları hazırlıyacak, 
Meclislerimize sunacaktır. Tartışma, değiştir
me, kabul veya ret Parlâmentomuzun en tabiî 
hakkıdır) görüşünü çok partili parlamenter 
demokrasinin en tabu gereği olarak kabul edi
yor ve içinde bulunduğumuz olağanüstü koşul
larda parlâmento yetkilerine gösterilen bir dik
kat olarak değerlendiriyoruz. Ancak reformla
rın yasalaşmasında Meclisler çoğunluğuna hâ
kim olan reform anlayışını bizim paylaşmamızın 
mümkün olmadığı da bugüne kadarki uygula
malardan açıkça anlaşılmış bulunmaktadır. 

Memleketin bugünkü sosyal ve ekonomik 
şokulları içinde Meclisler çoğunluğuna sağdu
yunun hâkim olacağı inancını muhafaza ederek 
reform tasarıları üzerindeki görüşlerimizi savu
nacak ve bunları Anayasa doğrultusunda Ata-
türk'çü bir görüşle reformcu yapısını koruyarak 
çıkarmaya çalışacağız. 

Meclislerin iradesine olan saygımız reform 
adı altında, reformcu yapılan arınmış tasarıları 
reformcu tasarı olarak kabul edip benimse
meye bizi zorlıyacağı kesinlikle bilinmelidir. 

O. H. P. ülkemize çok partili rejimi getiren 
ve onun yerleşmesi için kendini feda edercesine 
bıkmadan, yılmadan uğraşan bir siyasi partidir. 
O. H. P.bu büyük eseri ile övünür ve bu eserin 
güçlü, uzlaşmaz ve en inançlı savunucusudur. 
İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda 
ö. H. P. bütün dikkati ve hassasiyeti ile en kısa 
sürede çok partili hayatın normal işleyişine 
dönülmesinin peşindedir. 

Bu geçiş döneminin sıhhatli olmasının şartı
nı gerek Hükümet, gerekse parlâmentonun re
formlar konusunda tavizsiz ve kararlı olmasın
da bulmaktadır. Bu bakımdandır ki, C. H. P. 

olarak reformlar konusunda ısrarlı ve titiz ola
cak ve Hükümet icraatını bu açıdan değerlen
direceğiz. Bu politikanın dışına çıkılması ha
linde denetim görevimizi kesinlikle yerine ge
tireceğiz. 

Bu Hükümet bir koalisyon hükümeti değil
dir, icraatı partimizi bağlamaz, hazırladığı 
program da tabiatiyle partimizin görüşlerini 
yansıtan belgeler değildir. 

Bulgünkü konuşmasında Demokratik Parti
nin Sayın Genel Başkanının uzun süredir hiç 
konuşmamış olmasının verdiği hevesle de ola
cak, Sayım Erim'in C- H. P. den istifa ederek 
Hükümeti kurmuş olmasmı seibep göstererek, 
Ibu Hükümeti, yakasının arkasında altı oklu ro-
zslt bulunan Hükümet olarak nitelemiştir. 

Biz, O. H. P. olarak çok partili siyasi ha
yatta pek çok politika adamının ve siyasi ör
gütlün sikıışltıikça ve z&afa düştükçe O. H. P. ye 
yerli - yersiz sataşmasınla alışmısızdır. (0. H. P-
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Hükümetler, onu kuranların vaktiyle bu
lundukları siyasi partilerin rozetlerine göre de
ğil, uyıgulamalıarma esais olarak ilân ettikleri 
Hükümet programlarına göre değerlendirilir
ler. 

(Bulgun göraşmesıi yapılan ikinci Elrim Hü
kümeti Programının; C. H. P. nin Program /e 
ilkeleriyle bağlantısını kurarak, bu Hükümeti 
Jbir C. H, P. Hükümeti gibi gösterebilmek 
için gerçekten en azından Sayın Blozibeyli'nin 
ken'dine has mantık yapısına saMbolmak lâ
zımıdır. 

Gerek reformlar konusunda, gerekse ülke
mizin yönetimi konusunda C. H. P. nin kendi 
göriüşleri vardır- Kanımız odur ki, bu gförüşler 
yurt gerçeklerine en uygun, dengeli kalkın
mayı en iyi sağlıyacak, demokratik rejimi 
dar boğazlara itmeden gelişltirecek görüşler
dir. 

IKendi içimizde (bunların tartlşmaısmı yaparız 
ve kendi giörlaişlerimiza inancımızı tazeleriz. 
Ancak, Genel Başkanımız Sayın İnönü'mün 
de belirttiği gibi olağanüstü koşullarda kurul
muş ve normal düzene dönüş görsivıini yüklen
miş İttir Hükümetin Meclislerce güvenoyun-
dan maJhrum edilerek, memleketin maceraya 
itilmesinin büyük ıbir siyasi hata olacağına 
da inanınız. 
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Bu bakımdan, başından beri belirtıiiğimiz 

görüşlerimizin ışığında parti mülâhazası ile 
'değil, memleketimizin siyasal bunalımdan, 
Devletin ve milletin maceralardan kurtulması 
mülâhazasilyle ikinci Erim Hükümetin© de 
olumlu oy vermeyi karara bağlamış ıbutamak-
tayılz-

İkinci Erim Hükümetinin 1973 seçimlerini 
gerçekleştirecek siyasal ortamı1 hazırlaması 
hiç şüphesiz başarısının en değerli ölçüsü ola
caktır. 

IBu yolda ikinci Erim Hükümetine başarılar 
diler, her olumlu uygulamasını iyi niyetle de-
ğerlendireceğimilzi belirtmek isterim. 

(Milletimizin temlsilcisi ve uımudu olan Yüce 
Meclisine Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na yürekten saygılar sunarım. (jO. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

İBAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Or
han Dengiz, buyurun etendim. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN DEN&İZ 
(Uşak) — ıSayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

ISayın Erim; yeniden kurduğu Hükümetin 
Programını, 16 Aralık 1971 Perşembe günü 
Yüce Mecliste okumuştur. Bu Program üzerin
deki Adalet Partisi Millet Meclisi Grupnnun 
görüşlerini arz etmek üzere huizurlarınızda bu-
lunuytorum. Bu vesileyle Adalet Partisi Meclis 
Grulpu adına, Yüce Meclisin sayın üyelerini 
en derin saygılarımla selâmlıyorum. 

ISayın Milletvekilleri; 

hükümet Prdgramı üzerindeki düşüncele
rimizi ara etmeden önce, memleket için çok 
mühim saydığımız bâzı gerçekleri ortaya koy
mak ve demokratik düzen anlayışında bir vu-
Zıulha kavuşmak zaruretini duyuyoruz. 

'Sayın arkadaşlarım; 

Herkessin bildiği gilbi, mieraıleketimia, de
vam eden bir buhranın içindedir. Bugüne ka
dar cereyan eden .münakaşalar, buhranın se
beplerini ve mahiyetini izahta çeşitli farklılık
lar göstermiştir. Ancak, bütün buna rağmen, 
memnuniyetle müşahade edilen taraf şu ol
muştur ki, buhrandan biran önce çıkış arzu-
ısunda bütün siyasi partilerimiz büyük ölçüde 
görüş birliği ve gayreti içindedir. Hükümet 
bu gayrete iştirak eder ğörünmsktedir. Buh
ran, (bir rejim (buhranıdır. Kanaatimizce, evveî-
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emirde ele alınması ve halledilmesi gereken 
mesele ' de budur. Geçen zaman içinde mey
dana gelen olaylar, bizi ve öteden beri sahilbi 
'olduğumuz ıbu kanaatimizi kesinlikle teyidet-
mlştir. Bu defa Hükümet Programında yer 
alan taahhütlerin, ancak demokratik dlüzen 
içinde gerçekleşebileceği inancını ortaya koy-
ımıuıştıur. Bn n'oktadaki kanaat farkları ne olursa 
iolsun, bir görüş ve anlayış birliğine varmamız 
şarttır. 

ISayın milletvekilleri. 

12 Marttan önceki anarşik ortamın yaratıl
ması, kajıaatimizice insan haklarına dayalı; 
hürriyetçi, lâik, sosyal bir hukuk Devleti olan 
demlokratik Cumhuriyet rejimimizi yıkma ga
yesini güden ideolojik sebeplere istinat etmek
tedir. Nitekim, bu kanaatimizi doğruluyan un
sur, anarşiyi durdurma ve reformları yapma 
taahhüdüyle kurulan Birinci Erim Hükümeti 
zamanında da rejim yıkma teşebbüslerinin, bu 
Hükümete karşı da devam etmiş olması ve bu 
hâdiseler üzerine Hükümetin sıkıyönetim iste
ğinde gösterdiği gerekçelerdir. 

Böylece, buhrana stelbelbolan âmillerin, son 
anarşik hareketler olduğu, artık bir teori de
ğil, vakıalarla sabit olmuştur. Nitekim, sa
nıkların hemen her gün mahkemelerdeki ta
vır ve beyanları, bütün bu su üstüne çıkan, 
çnplaklik kazanan hususlar muvacehesinde, 
anarşik hareketleri başka sebeplerle izah et
mek, zannediyoruz ki, beyhudedir. 

Sayın milletvekilleri; 

Hükümet Proigramında, Parlamentosuz ser-
ibeıst seçimsiz, maskelenmiş veya açık bir 
dikta hevesine karşı kesin vaziyet alınmıştır. 
Bunu, memleketimizin, milletimizin ve de Cum
huriyetimizin bulgunu ve geleceği bakımından 
memnuniyetle karşılarız^ 

'Gerçekten, serbest ve dürüst seçime ve çok 
partili demokratik rejime dayanan millî ira
deyi ve millî hâkimiyeti meşruiyet kaynağı 
sayan bir Devlet anlayışına sahilbiolmadan, »•e-
jim düşmanlariyle başarılı bir mücadele yap
mak imkânı yoktur. Bu bakımdan, Hükümet 
Programında aynen; «Aşırı sol cereyanların, ko
münizmin, aşırı sağ cereyanların, hilafetçilik 
ğin, şeriat esaslarına dayanan teokratik Dev-
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let kurma arzularının ve her çeşit bölücü faa
liyetlerin kesinlikle karşısındayız.» sözü, ka
mu oyunda yeni ümitlerin belirmesine yartdlm 
edecektir. 

ISırası gelmiş iken şunu ehemmiyetle kay
dedeyim ki, içinde bulunduğumuz rejim buh
ranının bizce aisli âmili olan anarşik hare
ketlerin, partilerin zaman - zaman farklı ağır
lık izafe etmelerine rağmen, rejimimizin 
Ibiran önce bu buhrandan kurtulması ve demok
ratik düzenin bütün kurallariyle işlemesi için 
anarşik hareketlerin ortadan kaldırılması ge
rektiği inancına, Parlâmento ve diğer Devlet 
kuruluşları olarak varılmış olmasında, milleti
mizin bu hareketleri önleme çabalarına yürek
ten katılmasının değeri .büyüktür. 

İSayın milletvekilleri, 

1961 Anayasasının getirdiği en önemli özel
liklenden birisi, ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanda hızlı, dengeli ve devamlı kalkınmayı 
ısağlıyacak bir plân anlayışıdır. Bu anlayış, 
çağımız Devletinin gereği olduğu kadar, Ana
yasamızın da emridir. 

Plânlı kalkınmada ihtiyaçların karşılan-
maJsı, ekonomik dengeyi bozmıyacak tarzda ön
celiklere yer verilmek suretiyle ve kalkunma-
nm genel hedeflerini saptırmadan düzenlen
melidir. Gerekli alanlarda reformların yapıl
ması, Devletin imkânları ve şartların müsaa
desi nisbetinde, gelmiş geçmiş bütün hükümet
ler tarafından ele alınmış ve bir kısmı itiba
riyle de gerçekleştirilmiştir. Plânlı devrede 
milletin arzu, irade, temayül ve tercihlerine 
Idayanan millî plân dışımda, her g\in bir kal
kınma modeli çizmek ve bu sahada yeni he-
/veısleri denemek, plânlı kalkınma fikrinden 
ruzaklalşmak olur. 

Her vesilede ifade ettiğimiz gibi, halka 
rağmen halk için, halkla beraber halk için 
kalkınma başarı ile yürütülebilir. Halka rağ-
mlen halk için reform fikrini bir merhale daha 
ileri götürturfsek, halk için ve halksız reform 
fikri gilbi hiçbir tutarlığı olmıyan fanatik bir 
tfikre ulaşırız. Kimsenin kendi fanatizmini, mil
let yararına olduğuna dair hükmlü yine ken
disi vermek suretiyle, milletimize uygulamaya 
hakkı yoktur. 

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 

Milletimizin, Batılı bir toplum olma gayret
lerine en az 200 yıl onca başlamış ve fakat 
en büyük merhale ve rasyonel adım Cumhu
riyetin kurulmasıyla atılmıştır. Parlömıanter 
rejim ve Cumihuriyet, başlı basma bir reform
dur. İnsan haklarına dayalı millî, demokra
tik ve sosyal hukuk Devleti, Ibuı reformların 
en Ibüyüğüdür. 'Gerçekten bu sayede, iktidar İve 
otoritenin belli şahıs ve şahıslardan millette 
intikali ve meşruiyetin kaynağının miilletlte ol-
'duğu ©sası, hâkim kıhnmıi|tır. Kişilerin ve ce
miyetimizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçları, re
form istekleri, bu Suretle konuşulabilir, ımlüna-
kaşa edilebilir. Olmaya sahibolmuştur. Bu iti-
(barlaidır ki, reformların millete dayanarak ya
pılması, ancak ondan beklenen faydaları 'sağ
lar. 

İSayın arkadaşlarım, 

Bütün reformların hedefi millettir. Bundan 
maksat, milletin refah ve saadetini sağla
maktır.. İBölyle olunca, refornıalrın kaynağı ve 
sahibi millet ve onun temsilcisi olan Parlâmen
todadır. Nitekim, ikinci Erim Hükümetinin 
Prolgramında; «reformları gerÇsklöşltİTTnek ça
balarımızda Parlâmentomuzla Anayasanın çiz
diği hak ve yetkiler ısınırları içinde işbirliği 
yapmaktan ibaişka bir yol tanımlıyoruz. Hükü
met tasarıları hazırlıyaoak, Meclislerimize su
nacaktır. Tartışıma, değiştirme; kabul veya 
ret, Parlâmentlomiuzıun en tabiî hakkıdır.* 
ibaresi ile reformlar için bir temel fikri or
taya koymuştur. Bu beyan ve taahhütlerin, ya
pılacak tatbikata ışık tutmasını, Hükümetin 
ı^ratü icratıyla (gerçekleşmesini temenni ede
riz. 

"Çok değerli milletvekilleri; 

Bir reformu gerçekleştirmenin yeni prob
lemler doğuracağı bir gerçektir. Millet haya
tında yaşlyan, canlılık, devamlı gelişmiş esas 
olduğuna göre, bu tarihî noktada yapılacak 
neformlandan sonra, toplum hayatında doğacak, 
yeniden meydana gelecek şartların yeni reform
lar ihtiyacım zorlayacağı da unulmtaanmMır. 
Her reform veya reform manzumesinden sonra 
hiç değilse, cemiyetin alacağı yeni bünyevi şe-

~ 520 — 



M. Meclisi B : 18 20 . 12 . 1971 O : 1 

killere göre, (bâzı düzemlemelerin yapılması gere
keceği de a§dMridır. Bu düşümceleıimrjzleı, meım-
M^tdımizin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşaMl-
mıesi içim, devamlı ve birbiriyle tutarlı. reform* 
larm ihtiyaç gösterdiği anlayışını ortaya koy
mak istiyoruz. 

Ayrıca reformlarım, sadece sözde, gelip ge
çici ve ıgöstermelik bir anlam taşımadığımı; ak
sime TürMye'mam bugün ve gelecek bakımlımdan 
sosyal yapışımın istikrara muhtacolduğu fik
rinden hareketle, çok ciddî bir konu olduğuma 
da işaret eltmıek istiyoruz. Burada dşliyebilecek 
ve olumlu sonuçlar elde edebilecek ve Anaya
samızda (tarif edilen Curnımuriyet rejiminim çer
çevesi içinde kailmak şartiyle, müşterek bir (mu
tabakat içimde reformlarım yapılimasıma, Tür
kiye gerçeklerine uygun bir tarzda, reformlar
la ilgili kanunlarım çıkarılmasına ve uygulam-
masama ıdıesltekçi olmaya devam edeceğimizi be
yan ederiz. Hükümetin, reform rnı&hiyeltdmde dü
şünmekte olduğu kamun taşanlarımı biram önce 
hazırlayarak (Meclislere sunmasını, Adalet Par
tisi Grupu olarak salbırsızlıkla bekleidiğimizi de 
ifade etmekten zevk duyarız. (A. P. şuralarım
dan «Bravo» sesleri) 

Sayım rnıilleltvieikiılleri, 

Bu noktaya gelmiş ilkem, bir gerçeği belirt
mek içim şunu kafbul etmek gıerekir ki, bugüne 
kadar Cumhuriyet hükümetleri, devamlı refor
mist çalışıma ve gayretler içinde bulummuşlar, 
başarılı sonuçlar da almışlardır. Bizim üzerinde 
hassasiyetle durmak istediğimiz husus; kamun-
üara ilâhi bir kudret izafe ©dem hayalci görüşe 
saplanmamak olacaktır. 

Reformları hazırlarken, hangi temel görüş
ten hareket edildiği, elbette ki, büyük ömıem ve 
ağırlık taşır, iyi niyetle hazırlanmış ve iyi ni
yetim mahsulü olan bir teoriye isıtimaıdıetmiş bir 
reform kanunundaki uygulama amıkâmıınıım. dere
cesi, üzerimde durulacak önemli bir taraftır. Re
form konusunda bumu bor gerçek olarak kabul 
etmek gerekir İki, iyi düşünceler, iyi kıamumlar 
başka şey; uygulama ve uygulamada alınacak 
sonuç başka şeydir, işte, reform sahasında Par
lâmentonun, dolayusiyle kamuoyunun geniş öl
çüde etki ve iştirakinin sağlamamış olması, uygu
lamada maksada uygun iyi neticeler alınması 
arzusunun ifadesidir. 

Çok değerli ,mil©tvıekiil!lıe(ri, 

Reformlarım özel bir proje şeklimde düşünül* 
mesi halimde dahi, 5 yıllık kalkınma plânlarınım 
ve plânlara paralel yıllık programlarım içimde 
mütalâa edilmesi gereğini bir tarafla itoıeımeüi* 
dir. Reform teşebbüs ve uygulamıalarında plân 
ve programılaran bütünlüğüme halel getirecek 
ve genel dengeyi bozacak bir istikamette bir yol 
intihabediTmemelidir. Reformlarda, bir anda 
her şeyi her kafaya ve herkese mahsus ölçülere 
göre düzeltecek Ye kısa süre içinde reformla il
gili olsum, olmasın birçok meseleleri kökünden, 
halleıdebilecekmiş gibi, bu konudaki ümitleri de 
kırabilecek bir takdime itibar edilmemelidir. 
Her zamian ve her meselemizde olduğu gibi, re* 
formlar konuşumda da hayallerimizi, ümitleri-
rnıizi akılla ve gerçekle sınırlandırma hüner ve 
maharetimi göstermeliyiz. 

ilerleme ve yenileşme -milletimizin özlemi ol
duğuma göre, rnıjilletten kopuk reformıou kadro
lar aramamım hiçbir mânası yoktur. Her şeye 
çare bulan Türkiye Büyük Millet (Meclisinim, 
milletim gerçek ihtiyaçlarına uygun, Cumhuri-
yetimizin ve Atatürk ilkelerinim özüne dayamam 
reformlarım da em değerli kadrosu olduğu, akıl
dan çıkarılmamalıdır. (A. P. sıralarından «Bra
vo.-» sesleri) 

Çok ıdeğerli milletvekilleri, 

Demokratik rejim bir hayat tarzı olduğu ka
dar, bir inanç meselesöldıiır. Demokratik rejimle
rin güclemmesinde ve sarsıntıya karşı korunma
sında lüzumlu geleneklerim teessüsü Ye bunlarım 
geliştirilmesi, müşterek hedef olmalıdır. Reji
min korunması, şüphesiz demokratik rejimin 
kurduğu müesseselerin, Devlete ve düzeme sadık 
kalmalariıyle mümkündür. Rejime inamcım, Dev
lete sadakatlim şartları düşünülennez. Geçen 8,5 
aylık dönemde, demokrasiye inanç dlıe inançsız
lık kamuoyunda bir fikrî çatışıma halinde sür
dürülmüştür. 

Birimci Erim Hükümetinim tutuım ve davra
nışımda, bu münakaşalarım sonuca bağlanama-
masımım da büyük ölçüde etkisi olmuştur. Yete
rince edinilen tecrübeler, bundan sonraki tatbi
katta bu gibi fikir ve kavram kargaşalığıma se
bep vermiyecek bir açıklıkla rejimim inançla 
savunulmasını önplâmda tutmaya yardımcı ol
malıdır. Devlete ve rejime inanç ve sadakatte, 
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kanunlara riayet ve nizamlara saygıda Büyük 
Türk Milleti, herkese ve hepimize örnek ve ön
der olmuştur. Aziz milletimiz, hiçbir zaman hu
zursuzluğun, kanunsuzluğun, rejim düşmanları
nın ; (kısaca, meşru olmıyan hiçbir hareketin tıas-
vipçisi ve tasdikçdsi olmaımıştır. Mahdut çevrele
rin davranışları esas alınarak, milletçe benimse-
nen hür demokratik rejim üzerinde oyunlar oy
nanmasına hiçbir şekilde müsaade ve müsama
ha edıûmfiıyeceği, kesinlikle bilinmelidir. 

Olağanüstü şartların . getirdiği ağırlık ne 
olursa olsun, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin demok
ratik pıarlömianter rejimin her türlü arızadan 
uzaik sakilde işlemesini hedef alan arzularına ve 
diğer anayasal kuruluşların da aynı anlayışla 
yardımcı olmaları, rejimin bekası halamından 
kesin bir tıeminalt ve kaçınılmaz bir zarurettir. 
Milletçe arzu ©dilen de bundan başka bir şey 
değildir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Olağanüstü şartlardan kurtulmak, rejimi 
Anayasa çizgisinde yeniden bütün kurallardyîe 
geçerli hale getirmek, hiç şüphe etmem'Bk gere-
(kir ki, !bir politik gayreti icabettirir. Siyasi par
tilerin müşterek bir anlayış içinde, böylesine bir 
gayret dönemine girdikleri şu sırada, Hüküme
tin bu konuda büyük ağırlık ve pay taşıyan bir 
müessese olduğunu kimse inkâr edemez. 

Devlet hayatında, toplum hayatında her gö
revin, görev sahibine tahmil ettiği bir fedakâr
lık gösterme yönü vardır. Olağanüstü hallerde, 
vazife görenlerin olağan hallere kapı açmakta 
ve olağan şartların tesisinde içtenlikle göistere-
ceMeri çabanın karşılığı, fedakârlık çok daha 
büyük olmak gerekir. Böylesine memleket ve 
millet hayatı için katlanılmış fedakârlıkların, 
sahiplerini büyülttüğü ve yücelttiğini de tarih 
tescil edegelmiştir. 

Çok değerli milletvekilleri; 

Hükümet programında, kalkınmanın karma 
ekonomiye dayalı olacağı ve değişik iktisadi ve 
malî tedbirlerle kalkınmaya süratle genişlik 
sağlamak için yeni teşvik tedbirlerine gidilece
ğine dair görüşler yer almaktadır. 

Hür demokratik rejimde, bizim bünyemize 
ve şartlarımıza uygun kalkınmanın temeli, kar
ma ekonomiye dayanır. Siyasi hürriyetlerle eko
nomik hürriyetler birbirleriyle Anayasa hüküm-
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leri içerisinde bağlı bulunmaktadır. Hür teşeb
büsün çalışma sahalarının daraldığı, yatırım 
yapma hevesi ve şevkinin kırıldığı, imkânları
nın kısıldığı bir ortamda, devletin rakipsiz ye
gâne işveren olduğu bir düaende, demokratik 
rejimin, hak ve hürriyetlerin yeri yoktur. Üzü
lerek belirtmek isteriz ki, geçen 8,5 aylık za
man içinde bu alanda ve Hükümet bünyesinde 
sürdürülen münakaşalar, telâfisi imkânsız bü
yük kayıplara sebebolmuştur. 

Değerli milletvekilleri; 

Adalet Partisi, siyasi ve ekonomik istikran 
temel hedef almıştır. En güç ekonomik sorunla
rın barış, huzur ve istikrar ortamında çözüm
lenebileceğine kesin inancımız vardır. 

Siyasi istikrarın temelini Anayasanın ruhu
na ve metnine sadakatta buluyoruz. Ekonomik 
baikımdan Türkiye'nin kalkınıp kalkınmadığı 
münakaşaları da sürdürülmüştür. Hükümet 
programında; «Türkiye'miz, artık hızlı bir sa
nayileşmeyi gerçekleştirebilecek bir düzeye ulaş
mıştır. Eldeki bütün bilgiler bunu göstermekte
dir.» denmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Dengiz, bir dakika efen
dim. Sayın Dengiz'in de 20 dakikalık: yazılı ko
nuşması müddeti tamamlanmıştır; konuşması
nın bitimine kadar devamı hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Dengiz. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan ve sayın arkadaşlarım. 

Demokratik rejim içinde kalkınma olmaz 
diyenlere ve başka çözüm yolu arıyanlara mil
letçe malûm olan cevapların programda yer al
dığını görmekten memnunuz. , 

Sayın milletvekili arkadaşlarım; 

Huzurun sağlanmasında ve yurdun her alan
da kalkınmasının başarıya ulaştırılmasında gö
rev ve sorumluluk yüklenen Devlet memurları-
nın güven içinde şevkle vazife görebilmeleri, 
iner şeyden evvel bu alanda haklı olmıyan tasar
rufların verdiği endişeden ayrılmaya bağlıdır. 
Hükümet programında; «Zorunlu haller dışında 
memurların görevlerimden alınmıyacağı, çalış-
Ikan, dürüst, ehliyetli devlet memurlarının gü
ven içinde iş görmelerine gereken önemin veri-
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leceği» beyan edilmiştir. Derhal ifade edelim ki, 
geçen 8,'5 aylık icraat sırasında, bu görüşün ak
sine yapılmış tasarruflar pek çoktur. 

Değerli milletvekilleri; 

Silâhlı Kuvvetlerimizin kendi kumanda zin
ciri ve sistemi içerisinde bütünlüğünün korun
ması ve her türlü tedirgin edici tesirlerden arın
ması, başlıca isteğimizdir. Anayasa değişikliğiy
le imkân dâhiline giren ve alınmasında zaruret 
duyulan her türlü kanuni tedbirlerde olumlu 
(gayretleri esirgemiyeceğimizi bilhassa Ibelirtmek 
isteriz. Yurt savunmasının ve yurt bütünlüğü
nün yegâne teminatı olan Silâhlı Kuvvetlerimi
zin her türlü ihtiyaçları ve özellikle modern 
araç ve gereçlerinin karşılanmasında yardımcı 
•olacağımızı ifade etmek, bizim için zevkli bir 
görevdir. 

Değerli milletvekilleri; 

Birinci Erim Hükümeti programında yer al
maması bizim için ciddî üzüntü vesilesi olan ve 
eleştirimize hedef teşkil eden Türk köylüsünün 
ve köylerinin, işçimizin, e^naf ve sanatkârları
mızın sorunlariyle ilgili olan hususların bu de-
faki programda na/zarı İtibara alınmış olmasını 
ve bir derecede de olsa yer verilmiş bulunması
nı, memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, bu sıra
da, memleket içinde çakışan işçilerimizle memle
ket dışında çalışan işçilerimizin meseleleriyle 
Doğu ve 'Güney - Doğu Ibölgeisi hakkında birkaç 
noktaya temas etmeden geçemiyeceğiz. 

Değerli milletvekilleri; 

Topyekûn kalkınma gayretlerinin başarıya 
ulaşmasında, çalışma hayatının huzur ve istik
rar içinde gelişmesi şarttır. Emek Ve sermaye 
münasebetlerinde işçinin ve işverenin hak ve 
menfaatlerinin her türlü ideolojik sapmadan 
-uzak olarak barışçı yoldan halledilmesi ve uza
yan ihtilâfların ekonomiye zarar vermemesinin 
temini, üzerinde önemle durulacak bir husustur. 
İhtilâfların hallinde hakem yolunun ve arabu
luculuğun tesirli bir şekilde yürütülmesinin ted
birleri alınmalıdır. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin adedi, son 
yıllarda büyük artışlar göstererek, yarım mil
yonu geçmiştir. Bu itibarla, yurt dışındaki iş
çilerimizin aile birliği, eğitim, mesken, ücret, 
muhabere ve münakale imkânları; gümrük 

ve pasaport muameleler1! gibi çok yönlü ve çe
şitli sorunları daha büyük önem kazanmıştır. 
Yabancı diyarda çalışan ve memleket hasreti 
çeken işçilerimizin sosyal güvenliklerinin her 
bakımdan artırılması yanında, ülke ile olan her 
türlü bağlarının devamına itina edilmelidir. 
Özellikle bu işçilerin çalışmaları, Devlet için 
sadece bir döviz kaynağı olmaktan öteye, Tür
kiye'nin bugünü ve yarını için önemli bir eko
nomik ve sosyal potansiyel güç olarak dikkate 
alınmalıdır. Hususiyle bu işçilerimizin teşkilât
landırılması, tasarruflarının yatırımlara intikal 
ve böylece ülkeye döndükleri zaman çalışma 
imkânlarından mahrum kalmamaları, acele ted
bir olarak nazara alınmalıdır. 

Ortak Pazar münasebetlerinde Türk iş gü
cünün üstün yerini muhafaza edebilmesi için, 
yurt içinde vasıflı eleman yetiştirilmesi gayret
leri artırılmalıdır. Ve özellikle, endüstrimizin 
muhtacolduğu vasıflı gücün gaip edilmemesine 
itina 'gösterilmelidir. Bu vatandaşlarımızla mü
nasebetlerin daha sıkı şekilde yürütülmesi için 
Devletin dış teşkilâtının her bakımdan takvi
yesi lüzumuna inanmaktayız. 

Dış ülkelerde, bilhassa Avrupadaki Türk 
işçisi arasına ideolojik sızma gayretlerinin, 
son yıllarda kesafet peyda ettiği bir gerçektir. 
Yabancı diyarlarda Türk Vatandaşının hisleri
ni istismar etmek suretiyle yanlış istikâmetlere 
sevkedilmesi gayretlerine, vatandaşlarımızın 
aklı seliminin ve vatanseverlik duygularının 
karsı çıkacağında hiç şüphe yoktur. Ancak, bu 
konuda da vatandaşlarımızın yalnız bırakılma
ması, bilhassa komünizmi yayma gayretlerine 
karşı kesif ve bilgili bir çalışmanın yapılması 
gereğine inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri; 

Doğu ve Güney - Doğu Bölgemizin süratle 
kalkındırılması gayretleri, hiç aldatılmamalı
dır. 1971 programının icrasında (bu gayretlere 
yeteri kadar itina gösterilmediği gerçektir. 1972 
programında ve Üçüncü Beş Yıllık Plânda, 
Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizdeki alt 
yapı tesislerinin biran önce ikmâli ile bölgede 
yeni iş imkânı sağlıyaeak sanayi tesislerinin 
kurulması, yeni eğitim ve sağlık tesislerinin 
yapılmasına başlanması ficin üstün gayretler 
gösterilmesini temenni ediyoruz. Alt yapı tesis-

— 523 — 



M. Meclisi B : 18 

leri içerisinde, bilhassa Doğu bölgemizin her 
merkezine elektrik enerjisi götürecek yüksek 
gerilim hava hatları ile yol şebekesinin tamam
lanmasına ve sulama tesislerine büyük önem at
fediyoruz. 

Keban Barajının biran önce ikmâli, Erzu
rum Atatürk Üniversitesinin bütün tesMerinin 
ibiran önce tamamlanması, Çukurova ve Diyar
bakır'da kurulmaya başlanılan yeni üniversite
lerin bütün fakülteleriyle biran önce faaliyete 
geçirilmesi ve nüfusu 100 000'i aşan Urfa, Di
yarbakır, Erzurum, Gaziantep Malatya, Elâzığ 
illerimizde işsizliği ortadan kaldıracak yeni 
ve büyük tesislerin biran evvel kurulması ile 
Dicle ve Fırat arasında kalan büyük ovaların 
Sulanmasını öngören projelerin, özel finansman 
kaynaklarına müracaat edilerek (biran evvel 
tatlbik mevkiine konulmasının sağlanmasını te
menni ediyoruz. Diğer illerimizde de, bilhassa 
işsizliği ortadan kaldıracak çeşitli tesislere ye
niden girişilmesini ve girişilmiş bulunan sanayi 
tesislerinin ibiran evvel ikmâli, yine temennile
rimiz arasındadır. (A. P. sıralarından ı«Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın Mart veya en 
geç Nisan ayı içinde Meclislere sunulması ge
rekmektedir. Bu plân içerisinde, Doğu ve Gü
ney - Doğu Anadolu'nun kalkmmasiyle ilgili 
olarak bir özel plân görmek istiyoruz, özel 
plânın millî plânla irtibatlandırılması, iyi bir 
şekilde yapılması gerekmekle beraber, Doğu 
vie Güney - Doğu bölgesi halkına, kalkınma ça
balarının kesafetini artırmak bakımından, böy
le bir yola gidilmesinin önemli sonuçlara ulaş
mak için zaruri olduğuna inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'nin jeopolitik durumu, dünya için
deki yerinin ne kadar nezaket ifade ettiği, her
kesçe bilinmektedir. Rahatsız bir dünyada, na
zik bir bölgenin çeşitli istikâmetlere açılan ka
pısı bulunan ülkemizin her türlü tehlikeden 
azade olduğunu söylemek, idraksizlik olur. Ak-
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sine, pek çok tehlikelerin etrafımızda bulun
duğunu kabul etmek gerçekçiliktir. Dış me
selelerde Türkiye'nin sözü söz ve ağırlık sahi
bi olması, iç meselelerini halletmiş olmasına 
ve iç huzurun devamlı bir şekilde tesis edilmiş 
bulunmasına, iktisadi kalkınmasının başarı
sına ve bu başarının sürekliliğine bağlı oldu
ğunu inkâr etmek mümkün değildir. Dış poli
tikamızın yürütülmesinde bu hususun büyük 
önemini belirtmekte fayda görüyoruz. 

Memleketimizin dostluklarına 've ittifakları
na sadakati, her türlü münakaşanın dışındadır. 
Dış politikamızda dostlukların geçerliliği ve 
değeri, kiminle nereye kadar gidebileceğimizin 
taraflarca iyi bilinmesine bağlıdır. Bu hususta 
açık ve dürüst bir dış politikanın hedefi barış 
olan, güvenlik olan bir dış politikanın enerjik 
bir şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz. 

Millî dâvamız olan Kılbns meselesinde, Kıb
rıs ıtaki Soydaşlarımızın ve Türkiye'nin hak ve 
menfaatlerinin korunmasında, iç meselelerimi
zin Mçjbir tesiri olmryacağını ifade etmek isti
yoruz. Demek İstiyoruz ki, millî dâvamız olan 
Kıbrıs meselesi, iç meselelerimizden dolayı 
yanlış hesaplara dayanan, yanlış istikâmetlere 
sürüklenme istidadı Igös'terirse, bu meselelerin 
tümünü Milletçe bir kenara bırakıp anında ve 
bütün milletçe Kıbrıs dâvasının sahipliğine 
devam ederiz. Bu hususun böyle bilinmesinde 
fayda vardır. Adalet Paritisi olarak, Hüküme
tin Kılbns dâvasında kendisini güçlü hissetme
si, arkasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ve Türk Milletinin bütünüyle bulunduğunu 
hiçlbir zaman gözden uzak tutmamasını ifade 
etmek istiyoruz. 

Pakistan'da cereyan eden olaylar, milleti
mizi ziyadesiyle üzmüştür. Dost ve kardeş Pa
kistan'ın içine düştüğü durumdan biran evvel 
(kurtulmasını ibemenni ediyoruz. 

Çok değerli arkadaşlarım; bu konuşmamız
da, Hükümetin kuruluş tarzını eleştirmekte 
fayda görmüyoruz. Hükümetin, partilerüstü 
bir tutumla işleri yürütmesi, halisane temenni
mizdir. 
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IV - DİSİPLİN CEZALARI 

1. — Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'a, 
Sükûneti ihlâl ettiği gerekçesiyle iki ihtar ce
zası verilmesi, 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Sisin 
haddiniz değil. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA OR
HAN DENGİZ (Devamla) — Sizin haddiniz 
oldu da ne oldu? 

IBAŞKAEF — Sayın Gtildoğan.. Sayın Gül
doğan. 

ıSayın Dengiz, siz de oraya cevap vermeyi
niz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA OR
HAN DENGtZ (Devamla) — (Hükümetin ic-
racatından ihilçbir partinin .sorumlu olmıyacağı, 
partilerüstü kuruluşun temel prensibidir. (To
kat (Milletvekili Mehmet İKazova, Trabzon Mil
letvekili Necati Çakıroğlu, Elâsığ Milletvekili 

1. — Başbakan Nihat Erim tarafından teş
kil olunan Bakanlar Kurulu programının görü
şülmesi. 

BAŞKAN — Devam (buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Hükümetin getireceği meseleler 
ayrı ayrı tetkik edilerek değerlendirilecek ve 
her mesele için ayrıca karara varılacaktır. 

ıSayın milletvekilleri, Hükümet proıgramiyle 
ilgili olarak isiöyliyeceğimüz (bunlardan ibaret 
değildir. Her konuda, Hükümet tasarıları geldi
ğinde, bütçe müzakerelerind* düşüncelerimizi 
daha ;geni§ ifade etmek imkanlarını bulacağız. 

Sayın milletvekilleri; 

(Hükümet programı, icranın hedefleri ve ni
yetlerini gösterir. Program İçerisindeki her ko
nuya ayrı ayrı temas etmekte fayda görmedik. 
Ayrıca, 8,5 ayın icraatını da enine - boyuna eleş
tirmedik. Bu hususta çeşitli vesilelerle düşünce
lerimizi Meclislerde ortaya koymuş bulunuyo
ruz. 

Yeni kurulan Hükümetin, vatandaşın sarsı
lan güven duygusunu ihya etmesini ve kırılan 
çalışma azmini, şevkini canlandırmasını temen
ni ediyoruz. Vatandaşın zihnindeki tereddütler 

ıSamet ıGiindoğan ve bâzı üyeler ayağa kalka
rak 'karşılıklı müdahalede bulundular, gürül
tüler.) 

BAŞKAN - - (Sayın İdareci üyeler... 
ISayın IKavoza, Sayın Necati Çakıroğlu.. 

Lütfen yerinize oturunuz. 
ıSayın Güldoğan, Sayın Güldoğan,.. Lütfen 

yerinize oturunuz efendim. (Sayın Güridoğan, 
ıSayın Gündoğan, isize ihtar veriyorum, lütfen 
yerinize oturunuz. 

ıSAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — (Sahte
kârlar. 

BAŞKAN — (Sayın Güldoğan, «Sahtekâr» 
demeye (hakkınız yok. ISize ikinci ühtan veri
yorum, lütfen oturunuz, lütfen oturunuz. 

Arkadaşlar, müzakerelerin sükunetini hep 
birlikte temine vazifeliyiz. 

izale edilmedikçe, milletin devletle el ele vere
rek kalkınmaya iştiraki söz konusu olamaz. 

Yeni kurulan Hükümetin, Meclisimizin gü-
• ven oyuna mazhar olması halinde, en Önemli gö

revi, memleketi olağanüstü şartlardan, olağan 
şartlara geçirmede, üstüne düşeni samimiyetle 
ve ciddiyetle yapmasıdır. Bunun, sadece Hükü
metin gayretleriyle kabil olmadığını biliyoruz. 
Söylemek istediğimiz şey, bu hususta Hüküme
te düşen görevin önemidir. 

Hükümetin en kısa zamanda iktisadi istik
rarı sağlamak ve ekonomik hayatımıza tesir 
eden psikolojik faktörleri izale etmek bakımın
dan, her türlü çareye başvuracağını ümidediyo-
ruz. 

Anarşinin önlenmesiyle ilgili olarak girişil
miş bulunan gayretlerin enerjik bir şekâlde de-
vam ettirilmesi ve rejime, Milletin huzuruna 

i musallat olanların, Cumhuriyet kanunlarının ve 
bu kanunları tatbik ile görevli devlet mekaniz-
masının güçlü elinde hak ettikleri âkülbete dû-

ı çar bırakılmaları, sadece rejim© musallat olan
ların yaptıklarının yanlarına kâr kalmıyacağını 
göstermek bakımından değil, bundan böyle bu 
gibi davranışların içine girme heveslilerini de 
önlemek bakımından önemine işaret etmek isti
yoruz. 

III - »BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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11 ilimizde 8,5 aydır devam eden sıkıyöneti
min sorumluluğu., gayet tabiîdir ki, Hükümette 
aittir. Ancak, sıkıyönetimi yürüten Silâhlı Kuv-
vetlerimMn, rejim Ve huzur düşmanlarını yola 
geçirmek bakımından girmiş bulundukları gay
retlerin başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz. 
Bu başarının önemini belirtmek istiyoruz. Ümi-
dedlyoruz ki, Hükümietin tutumu; anarşiyle mü
cadelede, sıkıyönetimim tutumuyla bağdaşır du
rumda yürüyecektir. Hükümetin ayrı, sıkıyöne
timin ayrı bir tutum içinde olması, anarşi me
selesinin hallinde en büyük güçlük kaynağı ol-
<mu§i|;ur. Başka bir deyişle; Hükümet anarşi me
selesinin hallinde, sıkıyönetimin takınmış bu
lunduğu kesin tavrı takınmakla büyük bir mer
hale kat etmiş olacaktır. 

Dünyada cereyan eden olaylardan alınacak 
dersler vardır. Birçok memleket, rejimini ayak
ta tutmak için mücadele halindedir. Demokrasi 
düşmanları, bugün demokratik idareleri çökert
mek için içerden müttefik arama ve işlerini on
larla görme gibi bir taktiği uygulamaktadırlar. 
Türkiye'de oynanmak istenen oyunun gerçek 
y'âm, bütün çıplaklığıyla ortadadır, Bevletimi-
zîn bekası, millî beraberlik ve bütünlüğümüzün 
korunması, insan halklarına dayalı demokratik 
Cumhuriyetinizin var olmağa devam etmesi, 
bütün düşüncelerin ve bütün hesapların üstün
de tutulmalıdır. Bu düşüncelerle, Türkiye'nin 
iç meselelerinin, ibiran evvel açıklığa kavuşması 
ve .bunların milleti kaygulara sevk eden istika
mette değil, m'eımkketi selâmete götüren bir 
yönde halledilmesi; bunun için de, el ve gönül 
'birliği yapılması zaruretine işaret etmek istiyo
ruz. 

Hükümet programında yer alan hususlara 
hâkim olan iyi niyetin, İcraatta da devamını 
görmek isteriz, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne düşen büyük görevin idraki içindeyiz. Bu gö
rev, demokrasi ve Parlâmento düşmanlarının, 
Parlâmento üssı'indeki menfi propagandalarını 
haksız çıkaracak şekilde ifa olunmalıdır. (A. P. 
sıralarından «bravo» »eteleri, alkışlar.) 

Yapılmış bulunan, Anayasa değişikliğinin ge
rektirdiği tasarılar, Hükümet programında yer 
alan reform tasarıları, biran evvel Meclislere 
sevk olunmalıdır. Meclislerin, bütün bu tasarı
lara en iyi şekli, en kısa samanda vereceğinden 
lıiç kimsenin şüphesi olmaması gerekir. Hükü-
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met icraatı, gayet tabiîdir ki, Meclislerin denet
lemesi altında cereyan edecdktir. Bu denetleme
nin, memleket işlerinin görülme'sine mâni değil, 
doğru görülmesinin teminâtı olduğu, gözden 
uzak tutulmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi; sulhun, 
barışın ve millî dengenin partisidir. Hedefimiz, 
(milletin refahı ve saadetidir. Bu hedefe, son sö
zün mîllette olduğu ve millî iradeye dayanan 
demokratik yollarla ulaşılacağı inancındayız. 
Bu hedef, millî bir hedeftir. Bu hedefe itiraz 
edilemez. Hiçbir kimse ve hiejbir kuruluş, bu he
defi karşısına alamaz. Tam aksine, bu hedefe 
milletçe ve bütün kuruluşlarca ve birlik içeri
sinde varılabilir. 

Demokrasi, sesi çıfcmıyan büyük kütlelerin 
haklarının teminatı olan yegâne rejimdir. Güç
lü gruplar, her rejimde seslerini duyurarak 
haklarını ve bazan da fazlasını almak imkânını 
bulabilirler. Ancak, sesi çıkmıyan büyük kütle
ler, haklarını, demio&rat'ik rejimlerde, hür bir 
atmosfer içerisinde ve özellikle seçilmiş organ
lar vasitasiyle alabilirler. 

Çok sayın milletvekilleri, Hükümet programı 
üzerindeki görüşlerimizi sona erdirdiğimiz §u 
sırada, özel olarak bâzı hususları belirtmekte 
fayda görüyoruz. 

Devlet olarak, çok eski bir tarihe sahibiz. 
Varlığını daima canlılık içinde devam ettirmiş, 
lıiç bir zaman eğilmemiş bir millete mensubuz. 
Memleketimiz çok zengin kaynaklara sahiptir. 
Bu mübarek vatanın kalkındırılması, yüceltil
mesi için, azim ve kararlılık içinde dimdik du
ran bir milletin mensuplarıyız. 

Maziden pek çok dert devir almışız. Büyük 
Atatürk'ün işareti istikâmetinde bütün gücü
müzle ve çok kısa bir zamanda, «Batı medeni
yeti» seviyesine çıkına gayreti içine girmişiz. 

Büyük milletimiz, daima kısır iç çekişmele
rin yerine, verimli bir hizmet arzusu duymuş
tur. 

Aziz milletimizin çok mukaddes olduğunu bil
diğimiz vekâletini, vatandaşlarımızın vebal ve 
ümidini taşıyoruz. 

Parlâmento olarak, siyasi meselelerin ağırlı
ğının idraki içinde, bugün içinde bulunduğumuz 
buhranlı biran önce nihayete erdirmek vazife
siyle karşı karşıyayız. Bütün siyasi partilerin 
öncelikle bir müşterek anlayış içinjde, bu önemli 
me eleye eğilmesi, en halisane dileğimizdir. 
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Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi olarak, 
millî iradeye, demokratik düzene, hukuk devle
tine bağlı felsefemizin sınırları içinde, yurdu
muzun biran evvel refana kavuşmasını, Devle
timizin itibarının devamlı olarak sağlanmasını 
temenni ediyoruz. 

Seslerime son verirken, Yüce Meclisi; Sa
yın Başkan ve sayın milletvekillerini, Adalet 
Partisi Grupu adına en derin saygılarımla se
lâmlıyorum. (A. P. sıralarından sürekli ve şid
detli alkışlar, «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Açık oylamalarda oyunu kul-
lanmıyan sayın milletvekili var mı efendim?... 
Yok. Açık oylama işlemleri bitmiştir. 

Söz sırası Sayın Hüseyin Abbas'ta, şahsı adı
na. Buyurun Sayın Abbas. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; yeni Hükümetin 
Yüce Meclise arz ettiği Hükümet programı üze
rinde şahsi görüşlerimi arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. Zaman tahdidi yüzünden, 
görüşlerimi lâyikı veçhile takdim etmek müm
kün olamıyacaktır. Bu sebeple programdaki 
bâzı mühim hususlara, sadece birer cümle ile 
temas edeceğim. 

Konuşmam iki kısımda olacaktır. Birinci 
bölümde; Hükümetin bu programında öncekine 
nazaran müspete giden ve dolayısiyle ferahlık 
ve memnuniyet getiren hususları; ikinci bö
lümde ise tatbikatta dikkat edilmesi gereken 
konuları arz edeceğim. 

Yeni programın, müspete dönük olması do
layısiyle, memnuniyetimizi mucip cihetleri şun
lardır : 

Açıkça belirtelim ki, Birinci Erim Hüküme
tinin programında hâkim olan hava; Parlâmen
toya karşı «Biz olağanüstü Hükümet olarak 
siz isteseniz de, istemeseniz de bâzı şeyleri ya
pacağız ve bu yaptıklarımız iyi midir, kötü mü
dür bu hususta sizinle konuşmıyacağıs.» idi. 
8 aylık tatbikat açıkça gösterdi ki, bv g'disls 
memleketin dertlerine çare bulmak mümkün de
ğildir. Maddi ve mânevi yaraların tedavisi için 
millet ve onun temsilcisi Parlâmento ile el ele 
gönül gönüle olmak şarttır. Yeni programda bu 
çok mühim ve hayatî noktanın idrak edilmiş 
olduğunu seziyor ve bundan demokratik nizam 
hesabına memnuniyet duyuyoruz. 

Programın memnuniyet verici ikinci noktası, 
vicdan ve inanç hürriyetine saygı bakımından 
1 ne i programdan fazla müspete dönük olma
sıdır. Birinci programda Hükümet, «kimseye 
biz mukaddesatçıyız dedirtmiyeceğiz.» Sözü ile 
milletin büyük çoğunluğunu ve onun mukaddes 
tanıdığı mefhumları karşısına alıyordu. Yeni 
programda bu havainin ortadan kaldmlmış oldu
ğunu ve millî bünyeye ıdaha yakın bir progra
mın getirilmeye çalışıldığını müşahade ediyo
ruz. Bu noktamın hıayatî lehemımiyeti şuradadır. 
Geçindiğimiz devrede, anarşistler memleketimizi 
bir uçurumun kenarına kadar getirmişlerdi. 
Bunların yıkıcı hareketlerinin önlenmesi ve hu
zurun avdet ettirilmesi, mühim tmillî bir vazife 
haline gelmişti. Hükümetin bir yandan anar
şistlere karşı hareket ederken, öbür yarada mil
letin büyük çoğunluğumdan tıecerrüt etmesi ve 
büyük çoğunluğu karşısında laihr tavrını takın
ması, gerçekte sadece anarşistlerin işine yarıya-
cak bir tutum olmuştur. Zira, onların da asıl 
hedefi zaten budur. Milleti Hükümetten ayırıp 
zayıflattıktan sorara arzu ettikleri, daha anar-
şirt havanın doğmasıdır. Onların bu taktiği kar
şısında yeni Hükümetim millete yaklaşmasını 
çok yerinde ve faydalı bir laıdım olarak görüyo
ruz. Mevcut anarşi ancak bu şekilde, millet ve 
Hükümet beraberliği ile ortadan kalkacaktır. 

Yeni programda ımemnuniyet verici diğer 
bir husus da, fikir ve düşünce hümsyetidir. Ye
ni programda, buna lafta değil, fiiliyatta da 
ehemmiyet verildiğimi, adımlarım atılmak iste
mişinde görüyoruz. 

Bu meyanda, basım suçlarında hapis cezala
rının azaltılmak istenmesini büyük bir memnu
niyetle karşılıyoruz. Elbette bundan miaksadım, 
basımı başkalarıma hakaret, yalan haberler yay
mak, ahlâk bozucu müstehcen neşriyat yapmak 
gibi basım suçları değildir. Bunum, fükir ve dü
şünce hürriyetimi tahdidedem komularla ilgili 
olduğu kanaatindeyiz. Bu adımım, fikri hiçbir 
surette suç saymıyacak, hiç ^değilse Batıdaki 
kadar düşünce, fikir ve inanç hürriyetine, laf
tan ziyade fiiliyatta zemim hazırhyacak bir nok
taya getirecek kadar ileri götürülmesini hayati 
ehemmiyeti haiz bir zaruret olarak görüyoruz. 
Çünkü, fikir hürriyetinim olmadığı yerde mem
leket dertlerinim ilâcı ortaya çıkamaz; yarala
rım tedavisi yapılamaz ve maddi, mânevi kal
kınma gerçekleşemez. Yurtta bozulan kardeşlik 
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havasımın yemidem 'doğması 'için, 141 mci ve 163 
mcü maddelere gerekli tatbikat açıklığınım (bi
ran önce getirilmesi, fikir iflıe amargik harekeitle-
nin hududumun sağlam kriterlere bağlamarak, 
kardeşi kardeşe ıdüşma neden (keyfi tatbikata 
müsait durumun ortadan kaldırılması şarttır. 
Programda yer alan fikir ve düşünce hürriyeti 
ile ilgili müspet adımların, miHetimize dinî ve 
ahlâkî bilgileri öğretme, halkın ahlâkî meziiyet-
lerini inkişaf ettirmek ve kalkınmamız içim za
ruri elan gieılişmıeyi temin etmek lamacdyle inan
cına uygun şekilde vazife gören (bir vaiiz veya 
yazarı yanlış bir uygulama üe suçlandırmaya 
giden bugünkü ıtatbifcatım, kesim sureitte orta
dan kaldıracak bir seviyeye kadar tekâmül et
tirilmesini millet ve devlet kaynaşması bakı
mından önemli görüyoruz. 

Yemi programda memnuniyet verici1 diğer 
ıbir hususu ıda, «gençlere sağlıklı !bir hayat, ge
niş ıbir ıdümya görüşü, köklü kültür iımkâmları 
sağlamak.» cümlesinde buluyoruz. Gençlerimizin 
geniş bir dünya [görüşüme ve köklü bir rnıillî 
kültür sahibi olmalarıma çalışmak, milletimizin 
geleceği bakamımdan hiç şüphesiz büyük bir 
önemi haizdir. Maarifimizde gemçleri yanlış is
tikametlere sürüliyem temel fikriiyatım, (bu premu 
silbim ışığı altımda, birçok kısımlarınım yeniden 
tanziminde zaruret olduğuna inanıyoruz. Genç
lerimizin, bütün hayatı boyunca fayda verecek 
ve omları toplumumuza faydalı kılacak ve her 
türlü anarşist hareketlerden alıkoymak için ka
fasını ve kalbimi köklü millî ve mânevi kültürle 
beslemeye mecburuz. Bundan ısrarla kaçınır 
bir tutum ve davranış içimde olmak, geçirdiği
miz tecrübelerin ide gösterdiği gibi, fayda yeri
me zarar getdırirs 

Yemi Hükümette Sanayi Bakanlığının, Sana
yi ve Teknoloji Bakanlığıma çevrilmiş olmasını 
büyük bir memnuniyetle karşıhyoruz. Modern 
teknolojinin anlaşılmaya başlamış olmasını se
vindirici bir olay olarak niteliyoruz, tîmidede-
riz iki, bakanlık bu yolda gereken gelişmeleri 
sağlamak hususumda hakikaten kendine düşen 
görevleri yakabilecek lüzumlu tedbirleri1 alacak
tır. 

Programda, «ISilâhlı Kuvvetlerimiizim savaş 
araç ve gereçlerimin yurt içindem sağlanması 
hususundaki ciddî çalışmaları devam ettirece
ğiz.» cümlesi de som derece memnımiyetimizi 

muciboldu. Ancak, bu hususta şimdiye kadar 
birkaç önemli başlangıçtan başka aslımda ciddî 
sayılabilecek bir çalışma olmadığını itiraf ede
rek, halimizi bilip, hakikaten beklenen lüzumlu 
çalışmaları yapmaya azimli olmak şarttır. Bu 
gayeye matuf olmak üzere, bu yolda yapılacak 
teferruatlı çalışmaları koordine etmek ve plân
lamak için bu günkü mevcutlardan çok daha 
büyük imkânları haiz bir «Harp Sanayii Plân
lama ve Geliştirme Dairesinin» bir an önce ku
rulmasını millî bir zaruret olarak görüyoruz. 

Programda memnuniyet verici diğer bir nok
tayı da, evvelki programda «ekonomiyi milli
leştirmek» adı altında katı devletçiliğe dönük 
havanın ortadan kaldırılmış ve daha normal 
bir karma ekonomi havasının getirilmiş olma
sında görüyoruz. Ümidederiz ki, programın bu 
havası ekonomik hayata tesir etsin ve 8 aydan 
beri görülmemiş şekilde durgunlaşan ekonomik 
hayat yeniden canlanma imkânı bulsun. 

Programın «Hükümetimiz hızla sanayileş
meyi sağlıyacak ve en uygun iktisadi politikayı 
ve teşvik tedbirlerini azimle uygulayacaktır.» 
cümlesini memnuniyetle karşılarız. Ancak, bu 
cümleden hâli hazır teşvik tedbirlerini yeterli 
kabul edip, adetâ, sadece bunların azimle uygu
lanmasının arzu edildiği zehabı doğmaktadır. 
Halbuki, bu gün hâlâ bir yatırım yapılmak is
tendiği zaman, şirket kuruluşlarındaki ağır dam
ga resmi vergilerinin dahi, hiç değilse, şirketle
rin kâr edebildiği devreye kadar tehiri bile 
mümkün olamamaktadır. Bu istikamette daha 
pek çok teşvik tedbirlerinin yürürlüğe konul
ması zarureti açıktır. 

Biz Hükümet programındaki bu arzuya yar
dımcı olmak maksaddiyle bir kısım milletvekili 
arkadaşlarımızla beraber, yeni bir «sanayii teş
vik kanunu» teklifi üzerinde çalışmaktayız. Bu 
teklifimizin Hükümetimize ve millî sanayiimize 
faydalı olacağını ümidederiz. 

Muhterem milletvekilleri, yüksek müsaade
lerinizle konuşmamın ikinci ve son kısmını su
nuyorum. Başlangıçta da arz ettiğim gibi, bu 
kısımda, Hükümet Programının tatbikatında 
dikkat edilmesi ve fayda yerine zarar getirici 
yollara gidilmemesini temine matuf hususlara 
temas edeceğim. 

Yeni Hükümet Programında imam - hatip 
okullarının orta öğretime dayalı olması fikrinin 
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bir tabu gibi muhafaza edilmek istendiğine üzü
lerek şahidolduk. Esasen geçen devre de, bu ka
rar ciddi ve tarafsız bir incelemeden uzak alel
acele alınmıştır. Bu yanlış bir yoldur ve hiç bir 
fayda sağlamıyacaktır. İmam - hatip okullarının 
orta kısımlarının mesleki yönden fazla yüklü 
olan tarafları vardır. Bu fazlalığı giderme ve 
orta öğretim muvacehesinde daha rasyonel bir 
şekle sokmanın yolu, bu müesseseleri tehlikeli 
duruma sokacak icraat yeride, mâkul ölçüler 
içerisinde mesleğin özü ve ruhuna zarar verme
den ıslahı her zaman mümkündür. Bu hususta 
meslek mensubu bir öğretmen olarak sizlerle 
hemfikirim. 

lyiniyet ve samimiyetinden emin olduğu
muz sayın Başbakan ve Millî Eğitim Bakanının, 
millete malolan ve halihazır durumu ile mille
tin bağrında derin yaralar açan bu mühim me
seleye bir kere daiha ciddiyetle eğileceklerine 
ve hayırlı kararlar alacaklarına dair kanaatimiz 
tamdır. 

Aklıselim ile hareket edildiği taktirde halle-
dilmiyecek hiçbir meselemiz yoktur. Milletçe 
maddi mânevi sahada en kısa zamanda kalkma-. 
bilmek ve özlenen huzura kavuşabilmek için 
her zamankinden daha çok bugün mânevi saha
da yetişmiş insanlara ihtiyacımız vardır. Bu 
gerçekleri göz önünde tutmamak en azından 
memleket gerçeklerine satıhtan bakmak ve yurt 
kalkınmasının hızını kesmek olur. 

Programda, aile plânlamasının Sağlık ve 
Sosyal Yardım politikasında temel ilkelerden 
biri olacağı zikredilmektedir. Bu yoldaki çalış
malar nüfusumuzun artmasını önleyici bir isti
kamette yapılmamalıdır. Gidilecek yol; nüfusu
muzu azaltmak değil, ekonomik gelişmeyi hız
landırarak işsizliğe çare bulmak ve gerekli ted
birleri alarak «Daha güçlü bir Türkiye» hedefi
ne ulaşmaktır. 

Yine programda; «ilâç endüstrisinin ham 
madde yapımına ve ihracata yönelmesi için ge
rekli bütün tedbirler en kısa zamanda alınacak
tır» denilmektedir. 

Ne yazık ki, gerek daha evvelki devrelerde 
ve gerekse 8 aylık Hükümet devresinde bu ka
bil sözlerin hep temenniden ibaret kalıdığını 
gördük. Yeni devrede Hükümetten ciddî ve fii
lî adımla atılmasını bekliyoruz. 

Yine programda; «Sanayi Bakanlığına, tek
nolojik gelişmelerin takip ve uygulanması göre
vi verilmiştir» denilmektedir. 

Bu da bir bakımdan üzüntümüzü muciboldu. 
Şöyle ki: Bu cümlenin hiç değilse en azından: 
«Sanayi Bakanlığına, teknolojik gelişmelerin 
teşvik, destek, takip ve uygulama görevi veril
miştir» şeklinde olmasını beklerdik. Biz, cümle
nin altındaki mânadan şunu anlıyoruz: «Hâlâ 
Batı yapacak, biz onu taklit edeceğiz» 

Teknolojiyi kim geliştirirse faydası onadır. 
Bu bakımdan ilerlemiş milletlerin teknolojisin
den de istifade ederek millî şart ve imkânları
mıza uygun kendi teknolojimizi kendimiz ge
liştirmemizde artık son derece haris olmaya mec
buruz. 

Programda, hâlihazır carî olan korkunç ha
yat pahalılığının önlenmesi hususunun da çok 
daha dinamik ve köklü tedbirleri bekliyorduk. 
Bu hususta söylenenler bu meselenin ehemmiye
ti yanında kanaatimizce zayıf kalmaktadır. 

Yine programda, Üçüncü Beş Yıllık Plân 
hakkında hiçbir şeyin zikredilmemesi bizi sü
kûtu hayale uğratmıştır. Plânlama yine 2359 yıl 
sonra Batıya erişeceğimiz görüşüne ve «Bu 
teşkilât çok büyümüş» dedikten sonra, 600 kişi
lik kadro yerine bu sefer daha fazla, meselâ 
740 kişilik gibi bir kadro istemek zihniyetine 
göre mi yürütülecektir? 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın önümüzdeki Mart -
ta Meclislerimize getirilmesi gerekmektedir. Ka
nuni süresi geçtiği halde daha 1972 Yılı icraat 
Programı dahi hazırlanmamıştır. Acaba sayın 
Hükümetimiz, memleketimiz için son derece 
ehemmiyeti haiz Üçüncü Beş Yıllık Plânı bir 
kaç ay içinde ve alelacele bir çalışma ile süm-
mettedarik bir plân olarak mı getirileceklerdir. 
Bunların vuzuha kavuşturulmasında fayda var
dır. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet Progra
mı üzerinde vaktin müsaadesi nisbetinde arz ede
ceğim hususlar bunlardır. 

Bu konuşmamızla Hükümetin çalışmalarına 
ve memleketimizin meselelerinin halline cüzi de 
olsa bir fayde temin edilmesini istedik. 

Yeni Hükümete başarılar diler, Yüce Mecli
se saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miş ve Hükümet söz istemiştir. 

Buyurun sayın Başbakan. 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Aley
hinde... 

BAŞKAN — önerge okunduğu zaman sayın 
Tosyalı... 

MEHMET EMİN DURUL (Denizli) — Sa
yın Başkan, daha 6 kişi konuşmamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sabırlı olunuz. 
Sıradasınız. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, bu şekilde Meclisin fikriyatı tecelli et
miyor. 

BAŞKAN — Sisin fikriyatınız tecelli etti 
şimdi sayın Tosyalı. (Gülüşmeler) 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri ; 

16 Aralık günü Yüce Meclise sunmuş bulun
duğumuz program üzerinde siyasi partilerimiz 
adma grup sözcüleri görüşlerini lütfettiler, bu 
kürgüden söylediler. Bir arkadaşımız da kendi 
şahsi görüşlerini ortaya koydular. 

Sözlerimin başında bütün konuşan arkadaş
lara teşekkürlerimi arz etmek isterim. Çünkü 
eleştirilerle veya teşviklerle Hükümete, işe baş
lamakta olduğu şu günlerde ışık tutmuşlardır. 

Şiarımız; faydalı gördüğümüz her düşünce
yi değerlendirmektir. O düşünce bizim kendi 
görüşümüzün tersine olsa da. 

Ayrıca, bugün yurdumuzun içinde bulundu
ğu ve herkesin teslim ettiği olağanüstü ortam
da Hükümetin ve Hükümetin başında bulunan 
arkadaşınızın, kendi görüşlerine taban tabana 
zıt da olsa her görüşü, hoşgörü ile karşılaması 
bir zarurettir, hiç değilse bana böyle görünmek
tedir. 

Sırası ile pek değerli sözcü arkadaşlarımın 
ortaya koymuş oldukları düşüncelerin ana te
malarına değinmek istiyorum. 

Demokratik Parti Genel Başkanı sayın Boz-
beyli, bizden eleştirilerini esirgemediler, düşün
celerini söylediler. 

Ancak, bu eleştirilerinde bize, sahibi olmadı
ğımız düşünceleri atfettiler. Elbette bunları ka
bul edemem. 

«Hükümet emrinde bir Meclis» fikri bu ar
kadaşınıza yakıştınlırsa en azında insafsızlık 
edilmiş olur. Bundan önceki Hükümeti kurar
ken de, kurduktan sonra da ve bütün Hükümet 
devamı esnasında durmadan tekrarladığım bir 

düşünce vardı ve bu kürsüden tekrarladığım 
bir düşüncem vardı, o da şu idi; «Meclissiz bir 
hükümetin başında beni kimse göremiyecektir» 

Bu, söylediklerimden bir tanesi idi. Parlö
manter rejime olan inancımı ve kusurları ne 
olursa olsun, Parlömanter rejimin, öbür rejim
lerin hepsinden daha az kusurlu olduğuna olan 
inancımı en azından 40 yıldır tekrar etmekte 
olan bir arkadaşınızım ve öyle zannediyorum ki, 
aıkada kalan 8 - 9 ay içinde de, ne sözümle ne 
de davranışımla bu inancımı cerhedecek bir 
şey yapmadım. 

Sayın Bczbeyli, benim bâzı sözlerimi alıp 
o sözlerden kendisine göre mânalar çıkardı; 
ama benim birçok beyanlarım, konuşmalarım, 
yazılarım oldu şu son zamanlarda. Bunları bir 
bütün olarak değerlendirmek zahmetine katlan-
salardı, o zaman göreceklerdi ki, bütün davra
nışım, inancım; parlömanter rejime olan inanç
tır ve parlömanter rejimin biran önce normal 
şartlara kavuşarak olağan düzeyinde yürüme
sini, karınca - kararınca sağlamaya çalışmaktır. 

Demin Adalet Partisinin sayın sözcüsü, söz
lerini bitirirken çok güzel bir gerçeği ortaya 
koydu. Normal parlömanter demokratik düze
ye geçmek, sadece Hükümetin gayreti ile başa
rılabilecek bir iş değildir. Bu gayrette, Büyük 
Meclis, Parlâmento, basın ve bütün vatandaş
lar, aydınlar birleşmezse Hükümetin gayreti 
çok cılız kalır. 

Hükümet, bu geçişi zorlaştırmamak, kolaylaş
tırmak azmindedir. Bundan önceki Hükümette 
de, o Hükümetin başında bulunan arkadaşınız 
olarak ben, bu inanç içinde idim ve hatırlarsı
nız, bu kürsüde defaatla söyledim: <Ben. arka
daşlarım arasında bu inancın dışında kimseye, 
bir davranışa raslamadım. Bu inancın dışında 
kimse varsa onun, benim yanımda işi yok» 
dedim. 

Binaenaleyh Sayın Bozbeyli'nin, şüphesiz iç
tenlikle söylediği endişelerini bu kürsüden bir 
kere daha gidermek isterim. 

Bir «Rejim buhranı» ndan bahsettiler. Kav
ramlar, terimler insanları durup dururken 
bazan karşı karşıya getiriyor. Onun için ben, 
bu konular üzerinde, kavramlar ve terimler 
üzerinde bir tartışmaya girecek değilim. 

Yurdumuzun 12 Mart'a nasıl geldiği, 12 
Mart Muhtırasının nasıl verildiği, 12 Mart 
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Muhtırasından bugüne nasıl geldiğimiz, şimdi 
yeni bir aşamada na3il bir yöne gittiğimiz, 
yurdumuzun ne ortamda olduğu herkesçe bi
linmektedir. Bunun adını her birimiz kendi an
layışımıza göre koymakta tabiîdir ki, serbestiz. 

Bir noktayı daha belirtmek isterim. Sayın 
Bozbeyli beni suçladılar; «Bugün rejim bakı
mından, 12 Mart'ta alındığından daha kötü du
ruma geldik» dediler. 

Hangi kıstaslara göre bu neticeye vardılar 
bilmiyorum, ama şu noktayı bilhassa işaret et
mek isterim: 12 Mart Muhtırası verildi, 12 Mart 
günü Hükümet çekildi. Sayın Cumhurbaşkanı 
beni 19 Mart günü vazifeye çağırdı, 19 Mart'-
ta vazifeyi aldıktan kısa bir süre sonra ilk zi
yaret ettiğim zat, Millet Meclisinin Sayın Baş
kanı oldu. Sonra Senato Başkanı, sonra parti 
liderlerine gittiğim ve parlömanter rejimimiz 
içinde bu işin içinden nasıl çıkacağımızı kendi
leriyle görüştüm, istişare ettim; bu arada Sa
yın Bozbeyli'ye de gittim ve Saym Bozbeyli'den 
de, bana yardımcı olmasını ve Hükümete işti
rak etmelerini rica ettim; ama bu ricamız iltifa
ta nailolmadı. 

Ben, Hükümete iştirak eden liderlerle de
vamlı, Hükümet Devlet işleri üzerinde görüşe
rek işleri yürütmeye çalıştım. 

Bu arada Sayın Bozbeyli, Hükümete larmızı 
oy veren bir partinin lideri olmasına rağmen, yi
ne her seferinde kendilerini ziyaret edip, kendi
lerine Devlet işleri hakkında, Hükümet işleri 
hakkında izahat vermekte kusur etmedim ve tel
kinlerini almakta da kusur etmedim. 

Eğer bu davranış, Anayasa içinde bir demok
ratik davranış değilse, acaba Anayasa içinde de
mokratik davranışı bir Başbakan başka nasıl ya
pabilirdi? 

Arkadaşlar, huzurunuza çıktığım her seferde 
şunu söylemişimdir. Meclisin önünde boynumuz 
kıldan incedir, bizi her an düşürebilirsiniz. Sizin 
güveninizi kaybettiğimi hissettiğim anda, ben 
kendim bu emaneti bana vermiş olan Yüce Ma
kama götürüp teslim etmekte tereddüt etmem, 
demişimdir. 

Şu halde, bir Başbakan Anayasa içinde dav
ranmak için, bilmiyorum daha ne yapardı? Hü
kümetin icraatında Anayasaya veya kanunlara 
aykırı bir davranış var idi ise, onu da muraka
be «decek baş organ Parlâmento, ondan sonra da 

kaza organları var idi. Bugüne kadar böyle bir 
durumla karşılaşmış değiliz. Anayasanın içinde
yiz, Anayasanın içinde olmaya itina ediyoruz. Bu 
defa Birinci Eükümet çekildikten sonra Sayın 
Cumhurbaşkanı - biz 3 Aralıkta istifa ettik - 7 
Aralıkta bana görevi verdi. Arada 4 gün, Ana
yasamıza göre Başbakanı seçme yetkisine sahi-
bolan Yüce Makam, başka bir aday, başka bir 
Başbakan bulmak, aramak imkânına malik idi. 
Sayın Bozbeyli'yi rahatlatmak için söyliyeyim. 
Bendeniz de kendilerine, çekilen Başbakanın 
Cumhurbaşkanına usulen 27erine kimin gelmesini 
söylemesi parlömanter usullerde âdet olduğu 
için, benden başka birisinin denenmesi ricasını 
istirham şeklinde tekrar tekrar söyledim,, ama o 
Makam, 7 Aralık günü tekrar bu naçiz arkadaşı
nızı bu görevi almaya memur buyurduk \ Bunda 
Anayasaya uygunluktan başka ne var? Ben an-
lıyamıyorum. 

«Kuvvetli bir Başbakan, kuvvetli bir Hükü
met» diyor Sayın Bozbeyli. Haklarıdır. «Kuvvet
li bir Başbakan, kuvvetli bir Hükümet» kendile
rine göre nasıl olur onu da izah ettiler, o da 
kendilerinin hakkıdır. Biz işte kurduk Hüküme
ti, Yüce Meclisin önüne geldik. Şimdi Yüce Mec
lis eğer Sayın Bozbeyli'nin düşündüğü gibi düşü
nürse, bizi güvenine mazhar lalmaz ve Sayın 
Bozbeyli'nin kuvvetli sayacağı şekilde bir Hü
kümet kurmak için imkân yaratır. Yani, demok
ratik usuller içinde, Anayasa usulleri içindeyiz, 
henüz imkân eldedir, kaybolmamıştır. 

Saym Bozbeyli, benim genç teknisyenleri si
yasi hizmete çağırmamı da 'eleştirdiler. Bu bir 
kusursa, bu bir suesa bütün sorumluluğu ile ka
bul ediyorum. Yalnız, iyi niyetimi ifade etmek 
istiyorum müsaade ederseniz. 

Benim hafızamda şöyle bir ney vardır; biz 
1947 yılında buradan bir Parlâmento Heyeti ola
rak Londra'ya gitmiştik. O zaman işçi Partisi 
Lideri Mr. Âttlee Başbakandı. Avam Kamarası 
spikerinin bir aksam yemeğinden sonra sofradan 
kalkmış, ayakta konuşuyorduk. 

Ben, Attlee'nin yanma sokuldum, hoşbeş 
ederken kendisine şunu söyledim, 38 yaşmda 
bir Mac Lennan vardı; öldü sonra genç yaşında, 
Dışişlerine memur Devlet Bakanı yapmıştı onu, 
hiçbir Devlet tecrübesi yoktu. «Maşallah» de
dim, «Ne kadar cesursunuz, gençleri aldınız, ba
kanlıklara getirdiniz ve Britanya camiasının 
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Dışişleri Bakanlığına da 36 yaşında bir genci ge
tirdiniz.» Şöyle ellerini havaya kaldırdı, «Ne ya
payım» dedi. Eden de 4 adım ötede duruyordu, 
Eden'i gösterdi, «Bunların partisi 100 seneden 
fazla iktidar da Devlet adamı deposu halinde, 
bizim partimiz kuruldu, kurulalı ilk defa ik
tidara geldi. Elimde yetişmiş Devlet adamı 
yok, istidatlı gördüğüm gençleri alıyorum, are
naya atıyorum, başarı kazananı Britanya Camia
sı kazanır, başarı kazanamıyan da gider.» 

Bu konuşma bende yer etti. Belki ben de ken
dim çok genç yaşımda Hükümette vazife aldığım 
için olacak, memleketin kendi alanlarında tek
nisyen olarak yetişmiş elemanlarına da Hükü
mette fırsat vereyim, hattâ yurt dışına gitmiş 
olanları yurt dışından çağırayım, e, politika sa
hasında başarı kazanırlarsa, politikacı değil de 
Devlet adamı olurlarsa memleket kazanmış olur 
diye düşündüm. Görüyorsunuz ki, davranışım 
çok halisane bir düşünce neticesinde olmuştur 
ve pişman değilim. Sonunda yine her halde mem
leket kazançlı çıkacaktır. 

Bu defa da Hükümeti kurarken yine teknis
yenlerden mahrum kalmamaya dikkat ettim. 
Şüphesiz, herkesin siyasete girip siyaset içinde 
kademeleri, parti içinde kademeleri yukarıya 
doğru katedip buraya, Yüce Meclise gelmek fır
satı olamıyor. Bâzı teknisyenler yetişinceye ka
dar yaşları ilerliyor ve politikanın kenarında ka
lıyor. Onlara, yetişmiş teknisyenlere fırsat ver
meyi düşündüm. 

Sayın Bozbeyli, Hükümetin koalisyon şeklin
de kurulmamış olmasını da bir eleştiri konusu 
yaptılar. Evet, koalisyon; kendi tarif ettikleri şe
kilde. koalisyon da bir şekildir ve parlâmento
larda çok müracaat edilen bir şekildir. Ama, 
Encyclopedia Britanica'yı açarsanız orada «Coa-
lition» kelimesine bakarsanız iki türlü koalisyon 
söyler. Biri, partilerarasında anlaşma neticesin
de protokolla kurulan koalisyon; biri de, böyle 
bir anlaşmaya dayanmadan muhtelif partilerden 
veya bağımsızlardan üyeler alarak kurulan Hü
kümete de koalisyon denir. Gerçekten de lügat 
mânası itibariyle koalisyon, asıl bu ikinci anla
mıdır. 

(D. P. sıralarından «Anayasada da var mı?» 
sesleri.) 

Anayasalar sınırlar çizer, yapılmıyacak şey
leri söyler. Anayasanın yapılmıyacağını. söyle
mediği şeyler yapılır. Hükümet kurmada da 

Anayasa dışardan Bakan almaya, muhtelif par
tilerden Bakan almaya müsaade ettiğine göre, 
Anayasanın buna engel bir tarafı yoktur. Eğer 
buna 'engel bir tarafı olduğu kanaatinde iseniz, 
Anayasa Mahkemesine belki gidilebilir bunun 
için, bir tahkik mevzuudur. 

Sayın Bozbeyli'yi bir noktada daha temin 
etmek isterim. Benim Cumhuriyet Halk Partisin
den istifa ettirilmiş olmama işaret ettiler, istifa 
ettirilmedim, istifa ettim. Ancak, bana teklif 
ettiler, söylediler ki, o günkü ortamda Hüküme
ti kurmak için benim parti kaydından azade ol
mam gerektiği söylendi. Düşündüm, benim için 
40 sene üyesi olarak bulunduğum bir partiden 
istifa etmek lâzımgeliyordu. Mademki, dedim, 
benden böyle bir hizmet isteniyor, ben bu isti
fayı yaparım dedim ve yaptım. Yapmıyabilir-
dim, görevi de kabul etmiyebilirdim. Ama isti-
yerek yaptım, bilerek yaptım. Fakat, onu yap
tığım anda da dürüst bir insan olarak hiçbir su
rette kendimi Halk Partisi kayıtlariyle bağlı bir 
insan saymadım şu ana kadar. Bundan sonra da 
bu görev üzerimde olduğu müddetçe saymıyaca-
ğım. Defaatle söylediğim gibi benim için seçime 
girerek seçimle tekrar siyasi istikbal arama ka
pıları kapanmıştır. 

E, «Rozetin altına bakarsanız Halk Partisi 
rozeti görürsünüz.» diyor. Şimdi Sayın Bozbey
li'nin yakasının altına baksam A. P. rozeti mi 
göreceğim ben. Ben kendilerinin samimiyetle ay
rıldıklarını ve samimiyetle bir inanç neticesi ye
ni bir parti kurduklarına inanıyorum. Kendile
ri de benimkine lütfen aynı şekilde inanmalıdır
lar. 

Sayın Bozbeyli çok önemli bir noktayı işaret 
ettiler. Hakikaten ben o olay çıktığı zaman bu 
kürsüde rica etmiştim, «Bugün bu konuyu ırga-
lamıjalım.» diye, Maltepe Cezaevinden kaçan 5 
sanık hakkında bugün kısmen bilgi verecek du
rumdayım. Maalesef, o cezaevi görevlilerinden 
ihmâli görülenler, hattâ suçu olduğu zannedilen
ler çıkmıştır ve bunlardan bugün 11 kişi tutuk
ludur. Bütün oradaki görevliler değiştirilmiştir, 
tahkikat bitmemiştir, bütün dikkatle devam et
mektedir. Şu anda bundan fazla birşey söyliye-
cek durumda değilim. 

Sayın Bozbeyli'nin Hükümet programı hak
kındaki düşüncelerini tabiî büyük bir dikkatle 
göz önünde tutacağız, yalnız bir noktanın, yan-
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lı§ hatırda kalmasın diye doğrusunu söyliyeyim, 
«İthalâtta, ihracatta engelleme olmuştur, azalma 
olmuştur.» buyurdular. Bugün ithalâtta, ihra
catta 1971 programı ki, onu bizden önceki Sayın 
Demirel Hükümeti hazırlamıştı, yayınlamıştı. 
Orada öngörülen ithalât ve ihracat rakamları se
nenin sonunda tutulmuş olacaktır, yani ithalâtı
mız daha az olmıyacak, ihracatımızda öngörülen
den daha az olmıyacak, şimdi içinde bulunduğu
muz dolar buhranı birkaç gün ihracatımızı etki-
liyeceğine, etkilemesinin tabiî olmasına rağ
men... Bununla şunu demek istemiyorum : 

Birinci Hükümette ithalât ve ihracat kontro
lü için alman tedbirler katıksız dosdoğru idi. 
Biz hata yapmayız, yanlış yapmayız, böyle bir 
iddiada bulunmuyorum. O tedbirler alındığı an
dan itibaren bana akseden her eleştiriyi dikkatle 
göz önünde tuttum. O bakanlıkların başında bu
lunan arkadaşlara ilettim ve onlar da zaman za
man çıkardıkları kararnamelerle haklı şikâyet
leri, haklı tenkidleri göz önünde tutarak ıslah 
etme yoluna götürdüler. O tedbirler belki ilk 
aylarda bâzı sıkıntılar verdi fakat, bir de şu 
faydası oldu; Türkiye'nin ithalât, ihracat envan
teri çıkarılmış oldu. Nisan, Mayıs ayında pa
muk ihracatına, alivre satışa müsaade edilmedi
ği için pamuk fiyatlarının sonradan yükselmesi, 
memleketimize milyonlarca dolar para kazandır
dı. Eğer serbest bırakılsaydı, alivre pamuk satış
ları bu ilkbahar yapılsaydı ki birçok pamuk müs
tahsili teşne idi, bunu yapmak istiyorlardı, o za
man serbest bırakılmadı diye kızıyorlardı hattâ, 
o takdirde memleketimiz çok zarara uğrayacak
tı. 

Zararlı ve faydalı tarafları birlikte mütalâa 
edilirse zannediyorum daha insaflı olur. 

özel sermaye, kamu sermayesi konusunda 
ikinci programla birinci program arasında mahi
yet farkı yoktur, benim bakımımdan. Benim dü
şüncem her zaman bu olmuştur, belki, tekrar 
söylediğim gibi, birinci programın ve Birinci Hü
kümette bâzı Bakan arkadaşlarımın sözlerinin 
haklı veya haksız, kuşkular uyandırdığı bana 
aksettirilmiştir. Ben ona karşı «Canım, benim 
şeylerimi dinliyorsunuz, ne söylüyorum.» cevabı
nı vermişimdir. İkinci programımı yaparken, 
haklı veya haksız, mademki kamuoyunda doğru
dan doğruya bu işlerle ilgili çevrelerde bu şüp
heler uyanmıştır, bu şüpheleri giderecek vuzu
hu getirmeye çalıştık. Birinci program ile ikinci 

program arasında üslûp farkı vardır belki. Bâzı 
noktalara ;belki daha fazla basarak kuşku du
yanların kuşkusunu gidermek arzusu vardır. 
Yoksa, birinci programı yapanların kafasında 
da, ikinci programı yapanların kafasında da 
Türkiye'nin karma ekonomi içinde kalkınacağı, 
Türkiye'de özel sektörün de, kamu sektörünün 
de el ele ve her birinin kendi değeri ve önemi 
içinde Türk Milletinin kalkınmasına hizmet ede
ceği inancı daima olmuştur. 

Zaten biz artık 1963 ten bu yana plânlı kal
kınmaya girdik. Plânlı kalkmma döneminde hiç
bir Hükümetin ben şunu yaptım, ben bunu yap
tım diye öğünmesine yer kalmamıştır. Hükümet
lerin öğünmesine vesile olacak şey, plânı iyi uy
gulamaktır; «Ben plânı hedeflerine götürdüm..» 
veya «Götüremedim, geri kaldım...» 

Binaenaleyh, kimse plânın dışına çıkmıyaca-
ğına göre, herkes plânın ve programın içinde ka
lacağına göre, bence bu türlü endişelere yer ol
mamak lâzım idi. Ama, endişe duyulmuştur, 
endişe duyulduğu bize aksettirilmiştir, bunu gi
dermek vazifemizdir. 

Sayın Bozbeyli, yeni bütçe ile yeni vergiler 
getirildiğini, hayat pahalılığının bu vergilerle 
fazla artacağını söylediler. 

Biz, yeni bütçeyi hazırlarken çok tetkik ettik, 
tartıştık, görüştük, bundan daha ileri, geniş ra
kamlarla bütçe yapmak fikrinde olan uzmanla
rımız da vardı, ama bu rakam üzerinde karar 
kıldık ve böyle getirdik, başka da yol bulama
dık, 

Bu bütçede yatırımlar şöyle olacaktır : 
(A/2) Yatırımları: 9 140 000 000, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımları : 

11 059 000 000, 
Tutarı, 20 milyarlık bir yatırım yapılacak

tır. 
Bu yatırımları yapmasaydık veya azaltsaydık 

o zaman daha fazla pahalılık, daha fazla işsizlik, 
daha büyük sıkıntılarla karşılaşılacağı inancına 
vardık ve bu tuttuğumuz yolun daha az sakıncalı 
olduğunu düşünerek bütçeyi ve 1972 programı
nı Yüce Meclise arz ettiğimiz şekilde bağladık. 

Burada Sayın Hüseyin AJblbas'a da cevap 
vermiş olayım : 1972 programı Ibitmiş, teksir 
edilmiş ve İlgili makamlara sunulmuştur. 

(Sayın BSoabeyli'nin üzerinde önemle durdu
ğu hususlardan biri seçim ümidi konusudur. 
Gerçekten Sayın Adalet Partisi iSözcüsü de aynı 
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konu ürerinde »durdular. Elbette (biran evvel, 
hiç olmazsa normal zamanında seçimlere gütmek 
hepimizin müşterek hedefimizdir. Seçim Kanu
nunda ıslaha muhtaç noktalar olduğunda zan
nediyorum ki, partilerin hepsi müşterektirler. 
Partilerin de görüşlerini alarak partilerle bir
likte seçim kanununda yapılacak 'değişiklikleri, 
yeni düzenlemeleri tesbit edip kanunlaştırmak, 
bir yandan da memleketin ortamını seçimlerin 
rahatça yapılabileceği Ibir ortama götürmek, 
Hükümet için en başta «gelen görevler arasında 
bayılmaktadır. Bu hususta kendilerine teminat 
verebilirim. 

'Sayın Millî CHiven Partisi Genel Başkanı 
Feyzibğlu, istifade ile dinlediğim, takibetilğim 
konuşmasında iktisadi konulara özellikle önem 
.verdiler. îşaret ettikleri noktalar bizim de üze
rinde durduğumuz ve duracağımız noktalardır. 
Ezcümle, İktisadi 'alanda teşvik tedbirleri gecik-
tirilmiyecekjtir. Yeni teşvik kanununu en kısa 
zamanda Yüce Meclise Sunmak kararındayız. 
Bunda bir gecikme olımıyacaktır. 

Gelişmeye muhtaç (bölgelerimize elbette ay
rı Ibir itina gösterilecektir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin gerek oradaki 
durumları ile daha etkili bir şekilde ilgilenmek 
için yeni ıbir örgüt hazırlanmakta ve gerekse 
onların orada kazandıkları paranın kendi yur
dumuzda kalkınmamıza daha yararlı şekilde 
Türkiye'ye çekilmesi için plânlar hazırlanmak
tadır. Haittâ bu iiş için ayrı bir banka meydana 
getirmeyi dahi düşünmlekteyiz, 

İnşaat sektöründe hakikaten büyük bir 
düşme olmuştu. Fakat Son aylarda inşaat sek
töründe kıpırdama başlamıştı. Öyle ümidediyo-
ruz ki, İnşaat sektörü, iplân ve programın ön
gördüğü sınırlarda yeni dengesini bulacaktır. 

Arz ettiğim gibi, hakikaten yeni bütçe 'bir 
evvelki (bütçeden çok daha kabarık Ibir rakamla 
Yüce Meclise sunulmuştur. Yedibuçuk miljyar 
liralık yeni kaynaklara ihtiyaç »görülmüştür. 
Bütçe, Meclisin, Parlâmentonun tetkikine arz 
edilmiştir. Her halde en isabetli formülünü, sek
lini Parlâmentonun müzakereleri sonunda ala
caktır. 

IBir noktayı arz edeyim : «1971 programında 
değişiklik hâlâ yürürlüğe konmadı, sene (biti
yor.» diye buyurdular. Özel sektöre 160 milyon 
dolarlık yeni Ibir ithalât imkânı tanıyan karar

name imzadadır, hazırlanıyor. Ayrıca, kamu 
sektörünün de 300 000 tonluk gemi İthal etme
si için imkân tanınmıştır. Özel sektöre, bunun 
dışında, krödi ile gemi alması için de yeni im
kânlar tanınmıştır. Kotalarla da ayrıca îbundan 
başka genişleme yapılmıştır. 

Yani, memleketteki mal darlığını gidermek, 
yatırım alanındaki ithalât İhtiyaçlarını karşılâ-
ma(k için âzami genişlik ve kolaylık kararı alın
mıştır. 

İsraf, hakikaten üzerinde önemle durmamız 
lâzımgelen bir konudur. 1972 (bütçesini (bağlar
ken 'bu üzüntüyü biz ide duyduk. 26 ımilyar lira 
cari masraflara, - bütün sıkmalara, sıkıştırma
lara rağmen - ayırmak zorunda kaldık. Devletin 
daha az masrafla, israftan âri bir tarzda yürü
tülebilmesi için Devletteki umumi reform çalış
malarımızın bundan sonraki safhasında etkili 
tedbirler alabileceğimizi umuyoruz. Kurmuş ol
duğumuz komisyon raporunu bitirdi, verdi. 
Şimdi o raporun değerlendirilmesine ve parça 
parkça tatbike (geçilmesine Sıra gelmiştir. 

Yabancı sermaye konusunda düşüncemiz, 
birinci programda da izah ettik, ikinci prog
ramda da onu tamamlayıcı şekilde 'ifade ettik. 
Biz yabancı sermayeye düşman değiliz. Ancak, 
yabancı sermayenin ide söylediğimiz şartlar ve 
şekiller içinde Türkiyetye yeni bir teknoloji, 
yeni ve ileri bir bilgi getirmesi, Türkiye'nin 
kalkınmasında faydalı olması, ihracata dönük 
olması gibi şartları, her memleketin aradığı 
gibi, biz de aramaktayız. IKendi sermayemizin 
yapabileceği işlere yabancı sermayeden rakip 
getirmeyi düşünmüyoruz tabiî. Ama, bunun dı
şında yabancı sermayeye, yabancı tekniğe, ya
bancı bilgiye ihtiyaç duyduğumuz yerler var
dır. Şu zihniyete tabiî kendimizi kaptırmiyaca-
ğız : Câvur malı mı eksik olsun, gâvur parası 
mı eksik olsun... Böyle bir zihniyetle yabancı 
sermayenin karşısına çıkmıyacağız. Ben yapa
mıyorum, yapma 'imkânım da 20 - '30 sene daha 
olmıyacak, bu işi yapacak takat ve kuvvette, 
ileri teknikte yabancı (sermaye varsa ve (medeni 
memleketlere girerken aranan şartları kabul 
ederek benilm mleimlekeltlinııe de gelmek ilstiiıyoırtsa, 
gelsin, o İşi yapsın, diyeceğiz. 

Millî leğitim konusunda ıSaym Feyzioğlu'-
nun düşüncelerini paylaşmamak mümkün de
ğildir. Millî eğitim alanında, ilkokuldan üni
versiteye kadar süratle reform tedbirlerini ha-
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zırlayıp Yüce Heyetinize getirmek istiyoruz. 
Bildiğiniz gibi, üniversiteler reformu için bütün 
yaz (boyunca çalışmalar yapılmıştır. Ama özerk 
olan üniversitelerle özerk olmıyan akademiler 
ve üniversiteler ile Millî Eğitim-Bakanlığı 
arasında Ibâzı esaslı noktalarda görüş ayrılık
ları çıkmıştır. İBu görüş ayrılıklarını bir nok
tada 'UZİaşitirmadan bir tercih yapmak dişleme
diğimiz için ıbiras işi aıaattık, ama umuyorum 
ki, kim zamanda iiniverisit elerimizle görüş (bir
liği halinde Ibu ön üniversite reformu tasarısını 
Yüce Meclise sunmak imkânı olacaktır. 

Eğiltimfim ontia öğretÜlmıdıeki çah§ımıalar ve' 
hazırlıklar devam etmektedir. 

Aşırı cereyanlara kar?ı savaş yalnız zsıbita 
tedibirleriıyle olma^, Fikir alanında, eklonoımik 
ve sosyal alanda gerekli tedlbirleri de birlikte 
almak lâsımdır. Bir kere daha arz ettiğim giibi 
ibu kürsüden; bunu yalnız Hükümet gayretiyle 
başarmak çok zor olur- Bu gayretle bütün 
Türkiye aydınları, gençleri yetiştirecek durum
da olan, gençlere telkin yapabilecek durumda 
olan aydınların aynı yolda katkımda (bulun
maları suretiyle ırniüîrJkün olabilecek bâr iştir. 
Ama !biız Hükümet olarak fbize düşeni yapma
ya elbette elimizden geldiği ölçüde gayretli 
olacağız. 

•Sayın Kemal Demir C H. P. adına görüş
lerini söylerlerken gözümden ve dikkatimden 
kaçmıyan bir üslûp kullandılar : İkinci prog
ramdaki ıbâzı ifadeler «fb-iz bunu birinci prıog-
ramldaki şekilde anlıyoruz» diye tasrih etmek 
ihtiyacını duydular. (Kendilerini 'teman etni2k 
isterim ki, ikinci programla (birinci proigram 
arasında esas prensipler bakımından ibir fark 
yoktur. Yani esais prensip; kanma ekonomi, 
Sosyal adalet, sosyal Deıvlet ve bunu Anaya
samızın gösterdiği istikâmette (Beş Yıllık plân
larımızın çizdiği sınırlar içinde gerçekleştir
mek gayretidir. Dediğim giibi ikinci plânda 
eğer ibâzı noktaların 'daha sebatla üzerinde 
durdüksa ibunu ihtiyaç hâsıl olduğu için 
(böyle yaptık. Yoksa ikinci programla 'birinci 
program arasında prenbip bakımından bir 
fark yoktur. 

TaJbiî €. H. P. isinin programında ve görü
şlünde çekici gücü kamu sektörüne vermek 
vardır. Ama şimdi sırası geldi arz edeyim, 
kendileri de ibunu kabul ederler. Bu Hükü
met C. H. P. si Hükümeti değildir, bu Hükü

met içinde (bulunduğumuz olağanüsitü şartlar 
içinde kurulmuş ve daiha ziyade Meclisimlz-
dski kanaatleri ve çeşitli görüşleri birleştir-
müye çalışan bir Hükümetir. Ama 'bir kere daha 
söylediğim giibi partilerüstü olacağım, partiler 
dışı olacağım diye şahsiyetsiz İbir Hükümet 
değildir. Birtakım esas inançları vardır, o 
inançların ısınırı içinde Meclisimizi bir asigari 
•müşterekte 'birleştirme gayretinden de kendi
sini uzak 'tutmamaktadır. Bu izahaitım ı&anne-
diyorum ki, sayın C. H. P. sözcüsünü tatmin 
etmiş olacaktır. 

Reformları ıbaşarma hususundaki âzmin-
mizden Ihiçbir şey azalmış değildir ve bulgun 
şükranla şunu ifade etmek isterim ki, Büyük 
Mecliste koımişan sözcülerden en azından Hü
kümette görev almış partilerin sayın sözcü
leri âdeta Hükümeti baskı altına aldılar, bi
ran evvel reformları getirin biz Ibunları çıkar
maya amadeyiz şeklinde. Bundan Hüküm'et ola
rak ancak memnunluk duymaktayız ve bu ar
zuyu kıhar eden partilerimizin arzusınv. yeri
ne gstirmlek için olanca gücümüzle çal sıçaca
ğız, peşin teşekkürlerimi bu noktada sunmak 
istiyorum. İnşallah Anayasada yaptığımız gibi 
esaslı reform tasarılarını önceden partilerarası 
bir komisyonda görüşmek suretiyle bir müşte
rek anlayışa varırız hem bu suretle kamu oyunu 
yok yere çeşitli düşüncelerle heyecanlandırma
yız, hem de daha çabuk ve olumlu netice almaya 
muvaffak oluruz. 

Bugünkü Türkiye'de güç olan şey; reform 
konusunda ayrıntılara inildiği zaman reformla
rın muhtevası konuşumda Büyük Mecliste görev 
almış olan partileri aynı noktada birleştirmek
tir. Çünkü, hepimiz biliyoruz ki, her partinin 
ayrı programları var, ayrı programları olmaz
sa ayrı partiler olmaz. Ayrı programlar da bir 
ölçüde ayrı görüşler ihtiva etmektedir. Eğer her 
parti illâ da benim dediğim, benim programum-
daki gibi olacak, ben bundan ne bir kelime de
ğiştiririm, ne bir virgül değiştiririm direnişin
de olursa o zaman Meclisten reformları müşte
rek bir anlayış içinde çıkarmak imkânını kay
betmiş oluruz. Biz Hükümet olarak partileri bir 
müşterek anlayış etrafında birleştirmek için eli
mizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Bunun de
nemesini hep beraber Anayasada yaptık, çeşitli 
safhalardan geçildi ve bu çeşitli safhalardan 
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geçtikten sonra .(müştereken olumlu bir sonuca 
vardır. Umuyorum ki, reformlarda da bu sonu
ca varmak mümkün olacaktır. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsü Orhan Den
giz Un' konuşmasında birçok noktalarda Hükü
met programının çeşitli konulardaki beyanları
na 'değinilerek olumlu karşılandığı ifade edil
miştir. Bilhassa reformlar konusundaki, hükü
meti çabukça reformları getirmeye teşvik eden 
sözleri cidden benim için sevindirici bir davra
nış olmuştur. Şimdi buradan ötesi, bizim kendi
mizi buna ayarlıyarak süratli hareket etmemize 
kalmaktadır. İşaret ettikleri gibi, bilhassa Tür
kiye gibi niesafe almakta olan bir devletin ha
yatında reformlar gerçekten devamlıdır, de
vamlı olması lâzımdır. Hayat ilerledikçe, şartlar 
değiştikçe yend reformlara ihtiyaç elbette görü
lecektir. Şimdiki derdimiz, şu içimde bulundu
ğumuz anda ihtiyacımız olan reformları bir an 
evvel müşterek bir millî anlayışla ortaya koy
maktır. Elbette yalnız kanunu çıkarmış olmak
la reform yapılmış olmaz. Kanunun kendisinde 
elbette ilâhi bir kudret yoktur. Asıl mühim olan 
reformu uygulamaktır. Toprak reformu, tarım 
reformu kanununu çıkarırız; ama nice ölü ka
nunlar vardır, düsturların sayfaları arasında 
yatar, amacımız onu o şekilde getirmemektir. 
Toprak ve tarım reformu kanunu çıkarırken 
müşterek anlayışa ihtiyaç vardır, çünkü yarın 
seçimler iktidara değişik partiler getirdiği za
man o partilerin (kim olursa olsun) o kanunu 
benimseyip aynı hevesle, aynı anlayışla tatbik 
'etmesi esastır, Eğer bu ortam yaratılmamışsa, 
düsturun sayfaları arasında yatacak binlerce 
kanun arasına bir kanun daha katmak reform 
yapmış olmak değildir, bu görüşlerine iştirak et
memek elbette mümkün olmaz. 

Rejimin korunması bahsinde kendileriyle ay
nı anlayıştayım ve inanıyorum ki, önümüzdeki 
safhada rejimimizi normal yaşantısına tekrar 
götürmek için elbirliği ile önemli adımlar atmak 
mümkün olacaktır. Benim öteden beri tekrar 
ettiğim bir inancım vardır; biz politikacılar, 
siyaset adamları kendi aramızda belli konular
da anlaşmaya muvaffak olursak o zaman birta
kım muhataralardan hem rejimi, hem memleketi 
korumak mümkün olur. Ama biz birbirimizi ye
meye başlarsak, biz siyasi yatırım yapacağız, 
seçim yatırıımı yapacağız diye inanmadığımız 
şeyleri makbuldür diye söyleme yoluna girer

sek, birbirimizin gözünü oyarsak o zaman hem 
kendimizi, hem rejimimizi tehlikeye sokmuş olu
ruz. Sayın Dengiz, demin de işaret ettiğim gibi 
bu noktaya temas ettiler; «Yalnız Hükümetin 
istemesiyle olmaz» dediler. Doğrudur, hep bera
ber aynı anlayış etrafında birleşirsek o zaman 
ben rejim için hiçbir tehlike görmem. Ama bi
rimiz bir tarafa, birimiz başka tarafa, (öbürümüz 
de tam zıddı bir istikamete çekersek o zaman 
herşey yeniden tehlikeye girebilir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının gi
derilmesi için kendilerinin gruplarının destek 
olacakları hususundaki beyanları tam zamanın
da gelmiş kuvvetli bir destektir. Cidden dünya
mız gene karışık bir ortam içindedir ve kendi
mizden başka sağlam, güvenilecek bir yer ol
madığını bize son haftaların, günlerin olayları 
göstermiştir. Her şey evvelâ kendi gücümüze, 
kendi azmimize dayanmaktadır. Binaenaleyh, 
Silâhlı Kuşetlerimizi modern araç, gereç ve si
lâhlarla teçhiz etmek ihtiyacı bugün her zaman
dan çoktur, Hükümet bu hususta gayretler sarf 
etmektedir ve edecektir ve Büyük Meclisteki 
partilerimizden, zaman zaman bu konuda ken
dilerine müracaat ederek yardım istiyeceğim. 
Bunun için bu konudaki sözlerini peşin bir öde
me şeklinde memnuniyetle telâkki ettim. 

Karma ekonomi konusunda ihtilâfımız yok. 
Ben de kendileri gibi Türkiye'nin ancak karma 
ekonomiyle kalkınabileceğini düşünmekteyim 
ve ona önem vereceğiz. 

Doğu ve Güney - Doğu bölgemiz için ikaz
larına teşekkür ederim. 'Bundan önceki Hükü
mette de bu konu üzerinde düşünmekte ve ha
zırlıklar yapmakta idik. Bu yolda çalışmaları
mız devam (edecektir. İBir noktaya daha işaret 
ettiler; Üçüncü !Beş Yıllık İPlânda k> bölge için 
özel bir sektör ayrılmasını telkin ettiler. Bu
nu ben büyük bir memnunlukla karşıladım. 
Bundan yıllarca evvel, daha plân devrine gir
meden, o bölge için ayrı bir plân (fikrini or
taya atmış ve küçük de bir plân (kendi ölçüm
de) lortaya koydurmuştum. Gerçekten geri kal
mış, kalkınmaya çok ihtiyacı olan bölgelerimiz 
için böyle bir davranışın büyük önemi vardır. 
Hem o bölgedeki IKeban (Barajı İnşaatı file Fı
rat ve Dicle arasındaki sahanın sulanması, hem 
de yeni elektrik enerjisi sağlıyacak yeni ba
rajların kurulması projeleri (üzerinde çalışmak
tayız ve bunlara özel kaynak bulunması (işa-
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ret ettiğimiz (gibi özel kaynak) üzerinde de ha
zırlıklarımız var ve umuyorum ki, ü özel kay
nağı da sağlayacağız, (sağlamak imkânımız ola
cak. 

Dış »politikada, demin (bir ne'bze işaret etti
ğim gibi, çok dikkatli olunması lâzımgelen gün
ler yaşamaktayız. Dikkatimiz, diş politika üze
rindedir. Her zaman olduğu ıgibi, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetlerinin Iher zaman yaktığı gibi 
dış politikada maceralardan uzak, kendi hak
larına sahip, ülke (bütünlüğünü 'korumakta ti
tiz ve kıskanç, ama 'her (hangi (bir maceraya 
atılmıyacak oir politika gütmeye önem veriyo
ruz. Kıibrıs meselesinin görüşmeler yoluyla hal
ledilmesi hususundaki ümidimizi yitirmiş de
ğiliz. Şimdi yeni tbir safhaya girilmektedir, ikili 
müzakerelerde sonuç 'alınamayınca, iönce Tür
kiye ve Yunanistan'ın da iştirakiyle dörtlü mü
zakere ifikri düşünülmüş, sonra Birleşmiş 'Mil
letler ıGrenel (Sekreterinin temsilcisinin de buna 
katılmasiyle beşli müzakere yoluna gidilmiştir. 
Bunun (hazırlıkları (bitmektedir, »önümüzdeki 
altı ay içinde bu çalışmalarla 'barışçı bir neti
ce almaya (gayret edeceğiz. 

Ayrıca, Yunanistan'la Türkiye'nin. NATO 
içinde ve 'Ege Denizinde, Ak Denizin bu böl
gesinde kendi millî menfaatleri, savunma, gü
venlik menfaatleri ibirlbirine bu derecede bağlı 
ve yakın iki memleketin, iKılbns meselesi yüzün
den daha ileri gidememeleri cidden acınacak, 
üzüntü ile kaydedi'lecek (bir durumdur. Bu du
rumun düzeltilmesi, (giderilmesi ve Kıbrıs mese
lesinin anlaşmalar dâhilinde (halledilmesi için 
(biz elimizden (geleni yapmaktayız. Yunan Hü
kümetinin de meseleye anlayışla yaklaştığı inti
baını almaktayız. IBundan Sonraki gelişmeler 
Ihakkında Yüce Meclise, sırası geldikçe izahat 
vermekte elbette kusur etmiyeceğiz. 

Sayın Dengiz de, anarşinin (önlenmesi va 
ISıkıyönetim konularına temas ettiler. Bugün 
anarşi ve tedhiş olayları, ISıkıyönetim tedbir
leriyle önlenmiştir. Ama 'Büyük Meclisten hiç
bir şeyi saklamak istemem, iSayın Bozfoeyli de 
(bu noktaya temas etmişti ve: «Başbakan daima, 
Devletimiz tehlike karşısındadır, Devletimiz 
komplo karşısındadır diyor, (bunun nıe olduğunu 
ööyleaniilyioir», demaşjtli. Apıaçıîk söylüyonuım, Tür* 
kiye'yi /bölücü gayretler îStokholm'den başlıyor. 
Teşekküller, orada nümayişler yapıyor; Oslo'
da, Oslo'nun en işlek meydanında gazete satış 

kulübesi tutuluyor, orada Türkiye aleyhinde 
nümayiş yapılıyor, propaganda yapılıyor. Do
ğu Almanya, Batı Almanya, Fransayı geçiyor, 
Filistin çöllerine kadar uzanıyor. Ben diyo
rum ki, Ibu, amatör öğrenci işi değil, bu pro
fesyonel iş. Ama bütün dünyada bilindiği gibi, 
bizde de bilinmektedir ki, (bu löyle bir örgüttür 
ki, bu örgütü 'beyninden yakalayıp ortaya çı
karmak kolay kolay mümkün (olmamaktadır. 
Biz dışa vuran tezahürlerini görüyoruz, ama 
kendisini (henüz avucumuzun içine almış, yaka
lamış değiliz. Devlet (bütün imkâniariyle bu
nun peşindedir, ama (bu andaki durum fbudur. 
Mühim Olan, kendi içimizde (bu cereyanları bes
leyici kaynaklan kurutmaktır. Çünkü (bu cere
yanlar kendi içimizden de (besleniyor. Bunu 
da Yüce Meclisle, Parlâmento ile e'lele verip, 
tedbirlerini biz teklif edeceğiz, siz kaibul ede
ceksiniz, (birlikte uygulamaya koyacağız. 

Sıkıyönetim föir Anayasa rejimidir, bir ka
nun rejimidir ve biz Hükümet olarak 'sıkıyö
netimin ığünlük işlerine karışmamaktayız, ama 
Anayasa içinde, kanunlar içinde kalmasına da 
âzami dikkat ve itina göstermekteyiz. 'Sıkıyö
netimin (hevesini ve gayretini kırmaktan itina 
ile kaçınmaktayız. (Sıkıyönetimde vazife almış 
olan ISilâlhlı Kuvvetler mensuplarımız geoe «gün
düz, büyük foir feragat ve fedakârlık içinde 
çalışmaktadırlar. Bu (kürsüden (bunu ifade et
meyi kendim için bir (borç ısayarım. Bazan size 
de geliyor, bana da geliyor, (şikâyetler oluyor, 
sılayönetimin gözaltına aldığı, sonra serbest 
bıraktığı insanlar «oluyor. Yabancı gazetelerde 
de, yabancı, (hattâ dost (Devletlerde de bu ko
nuları parlâmentolarda öne sürmek istiyenler 
oluyor. Bir sıkıyönetim idaresi vaJhim bir suç 
için bir 'iihbar alırsa, elbette ki, o ihbarın üze
rine eğilecektir. Bunun aslı var mı, yok mu, 
onu araştıracaktır. Durup dururken bu nokta
ya gelmedik, durup dururken sıkıyönetim ilân 
edilmedi; (bir yabancı (Başkonsolos katledildi, 
(bankalar soyuldu, insanlar kaçırıldı, dinamitler 
patlatıldı. Bu ortamda sıkıyönetimi ilân etme
ye mecbur olduk. lEübette ki, sıkıyönetim ida
resi vaJhim bir suçun ihbarını aldığı zaman, o 
ihbarın üzerine yürüyecek, aslı var mı, yok mu 
diye araştıracaktır, iftilharla <beyan edeîbileceği-
miz bir nokta vardır ki, Ibu araştırmanın so
nunda ihbarın yersiz olduğu meydana çıktığı 
zaman hepsini fbırakıp evlerine (gönderiyor. 
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Yine iftiharla belirtebileceğimiz 'bir nokta 
vardır ki, yeri geliyor mahkûm ediyor, yeri 
geliyor vazifesMik kararı veriyor, yeri geliyor 
beraat ettiriyor. O maJbkûm ederse temyizi var 
üstünde, temyjz (bakıyor, normal, medeni bir 
Hukuk Devletinde nasıl cereyan ediyorsa o 
şekilde cereyan ediyor 'hâdiseler. 'Bundan do
layı sıkıyönetim idaremizin davranışlarında 
ben şahsan, kınayacak bir nokta, Ibulgüne kadar 
görmedim. 

Sözlerimi, ben de ıSaym Dengiz'in bir te-
m(eınınd!sıiyle bitiinmlelk istiiiyoruım; «Büyük Millle-
timiz, daima, kısır iç çekişmelerim yerine ve
rimli bir hizmet arzusu duymuştur» buyurdu
lar. Ben de bugün Hükümetim için huzurunuz
da güveninizi esirgememenizi rica ederken, aynı 
dileği tekrar ediyorum; aramızdaki ufak «tefek 
g'öriiş ayrılıklarını, ihtilâfları bir yana bıraka
rak memleketimizin selâmete çıkması, normal de
mokratik yaşantısına ulaşması için her birimizi 
ga{yretle,rilmfM biirleşjtiirflmemiiz lâzımdır. Biz Hü
kümet olarak, partiler arasında, vatandaşlar ara
sında hiçbir ayrıntı gözetmeksizin, şu partinin, bu 
partinin 'Hükümeti değil, Türkiye Cumirariye-
ti'nin 'Hükümeti olduğumuzu 'biran hatırdan çı-
karmaksızm bu ağır sorumluluk taşıyan görevi
mizi yerine getirmeye çalışacağız, eğer güve
ninizi bize verirseniz. 

Hepinizi saygılarla selâmlanın. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sırada ıSaym Mehmet Emin 

Durul var. Buyurun efendim. 
MEHMET EMİN DURUL (Denizli) — «a-. 

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Gerçi Sayın Başbakan, grup sözcülerinin ve 

şahsı adıma konuşan bir arkadaişımiizın yapmış 
olduğu 'eleştirilere oldukça uzun cevaplar ver
di; fakat, eğer benim de kısaca teauaıs edece
ğim, (Belki küçük görünecek, fakat tatbikat 
bakımından büyük neticeler doğuracak olan hu
susları da dikkat nazara alırlarsa (kendilerinle 
teşekkür ederim, 

'Sayın Başbakan Profesör Nihat Erim, ikin
ci Hükümetinin programını 16 . 12 . 1971 günü 
Yüce Meclise sundu. Bizzat kendisinin okudu
ğu bu programda, Birinci Hükümet programı
nın e'sas olarak ele alındığını ve ikinci progra
mın, biriımoi ile binlikte mütalâa edilmesi ge
rektiğini ifade buyurmuşıDarıdır. Programlar yam
yama konup, eleştirildiği zaman bu gerçek açık
ça görülmektedir. Ancak, ikinci Hükümet prog

ramı, konuların tertip tarzı, üslûp, ifadelerdeki 
hassasiyet ve dikkat ibafcUmjndan biraz farklı
dır. Bu program evvelâ, başımda, millî görüş bir
liğimizin neler olduğunu belirtiyor ve son kıs
mında da demokratik rejim ve düzenin icapla
rına karşı tam bir (inanç gücü içimde ifadelerini 
tamamlıyor. Aynı mamanda, daha açık ve ger
çekçi bir dille, Parlâmento ve diğer millî (mü
esseselerle silki bir işbirliğini ve kanun üstün
lüğümü başta tutuyor. 

Bu bakıımdan, bu program, memleketin özle
mini duyduğu huzur ve güvemin biran evvel te
mini ile kalkınma gayretlerimize cevap verecek 
şekilde olumlu bir istikamette görülmektedir. 
Bu görünüşte, sekizbuçuk aylık birimci dene
mesinin büyük payı olduğu aşikârdır. 

Sayın milletvekilleri, bize tahsis edilen bu 
kısa zaman içinde program üzerinde emine bo
yuna bir eleştirilmeye girmemin mümkün oılmıya-
cağını şüphesiz takdir büyürünsünüz. Bu sebep
le, ben de İkinci Erim Hükümeti programının, 
tümü hakkımda şahsi görüş ve kanaatimi yuka
rıda olduğu gibi kısaca belirttikten sonra, şim
di yime bemce önemli görülen birkaç iekonomik 
ve sosyal konuya temas edeceğim. 

Aziz arkadaşlarım, ben şahsan bizdeki Hü
kümet programlarının tanzim ve tesbitimde öte
den beri yapilagelmekte olan bir tertip hatası
nın mevcudiyetime inanıyorum. Şöyle ki, Hükü
met programlarıma bakıldığı aamam tüm millî 
ih biyaçların, millî hedeflerin hemen 'hepsinin, 
ne varsa dercedildiği görülüyor. Yani, sayııla-
mıyaoak kadar çok şeyin yapılacağı, ele alına
cağı veya yeni baştan tanzim edileceği ,önem ve
rileceği gibi ifadelerle pek çok kanunların çı
karılacağı belirtiliyor. Bıöylece Hükümet prog
ramların âdeta biner millî hedefler manzuanjeısi 
haini alimaıkfcadır. Dimliyeceğiniz veya dinledii-
ğiniz veyahut okuduğunuz zaman «Oh, tamam, 
işte bu programla memleket dört yıl içinde, ta
mamen, her sahada arzulanan seviyeye ulaştın-
laoaktır» diyorsunuz. Fakat uygulama sonuç
ları asla vadeıdiîdiği veyıahut Sayın Erimlin 
ifadesiyle, tıaıaihhüdeıdiidiği gibi olmuyor, vatan
daş ve kamuoyu, hattâ medlıisıler ve Hükümetin 
kendisi bile hayal kırıklığına uğruyor. 

Görülüyor ki, millî bünyeye göre, her yö
nüyle bu .tarz programlarla arzulanan sonuçlar 
alınamıyor. Halbuki, bunun yerine hükümetler 
normal demokratik mizamın kendilerime tamıdı-
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ğı zaman ölçüsü içinde, millî imkânlarımızın ve 
kalkınma plânlarımızın öngördüğü doğrultular
da, yapabilecekleri şeyleri programlarına dâhil 
etseler, ve eğer ikinci 'bir dönem hizmet nasi-
bolursa ona göre bu programların mütekâmil 
hedeflerimi belirtseler her halde çok daha iyi 
olacaktır. Hemen ilâve edeyim ki, Sayın Baş
bakan burada; «Biz olağanüstü bir devrede ku
rulmuş olağanüstü bir hükümetiz, yani bir re-* 
form hükümetiyiz. Programımız da ona göre 
yapılmıştır» diyeceklerdir. Buna rağmen ben 
yine, yukarda arz ettiğim şekilde olmasını te
menni ediyoruz. Zira, asıl mesele, programların 
uygulamasındaki basan cmisbeti olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, hepimiz biliriz ki, her
hangi bir konu için yapılan tasarılar, plânlar, 
programlar; ilk bakışta mükemmel amaçlara, 
hedeflere, ihtiyaçlara ne kadar uygun görünür
se görünsün, uygulama kabiliyetleri itibariyle 
ve uygulanabildikleri ölçüde değer kazanır. 

Aksi halde, kısa bir müddet için &rzu ve 'he
veslerimizi tatmin etmiş oluruz, ama sonunda 
hayal 'kırıklığına, telâfisi mümkün olmayan za
man, para ve materyal kaybına uğramış oluruz. 
Bazan da değerine göre millî tehlikelere kadar 
gidebiliriz. Bu yargı her sahaya şâmildir. Şu 
halde programların hazırlanmasında ve gerçek
leşmesinde tüm millî güçler ve aslî faktörler 
çok iyi değerlendirilmelidir. Hükümetler buna 
göre hazırlıyacaJkla.rı programlarında, 'birer ça
lışma siklet merkezi nizamını açıkça belirtmeli 
ve bakanlıklar da kendi görev iSahalairında buna 
par&ıM çalışma düzenine girmelidirler. 

Böyle hazırlanmış programlarla hükümetle
rin çalışmaları daha rahat, istikrarlı ve daha 
başarılı olacaktır. 

'Sayın arkadaşlarım, şimdi ilk bakışta önem
siz görünüp de programların uygulanmasında 
direkt ve endirekt olarak çok önemli etkileri 
olan diğer bâzı sosyal ve ekonomik faktörler
den söz edeceğim. 

1. — imsan, yani personel faktörü; 
Değerli 'arkadaşlarım; insanoğlu dünya üze

rinde var oldukça, her türlü teknoloitik gelişme 
ve ilerlemelere rağmen, en uygar ülkede bile 
yine kalkınmanın ve ilerlemenin daima birinci 
aslî unsuru olmaya devam ©demektir. Şu halde 
evvelâ insan ele alınmalı ve değerlendirilmeli
dir. Programlın 16 ncı sayfasında, Türkiye'de 
Devlet hizmetlerindeki kamu personelinin sayı

sının 800 000 olduğu ifade edilmiştir. Nüfusu
muzun yuvarlak hesap 40 milyon olduğunu ka
bul edersek, 50 kişiye bir kamu görevlisi düş
mektedir. Bu rakam. bize (kamu hizmetlerinin ne 
kadar pahalıya malolduğunu (göstermektedir. 
Böylece Devlet hizmetlerinde 'korkunç bir per
sonel israfı ve Ibunun ıtalbiî neticesi korkunç bir 
cari harcama 'görülmektedir. 

Bugünkü 'bütçelerde olduğu gibi, şunu 'mem
nuniyetle kaydedelim ki, Sayın Başbakan bu 
konuya hem programında, hem de burada ver
miş olduğu 'cevaplarda temas etmiştir. Temenni 
edelim, buna bir çare bulacaktır. 

Sayın Başbakan programlarında (bu konuya 
değinerek, 'biraz evvel ifade ettiğim gibi, «israf 
edilecek beşerî veya doğal hiçbir kaynağımız ol-
mıyacaktır.» diyor. Sayın Erim Hükümeti eğer 
hakikaten başarılı olmak istiyorsa, ilk reforma 
buradan başlamalı ve bu korkunç duruma bir 
son vermelidir. 

2. Zaman ve çalışma faktörü : 
Değerli milletvekilleri, atalarımız bize en 

güael atasözlerinden birini armağan etmişler
dir : «Vakit nakittlr.» Yani ızaman paradır, de
mişler. Bizdeki Devlet 'kamu hizmetlerindeki 
personelin çok yerde çalışma temposu az, çalış
ma 'si1,;1 temi bozuk ve verimli değildir. Hepimizin 
bildiği gibi, ortada bir personel istihdamı soru
nu vardır. Bâzıları çok çalışıp karşılığını az al
makta, bâzıları da az çalışıp karşılığını çok al-
maMadır. Bu suretle bizde testiyi kıranla dol
duran bir tutulmaktadır. Eğer Sayın Erim Hü
kümeti Ibu konuya bir düzen vermezse, progra
mının uygulanabileceğini şüpbe ile karşılıyo
rum. Bu -sebeple Sayın 'Başbakan, Devlet hizme
tindeki kamu personelinin tam gün çalışmaları
nı Bağlıyacak şekilde büyük bir vazife şuuru ve 
disiplinin yerleşmesini temin etmelidir. Her ka
demede yetkiler ve sorumluluklar kesin olarak 
ayırdedümeli, müphemîyet ve adam sendeciliğe 
son verilmelidir. 

Değerli milletvekilleri; üzülerek ifade ede
yim iki, bizim milletçe maalesef çalışma, tempo
muz azdır. Büyük Atatürk bize bu sabada da 
ger&ken direktifi vermiştir. Son nutuklarından 
birinde şöyle işaret buyurmuştur : «Dört şeye 
ihtiyacımın vardır ve birincisi çalışkan olmak
tır.» Gerçi Birinci Erim Hükümeti zamanında 
çalışma saatlerine yarım saatlik bir zaman ek-
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lenmişıtir. Bu, olumlu bir davranıştır, teşekkür© I 
şayandır, devamını temenni ederim. Fakat asıl [ 
amaç, mevcut çalışma zamanının tam değerlen- I 
dirilmesi çarelerinin 'bulunması olacaktır. ı 

Sayın arkadaşlarım, şimdi diğer bir hususa I 
geçiyorum. Buna da tek kelime ile «israf» (diye
biliriz. Benden evvel grup adına konuşan arka- I 
daşlarimızdan (Sayın Feyzioğlu ve /bizzat 'Sayın 
Başbakan da bu konuya dokunmuşlardır. Ama 
sayın arkadaşlarım, ben de (bu konuya, hazırla
dığım şekilde temas etmeden geçemiyeoeğim, 
zira çok mühim ve önemli (görmekteyim. I 

(Şüphesiz bu Sözün içine israfın her çeşidi 
dâhildir. Yine de memnuniyetle belirtelim ki, 
Birinci, ve tkinci Hükümet programlarında bu 
konuya değinilmiş, israfın önlenmesi için ciddî 
mücadele yapılacağı helirtllmişjtir. Fakat ben, 
maalesef Devlet hizmetlerinde israfın önüne ge
çilemediğini, (bütçemizi sinsice yiyip kemiren 
korkunç (bir düşman olduğunu burada tekrar 
ifade etmek istiyorum. (İsrafların (birkaç türlü
sünü söyliyebiliriz : Para israfı, malzeme israfı, 
zaman israfı, motorlu araç israfı ve saire... Bil
hassa merkezî teşkilâtlarda, 'Devlet müessesele
rinde ölçüsüz Ibir mefruşat ve dekorasyon ya
rışması vardır. Bütün hakanlıklarda en küçük I 
teşkilâta kadar, motorlu aracı olan yerlerde mo
torlu araç israfı vardır. ISayın Erim Hülriimeti-
nin, yeni vergilerden evvel Devlet ve Kamu İk
tisadi 'Teşebbüslerindeki hu yaygın israfın önü
ne geçmesini ve hiç olmazsa Ibunun asgariye in
dirilmesini temenni ediyorum. O zaman malî 
(bütçe sonunda muazzam meblâğların, yani 100 
milyonların kurtarılmış olduğunu görecekler
dir. Bu konuda diyebilirim ki, Devletin israf I 
yapmadığını, parayı yerinde harcadığını gören 
halk ve vergi mükellefleri vergisini daha çok 
seve seve verecek ve asla acizlik göstermiyeoek-
lerdir. 

| liralık televizyon transistoru hulunduğu yazılı-
I yordu. Haberin ne (dereceye kadar kesin ve doğ-
I ru olduğunu bilmiyoruz, ama yurdumuzdaki her 
I sahada yayigm hale gelen kaçakçılığı/ ifade et-
[ mek (bakımından önem taşımaktadır. Bu gifbi 

vakıalar ve olayların, namusu ile çalışan vatan
daş, esnaf, tüccar, sanayici hulâsa tüm halk 
üzerindeki fena 'etkilerini hiçbir şekilde telâfi 
edemeyiz. 

Bu hususta yine şunları da İlâve etmeden ge
çemiyeoeğim : 

Sayın arkadaşlarım, (bugün Türkiye'den her 
türlü kaçakçılık yolu ile (Suriye'ce, Irak'a, 
İran'a, Yunanistan'a ve hattâ İsrail'e büyük 
millî servetlerimiz mal ve para olarak akıp 
gitmektedir- (Sayın Erim Hükümetinden, bu 
alt akıntıların durdurulmasını istirhamı ediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım;, ısözlerimin sonuna 
yaklaşmış (bulunuyorum, iki konuya daha te
mas ederek tamamlıyacağım. 

Bunlardan birisi 7 ilimizdeki haşhaş ekimi 
konusudur. (Sayın IBaşIbakan, her iki progra
mından da bu konuya yer vermiştir. Hassaten 
ikinci proigramda ekicili ferahlatıcı haJber-
1er ve vaitler bulunmaktadır. Şöyle ki, «!Af[yon 
üreticisine tazminat ödenecektir. Haşhaşı eki
len bölgelerde çiftçilere daha iyi hayat sevi
yesi sağlanacaktır, yatırımlara gidilecektir. IBu 
yolda tedlbirler alınmış ve alınacaktır.» denil
mektedir. 

(Sayın arkadaşlarım, 7 ilin dördünde bu sene 
haşhaş ekimi durdurulmuştur, diğer üçünde 
de seneye durdurulacaktır. OBu sene haşhaş 
ekimi durdurulan illerde f envanter çalışmaları1 

yapılmış, kaç çiftçiye ne (kadar tazminat ve
rileceği hesabedilmiş imidir? IBu iş ne kadar 
zamanda (bitecektir, yerine ne ikâme edile
cektir? Benim şahsi kanaatime ıgöre, OHükü̂  
met Ibu huisuöta Amerika Birleşik Devletleri 
ile yapılan anlaşmayı hazırlıksız ve acele yap-
mflştır. Daha doğrusu ne kadar tazminat vere
ceğini, neler yapacağını hesaibelfcmeden !bu ka
rara varmıştır. Bu seibeple Amerika (Birleşik 
Devletleri! üe yapılan sön görüşmelerde tat
min edici tam bir netice alınamamış, ıbu yüz
den henüz haşhaş ekicisine ne verileceği, ne za-
man verileceği, nasıl verileceği belli değil-

Bu kılsma şu hususları da ilâve edeceğim : 
Kaçakçılık, rüşvet, iltimas ve saire... Bunlardan 
toilhassa kaçakçılık üzerinde duracağım. 

'Gerçi (Sayın (Başbakan Ibu konuya program-
larında da değinmişlerdir, şayanı şükrandır. Bu 
mücadelede de başarılı olmasını çok dilerim. 
Yalnız, Ibirkaç gün evvel gazetelerde çıkan bir 
haberden bahsetmeden de geçemiyeeeğim. Kapı
kule'ye gelen (bir otobüste evvelâ 1,5 milyon' li-
ralık, sonra ikinci Ibir ihbar üzerine '8 milyon 
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dir. Halbuki, öte yandan ekici zor durumda 
kalıiıış ve büyük ıgsçim sıkıntısına düşmüştür. 
Bu konuda çok şeyler söylendi; haşhaş eki
minin ve kaçakçılığının yalnız Türkiye'yi il
gilendirmediği bütün dünyaca malûmdur. Bu 
sebeple bu konunun da süratle halledilmesi 
'gerekmektedir, aksi halde Hükümetin başı 
ağrıyacaktır, 

Değerli arkadaşlarım şimdi gençlik sorunu
na geçiyorum : 

Hepimiz biliyoruz ki, bugün iıçinde bulun
duğumuz olağanüstü duruma, bilhassa anarşik 
hareketlerle, yani gençlerin anarşik hareket
leriyle gelinmiştir. Sevgili arkadaşlarım, şunu 
diyebiliriz ki, memleketimiz (Bundan evvel 
pek çok noktalarda temas edildiği gibi) bir 
rejim istilâsı karşısındadır. Rejim istilâsı, bir 
memlekete açık savaşsız, yani sıcak savaşsız 
girebilmek için en müsait yeri ancak 15 - 25 
veya 30 yaş arasındaki nesilde bulur. . Biraz 
evvel Sayın Başbakanın bu kürsüden ifade et
tiği; Stokhıolm'den Filistin'e kadar cereyan 
eden hâdiseler Türk memleketine karşı her 
çeşit alt akıntılarla tevcih edilmiş bulunmakta
dır. Biz, gençliğkriiızl bu rejim istilâsına 
karşı muaf bir vazliystte tutamıyacak olursak, 
geçirdiğimiz tecrübelerde olduğu »gibi, .maale
sef az da olsa birçok gençlerimizin bu istika
mette, memlekette yemi bir rejim kurma heve
sine kapılacaklarını hiçbir zaman unutmamalı
yız. 

Sayın aırkadaşlarım, son idari., hukukî tet
kikler ve Sıkıyönetim mahkemeleri neticelerin
de, yurt gençliğinin ancak binde 5 kadarının 
bilfiil bu hareketlere iştirak ettiği görülebilmiş-
tir. Görülüyor ki, gençlerimizin binde 995 ve
yahut binde 900 ü masum ve asla bu hareketle
rin taraflısı değildir. O halde biz eğer bu genç
lerimizi her yönüyle bu âfetten korumak ve 
yurdumuzu biran evvel huzur ve sükûna kavuş
turmak istiyorsak, gençliğe büyük önem verme
liyiz. 

Ben, size bir hâtıramı nakledeceğim, değerli 
arkadaşlarım. 1960 yılından evvelki dönemde, 
eski bir mıiîletv&Mlıi arkadaşım bana şunu söy
lemiştir: - Bunu ismen de verebilirim - «Biz, 
keşke bir Hirfanlı Barajı noksan yapsaydıkda 

gençliğe gereken önemi verseydik.» demiştir. O 
halde Adalet Partisinin veya diğer hükümetle
rim üzerimde durduğu bu noktayı Erim Hükü
meti daha fazla ele alır da bu hususta bütçe
den daha fazla paralar ayırır ve gençliğim mad
di - mânevi sahalarda huzura kavuşmasını sağ
lar ve bilgilerdim tamamlarsa memlekette en bü
yük huzur kaynağını bulmuş oluruz. 

Ben, bu sözlerimle eleştirilerimi tamamlar
ken Yüce Meclise saygılar sunar, Erim Hükü
metine de başarılar dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, tak
dim ediyorum efendim. 

Sayım Başkanlığa 
ükinci Erim Hükümeti programı üzerinde 6 

sayın parlöanamber görüşmüştür. 
Kifayetin oylanmasını arz ve teklif ederim, 

saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyem-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle, Başbakan Sayım Nihat Erim ta
rafından teşkil olunan Balkanlar Kurulunun 
Hükümet programı üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Güven oylaması, Anayasanın 103 ncü mad
desi gereğince 22 Aralık 1971 Çarşamba gvam 
yapılacaktır. 

Şimdi, açık oylama sonuçlarını arz ettikten 
sonra, vakit ilerlemiş olduğundan birleşimi ka-
pıyacağım efendim. 

Açık oylama sonuıçlarımı arz ediyorum: 
1971 yılı Bütçe Kamunu ile bu kanuna bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının açık oylamasına 329 sayın üye 
iştirak etmiş, 321 kabul, 4 ret, 4 çekimser oy çık
mıştır. Bu suretle tasarı, kanunlaşmış ve kesin
leşmiştir. Hayırlı olsun. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısının açık oy
lamasına 331 sayım üye katılmış, 323 kabul, 4 ret, 
4 çekimser oy kullanılmıştır. Bu suretle kamun 
tasarısı kesinleşmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı 
olmn. 

ı 
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Siviî Savunma İdaresi Başkanlığı Fom İşleri 
Saymanlığımın 1967 yılı bilançolarınım omıamma-
sıma 'dair kamum tekMimim açık oylanmasına 328 
sayın üye katılmış, 319 kaimi, 5 ret, 4 çekimser 
oyu kullanılmıştır. Bu suretle Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanun tasarısının açık oylamasına 327 
sayın üye katılmış, 318 kabul, 4 ret, 5 çekimser 
oy kullamılmjşifeır. Bu suretle Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1967 bütçe yılı Kesimhesap kanun tasa
rısının açık oylamasına 328 sayın üye iştirak et
miş, 320 kabul, 4 ret, 4 çekimser oy kullanılmış 
ve bu suretle Meclisimizce tasan kabul edil
miştir. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1968 yık Kesimhesap kanun tasansı-

• • ^ * a 
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nın açık oylamasına 328 sayın üye iştirak et
miş, 319 kabul, 4 ret, 5 çekimser oy kullanılmış 
ve bu suretle tasarı Meclisimizce kabul edilmiş
tir. 

Tekel Geme! Müdürlüğü 1967 Bütçe yılı Ke
simhesap kanun tasarısının açık oylamasınla 323 
sayın üye katılmış, 316 kabul, 4 ret, 3 çekinser 
oy kullanılmış ve bu suretle kamum tasarısı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Vakit bir bayii ilerlemiş ve niormal çalışma 
süremiz dolmuştur. Bakanlar Kurulu progra
mı üzerimdeki görüşmeler ide tamamlanmıştır. 

Güven oylaması, biraz ömce ifade ettiğim gfe-
kilde, 22 Aralık 1971 Çarşamba günü yapılacak
tır. 

Bu sebeple birleşimi, 22 Aralık 1971 Çarşam
ba günü saat 15,00 te toplanılmak üzere kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 19,48 

• • * • 
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1971 Yılı Bütçe Kanunu ile 1>u kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte.-
pepınar 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil KınkoğTu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHISAB 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dimçer 
Şevki Güler 
Hajmdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulübahşi 
Kâzım Uysal 

, AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 

Üye »ayısı : 450 
Oy verenler : 329 

Kabul edenler : 321 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 113 

Açık üyetikier : 8 

(Kabul edenler] 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Komaıl Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
thsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hf^san Ali Gülcan 

ARTVİN 
i bdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğkı 
Kemal Erdemi 
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Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet thsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İman Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

1 1 . rt 1 1 
Ahmet. Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şukru Kıykıoğlu 

T* T TT> TT\ T TTT* BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Gadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertu&rul Mat 
İbrahim ökten 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut HulM önttr 

3 — 

ÇANKIRI 
Har.nn Dağlı 
Arif Toayalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Arslan Topçub&şı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkahn 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmjaaoan 
Hüdai Onal 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilü 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Naöz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Cinisli 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
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Gıyâsettin Karaca 
Cevat Önder 
Feıthullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismıet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sı/tkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah izm en 
I. Kayhan Naipoğhı 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazlıar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turban özerim er 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim A bak • 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 

ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman Ö?er 
Ilhami Sancar 
ismail Ha/kkı Teikinel 
Naime ikbal Tokgöz 
Turgut To-palıoğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurd-oğlu 

IZMlR 
Şevket Ad alan 
Şülkrü Akkan 
Burhanettiin Asutay 
Şeref Ba;kşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Da İd al 
Ali Naili Erdem 
Nibad Kürşad 
Şinasi Osuna 
Kemal önde** 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yel tekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğhı 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Vehbi En giz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergim 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan O kay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erbek 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı .Sengüler 

MANÎSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
O Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinıoğh 
önoi Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ tmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 
Ibralıim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

-Abdulkadir Kermooğlu 
MUĞLA 

Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
II. Avni Kavurmacıoğhı 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Haindi- Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basın' Albayrak 
Sami Kum basar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hım 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uyual 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
ti yas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
ismet Yalemer 

SIIRT 
Zeki Çeîiker 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SÎVAS 
Enver Alkova 
Vahit Bozatlı 
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Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya önder 
M-^stafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

ADANA 
Emir H. Postacı 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 

AĞRI 
Abdüikeriim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasımı Küfrevi 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

TRABZON 
Mehmet Arsiantürk 
Ahmet İhsan Birineioğlii 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELt 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 

[Reddedenler] 

Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet. Ali Göklü 
Bahni Karakeçdlii 
Vehfbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengıiız 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 

KONYA 
Mustafa Kubilay îmer 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

[Çekinserler] 
AMASYA 

Vehbi Meşhur 
ANKARA 

Osman Bölükbaşı 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdürrahman Güler 
ihsan T om huş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman (B.) 

[Oya katılmıyanlar] 
GAZİANTEP 

Ali İhsan Göğüs (B.) 
İ. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman D emir el 

İÇEL 
Celâl Kargılı 

İSTANBUL 
İsmail Arar (B.) 
İbrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Ak gün Silıivrili 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
İhsan Gür s an 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Celâli Ahmet Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

ÇORUM 
Ali NaM Ulusoy 

Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaM Üner 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
(î.) 
1. Eteni Kılıçoğlu 
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Sadi Koç aş 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğru! Akça 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdulkadir öznıen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

NİĞDE 
M. Nuri Kodaınanoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Kemal Şensoy 

mzE 
Erol Akçal (B.) 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 

Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SÎVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakiki Akdoğan 
Abdullah Baıştürk 
Turgnt Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 

1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yeikün 

1 
1 
1 

— 
8 

»>••« 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
AM Rıza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Ora! 
Kemal Satır 
Ahmet Tıopaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğhı 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamaımcıoğlu 
Ali İhsan Uluıbahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusıoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
331 
323 

4 
4 

İlli 
8 

İ. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
H. Turgut Tokesr 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülean 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
tsımet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeiki Altumbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâem 

[Kabul edenler] 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman T a n 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Ath 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
ibrahim öfctem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Aralan Topçuıbaşı 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Sami Arslam 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat EgiM 
Abdüllâtif Ensarioğhı 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Sannet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasimi Oinisli 
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Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Fethullah Taşkesenlioğ-
lu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asuuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
İ. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Z ey dan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

IÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim A bak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Fer ruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sf:zai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
İJhami Sancar 
İsmail Hakkı Tekincl 
Naime İkbal Tu'kgöz 
A Turgut Topaloplu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurd'oğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Bu ihanettim 'A şuta y 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osm a 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçuhı 
Kemal Okyay 
Osman Yel tekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabrı Keskin 

Mehm et Sey dib ey o ğlu 
Mustafa Topçulaı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakilboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Vehbi En giz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergim 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ai i Erbek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakla Şengülcr 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orha n Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şaihinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet Ozdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadi r Kermooğlu 

MUĞLA . 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin B,aşer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurraaeıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağdeıı 
Ata Topaîoğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basıri Albayrak 
Sami Kum basar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşfl 
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SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlıı 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya Önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Uhısoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Balini Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Âdil Turan 
M. Falım Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız ' 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

ADANA 
Emir H. Postacı 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 

ARTVİN 
Şahit Osman Avcı 
(Başkan) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgelhan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

KONYA 
Mustafa Kuibilay Îmer 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

[Çekinserler] 
AMASYA 

Vehbi Meşhur 
ANKARA 

Osman Bölükbaşı 

[Oya katılmıy anlar] 
BURSA 

Barlas Küntay 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
AbdurrahmaTi Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman (B.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Gögüş (B.) 
t. Hüseyin Tncioğlu 
Mehmet Kılıç 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 

İSTANBUL 
ismail Arar (B.) 
ibrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Akgün Siliivrili 
Reşit Ülker 

İZMlR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
İhsan Gürsıam; 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali N&Kİ Üner 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erıbakan 
(t) 
1. Etem Kılıçoğtlu 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemali Kaçar 
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MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

Nl&DE 
M. Nuri Kodamaıiıoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

1 ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Kemal Şmısoy 

RlZB 
Erol Akçal (B.) 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SIÎRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
M. Kemal Palaoğ'lu 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 

[Açık üyelikler] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay ~ 1 

Kocaeli I 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 6 

. TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
I. Hakkı Akdoğan 
Abdullah Raştürk 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Bülenıt Ecevit 
S. Tekin Müftüoğlu 
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Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 yılı blânçolannın onanmasına 
dair kanun teklifine verilen oylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih. Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Tnirkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevlki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Oüceoğlu 
Orhan Eren 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 328 

Kabul edenler : 319 
Reddedenler : 5 
Çekinserlcr : 4 

Oya katılmıyaıılar : 114 
Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiç erimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemajl Ziya Öztürk 
îsmet Sezgin 

Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er'dem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Mehmet Nurettin San 
dıkçıoğiu 
Osanan Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü RiykıoğTu 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğruil Mat 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Sami Aralan 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korikmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 

Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZTĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Ara» 
Rasim CinislS 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacasroğlu 
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Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Oeak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Soyliemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzm en 
1. Kayhan Naiıpoğlu 
M. Emin Turgut alp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl — 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 

Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman Özer 
tlhami Sancar 
İsmail Haikkı Tökinel 
Nalme İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topalloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Ynrdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Burhanettıin Asutay 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Dal dal 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osm a 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kbimal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yel tekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı , 
Orhan Deniz 
Sasbri Keskin 
Mehmet Seydiibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Erguın ı 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Ereız 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlıı 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakeıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Haımdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
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SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Tiraisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahıraet ihsan Bdrincioğh. 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzun er 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehm e t *Aks oy 
Xeeati Aksoy 
Necmettin Cevherci 
Mehmet A l Göfclü 
iiahni Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğln 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
KONYA 

Mustafa Kubilay tmer 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungu» 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

ADANA 
Emir H. Postacı 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrev* 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 

ANTALYA 
Süleyman Çil oğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

[Çekinserler] 
ANKARA 

Osman Bölükbaşı 

[Oya hatılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Oihat Bilgehan . 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

BURSA 
Barla s Kunt ay 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 

Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
İ. Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Kılıç 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

İSTANBUL 
ismail Arar (B.) 
İbrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar Özdemir 
Ak gün Silivri] i 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
ihsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalkd Ün er 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 

— 553 



M. Meclisi B : 18 20 . 12 . 1971 O : 1 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşargil 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Oevat Âdemoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan (1.) 
1. Eteni Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş ( 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Enbek 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdülikadir özmen 
Abdıırrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

NİĞDE 
M. Nuri Kadamanoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Akeal (B.) 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
M. Kemal Palaoğlu 

[Açık üyelikler] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözen 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Ab bas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
S. Tekin Müftüoğlu 

»>»•«<« 
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Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yıü Kesinhesap kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
"Reddedenler 
Çekinserler ; 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
327 
318 

4 
5 

115 
8 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin VAu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğ'ru 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yûm&z 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamaımeıoğlu 
Ali İhsan UTubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzını Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 

(Kabul 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerinıez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Baiksüt 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menıteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erldem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-

edenler] 
dıkçıoğlu 
Osman T a n 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
İbrahim oktanı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Oalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubafi 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Sanvet Güldogan 
Hayrettin Haraağası 
Ali Rıza Septioğılu 

ERZİNCAN 
Hüsannettin Atabeyli 
Hasan Çetmkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasâm CSnisli 
Selçuk Erverdd 
Naci Gacıroğlu 
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Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
P. Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Aııgı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Saym 
M. Lûtfi Söylemez 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
î. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemiı 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğ'hı 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali thsan Balım 
Süleyman Demire! 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Ma.zhar Arı kan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 

M. Meclisi B : 18 

Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derin cay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
İlhami Sancar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Naime İkbal Tok göz 
A. Turguil Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Löbit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket; Ad al an 
Şükrü Akkan 
Burhanıettin Asutıay 
Şeref Ba'kşık 
M. Hulusi Çalar 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
•Sabrı Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

20 . 12 . 1971 O : 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğ'lu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erbek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Ş&hinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçı oğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basıri Albayrak 
Sami Kum basar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Günsrör Hım 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
İsmet Ya İç iner 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
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SÎVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

ADANA 
Emir H. Postacı 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. ZeTri Adıyaman 

AĞRI 
Abdülkerka Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Oğuz Ay gün 
Sinan Bocna 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Uhısoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan B'irincioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Arail 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Necati Aksoy 
Mehmet Ali Gföklü 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Den gaz 
Âdil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 

[Reddedenler] 
KONYA 

Mustafa Kubilay îmer 
SAMSUN 

Yasar Akal 

[Çekinserler] 
AMASYA 

Vehbi Meşhur 
ANKARA 

Osman Bölükbıası 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 

[Oya kahlmıy anlar] 
BALIKESİR 

öihat Bilgehan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Refet Sezgiin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Ynzıeıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgim 
Rıfkı Danışman 

GAZİANTEP. 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
1. Hüseyin tncioğlu 
Mehmet Kılıç 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Elüsaınettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 

İSTANBUL 
İsmail Arar (B.) 
ibrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar Özdemir 

YOZOAT 
İsmet Kapısız 
Celâli Ahmet. Sungur 
Neşet Tanrıda ğ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

ÇORUM 
Ali Naki Uhısoy 

Akgün Siliivrili 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Anne 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhou 
Akın Özdemir 
Orhan Demir Sorguç. 
Ali Nalkd Ün er 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Vedat Âli Özkan 

•KIRKLARELİ 
Haisan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
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KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin E r b ak a n 

a.) 
İ. Eteni Kılıçoğlu 
Sadi Koç aş 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Mcmduh Ekşi 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Eııol Akeal (B.) 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

[Açık 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edime 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

"»•„., my<ı 

SAMSUN 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SÜRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SÎVAS 
Hüseyin Çmar 
Kadri Eroğan 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orham Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

üyelikler] 
Kocaeli 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 3 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekreııı Dikmen 
Selâhattin Güven 

UEFA 
Necmettin Cevheri 

VAN. 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
S. Tekin Müftüoğlu 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı
na verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
AUi Rıaa Gülilüoğlu 
M. Salâhattisn Kılıç 
MeKh Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali öavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş. 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusui Ziya Yılmaz 
AFYON KABAHİSAR 
Möhimet Eıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
HaimJdi Hamaımcıoğlu 
Ali İhsan Ulübahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Aoar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 328 

Kabul edenler : 320 
Reddedenler : 4 

Çekinscrler : 4 
Oya katılmıyanlar : 114 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi Ozdenoğlu 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Medımet Çeldk 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
îsunet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zelki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 

Mehmet Niyazi Güreı 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder ÇiloğLu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Gadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
İbralhim öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
îlh ami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Oinisli 
Selçuk Erverdi 
Naoi Gacıroğlu 
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G-ıyascttin Karaca 
Cevat Önder 
Fcth ıı 11 alı Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğl ıı 
B. Sıtkı Karacaşehir 
OrJıaıı Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şiııasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
I. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Kadir Çetin 
Oavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz • 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Fer ruh Bozbcyli 

İlhan (Egemen) I)a-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngöı 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
İlhami Sancar 
İsmail Hafckı T ekin el 
Naime ikbal T ok göz 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Leb it Yurd«o ğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Burhancttin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daidal 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osm a 
Keımal Önder 
Ali Nalki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kem al Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiıboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aks oy 
Oevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sahri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergim 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderris oğlu 
Orhan O kay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erfbek 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
Önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İınamoğlıı 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet Özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Scyfi Güneştan 
AbcliLkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Baari Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Ismet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
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SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya Önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Ilışan Birineioğlv: 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
M'ohmet Altsoy 
Necati Aksoy 
Mehmet A l Göldü 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Deıngıiz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasraoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehnret Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karaibaş 
Kevni Nedimoğlu 

ELÂZIĞ 
Mehn^et Aytuğ 

[Reddedenler] 
KONYA 

Mustafa Kulbilay Îmer 
SAMSUN 

Yaşar Akal 
ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

[Çekinserler] 
AMASYA I ANKARA 

Vehbi Meşhur | Osman Bölükbaşı 
ÇORUM 

Ali Naki Ulusoy 

[Oya kattlmıyanlar] 
ADANA 

Emir H. Postacı 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zefci Adıyaman 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Günıgör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Osman Soğukpmar 
Suna Tur al 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgettıan 
Mevl'üt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
YaJkup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 

t. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 

İSTANBUL 
İsmail Arar (B.) 
İbrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Akgün Siliivrili 
Reşit Üllkeı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 

Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Coş'kun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Akın Özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Eribaikan 
(î.) 
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Necati Kalaycıoğlu 
î. Etem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdülkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

NİĞDE 
M. Nuri Kodaman oğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Congiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Enol Akçal (B.) 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 

Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Selâhattin Oran (î.) 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözen 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

[Açık üyelikler] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

UEFA 
Necmettin Cevheri 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
S. Tekin Müftüoğlu 

- » • * > • • •<•» • • -
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Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 bütçe yılı kesinhesap kanunu tasarısı
na verilen oylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Usüu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kmkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçe'l 
Hasan Dinç er 
Şevki G-üler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali Ühsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Keımal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : u28 

Kabul edenler : 319 
Reddedenler : 4 

Çekinse ı-ler : 5 
Oya katılmıyanlar : 114 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçeıimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Serafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Oiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Güle an 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 
Fikret Turhan gil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Alt un baş 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü ÇavdaroğTu 
Kemal Eril ©m 

Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kınmlı 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BlTLlS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet. Çakmak 
Kemal Domir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

"~'~HBÜRSA " 
Xail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
İbrahiSm Öktem ı' 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut HulM önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demjrer 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
M-ehmet Emin Durul 
Hasan Korıkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldıran 

EDİRNE 
tlhami Eriteni 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIÖ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Ciııi si i 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
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Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenlioğln 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin •Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin. Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah izm en 
l.Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemiır 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman D emir el 
Yusuf Uysal 

Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Fer ruh Bozbeyli 

ilhan (Egemen) Daretrı-
delioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
tsımail Hakiki Tdkinel 
Naime İkbal Tokgöz' 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Burhanıettiin Asutay 
Şeref BaJkşık 
M. HuHûsi Çakır 
Münir Daldal 
Ali NaıiM Eı̂ deım 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Safari Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. ŞeVket Doğan 

Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Safari Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
thsan Kabadayı 
Haha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erfaek 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
•Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahliırtoğlıı 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

S ey fi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağ-den 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RlZE 
Hasan Basıri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
tlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
ismet Ydlçmer 

SÜRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
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srvAs 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
'Osman Hacıbaloğlu 

Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
A. İhsan Birineioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şeti'er 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 
Hüseyin Yenipmar 

UEFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Deıngnız 
Âdil Turan 
M, Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanndag 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akra 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Oahit Karalkaş 
K e m i Nödimoglkı 

ELÂZIĞ 
TMehmet Aytuğ 

[Reddedenler] 
KONYA I SAMSUN 

Mustafa Kulbilay laner I Yaşar Akal 
ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHİSAR I AMASYA I ANKARA 

^Süleyman Mutlu | Vehbi Meşhur | Osman1 Bölükbaşı 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

[Oya kafolmıyanlar] 
ADANA 

üîmir H. Postacı 
ıŞevfeeıt Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Günigör 
Kasım! Küfrevi 

ANKARA 
Oğuz Ay>gıün 
Sinan Bosna 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

BALIKESİR 
Öilhat Bilgelhan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

BURSA 
Barlas Küıntay 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 

Fuat Avcı 
ERZİNCAN 

Sadık Perinçek 
ERZURUM 

Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEÜ 
Celâl Kargılı 

İSTANBUL 
İsmail Arar (B.) 

İbrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar Özdemir 
Abgün Silivrili 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaM Üner 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
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KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erihaikan 
(t) 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Eteni Kılıejoğlu 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

Kemal. Kaçar 
MALATYA 

Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten , \ 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar öızalp (B.) 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 

Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 

Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 

Selâhattin Oran 

SİNOP 

Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SÎVAS 
Enver Akova 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAÖ 
Orhan öztrak 
Mustafa Sabri Sözerî 

TOKAT 
Hüsieyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı AMoğar* 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
S. Tekin Müftüoğlu 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 

[Açık üyelikler] 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesin hesap kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 323 

Kabul edenler : 316 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 119 

Açık üyelikler : 8 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. ıSalâhaJttin Kılıç 
Melh Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavitj Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
BasanDinler 'tJI,y, 
Şevki Güler 
Haım'di Hamaımcıoğlu 
Ali thsam Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusıoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüeeoğlu 
Orhan Eren 

[Kabul 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi ö.zdenoğlu 
Emin Paiksüt 
Yusuf Ziya Yağcı 
.Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süreymaaı Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki ATtunbaş 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü ÇaVdaroğlu 
Kemal EMöm 
Mehmet Niyazi Gürer 

edenler] 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman T a n 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUE 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Ertuğrul Mat 
Ibrahittn Öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult HulM önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Sami Aralan 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Erğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sajbahattin Araş 
Rasim Cinisli 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğlu 
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Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

Fethullah Taşkesenlioğlu 
ESKİŞEHİR 

Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sutkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet îpek 
Abdullah İzmen 
I. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgö] 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman D emir el 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 

İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Naime İkbal Tokgöz 
A. TunguÜ Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şülkrü Akkan 
Burhaıuettin Asutay 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasd Osıma 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koç ulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabrd Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 

Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
öevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Vehhi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Erjgun 
İhsan' Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erfoek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmü Şahiınoğiu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
îzızet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
3eki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
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Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet "İhsan BirincioğUı 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Konan Aral 
11 üseyin Yen ipuıa r 

URFA 
Mehmet Aksoy 

Necati Aksoy 
Mehmet Ali Göklü 
Vehbi Melik 

UŞAK 
C:-han Dengiz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâli Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Kar a kaş 
Kevni Nedimoğlu 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytug 

[Reddedenler] 
KONYA I SAMSUN 

Mustafa Kubilay îmer Yaşar Akal 
ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHlSAR j AMASYA 
Süleyman Mutlu \ ohbi Meşhur 

ANKARA 
Osman Bölükbası 

[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Emir H. Postacı 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Ze&i Adıyaman 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

BALIKESİR 
öiıhat Bilgehan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat -Bayramoğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ahmet Tür kel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENÎZLİ 
Fuat Avcı 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rıfkii Danışman (B.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
T. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(t Â.) 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumeu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 

İSTANBUL 
ismail Arar (B.) 
ibrahim Elmalı 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
A. Şeref Laç 
Haydar özdemir 
Akgün Sildvrili 

ismail Hakla Tekin el 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınr 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözcğlu 
Talât Orhon 
A km Özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaiM Üner 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
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KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Eribaıkan 
(i.) 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etern Kılıçoğlu 
Sadi Koıçaş 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

M AHDİN 
Şevki Altındağ 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnaını Aka.ro a 
AH Döğerli 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

OBiDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Akcal (B.) 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğhı 
Hüseyin Özalp 
Bahattiıı Uzunoğlu 

SİİRT 
Schıhattin Oran 

SÎNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SÎVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Erogan 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözcri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay .1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

I ismet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem. Dikmen 
Selâhattin Güven 

UEFA 
Necmettin Cevheri 
B ah ri K a rak e çili 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğkı 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecetvit 
S. Tekin Müftüoğlu 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

18 NCİ BÎRUEıŞİM 

20 . 12 . 1971 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başbakan Niihat fErim (tarafundan 'teş

kili olunan Bakanlar Kumlu programımın görü
şülmesi. 

i2. — Bütıçe >- Plân Koımisiyomundalki açık 
üyeliklere seçim,. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kamun tasarısı ve Bütçe Karama Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/533; Cumhuriyet Se-
ınıatosu : 1/1278) (S. Sayısı : 435; Cumhuriyet 
Seiıatoıstu S. Sayısı : 1668) (Dağıtma taırihi : 
9 .12 .1971) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senato
su ve (Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/529; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/1271) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
436; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1670) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 1 2 . 1971) 

X 3. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İda
resi! Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 
takvim yılı genel bilançosu hakkındaki rapo
run sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) 
(S. Sayısı : 393 ve 393 e 1 nci ek) (Birinci da
ğıtma tarihi : 2 . 8 . 1971, ikinci dağıtma tari
hi : 3 . 12 . 1971) 

X 4. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi1 ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 

Komisyonu raporu (3/499, 1/213) (S. Sayısı : 
394 ve 394 e 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1971, ikinci dağıtma tarihi : 3 . 12 . 1971) 

X 5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesa-
bına ait genel uygunluk bilditriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 
1/133) (S. Sayısı : 395 ve 395 c 1 nci ek) (Bi
rinci dağıtma tarihi : 3 . 8 . .1971, ikinci dağıt
ma tarihi : 3 .12 . 1971) 

X 6. — Devlet Hava Maydaniarı İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait geneıl uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Dev
let HaVa Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğü 1968 yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. 
Sayısı : 396 ve 396 ya 1 ve 2 nci ek) (Birinci 
dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971, ikinoi dağıtana ta
rihi : 3 . 12 . 1971) 

X 7. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 büt
çe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 
397 ve 397 ye 1 nei ek) (Birinci dağıtıma tarihi : 
4 . 8 . 1971, ikinci dağıtma tarihi: 3 . 12 . 1971) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko-

(x) Bu işaret açık oya sunulacak maddeleri gösterir 



misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tariM : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 3. — 24 .12 .1963 tarih ve 359 sayılı Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştiriflımesi ve bu kanıma 
ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun 
tasarısı ve tçişleni, Ulaştırma, Millî Eğitim, 
Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, Anayasa 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu ' 58 numarala Geçici Komisyon raporu 
(1/537) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 
6 . 12 . 1971) 

X 4. —• Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun tasarısı ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçiei Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20. . 8 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 büt

çe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başüsamı-
lığı tezkeresi ile Petrol Dailresd Başkanlığı 1968 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/267, 1/243) (S. 
'Sayısı : 398 ve 398 >e 1 noi ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 4 . 8 . 1971, ikinci dağıtma tarihi : 
3 . 12 . 1971) 

X 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bilan
çosuna ait raporun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu 
ıraporu (3/508) (IS. Sayısı : 399 ve 399 a 1 ncd 
<ek) (Birinci dağıtana tarihi : 2 . 8 . 1971, ikin
ci dağıtma tarihi : 3 . 12 .1971) 

X :3. — Devlet Ormanı İşletmeleriyle Kereste 
Fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu

ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) (S. Sayısı ;: 
400 ve 400 © 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
3 . 8 . 1971, Mnci dağıtma tarihi : 3 . 12 . 1971) 

X 4. — Orman Geneli Müdürlüğünün 1967' 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dadr Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Orman Genel ' Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. 
Sayısı : 401 ve 401 e 1 nci ek) (Bininci dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1971, ikinci dağıtma tarihi :. 
3 .12 . 1971) 

X 6. —• Vıakıflar Genel Müdürlüğünün 1967" 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk-
bildiriminjin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlü
ğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/278, 1/131) 
(ıS. Sayısı : 402 ve 402 ye 1 nci ek) (Birinci: 
Dağıtma tarihi : 3 .8 . 1971 ; İkinci Dağıtma ta-
ırihi : 3 .12 .1971) 

X 6. — Karayolları Genel Müdürlüğünün. 
1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriımdnin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276,, 
1/64) (S. Sayısı : 403 ve 403 e 1 nci ek) (Birim
ci dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971; ikinci dağıtma 
tarihi : 3 .12.1971) 

X 7. —• İstanbul Üniversitesinin 19*68 bütfeç©' 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
teskeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe ym-
lı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 404 
ve 404 e 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
4 . 8 . 1971; ikinci dağıtma tarihi : 3 . 12 . 1971) 

X 8. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesitnıhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
Geneli Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesimhesap-
Kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405 ve 405 e 1 nci 
ek) (Birinci dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971; ikinci 
dağıtma tarihi : 3 .12 .1971) 



V 
İKİ DEFA GÖÜŞÜLEOEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
çırak, kalrfia ve ustalık ikaıımın teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitimi, Çalışma ve Plân 
komisyonlarımdan seçilen 4 er üyeden kumlu 
5 No. lu G-eçM Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 22 . 4 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
10 . 3 . 1971) 

X 2. —Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma tari
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

X 3. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Biriincii dağıtma tarihi : 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

X 4. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 1971) 

X 5. — Manisa Milletvekili Hilani Okçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla

rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 7. — İstanbul Milletvekilli Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkeine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet kio-
ımisyonların'dan 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

8. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 inci mıaddesinin birimci fıkrası «K» bendimde 
değişiklik yapılması (hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Mîllî Eğitim 
(komisyonları raporları. ı(1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye (birinci ek) ((Birinci idağıitma tarihi : 
23.8.1071, i T t o i dağıtma tarihi : '29.ill.lOTl) 

X 9. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han ve 18 arkadaşının, 819 sayılı Devlet Me
murlarına avans suretiyle ödeme yapılmasına 
dair olan Kanunun 1 ve 5 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/586) (S. Sayısı : 438) 
(Dağıtma tariht : 8 . 12 . 1971) 

10. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkaldaşınıın, 4926 sayılı Kamuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenımeisi ve Atatürk 
Üniversitesinde • kuıruıl'aeaık Teknoloji ve Ev 
Ekonomisi Araşturmıa ve Yayıım Enstitüsü ile 
Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayıım Çift
liği İşletmesi hakkında kamun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/54) (S. Sayısı : 109 ve 109 a 1, 2 ve 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi .: 8 . 4 . 1970 ; 23 . 12 . 1970; 
19 . 8 . 1971 : 9 . 12 .1971) 
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11. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanonuma 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eiklenıen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi haklkınıda kamun 
'tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ok) (Dağııtımıaı 
tarihi : 11 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

12. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşımın, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nci ek) 
Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971 ; 9 . 12 . 1971) 

13. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasıairıs'i; ve Orman ve Plân 
'komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

X 14. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı 
Grider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Dış Ekonomik İlişkiler, Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Enerji! ve Tabiî Kaynaklar, İMaliye ve 
Plân Komisyonları raporları (1/517) (S. Sa
yısı : 439) (Dağıtma tarihi : 9 . 12 . 1971) 
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