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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının (1/734) 
(S. Sayısı : 844) tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanarak, maddelere geçilmesi kabul edil
di. 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı ile 

Sayıştay Başkanlığı bütçeleri kabul olundu. 
18 Şubat 1973 Pazar günü saat 9,00'da top

lanılmak üzere Birleşime saat 20.22'de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

Fikret Turhangil Vehbi Meşhur 
Kâtip 

Bilecik 
Sadi Binay 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaPm, 
çeşitli nedenlerle haklarında tahkikat yapılıp 
bakanlık emrine alman öğretmenlere dair yazılı 
soru önergesi Başbakanlığa ve Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1523) 

2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
üniversite mensuplarının 1972 yılı avans fark
larının ödenmesine dair yazılı soru önergesi 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1524) 

3. —v istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de kuraklığın önlenmesi için yağmur 
bombası kullanılmasının bugüne kadar incelen
memesine dair yazılı soru önergesi Tarım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1525) 

4. — içel Milletvekili1 Turhan Özgüner'in, 
istanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde tutuklu 
olarak yargılanan Cemal Madanoğlu ve arka
daşları hakkında kamuoyuna yansıyan savcılık 
iddianamesine dair yazılı soru önergesi Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/1526) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 09,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargü (Kayseri), Mustafa Orhan Daut (Manisa) 

BAŞKAN — Milet Meclisinin 61 nci Birleşitaıjini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun hâzı 

maddelerinin- değiştirilmesine dair kanun tasarı

sının havale, edildiği komisyonlardan seçilecek 

üçer üyeden kurulu bir geçici komisyonda görü-

— 184 

şülmesine dair Milli Savunma Bakanı Me'hmet Iz-
men'in önergesi. 

BAŞKAN — Bir geçici komisyon kurulma
sına mütedair Sayın Millî Savunma Bakanının 
önergesi var, takdim ediyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

15 . 2 .1973 tarihli «Gelen Kâğıtlar» da yer 

alan, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı 

maddelerinin cleğiştirilmesine dair Kanun Ta

sarısının önemi ve mahiyeti dikkate alınarak, 

havale edilmiş bulunduğu Anayasa, Adalet, İç

işleri, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 

1. — 1973 yılı Bütçe ^kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe Idair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi -ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 31eclisi 
1/734; ^Cumhuriyet Senatosu 1/124) (M. Meclisi 
S. dayısı : 844, ^Cumhuriyet Senatosu S. :Sayvsı .: 
167) (1) 

A) Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ibütçesi. 

(BAŞKAN —• Muhterem milletvekilleri; şim
di büitçe programına göre, dünkü birleşimde 
görüşülmelsi bugüne bırakılmış bulunan, Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi üzerinde 
'müzakereye başlıyoruz. 

Bütçe üzerinlde şimdiye kadar söz almış bu
lunan sayın mjilletvdldllerinin isimlerini takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyetçi Parti G-rubu adına Sayın İlha
ma Sancar. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ertuğrul 
Mat. 

Demiokrattik Parti Grubu adına Sayın Ab
dullah İzmen. 

Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın Sa
lih'Yıldız. 

'Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa
yın Turgut Art aç. 

Şahısları adına söz isteyen sayın milletve
killerinin islimlerini takdim ediyorum. 

Enver Akova, Nuri Yazıcıoğlu, Mehmet 
ıSeydibeyoğlu, Mehmet Ali Ayibar ve Zefceriya 
Kürşad. 

(1) 844 $. ^Sayılı basmayazı 59 ncu Birleşim 
tutanağının \sonuna eklidir. 

3'er üyenin iştirakiyle kurulacak bir geçici ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet İzmen 
Millî Savunma Bakam 

Cumhurbaşkanınca 
S. Üye 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gereği buna göre yapılacaktır. 

İLHAMI SANCAR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Grup adıma Sayın Celâl Sungur görüşecek
tir, ,söz sıramı Sayın Sungur'a veriyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grulbu adı
na Sayın llhami Sancar, söz sırasını grup adına 
Sayın Celâl Sungur'a vermiştir. 

Sayın Sungur, buyurunuz. Saat : 09,05. 

C. P. GRUBU ADINA A. CELÂL SUNGUR 
(Yozgat) — Sayın Başkan, değerli millıetvekilti 
arkadaşlarıım; 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 1973 ma
lî yılı Bütçesi münasebeti ile Cumhuriyetçi Par
ti Grubu adına söz almış bulunuyor ve maru-
zıatımı arza başlıyorum. 

(Sayın arkadaşlarım, bildiğiniz üzere Anaya
sa Mahkemesi, siyasal hayatımıza 1961 Anaya
sası ile girmiştir. Anayasaimızın büyük feuru-
luşlarmndan birisi olan bu Yüksek Mahkem|e, 
Anayasa Mahkemesi 44 sayılı Kanunla kurul
muş ve 28 . 8 . 1962 gününden beri. fiilen görie-
ve başlamış bulunmaktadır. 

Bu güzide müessesenin görevlerini kısaca 
şöylece özetleyebiliriz. 

1. — Yüce Divan vazifesi görmek. Yani, hu 
vazifesini Devlet gücünü elinde bulunduran ve
ya sorumlu önemli mevkileri işgal eden yetki
liler hakkında gereğinde, lüzum ve zaruret hal
lerinde, şartların tekevvün ettiği hallerde uygu
lamaktan ibarettir. 

2. — Siyasî partilerin malî ve siyasî deneti
mini yaparak, bu siyasal partiler lıakkında ica-
beden kararlan almaktır. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması 
halinde, vâki olacak itirazları inceleyip, karara 
bağlamaktır. 

III. ^-IGÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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4. — Meclisler tarafından kabul edilen ka
nunların ve içtüzüklerin ve bunların hükümle
rinin, Anayasaya uygunluğunu denetleımıeikten 
ibarettir. 

5. — Danıştay Başkan ve üyeleriyle Başka
nım 'Sözcüsü, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan
lığını yapacak bakimi seçmektir. 

Değerli arkadaşlarım; «Egemenliğin kayıt
sız şartsız milletin olduğu» Anayasanın sariih 
4 ncü maddesine rağmen, Anayasaya muhale-
felt eıtmıeımıelk de Meclislerimizin sayın üyeleri
nin aslî vazifelerinden olduğunu, hiçbir zaman 
haltırlarıımızdan çıikarmiamamız gerekmıektedir. 
Anayasaya muhalefetin şu gibi hallerde teza
hür edeceği inancındayız: 

a) Meclislerimizce yeniden çıkarılan kanun 
veya tüzüğün, Anayasaya veya Anayasa deği
şikliğinin, Anayasada gösterilen usul ve şart
lara uygun olması hallerinde, 

b)ı Anayasa gereğince öngörülen reform
ların ve hizmetlerin yerine getirilmemesi ha
linde. 

•Değerli arkadaşlarım, son zamanlarda sık 
sık Anayasaya kusur 'atfedilmekte ve hep Ana
yasa aleyhinde konuşulmaktadır. Biz, Cumhu
riyetçi Parti olarak bu fikre katılmıyoruz. Ger
çi, Anayasa Tanrı buyruğu değildir. Eskileri, 
hatalı kısımları daima düzeltilebilir. Nitekim 
tarihte de olaylar böylece cereyan etmiştir. 

ı«Anayasanın noktasına, virgülüne dahi do-
kundurtturmam» diyen kişilerin ve grupların, 
Anayasada 40 küsur maddenin bir çırpıda na
sıl birlikte değiştirildiğini, üniversite özerkli-
ğiyle, 120 nci maddenin nasıl kısıtlandığını mü-
şahade fırsatını bulmuştu. 

Şimdi, «Seçim seçim» diyenlerin, Senato se
çimlerinin iki defa Anayasa tadili suretiyle de-
değiştirilerek uzatılmasryle Senatoda âdeta ikin
ci bir «Tabiî senatörlük» doğmasına sebebolan--
lan da tarihine tespitinden silmeye imkân olma-. 
dığını tespit ve zabıtlara tecsil ettirmek iste
riz. 

Bu hususları belirttikten sonra, Anayasada 
kusurdan çok, Anayasayı tatbik edenlerde da
ha çok kusur bulunduğu kanısında olduğumuzu 
Cumhuriyteçi Parti olarak belirtmeyi bir vazi
fe bilmekteyiz. 

'Sayın milletvekilleri, bütçesini görüştüğü
müz bu yüksek mahkeme, gördüğü işin yüceli-

18 . 2 . 1973 0 : 1 

ği ile mütenasip bir yerde vazifeye devama sa
hip kılınmalıdır. Yani, şahsiyeti mâneviyesine 
uygun bir binada vazife görmesi imkânı sağlan
malıdır. Bu güzide kuruluş kadro bakımından 
taleplerinden mahrum edilmiemelidir. 

Yüksek mahkeme ve değerli üyelere yete
rince vasıta temin edilmelidir. Vekâletlere bir 
göz atıldığı takdirde, şube müdürlerine varın
caya kadar vasıta imkânlarından mahrum edil
meyen vazife sahiplerine, Anayasa Yüksek Mah
kemesinde bu imkân esirgenmiştir. Bizim ka
nımızca, her değerli üyeye bir hizmet arabası 
yerilmesi kanunî formülü getirilmeli ve bu 
yüksek hâkimler dolmuş duraklarında dolmuş 
'bekletilmek durumu ile karşı karşıya bırakıl
mamalıdır. 

'Siyasî partilerimizi yüksek mahkemece ma
lî denetimde yüksek mahkemeye yardımcı ol
malıdırlar. Zira, yüklsdk mahkemenin bu fonk
siyonu yeterince işlememektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı 1973 yılı bütçesi 
üzerinde yaptığımız tekiklerde, bütçenin haki
katen gerçekçi ve tasarrufa son derece riayet
kar olduğunu, program ve performans bütçe
nin bu yılki tatbikatıyle bağdaşmış bulunduğu
nu tespit etmiş bulunuyoruz. 

Gerçekçi bir tarzda hazırlanan bu bütçeden 
dolayı bu bütçeyi hazırlayanları tebrik etme
yi de bir vazife sayarız. Yüksek Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı bütçesinin milletimize, mem
leketimize hayırlı olmasını temenni eder, büyük 
Meclise Cumhuriyetçi Parti Grubu adına saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Ertuğrul Mat, buyurunuz. Saat : 19,15. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA ER
TUĞRUL MAT (Bursa) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri, Yüce Mahkemenin 
mümtaz hâkimleri; 

Türkiye'mizde son yıllarda cereyan eden 
hâdiseler göstermiştir ki, siyasî nefretlerinin 
esiri olmuş ilim- adamlarıyle derleme meclisle
rin yaptıkları anayasalar millî ihtiyaçlara ce
vap vermemiş ve değişiklikler gerekmiştir. 

«Hâkimiyet bilâkaydü şart milletindir»' ilke
sine gönül verilmiş bir ülkede, hâkimiyetin mil
let iradesi dışına kaydırılması teşebbüslerine 
bütün Anayasa müesseseleri karşı düraiaz, böy-
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le bir teşebbüsün muhatabının sadece Türkiye 
Büyük Millet Mecisi olduğu gibi bir vehme 
kendilerini kaptırırlarda kendi varoluş sebeple
rini inkâr etmiş olurlar. 

O zaman fert hak ve hürriyetleriyle Devlet 
otoritesi arasında denge kurma görevi de kal
maz. Şurası unutulmamalıdır ki, Anayasa ve 
hukuk dışı davranışların muhatabı, gücünü Ana
yasadan alan bütün müesseselerdir. 

Kendi müesseselerine saygı duyulmasını is
teyenler, kaynağını kendileri gibi Anayasadan 
alan müesseselere saygı duyulmasını istemeli
dirler. 

Anayasa Mahkemesinin görevi; şekli hu
kuk açısından elbette ki, kanunların Anayasa
ya uygun olup olmadığım denetlemektir. Ama, 
temel hak ve hürriyetlerin korunması hususun
da şekli hukuku aşan görevleri de vardır. 

Temel hak ve hukukların korunması husu
sunda Yüce Mahkemesinin demokrasi tarihine 
geçebilecek tutumu, zorbayı da yener, zorba
lıktan medet umanı da. 

Bazen millî iradenin tecelligâhı olan Mec
lisler kapatılabilir. Millî iradenin mümessilleri 
ağır muamelelere mâruz bırakılabilir. Millet, 
temel hak ve hürriyetlerini kullanmasından 
mahrum kılınabiilir. Böyle zamanlarda,, yüce 
mahkemenin yücıelıeşoiiş bir tutumla, «bu dav
ranış Anayasa dışı ve hukukla bağdaşmayan 
bir davranıştır» demesi, insanların hürriyet 
uğruna yaptıkları mücadelenin boşuna olmadı
ğını ispatlar. 

Oncıe hür ve bağımsız bir Türkiye'nin vatan
daşı olarak, temel hak ve hürriyetleriımize 
sahip olmak, sonra da millî iradenin mümes
silleri olarak halkın mutluluğunu temin etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Anayasanın bize verdiği görevleri yerine ge
tirmek: için sonuna kadar çalışacağız. Hiçbir 
'kuvvet ve güç, hiç biriimÜzü bu anayasal hak ve 
vazifelerimizi yerine getirmekten alıkoyamaz, 
aliikoyamayacaktır. Vatandaşın bize verdiği 
emaneti, vatandaşa iade etmek zamanı geldi
ğinde hepimiz bu emanetin sahipleri olarak, 
yeminimize, sadık kaldık diyebilmeliyiz. 

Biz, Cumhuriyetin 5Q nci yılını kutlamaya 
hazırlandığımız bu günlerde vatandaşın temel 
hak ve hürriyetlerinin başında gelen seçme ve 
/bu seçmenin ıneticesine rıza gösterilmesini iste
me hakkı üzerine düşürülmüş tereddüt gideril

meden, bütçe vesilesiyle de olsa, «yüce mahke
menin kadro ihtiyacı giderilmeli, bina mese
lesi halledilmeli, yüce mahkemenin yüee hâ
kimlerine makam arabası verilmeli» gibi düşün
ce ve temennileri buradan sıralayamayız. 

Bütçeden sonra başlayan devrede Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Türk Devletinin ba
ğımsızlığına, vatanın ve milletin bütünlüğüne 
yönelecek her tehlikeye karşı koyacak, milletin 
kayıtsız şartsız egemenliğini ve Anayasayı sa
yacak ve savunacak, insan haklarına dayanan 
demokrasi ve hukuk ilkelerinden ve tarafsızlık
tan ayrılmayacak, Türkiye Cumhuriyetinin şan 
ve şerefini koruyup yüceltecek ve Cumhuriye
tin 50 nci yıldönümünde Atatürk'ün huzuruna 
açık alınla çıkacak bir Cumhurbaşkanı seçece
ğine, kimsenin Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin bu hak ve görevi üzerine tesir etmeye 
yeltenemeyeceğine, baskı altında kalmadan bu 
görevi yerine getirdiğimizden kimsenin şüphe 
edemeyeceğine inanıyoruz. 

Bu, vatandaşta Cumhuriyetin 50 nci yıldö
nümüne ve seçime hür olarak girdiğimiz inancı
nım doğmasına yardım edecektir. 

Bunu başaramadığımız gün burada oturmak, 
sonra da kendimizi millî iradenin hür mümes
silleri saymak, yeminimize sadık kaldığımıza 
inanmak ve inandırmak mümkün değildir. 

Vatandaş, bizim hür olduğumuza inanırsa, 
kendisinin hür olduğuna inanacaktır. İradesi
nin dışına çıkılmasından şikâyetçi olan va
tandaş, iradesine tabi olunacağına inanmadan 
sandık başına gitmez. Bütün Anayasa müesse
selerinin görevi, demokrasinin temel şartının 
yerine getirileceğine, seçimin baskılardan uzak 
ve neticesine rıza gösterilerek yapılacağına her
kesi inandırmaktır. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, 1968 yılında 
bütün dünyayı saran gençlik hareketleri anar
şiye dönüşmüş, Türkiye'mizde vatan ve millet 
bütünlüğünü tehdite yönelmiştir. Gençlik ha
reketlerinin anarşiye dönüştüğü her ülkede, 
fert hürriyetlerinin suiistimal edilerek Devlet 
otoritesini tahrip etmemesine ve dengenin bo-
zullmamasma dikkat edilmiştir. Demokrasinin 
ve hür düşüncenin beşiği sayılan ülkeler bu 
buhranı dengeyi koruyarak atlatmışlardır. Şim
di Meclislerimiz Türkiye'nin buhrandan çıkış 
yollarını bir taraftan Devleti koruyacak ted-
ıbirleri artırarak diğer taraftan sosyal bünyenin 
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lihtiyaç duyduğu kanunlara öncelik tanıyarak 
aramaktadır. Bu sebeple Yüce Mahkemenin 
önümüzdeki günlerde işi zordur. Bir taraftan 
kendisinin de vaır oluş sebebi olan Anayasanın 
temel haik ve hürriyetlerinin manevî destekleyi
cisi olacak, diğer taraftan dengenin korunma
sını çağdaş bunalımı gözönünde tutarak sağla
yacak. Kimi sendikal özgürlüğün kalmadığını 
söyleyecek, kimli! anarşiyi özleyenek üniversite 
Özerkliğinin ihlâl edildiğini ileri sürecek. Bun
ların hepsi tetkik edilecek, fakat unutulmaya
cak ki bu Anayasada yer alan hak ve hürriyet
lerden hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini ve
ya Türk Devletlinin ülkesi ve milleti ile bölün-
"imez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve 
mezhep ayrımına dayanarak nitelikleri Anaya
sada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak 
ıkaısıdıylıe kullanılamaz. 

Sayın Başkan, - Yüce Meclisin sayın üyeleri, 
Yüce Mahkemenin mümtaz hâkimleri; vatan
daşın iradesi hür olarak tecelli! etmiyor, vatan
daşın mümessilleri baskıdan kurtulamıyorsa in
san haklarıma dayalı bir Cumhuriyetten artık 
bahsedilemez. iSadece ismi Cumhuriyet olan bir 
ülkede seçilmıemiş derleme Kurucu Meclislerden 
ıçukarıiacak kanunların Anayasaya uygun olup 
olmaması vatandaşı da, hukuk ilmini!- de ilgilen
dirmez. Önümüzdeki günlerde bütün Anayasa 
müesseselerini bekleyen zorluklan başarı ile at
latmamızı temenni eder, şahsım ve grubum adı
ma hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Abdullah Izımen? Yok. Millî Güven 
Partisi Grubu adına Sayın Yıldız? Yok. Cum
huriyet Halk Partisi GrUbu adına Sayın Tur
gut Artaç buyurun efendimi. 

Saat 09,23'dür. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 1961 Anayasası 
ile getirilen yeni Anayasa kuruluşları hususiy
le Anayasa Mahkemesi ve umumî mahkemelere 
bâzı çevrelerce itimatsızlığın devam ettiği bir 
djönem ve örtamlda Türk siyasî tarihinde yeni, 
yeni olduğu kaıdar değerli bir müessesenin, 
Anayasa Mahkeim,esi Başkanlığının 1973 yılı 
Bütçesi hakkımda C. H. P. sinin görüş, düşünce 
ve temennilerini arız edıeeeğim. 

1961 Anayasasının getirdiği bu yüce kuru
luşun meseleleri üzerinde söz sahibi olmak be
nim için, partim, için ayrı bir bahtiyarlıktır. Bu 
vesile ile Yüce Kurulunuzu saygı ile selâmla
rım. 

Devlet hayatımızda görev ve yetkileri ba
kımlımdan üstün hukuik anlayışı ile büyük bir 
yer işgal eden bu kuruluşun bütçesi üzerinde 
durmak, değeri ve sosyal hayatımızdaki etki
lerini incelemek cetmıiyetin yararına nasıl müta
lâa edilmesi gerekiyorsa müesseseyi yersiz ve 
'bâzı politik düşüncelerle eleştirmek de o kadar 
olumsuz ve zararlı sonuçlar doğurabilir. Bu se
beple Anayasa Mahkemesinin zaruret ve fay
dalarını anlatabilmek için Cumhuriyetimizin 50 
senelik tatbiıkatmdaki safahatı kısaca arz edece
ğim. 

Cumhuriyetimizin ilânından sonra kabul olu
nan 1924 Anayasası tatbikatında iki safha mev
cuttur. Birincisi, kanunun kabulü ile çok parti
li sistemin kabulüne kaıdar geçen devre ki, bu 
devrenin 14 senesi Büyük Atia'nm icraat dev
resi ve geri kalan kısmı da 1945 tarihine kadar 
olan devredir. Her iki devrede tek partili dev
re olması sebebiyle tatbikat ve icraatta Anaya
saya bir aykırılığın düşünülimesi mümkün de
ğildir. Zira farklı politik ve ekonomik düşünüş
ler ımevcudolmiadığından her çıkarılan kanun 
ıslahat ve devrimlerin müspet sonuçlanması 
yönünden gelişme, ileriye ve iyiye doğru tatbi
ki mümjkün kılmıştır. 

İkinci safha ise, çok partili devreyi kapsar 
ve 1945'ten 27 Mayıs 1960 tarihime kadar de
vam eder. Bu devre, partilerin farklı, politik ve 
ekonomik görüşleri bakımından daha çok calibi 
dikkat ve daha çok karışık bir devredir. Bu 
devrenin en kritik ve haıdiseli zamanı 1950 ile 
1960 yılları arasını kapsar. O zamanki siyasî 
iktidar, Anayaasnın ve kanunların hâkimiyetini 
temin yerine muhalefet partilerini terör ve teh
ditle sindirilmesi yolunu tercih etmiş ve Anaya
saya aykırı davranışların içine bilerek girmiş
tir. Bu davranışlar o kadar ilen götürülmüştür 
ki, çıkarılan bir kanunla tahkikat komisyonları 
kurularak âdeta bağımsız bir adalet mekaniz
ması yerine bu komisyonlar kaim, olmuştur. 
Kaldı ki, 1924 Anayasasımda da kuvvetlerin ay
rılığı prensibi kabul olunmuş iken o devrede ic
ra tek başına hâkim duruma getirilmek isten* 
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mistir. Bu misüilü kanunlar, Ai/ayasaya aykırı 
kanunlar olup, cemiyet hayatımızda tatbikatı 
sakıncalı ve tehlikeli görülmekte idi. Hal böyle 
iken, o zaman ki, Anayasada da Anayasaya ay
kırı kanunların çıkarılamayacağı derpiş edil
miş iken, sadece müeyyidesi bulunmadığından 
siyasî iktidar tarafından Anayasaya aykırı ta
sarruflara devam edilmiş idi. Kanunların Ana
yasaya uygunluğunu inceleyecieik bir merci m;ev-
oudolimadığmdan zamanın iktidarı âdeta dikta 
idare hırsına heveslenmiş ve bu hal bir geriye 
dönüşün ifadesi haline gelmişti. Mevcut hakları 
Ikısıtlayan siyasî iktidar kendisini Anayasa üstü 
bir kuruluş olarak kabul ettirmek istemişti. İş
te bu sebeplerle temel kanuna bağlı kalmayan 
düşünüş ve davranışlar Türk toplumunda ağır 
ve büyük tepkilere yol aejtı. Bunun sonucu ola-
raik siyasî iktidar memleket kaderinden uzak
laştırılmış ve cemiyetimizin aısrm icaplarına uy
gun esaslara ihtiyacı bulunduğu kaibul olun
muş ve bu ihtiyaçların malhsulü olarak 1961 
Anayasası o zamanki değerli ve Türk Milleti
nin sinesinde büyük mevki işgal etmiş kişiler
den kurulu Kurucu M'eclis tarafından kaibul 
-olunmuştu. 

19-61 Anayasasının birinci vasfı devrimci olu
şudur. Anayasa bu devrimciliği ile millet haya
tımıza yeni müessıeıse'ler getirımişıtir. Bu düşünüş 
ve zihniyetin mahsulü olarak Anayasa Mahke
mesi kurulması Anayasada yer alınıışıtır. Bu 
müessese yeni ve modern zihniyettin bir ifadesi
dir. Anayasa Mahkemesinin kuruluşundaki ge
rekçe, yasalma organlarının Anayasanın koydu
ğu sınırların dışına çıkmamasını, Anayasa Maih-
kem;esi ile sağlamak isltemıiş, hürriyetlerin tan-
zimc'isi olan yasama organının bu tanzim işin
de hürriyetlerin özünü tehlikeye düşürmeyecek 
bir sınır ile çevrili kalmasını hâkim kılınıştır. 
Anayasa Mahkemesi vasıtasıyle yasama organı
nın içine hâkim, durumda bulunan çoğunluktaki 
siyasî iktidar sınırlanmış olmaktadır. 

Bu Anayasa bir aleniyet getirmiş ve bu ale
niyet içinde muhalefet müessesesinin mevcudo-
luşu ve bir fonksiyon görmeye imkânlı kılmışı 
bütün Anayasa düzeninin ve . hürriyetlerinin 
nihaî ve müessir bir teminatı olmuştur. Bu yeni 
ve nıodern teminat müessiesesi kuruluşundan bu 
yana siyasî iktidarlar ve bâzı hâkim çevrelerce 
ağır eleştirilere mâruz bırakılmış ve lüzumu 
üzerinde fikirler beyan edilmek suretiyle bir 

geriye dönüş hareketi başlamıştır. Hususiyle Yü
ce Mahkemenin vermiş bulunduğu kararların 
muhteva ve neticeleri üzerinde leh ve aleyhte 
birçok fikirler ileri sürülmüştür. Bunları cevap
landırmadan önce şuna işaret etmek isterim. 

Anayasa Mahkemesi Yüksek Kurulunun 
verdiği kararlar kesindir. Kesin kararların hu
kukumuzda geçerliliği münakaşa edilemez; he
le politik cepheden eleştirilere tabi tutulamaz. 
Hukukun üstünlüğüne inanan bir toplumun dü
şüncelerine aykırı bir davranış olur. İlim adam
ları ilmî kriterlere uygun olarak-bu hususta bir 
beyanda bulunabilirler, ama eleştiri yapamaz
lar. Zira kararların kesin sonucunun icabı bu 
kararların lâzümül infaz oluşudur. Bu nedenler
le Anayasa kuruluşlarının her biri kendi görev 
sahası içinde bir üstünlüğe sahiptir. Anayasa 
Mahkemesinin kendi yetkileri ve sahası içinde 
kararlarının üstünlüğü de buradan gelmektedir. 
Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasasının getirdiği 
demokratik hukuk devletinin yeni düzeni içinde 
görevlerini ciddiyetle ifa eden bir kuruluş ola
rak Devlet hayatında her zaman yerini muhafa
za edecektir. Kurucu Meclisin 9 .7 .1961 tarih 
ve 334 sayılı Kanunla kabul ettiği yeni Anaya
samızın 145 nci maddesinden 152 nci maddesi
ne kadar olan kısmı, Anayasa Mahkemesinin 
kuruluş, işleyiş ve yetkilerini kapsamaktadır. 
Anayasamız, kanunların Anayasaya uygunlu
ğunun kazaî murakabesi prensibini kabul etmiş
tir. Bu suretle yıllardan beri süre gelen kanun
ların Anayasa aykırılığı şikâyetleri önlenmiş
tir. Anayasa, Anayasa Mahkemesine kanunların 
ve Yasama Meclisleri İçtüzüklerinin Anayasaya 
uygunluğunu denetleme görevini vaz etmiş ve 
Anayasa değişikliklerinin Anayasada gösterilen 
şekil ve şartlara uygunluğunu denetlemeyi ve 
yine siyasî partilerin malî denetimi ile kapatıl
ması hususlarını ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin yasama dokunulmazlığına ait iti
razları tetkik etmek ve karara bağlamak görev
lerini vermiştir. Anayasa Mahkemesi üst merci 
olduğu için kararlarına karşı herhangi bir mer
cie itiraz hakkı söz konusu edilmemiştir. Bu 
sebeplerle Anayasanın 152 nci maddesi, Ana
yasa Mahkemesinin kararları kesindir. Bu ka
rarların Resmî Gazetede yaymlanmasıyle Dev
letin yasama, yürütme ve yargı organlarını, 
idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağ-
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lar, hükmünü getirmiştir. Bu sebeple, yukarıda 
da arz ve izah ettiğimiz gibi, kesin olan bu ka- J 
rarlar üzerinde münakaşa etmek, şüpheye dair 
beyanda bulunmak kabil değildir, mümkün de
ğildir ve hiç bir makamın haddi de değildir. 
Bunun aksi düşünüş, Anayasanın acık ifadesine 
aykırı düşer ve bu haller suçtur, suçluluktur, 
hukuk dışı davranıştır. 1 

Görüşümüz odur ki, bu Yüce Mahkeme gö- j 
reve başladığı tarihten bugüne dek, Anayasanın 
kendisine tanıdığı yetkileri dikkatli ve sıhhatli J 
olarak kullanmış, şeklî noksanlıkları dahi yap
mamak yolunda gereken gayreti göstermiştir, j 
Bu müessese kendi yetki sınırları içinde kaldık
ça bunun yasama organının veya başka organ- j 
larm görevine müdahale yaptığı yolunda fikir j 
beyan etmenin mümkün olmadığı kanısındayız. 
Bu sebeple Anayasa Mahkemesince verilen ke- j 
sin kararlar, Anayasa hükmü icabı olarak, yasa
ma organını da bağlar niteliktedir. Bu sonucu I 
yasama organının yetkilerine müdahale olarak | 
kabul etmek, yasanın 153 ncü maddesini var ka- ] 
bur etmemek sonucunu doğurur. Son zamanlar-! 
da gerek Anayasa Mahkemesine ve gerekse di- ] 
ğer kazaî organlara karşı yeni model bir iti-j 
matsızlık zuhur etmiş bulunmaktadır. Hususiy-j 
le yargı organları sanki bu memleketin nef'inel 
olmayan davranışlarda bulunuyormuş sonucu-^ 
nu doğuran düşünüşler mevcuttur. 

Ezcümle, son Anayasa değişiklikleri teklifi, • 
bunun tipik misallerinden biridir. Türk adale- \ 
tine itimatsızlık bizatihi nefse itimatsızlıktır. 
Bir zamanlar yargı görevini jandarma onbaşısı
na yaptıracağım yollu zihniyeti bugün de icra
ya veya ona benzer teşekküllere yaptırmak dü
şünüşü hâkim olmaktadır. Bu geriye dönüş ha
reketine ve zihniyetine Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak daima karşı çıktık ve bundan sonra 
da karşı çıkacağız. Bir sayın parti sözcüsü bu
rada «Anayasaya el dokundurmayız diyen bir 
zihniyet 40 küsur maddenin değiştirilmesine 
göz yumdu, yardımcı oldu.» dedi. Ama şunu 
ifade edeyim ki, o günde o siyasî partinin bu
günkü elemanları bu 40 küsur maddenin değiş
tirilmemesi yolunda bütün kuvvetini kullanmış; 
fakat içinde mevcut olan küçük bir kılik, o za
manki Hükümetten aldığı kuvvetle Anayasanın 
değiştirilmesini bizim partimizin gruplarında 
kabul ettirme yoluna gitmişti; ama o küçük hi

zip ve kılik bugün Cumhuriyet Halk Partisinin 
dışında ve her nedense o zaman müdafaa etti
ği hususu, bugün Cumhuriyet Halk Partisinin o 
zaman karşı çıkan elemanlarının bir eseri olarak 
göstermektedir ki, bunu esefle karşılamamak 
mümkün değil. Yine bir arkadaşımız burada bu 
1961 Anayasasını kabul eden Kurucu Meclise 
derleme bir Meclis demek suretiyle o zamanki 
Kurucu Meclise gölge düşürdü. Ben bu sözü, 
bugün halen mer'i olan, beni ve arkadaşımı bu 
salonda, bu Umumî Heyette bulundurup ko
nuşturma fırsatını veren Anayasayı ve onu ya
pan Kurucu Meclisi derleme meclis olarak gös
termesini de çok yadırgadım, çok üzüntü ile 
karşıladım. 

Bu böyle devam edecektir, geçici hevesleri 
tahakkuk edemeyecektir. Bu yüce müesseseyi 
bu şekilde yıpratma yanında, Hükümetler ça
lışmaları bakımından da yardımcı olmaktan da
ima kaçınır görünmüşlerdir. Bu cümleden ola
rak, Anayasa Mahkemesi hüviyetine yakışır bir 
binaya sahip olamamıştır. Halen kirada oturu
lan binaya senede sadece 395 bin lira kira veril
mektedir. 10 seneden beri bu durum böyle de
vam etmektedir. Buna rağmen müessesenin yeni 
bir binaya kavuşması yolunda bir arsa dahi te
min edilmemiştir. Halen icrayı faaliyet edilen 
binada, duruşma ve toplantı salonları na müsait 
oldukları gibi, sayın hâkimlerin çalışma odaları 
da kifayetsizdir. Bu bakımdan, Anayasa Mahke
mesinin çalışmaları ve işgal ettiği makama bina
en iyi bir binanın yaptırılarak hizmete girmesi 
icabetmektedir. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin ekserisi Yargıtaydan ve diğer daire
lerden başkan veya yargıtay üyesi olarak gel
mişlerdir. Bu kişiler halen taşıttan yoksundur
lar. Mesaiye gidip gelişlerinde dolmuş kuyruk
larını beklemek suretiyle, hem zamanları he
der olmakta, hem de emsallerine kıyasen ikinci 
plâna atılmış bulunmaktadır. Bu sebeple sayın 
üyelere yeteri kadar araba tahsisi gereklidir. 
Anayasa Mahkemesinin bütçesine ait cetveli tet
kik ettiğimizde 8 arabanın bulunduğunu görü
yoruz. Bunlardan birisi makam arabasıdır, 
2 ncisi bir station - wagon, 3 ncüsü ise galiba 
bir pikaptır ki, bunlarla Anayasa Mahkemesin
de kifayetli taşıt vardır diyebilmeye imkân yok
tur. Bu bakımdan Sayın Bakanın, hususiyle 
Anayasa Mahkemesine taşıt tahsisi yolunda gay
ret sarf etmesini dilemekteyim. 
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Anayasa Mahkemesi üyelerinin aldıkları ma- jl 
aşların dışında, görüşümüz odur ki, maddî ba- ' 
kımdan yeniden tatmin edilmeleri, bu durumun ; 

ele alınması gereklidir. Anayasa Mahkemesi üye- il 
leri buna hak kazanmıştır, bu hakkın teslimin- j 
de fayda mülâhaza etmekteyiz. -I 

Yine bu mahkemenin kuruluş kanunundaki -
değişiklikler tasarısı, bundan 1 sene evvel Hü- ; 
kümete tevdi edilmesine rağmen bugüne kadar ; 
bu tasarı yasama organlarına sevkedilmemiştir. 
Bu hal çalışmalarda, organizasyonda noksanlık- i 
ların zuhuruna sebep olmaktadır. Yukarıda arz ; 
ve beyan ettiğimiz ihtiyaçların Hükümetçe hc- I 
men ele alınması ve gereğinin yapılması zaruri- ; 
dir. Anayasaya saygı ancak onun organlarına : I 
saygı ile mümkündür. Parti olarak bu ihtiyaç- I 
larm önplânda ele alınmasında musırrız. I 

Değerli arkadaşlarım, 1961 Anayasasının ile
rici vasfına rağmen, 12 Mart'tan evvel ve on- I 
dan sonra işbaşına gelen hükümetler her neden
se bu yasayı değiştirmeyi, hukukî parçalamayı I 
âdeta bir görev saymışlardır. Hususiyle 12 I 
Mart'tan sonra gelen Erim ve Melen hükümet- I 
leri, 27 Mayıs devrimine bağlılıklarını belirten I 
Hükümet Başkanları olarak bu eseri, Anayasayı I 
suçlu sandalyesine oturtmaktan zevk duymuş- I 
lardır. Halbuki her iki sayın Başbakan da bu I 
Anayasanın kabulünde, yani arkadaşımın tâbi- I 
riyle derleme mecliste, imzaları olan kişilerdir. I 
Böyle olmalarına rağmen bu husumetleri de- I 
mokrasiye ve onun düzenine olan bağlılıkları- I 
nı güzel bir misalini teşkil etmektedir. Her iki I 
Hükümet Başkanı da göreve başladıklarında I 
1961 Anayasasını tebdil ve bu Anayasanın ön- I 
plânda müdafii olan Cumhuriyet Halk Partisi- I 
ni gizli veya açık olarak yıpratmayı görev say- j 
mışlardır; ama bu iki köklü kuruluşu yıprat- I 
mak veya kaldırmak bu kişilerin kârı değildir. I 
Her iki Sayın Başbakanın kafasında mevcut de- I 
mokratik düzen aleyhtarlığı Yasama Organına I 
ve Türk Milletlinin iradesine mâkes olamaya- I 
çaktır. I 

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin eseri I 
olan Anayasa ile yine Atatürk'ün kurduğu Cum- I 
huriyet Halk Partisi, Cumhuriyetimiz varolduk- I 
ça devam edecektir; fakat iki Başbakanın zih- I 
niyeti ise en kısa zamanda paymal olacaktır. I 
Anayasa Mahkemesi baş teminat müessesesi ola- I 
rak tarihimizde yerini daima muhafaza edecek
t ir ; fakat yukarıda bahsettiğim iki hükümet | 
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başkanı zihniyetlerinin temsilcisi olarak ibretle 
demokratik hayatımızın tarihinde lâyık oldukla
rı yeri alacaklardır. 

Türk demokrasisinin ve Türk Anayasasının 
ayrılmaz birer parçası olan Anayasa Mahkemesi 
ve onun sayın üyelerini huzurunuzda saygı ile 
selâmlar, Partim ve şahsım adına bütçelerinin 
hayırlı olmasını dilerim, Yüce Meclise saygı
lar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova?.. Yok... 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 

AP sözcüsünün Kurucu Meclis için «Derleme 
bir Meclis» tâbirini kullandığını biraz geç gel
diğim için şimdiki konuşmacı arkadaşımızın 
beyanlarından öğrenmiş bulunuyorum. 

Bu Yüce Meclisin temelinde Anayasamız 
vardır ve Anayasamız Kurucu Meclis tarafından 
çıkarılmıştır. Eğer Kurucu Meclis derleme ise, 
onun üzerinde yükselen bu Yüce Meclis elbet
te ki derlemedir. Siz bugünkü Birleşimi yöne
ten sorumlu Başkan olarak, Kurucu Meclise 
tevcih edilmiş olan bu hakareti hemen reddet
mek, sahibine iade etmek, bu sözü geri aldır
mak, bu sözü zapta geçirtmemek gibi birtakım 
görevlerle karşı karşıya bulunuyordunuz. Bu 
görevleri yerine getirmemiş olduğunuzdan, tu
tumunuz hakkında ve bu mesele ile ilgili olarak 
lütfederseniz bir Kurucu Meclis üyesi olarak 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güley, herkes kendisine 
göre bir değerleme yaptığı sırada onun cevabı
nı herhalde değişik grupların değişik sözcüle
rinden alacaktır. 

Şimdi biraz evvel arkadaşımın yapmış ol
duğu tavsife Sayın Turgut Artaç cevap vermiş 
bulunmaktadır. Sayın Turgut Artaç'm da ya
kın zaman içerisinde bu yapmış olduğumuz Ana
yasa değişikliklerinin no şekilde cereyan ettiği 
yönünde birtakım ithamları olmuştur; onlar da 
cevaplandırılacaktır. Zaten buradaki konuşma
ların esası, sebebi bu olmaktadır. Bu sebeple si
ze ayrıca söz vermeyi mümkün görmüyorum. 

Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın Sa
lih Yıldız, buyurun. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
evvelâ sizin cevaplandırmanız lâzımdı. İşgal et
tiğiniz yer, Kurucu Meclisin yaptığı Anayasa
da/n gelmektedir. Sizin reddetmeniz lâzımdı. 

BAŞKAN — Benim öyle bir görevim yok. 
Rica «ediyorum. 
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FERDA GÜLEY (Ordu) — Kurulu Meclise 
hakaret edilecek, siz bunu reddetmeyeceksiniz.. 
Böyle bir göreviniz yok mu? 

BAŞKAN —• Cevabı başka gruplar tarafın
dan verilecektir. Her ithamın altında ben ken
dime göre cevap vermeyi mümkün kılacak po
zisyon ararsam, o zaman ben.tarat' teykil etmiş 
olurum. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Kurucu Mecli
se tevcih edilmiş bir hakareti ret ve iade etmek 
sizin baş görevinizdir. 

BAŞKAN — Oturum efendim, rica ediyo
rum. 

ERTUĞRUL MAT (Bursa) — Hakaret ola
maz. (Bâzı A. P. li üyelerle Ordu Milletvekili 
Ferda Gül ey arasında karşılıklı konuşmalar). 

Kurucu Meclis seçimle mi geldi? 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Evet secimle 

geldi. («Hayır» sesleri), 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Salih Yıldız. 
M.G.P . GRUBU ADINA M. SALİH YIL

DIZ (Van) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım... 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Eğer Kurucu 
Meclis derleme ise, siz elbette devrisine bir in
sanısınız. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Zatıâliniz dev
şirmesiniz beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Güley, Saym Güley, ri
ca ederim oturunuz efendim. (Bâzı A. P.'li üye
lerle Ordu Milletvekili Ferda Güley arasında 
karşılıklı konuşmalar). 

Sayın Güley, hadise çıkarmak istemeyiniz. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Bu Anayasayı 

Kurucu Meclis yaptı, ona hakaret etmeyiniz. 
BAŞKAN — Saym Güley, lütfen sükûnet 

bulunuz, oturunuz. 
iSaym Yıldız, buyurunuz. 
M. SALİH YILDIZ (Devamla) —.Sayın 

Başkan. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Her halde bu 

'konuşmalar zapta geçmiş olmak lâzım. 
BAŞKAN —• Zaten siz de biraz bu amaçla 

ıbu hareketleri yapıyorsunuz, usul dışı yapı
yorsunuz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Ben 58 yaşında 
bir adamım. 

BAŞKAN — Beyefendi, burada yaş konuş
muyor baş konuşuyor. Rice ediyorum Sayın 
Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sizin yaşınız, 
tecrübeniz kadar Parlâmento tecrübesi olan in
sanım. Ben böyle şeylere tenezzül etmem. 

BAŞKAN — O halde lüzum yok. Şimdi ben 
size söz vermedim ve size, «Buyurunuz oturu
nuz, sükûnet bulunuz» dedim; siz hâlâ konu
şuyorsunuz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Zapta geçmesi 
için söyledim. Yoksa nümayiş yapmak için bu 
sözleri söyleeek bir insan değilim. 

BAŞKAN — Yani mutlaka hadise çıkar
mak mı istiyorsunuz benimle? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Elbette. Kuru
cu Meclise hakaret edildi. 

BAŞKAN — Cevabını arkadaşınız verdi 
efendim. Söz istersiniz, burada cevap verirsi
niz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Evet., Şimdi 
söz istiyorum, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Tamam... Demek ki, usulî yön
den yapacağınız bir işlem var.. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Söz istedim be
ni 'kürsüye çıkarmadınız. 

BAŞKAN — İkimiz birden konuşamayız. 
Biliyorsunuz müzakerede iki kişi birden konuş
maz. Siz kalkarsınız söz istersiniz, grubunuz 
ikinci kez söz ister, bunu cevaplar beyefendi. 
Bunları gayet iyi bilmeniz gerekir. Beni muha
tap addetmenizin gereğini bir türlü anlayama
dım. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Saym Başkan, 
sizin iade etmeniz lâzımdı. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Bu hu
susta bir müzakere kabul etmiyorum. 

Buyurun Saym Salih Yıldız. 

M. SALİH YILDIZ (Devamla) — Saym 
Başıkan, değerli millet vekilleri; 

Millî Güven Partisi Millet MecUisi Grubu 
adına, Anayasa Mahkemesi) bütçesi üzerindeki 
görüşlerimizi arz ediyorum. 

Anayasa Mahkemesinin lüznım ve zarureti 
üzerinde yıllardır muhtelif vesilelerle ve hele 
bütçe münasebetiyle söylenmesi gereken her 
şey söylenmiştir. Onların teferruatına inme
den sadece bir - iki hususa temas etmeik istiyo
rum. 

Anayasa Mahkemesine, gerçekten Yüce Mec
lislerden Anayasaya aykırı kanunların çıkması-
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iıı önlemek için lüzum görülmüştür ve Anaya
sa Mahkemesinin kendisine düşen fonksiyonu 
eksiksiz şekilde yaptığı da bir gerçektir. 

Ayrıca Anayasa Mahkemesinin kuruluşu sa
yesinde uzun süre devam eden kısır münaka
şalar son bulmuştur. Anayasa Mahkemesinin 
olmadığı devirleri hep hatırlıyoruz. 1950ı - 1960 
arası Türk .siyasî hayatının kısır münakaşalar
la geçtiği b'ir devredir. Meclislerden çıkan bü
tün kanunıların, bütün tasarrufların Anayasa
ya aykırılığı yullar yılı iddia edilmiş ve bu 
münakaşaların haklılığına karar verecek bir 
merci bulunmadığı için bu münakaşalar siyasî 
hayatı, siyasî tansiyonu bir hayli yükseltmiş
tir. 1960 İhtilâline bu unsurun da büyük bir 
rol oynadığı inkâr edilemez. Halbuki Anaya
sa Mahkemesinin kuruluşu ile artık siyasî ve 
kısır münakaşaların bu noktada önü kesilmiş-
ltir. Meclislerden ekseriyetle çıkan ve hepimi
zin hürmetle uymamız gereken kanunların ta
mamını veya bir kısmınım Anayasaya aykırı oldu
ğunu 'iddia edenler ve Anayasa Mahkemesine 
dava açma 'hakkını haiz olanlar Anayasa Mahke
mesine başvuranak suretiyle bu yüce mahkeme-; 
nih toararı sadır olmakla her türlü münakaşa 
bitmektedir. Bu itibarla bu mahkemenin Türk 
siyasî hayatında inkâr kabul etmez bir rolü 
vardır, bunu belirtmek isterim. 

Anayasa Mahkemesi ve dolayısıyle bu mah-
fcemenm dayandığı Anayasa yalnız başına re
jimimizi ayakta tutmaya kâfi midir? Bunu bu 
hütçe vesilesiyle başka zamanlarda da arz etmiş
tim. Bunun cevabının kesinlikle hayır olduğunu 
li'fade etmek istiyorum. Zira Anayasalara her 
»şeyden 'evveli inanç lâzımdır. Anayasa bir metin 
olarak ayakta durmakla hilçlb'ir şeyi halletmez. 
Bu anayasalara millet olarak, Parlâmento olarak 
inançlarımızı muhafaza etmeye, kuvveti enidir me
ye mecburuz. 

Anayasamızı her gün için bir zümrenin. 
Anayasası, bir çevrenin çıkarları için hazırlan
mış bir Anayasa diye göstermek ve devamlı şe
kilde böyle takdim, etmek, Anayasaya saygı 
lolmadığı gibi Anayasaya milletin inancını da bir 
ölende zedelemiş oluruz. 

İnançlar hususunda bugün Anayasa bahsin
de yarışa girmiş ve Parlâmentomuz dışında bu
lunan (bunu sarahatle ifade edeyim) bâzı çev
relerden bir m'isal arz etmek istiyorum. Yüksek 

malûmlarınız olduğu üzere, hukuk devleti denin
ce evvelâ o cemiyette iktisap edilmiş bulunan 
haklara saygı meselesi basta gelir. İster huku
kî sahada olsun, ister ceza sahasında olsun mük
tesep hakları ihlâl eden bir cemiyet hukuk dev
leti olmaktan çıkmıştır. Anayasası ne kadar ile
ri olursa olsun, iktisap edilmiş haklara saygı 
göstermiyen bir cemiyet hukuk devleti olmak 
vasfını yitirmiş demektir. 

Hal böyle iken, 1960 İhtilâlinden sonra Yas-
sıada sanıklarından bir kısmı hakkında mahke
menin kararı idam şeklinde tecelli ettiği takdir
de, yaşlıların idamı önlemesini bertaraf etmek 
ioi'n Türk Ceza Kanunu/nün yaşla ilgili maddesi
ni değiştirmeyi düşünmüşler, ama bunu o dev
rin Millî Birlik Komitesi düşünmüş değil, bu
gün müktesep haklan müdafaa eden ve hâlâ her 
ıgün bildiri neşreden bâzı çevreler ısrarla savun
muşlardır ; demişlerdir ki, «Suç tarihinde 65 ya
şını dolduran bir kimsenin de idamı pekâlâ müm
kündür, bunun için Türk Ceza Kanununun il
gili maddesini değiştirmek lâzımdır.» B'ir sayın 
profesör başta olmak üzere fetva vermiştir, fet
vası yazılıdır, Türk Tarihine geçmiştir. 

Bugün aynı profesör, Anayasanın ve ikti
sap edilmiş bulunan hakların müdaf acısı, bir nu
maralı şampiyonu görünmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, işte evvelâ samimî 
olmak, inanç sahibi olmak lâzımdır. Müikfe-
se hakların büyük kutsiyetini bir tarafa itecek 
kadar devrin rüzgârına göre yelken açan in
sanların bugün başka b'ir tutumun içinde olma
ları hiç kimseyi inandırmaz ve hiç kimseyi sa
mimî çizgi içinde olduğu hakkında bir kanaat 
sahibi kılamaz. Keza, Anayasamızı ve rejimi1 

ayakta tutabilmenin; fakat her nedense riayet 
olunmayan, bir şartı da şudur: 

Elbetteki Yüce Meclislerden kararlar, ka
nunlar ittifakla çıkmaz, ekseriyetle çıkar. Ek
seriyetle çıkan kanunlara saygı göstermek lâ
zımdır. Bu çıkan kanunların muayyen çevre
lerin hizmetine verilmiş kanunlar şeklinde gör
mek ve göstermek evvelâ Anayasaya saygısız
lık. Sonra da bu kanunların ve bu Parlâmento
nun mehabetine, bu Parlâmentonun kaybetme
mesi gereken birçok unsurlarına kanaatimce za
rardan başka hiçbir şey iras etmemektedir. 

Anayasanın ayakta durabilmesi için sadece 
Yüce Meclislerin kendilerine düşen görevi yap-
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maları kâfi değildir. Bütün Anayasa organla- i 
rınm Anayasa gereğiince kendilerine verilmiş ; 

bulunan vazifelere sahip çıkmaları ve Anaya- ' 
sa çizgisi içinde kalmaları gerekir. Şu veya bu 
siyasî kanaatte olabilirler, herkes olabilir, ; 
ama kendilerine bir Anayasa organı olarak • 
- bütün Anayasa organlarını kastediyorum - bir 
mesele intikal ettiği zaman bütün düşünceleri- ; 
ni bir tarafa atarak, bu çizginin içinde 'kalıma- • 
ya mecburdurlar. Kallmadıkları sürece memle- i 
ikeıtim'izde neler oluyor, hep beraber gördük 
ve görmekteyiz. 

Nihayet, siyasî parti Merilerinin Anayasayı i 
ve rejimi ayakta tutabilmek bakımından bir- i 
çok hususlarda dikkatli olmaları gerekmektedir. 
Yalnıız bugün için değil, ıbütün mazide bunun 
.misalleri vardır. Türlk siyasî hayatının zaman 
zaman dalgalanması da ve bu hayatın kısa sü
re sonra iyi bir vasata ulaşması da siyaset 
adamlarımızın Türkiye'deki tutumları ile ya-
ikınen ilgilidir. 

Bu yüksek mahkemeye herkesin saygısı var
ıdır, ama bu yüksek mahkemeye siaygı yarışı
na da son vermek lâzımdır. iSen benden! daha 
az saygılısın, ben senden daha fazla saygılı
yım diyerek bir tarafı Anayasa Mahfcemesıine 
karşı göstermenin hiçbir mânası yoktur. 

Bir sayın arkadaşımız, «biz Anayasa deği-
şikikleirinin bir kısmına oy vermek istetmiyor-
duık» mânasına bir şeyler söyledi, «ama, o zu
rnam içimizde bulunan bir klik bunu hazırladı 
ve bu yüzden o değişüMikiler geçti.» 

Bu, sayın arkadaşımdan özür dileyerek be
lirteyim ki, bizzat kullandığınız, ilradeımıizlie 
hâkim olmamız gereken oylarımızın kutsiyeti
ne (inanmamak olur. 

TURGUT ARTAÇ (Kam) — Sayın Başkan, 
işaret buyurun ben öyle konuşmadım; bir arka
daşın konuşmasına cevap verdim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi eğer ileri sür
düğünüz 'mütalâa hilâfında bir beyanda bulun
muşsa, gelip burada söylerisiniz. Ben bütün 
Ikonuşmaları kafamda, zihnimde zaptetmeye 
ne memurum, ne mecburum. Siz söylüyorsu
nuz o cevaplıyor; onun cevabını siz dinleye
ceksiniz, Onun söylediği bir nokta varsa sizi 
cevaplandıracaksınız. Burada ben münakaşala
ra karışmam, herkesin söz hakkı var, dinle-
yeeefesihiz, istediğiniz zaman söz isteyeceksi
niz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Herkesin söz haftaki olmuyonki, 6 kişi konuştuk
tan sonra bu iş bitiyor. 

BAŞKAN — Efendim, konuşan hatip, bir 
hatibin sözünü cevaplandırıyor. Eğer o buma 
cevap vermek istiyorsa, dikkatle ditnleyeceik 
ve kalkacak bana usulüne göre, ben şu mütalâ
ada bulunmuştum, mütalâam hilâfına bana fi
kir isnat etti diyecek, söz vereceğim, o şahıs 
çıkıp konuşacak, meselle bu. 

Ben bütün hatiplerin konuşmalarını zaplte-
deceğim, ondan sonra herkesin sözlerini cevap
layacağım, (karşılayacağıım, sen, «Sayın baş
bakanlar tarihe bir değişik anlamla geçecek
tir» diyeseksin, ben, «Hayır efendini, sayın 
başlbakanların ancak bir imzası vardır, Anaya
sayı Meclis çıkarmıştır» diyeceğim. O sana ne 
diyecek, «Üslubuma ne karışıyorsun, Mecliste 
Başikanlıik böyle yapılmaz.» 

Buyurun Sayın Salih Yıldız. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Niye siz ce

vap verÜyorsunuz, öyle ise? 
BAŞKAN — Cevap vermedim. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Cevap verdi

niz, aynı söze siz cevap vermiş oluyorsunuz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın iSalih Yıldız. 

MEHMET SALİH YILDIZ (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi fazla ıızat-
Imıyorum. 

Anayasa Mahkemesinin Türk s'iyas hayatın
da vazgeçilmez bir müessese olduğunu teferar 
ederken, Anayasa Mahkemesinin ihtiyaçları 
çizgisinde birtakım hususlar dile getirildi. Ge
rek Komisyonda, gerek Bütçe raporlarında da 
.geniş ve tafsilâtlı şekilde söylenmiştir. Gerçek
ten Anayasa Maihkemesinin bu ihtiyaçlarının 
tez elden halledilmesi artık iimhal edilemeyecek 
bir nofetaya gelmiştir. Her yıl söylenir, bu 
Anayasa Mahkemesinin kutsiyetine uygun bir 
bina yapılması lâzımdır, kadrolarının verilme
si lâzımdır, çalışmasının daha kolay hale ge-
tirilmesii, kütüphane, bütün bunlar yıllar yılı 
söylenmelktedir. Bu ihtiyaçların biran evvel 
yerine getirilmesini dilerken, şahsım ve par
tim adına Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Abdullah Izmen?.. Yok. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa
yın Ferda Güley, ikinci kez, buyurunuz. 

— 194 — 
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Baş
kan, saygı değer 'arkadaşlarım; 

10 - 15 dakika gecikmiş olarak Meclis Ge
nel Kurulu salonuna girdiğimde, bu millî ira
denin karşılığı olan kutsal kürsüde Adalet 
Partisi Grubu sözcüsü bir arkadaşımı konuş-
maktaydı. Hükümet sıralarında, Cumhuriyet 
Hükümetinin (görevlendirdiği heyetin oturma
sı lâzıımigelen sıralarda Maliye Bakanı, üç Dev
let Bakanı arkadaşımız oturmakta idi. 

Daha önce söylenmiş, bir sözün, bir cümle
nin son kelimelerinde salona girmiş bulunuyor-
ttum. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ko
nuşan arkadaşımız kürsüye gelince ve konuşun
ca anladım ki, eksıik duyduğum, sözler, Adalet 
Partisi Grulbunun sözcüsü tarafından söylenil
miştir. Nedir bu sözleri 

«iSiyalsî nefretlerinin esiri olimuş ilim adam-
larıyle derleme meclislerin yaptığı anayasalar 
millî ihtiyaçlara cevap yenemeımâş ve değişik
likler gerekmiştir.:» 

Bu sözler bu kürsüde söylenmiştir ve tuta
naklara geçmiştir. Yarınki nesiller, 1973 Tür
kiye'sinin Millet Meclisinde bu sözlerin söyle
nildiğini, söyle nileibildiğini ve hiçbir müdahale
ye kalmadan söylenilebildiğini okuyacaklardır. 
'Ne bir Hükümet üyesi bulunduğu yerden, ne 
Başkan özellikle oturdukları, büyük sorumlu
luk ve şeref ifade eden yerden bu sözleri söy
leyene, «Bu sözleri söyleyemezsiniz, bu sözleri 
söyleyebilmek, bu kürsü ile çelişir, bu kürsü
nün kutsallığı ile çelişir, bu Yüce Meclisin kut
sallığı ile çelişil', bu sözlerinizi geri alın.» de
memişlerdir. Bu sözler böylece zabitti ara geçmiş
tir. 

Halbuki reddedilmek lâzımdı. Tutanaklara 
bu sözler, bu talihsiz, bu seviyesiz, bu erdem
siz sözler geçınemek lâzımdı. Bu net yapılmak 
lâzımdı. Kim tarafından? 

1. — İlk görevli, Meclisi bugün yöneten Baş
kan tarafından. 

2. — Eğer o duymamışsa, o esnada bir baş
ka şey düşündüğünden dolayı ki, mümkündür, 
duymamışla, duyan öuımhuriyet Hükümetinin 
temsilcileri tarafından; onlar da eğer tegafül 
içerisindeyse, t'ecaıhül içerisin deyse, burada 
oturan üyeler tarafından, özellikle Kurucu Mec
liste üyelik yapmış... (A. P. sıralarından gürül
tüler ve müdahaleler..) olan aynı gruba men-

J sup" üyeler tarafından, Sayın Seyfi Öztürk ta-
I rafından... 
! SEYFİ ÖZTÜRK (•Eskişehir) — Geliyorum 
i şimdi merak etme !.. 
j HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu söz-
I 1er de hakarettir, Meclise. 
i BAŞKAN — Sayın Tosyalı, rica ediyorum... 
i ıSaym Güley, sayın arkadaşlarım çok rica edi-
j yorum... 
j Sayın Güley, meseleyi çok değişik bir miıh-
İ raikta mütalâa ettiğiniz kanısındayım. Meseleyi 
• evvelâ şahsıma matuf olarak beyanda bulun-
: m ak şekliyle ortaya çıkardınız,, çok üzüntü 
; duydum. Zatıâlinizin ikinci kez grup adına söz 
ı isteme haikkmız varken veya herhangi bir arka

daşınızın grup adına söz isteyerek vukulbulan 
iddiayı, üslûbu cevaplandırma imkânınız, ola-

; nağmız varken, beni itham edici mahiyette be
yanda bulunmanızı evvelâ büyük üzüntü ile 
karşıladım. 

Onu takiben meseleyi Hükümet yönünden, 
sözler bitmeden cevaplandırılıp cevaplandırıl-
mayacağını henüz bilmeden ortaya koyuş şekli
nizi de pek uygun bir üslûpta karşılamadım. 
Zira henüz müzakereler devam ediyor, bu mü
zakerelerde tarafların kendilerine ait birtakım 
ithamları ve bunun karşısında verecekleri ce
vapları olaihilir. Ama siz, mutlaka kendi fikri
yatınızın gerçek ve düzgün şekilde talhalkkulk 
ötmesini sağlamlaştırmak için burada birtakım 
litlhamlarda bulunmayınız. Olabilir ki, bâzı ar
kadaşlarımız da sizin fikirlerinizi karşılamak 
için kürsüye geleceklerdir, beyanda buluna
caklardır. 

Aslında bizim burada müzakereyi salimen 
İdare etmemiz ve tarafları bu mukaddes kürsü
de kemaliyle konuşturalbilimemizdir görevimiz. 

Hükümet sıralarından da böyle bir müdaha
lenin yapılmış olması fevkalâde yakışıksız olur
du; çünkü Hükümetin, bir hatip burada konu
şurken müdahale etmeye hakkı yoktur. Onu 
muhakkak takdir edersiniz. 

Rica ediyorum, meseleyi bu açıdan mütalâa 
edelim. 

(A. P. sıralarından anlaşılamayan bir mü
dahale.) 

Müdahale etmeyiniz efendim, hatip kürsüde 
rahatça konuşsun, eğer cevap vermek ihtiyacını 
duyan arkadaşınız varsa not alsın ve cevap
landırsın. 

— 105 — 
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FERDA GÜLEY (Devamla) — Bu kanık
malarınızdan anlaşılan şudur: Meclisleri yöne
ten başikanlar tüzük dışına çıkıldığı, şahsiyatla 
uğraşıldığı, galiz sözler söylenildiği, Meclisin 
vakarına, haysiyetine yakışmayan, varlığı ile 
çelişen sözler söylenildiği zaman hatibe müda
hale etmek, onu durdurmak, sustunmaik ve 
doğru ne ise onu söylemek ve söyletmek göre
vindedir. 

BAŞKAN — Sayın Gülcy, rica ederim bu 
noktaya girmeyin. Ben, Kurucu Meclis Başkanı 
değilim, ben Türkiye Millet Meclisinin şu anda 
•balkanıyım, Rica ediyorum, istirham ediyorum. 
(iA. P. sıralarından alkışlar) İstiham ediyorum, 
ben münakaşaya ancak bu açıdan girerim. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Ook rica 
ediyorum, Sayın Başkan, konuşmalarıma müda
halede bulunmayınız o halde, konuşma hakkımı 
kullanıyoırîujm. 

BAŞKAN —• Buyurunuz, ben de onu sağla
maya çalışıyorum. 

,FERDA GÜLEY (Devamla) — Şimdi, de
mek ki, böyle bir halkları, vazifeleıri vardır. Bu
nu yapmaları gereken asıl yer bu Meclisin var
lığının temeli olan Kurucu Meclise müteveccih, 
-o talihsiz, o seviyesiz sözlerin söylenildiği za-
ıman bu müdahaleyi yapmaktı. 

Bu müdahaleyi yapmak ve o hatibi sadede 
davet etmekti. Bunu yapmamışlardır. Bu vazi
fe sahipsiz kalmıştır. Bugün bu vazifenin sa
hipsiz ıkailması demek, Meclis Başkanlık Diva-
nındaki o kutsal yerin sahipsiz kalması demek
tir. 

BAŞKAN — O sizin ik'anaatiııiz 'Sayın Gülcy. 
Başkanlık makamındaki bu kutsal yere lütfen 
dil uzatmayınız, rica ediyorum, ona da hakkı
nız yok. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Şimdi değer
li arkadaşlarım, «kanunsuz kurulmuş derleme 
meclisler...:»' Meclis Ikanunla kurulmuştur; 157 
sayıılı Kanunla kurulmuştur, derleme meclis 

değildir. 
ERTUĞRUL MAT (Bursa) — Tahrif ©di

yorsunuz. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Kinlerinin, 

siyasî kinlerinin esiri olmuş insanların, ilim 
adamlarının bir araya gelmesinden kurulmuş 
değildir. O insandır siyasî nefretinin esiri ki, 
ibugün üzerinden 13 - 14 sene geçmiş olmasına 

rağmen kendi siyasal varlığını medyun bulun
duğu bir Kurucu Meclise ve bir Anayasaya 'ha
karet edebilmek, onun varlığını inkâr edebil
mek tailihsizliğindedir. îşte o insana siyasî nef
retin esiri denir. 

EETUĞRUL MAT (Bursa) — Geçti bu üs
lûp artık, geçti. 

BAŞKAN — iSayın Mat, müdahale etmeyin 
lütfen. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Arkadaşlar-, 
1961 rejimi, Cumlhuriyet Türkiye'si şu Anayasa
nın üzerinde ehramlaşır. Bu Anayasayı temel
den çekmeden bizim hepimizin varlığını izah 
eden 1961 Türkiye'sini, 1973 Türkiye'sini izah 
etmek, hukuk içine almak mümlkün değildir. Bu 
Anayasa Kurucu Meclis tarafından yapılmıştır. 
Kurucu Meclisi derleme ımeclis ollar ak gösterip, 
bu Anayasaya saygı ifade etmek ımümkün değil
dir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Oy verenlerde 
mi derleme i d i l . 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Bu Anaya
sa halkın oyuna sunulmuştur. 

ERTUĞRUL MAT (Bursa) — Ondam sonra 
kuruldu Meclis. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Sekiz mil-' 
yon vatandaş bu Anayasaya kabul oyu vermiş
tir". Onların iradesine, üçte iki çoğunlukla ve
rilmiş olan bu iradeye saygı göstermek lâzım. 
Kurucu Meclis yaptı, sonradan da eserini hal
kın oyuna sundu... 

ERTUĞRUL MAT (Bursa) — Önemlli yanı 
orası işte. 

BAŞKAN — .Sayın Mat, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — Ne 
bağırttırıyorsunuz bunu yahu? Beşin şu adamın 
sesini. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Deniz 
Gezmiş'i savunduğunuz, Türkiye Cumhuriyeti
mi kökünden silmeye teşebbüs edenıleri müdafaa 
etiğiniz zamanları unuttunuz mm? 

BAŞKAN — Sayın Karakeçili, rica ederim 
herkes kendi vicdanında kendi harekâtını tak
dir etsin. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Sayın Hü
kümetin başı Başbakan Ferid Melen, o devşir
melerin, bugün Cumlhuriyet Hükümetinin ba
sında olan bir numaralı sorumlusudur, şimdi 
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Ikarşımıda oturan Seyfi Öztürk arkadaşımız o 
devşirmelerden biridir, şimdi 'bütçesini savun
mak için burada görev görmekte olan Maliye 
Bakanı o devşirmelerden biridir; daha başka. 

ıSÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Nere
den çıkarıyorsun devşirmeyi? 

FERDA GÜLEY (Devamla) — O devşirme 
ve derlemelerden biridir. Arkadaşlar, eğer Ku
rucu Meclis devşirme ve derleme bir Meclis 
ise... 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — «Devşirme» 
ıleğil beyefendi, «derleme» dedi ve «derlemeyi» 
de izaih edeceğim. 

BAŞKAN — ıSaym Güley notunuza iyi ba
kın lütfen. Söylenmeyen sözü söylenmiş farz et
meyin. 

A. SAKIP HÎÇERİMEZ (Ankara) — Bu 
Hükümet derleme mi yani? 
• ORHAN DENGİZ (Uşak) — Oy bile vermi
yorsun bu Hükümete, sahip mi çıkıyorsun Hü
kümete, böyle bağırmakla? 

BAŞKAN — Notunuza iyi bakın Sayın 
Güley, <«devşirme» fceliımıesi yoktur, rica edece
ğim. 

MEHMET 'SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
•— İftira ettikleri zaman nıere'de idiniz? 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, oturunuz 
yerinize. 

ATİLLÂ İMAMOĞLU (Kahraman Maraş) 
— Grup başkanlarına saldırmayın hiç olmazsa, 
nedir bu vaziyet? Biz böyle mi davranıyoruz 

BAŞKAN ı— Sayın İmamloğlu, otumuz ye
rinize lütfen. 

Sayın Artaç, Sayın Hiçerimiez, efendim hepi
nizin ayrı ayrı ismini söylememden zevk mi alı
yorsunuz ? 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Siz onları hi
mayeden zevk duyuyorsunuz Sayın Başkan. 
ıSabahtan beri hareketlerinizi buradan takiıbet-
,seydiniz üzünıtü duyardınız 'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Herkesin müdaihalesi zabıtlara 
-geçiyor, zabıtlardan takibettiğiniz zaman neyin 
ne olduğunu göreceksiniz. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, «derleme»' veya «devşirm'e» «Siyasî 
mesleklerinin esiri olmuş bilim adamlarından 
toplanan derleme meclisler» Yani Kurucu Mec
lis. Kurucu Meclis, biraz evvel arz ettim, 157 
sayılı Kanun hükümleri dahilinde, seçim yo-

luyle kurulmuş ve Anayasayı yapmış olan, işte 
seni seçen Meclis. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — «Devşirme 
Meclisi» izah et. «devşirme Meclisini». 

SEYFİ ÖZTÜKR (Eskişehir) — Hangi. Mec
lis, hangi seçim? 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Siz secim
le geldiniz de ne oldu yani? 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, Sayın Dolun 
imlüdahale etmeyiniz lütfen. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Tayin edi
len yer vardır, seçimle gelinen yer vardır. Yani 
sen kendine vazife vermiş olan, o büyük şerefli 
vazifeyi vermiş olan Kurucu Meclise bu haka
retin yapılmasına yeşil ışık yakıyorsun öyle mi 
Sayın özftürk? Yazık, yazık; yazık sana. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişıehir) — Sana yazık, 
sana yazık. 

FERDA GÜLEY. (Devamda) — Şimdi bili
yorum! o vakitler Eskişehir'de çok küçük bir 
partinin, bir (taşra, il başkanı idin, biliyorum'. 
buraya gelmemen gerekirdi biliyorum. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Her zaman 
aynı şeyi yapıyorlar Sayın Başkan ne ilgisi var 
bunların ? 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastam'onu) 
—• Çanta taşımadan gelen adamlardan ne ha
yır gelir? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — 'Sayın Baş-
ıkan, parti münakaşası mı yapacaklar bunlar 
yoksa Anayasa Mahkemesinin bütçesinin müza
keresini mi ? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Güley, rica 
ediyorum; Anayasa Mahkemesi bütçesini görü
şüyoruz. Çok rica ediyorum; herkes kendi ba
şına buyruk bir müdahalenin zimamdarı olma
sın. Şimdi herkes kendince haklı görüldüğü 
yerde hiç kimse hakkaniyet içinde bulunmaz. 
Haklarmızı kullanırken fevkalâde dikkatli, öl
çülü, temkinli ve basiretli kulllanmaya mecbu
ruz. Rica ediyorum, müzakerelerin selâmeti için 
ıher arkadaşımız tutumunu, davranışını kendi 
vicdanında önce tespit elsin, çünkü görüştüğü
müz Bütçe Anayasa Mahkemesinin, Yüce Mah
kemenin bütçesidir bütün her birinizin ayrı, ay
rı topunuzun sağduyusuna hitabediyorum, be
nim görevimi de müşküle çevirmemenizi rica 
ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Güley. 

— •107 — 
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FEBDA GÜLEY (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Anayasamızın değiştirilmeyen, değiştirilme
sine teşebbüs edilmeyen değiştirilmesi istenil
meyen ve bundan dolayı varlığını koruyan 
2 nci maddesini okuyorum : Türkiye Cumhuri
yeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen 
temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik 
ve sosyal bir hukuk devletidir.» 

156 ncı maddesini okuyorum: «Bu Anaya
sanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten 
başlangıç kısmı, Anayasa metnine dahildir.:» 

Anayasanın başlangıcını müsaadeleriyle Sa
yın Başkanın okuyorum : «Tarihi boyunca ba
ğımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaş
mış olan; 

Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışla
rıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara kar
şı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 
Devrimini yapan Türk Milleti; 

Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve ta
sada ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî 
şuur ve ülküler etrafında toplayan ve milletl
imizi, dünya milletleri ailesinin eşit haklara sa
hip şerefli bir üyesi olarak millî ruhu içinde dai
ma yüceltmeyi amaç bilen Türk milliyetçiliğin
den hız ve ilham alarak ve; 

«Yurtta Sulh, Cihanda Suılhj» ilkesinin, Mil
lî Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, 
Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna 
sahibolarak; 

İnsan hak ve hürriyetlerini, millî dayanış
mayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur 
ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına 
almayı mümkün kılacak demokratik hukuk 
devletini bütün hukukî ve sosyal temielleriyle 
kurmak içinj 

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tara
fından hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân 
ve onu, asıl teminatın vatandaşların gönülle
rinde ve iradelerinde yer aldığı inaneıyle, hür
riyete, adalete ve fazilete âşık evlâtlarının uya
nık bekçiliğine emanet eder.» 

iSaym Başkan, değerli arkadaşlarım; konuş
mam Anayasanın bu önsözünü okumamla -esa
sen bitmiş bulunuyor. Bu sıralarda oturan her
kes Türk Ulusunun seçtiği temsilciler olarak, 
bu önsözündetki Anayasa direktifinin muhatap
larıdır ve herkesten önceki muhataplarıdır. Bu 

} Meclisin sırasında oturanlar hangi partiden 
I olurlarsa olsunlar, Hükümet sıralarında otu-
] ranlar, Meclis sıralarında oturanlar bu Anaya-
j sanın başlangıç kısmı ile gelen Anayasa direk-
i tifinin ilk muhataplarıdır, ilk görevlileridir. 

Bu Anayasaya tevci edilmiş, işte Anayasa 
:] içinde vazifesi tadadelmiş ola^ı bu Kurucu 
; Meclise müteveccih taanlara, hakaretlere, kem 
\ sözlere yalnız Sayın Başkan değil, tek tek 
! .erbirimiz ve Yüce Kurul halinde bu Mec-
• lis «Hayır bunu diyemlezsin» diye ret etmek gö-
\ yerindedir. 

Ben o uyanık bekçilerden biri olarak, uya
nık bekçilik görevini yapmakta olan bir parti
nin üyesi olarak bugün bu görevimi yapıyo
rum. Sayın Başkanın da uyanık bekçi olmasını 
isterdim, sayın Hükümet üyelerinin uyanık bek
çiler olmasını isterdim. Uyanık olmadıkları, 
bekçilik görevini yapma dıkları anlaşılmıştır. 
Esefler, eseflerle dolu olarak bunlara devam edi
yorum ve huzurunuzdan ayrılıyorum. 

'Sağolun. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
evvel tekrar beyan ettim; Meclis kürsüsünde 
oturan zâtın görevini bütün arkadaşlarımız fev
kalâde iyi bilmeliler. Burada Başkan, hatiple
rin bâzı konularda yaptıkları değerlendirme
yi, tavsifi, üslûbu kendine has ediâsı içerisinde 
karşılar ve onu cevaplarsa, o zaman Başkanla 
hatip arasında müzakereler cereyen eder. Bu 
sebeple bundan azamî derecede tevakki etmek 
lâzım gelir. 

Biraz evvel de beyan ettim; ben şu anda 
Türkiye Kurucu Meclisinin Başkanı değilim; 
ben şu anda, 1969 yılında yapılan genel seçim
lerin vücuda getirdiği Meclisin Başkanıyım ve 
bu sıfatla görevimi yapıyorum. Bunun haricin
de, gerelk Anayasaya, gerek onun yapıcısı olan 
Meclise bir taan veya ithamı varit ise, onu kar
şılamak için, işte Meclisin bütün üyeleri burada 
bulunmaktalar; söz isterler, kendilerine söz ve
ririm ve o sözler zapta geçmek suretiyle hük
münü tarih verir. 

Ama Sayın Güley buraya çıkıp, kolaylıkla, 
fevkalâde kolay yoldan Başkanı ve hiçbir su
retle müdahale hakkını haiz bulunmayan Hü
kümet üyelerini suçlarsa, o zaman yapmış ol
duğu hareket evvelâ usule sığmaz. Bu sebeple 

I Hükümet de şimdi bunu karşılama yönünden 
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söz isterse, Başkandan söz ister ve gereği var
sa ona söz veririm. Ancak müzakere bu şekilde 
salimen yürür. Bu bakımdan, kolay yoluyla in
sanları itam etmek ve «uyanıktır», «uykuda
dır» gibi bekçilik sıfatlarını izafe etmek pek 
uygun olmasa gerek. 

Sayın İlhan Öztrak.. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 

grubumuz adına bu yanlış anlaşılmadan dolay i 
açıklama yapmak üzere söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, Sayın 
İlhan öztrak Devlet Bakanı olarak Hükümet 
adına söz istediği için takdimen kendilerine 
veriyorum, usul böyle emrediyor. Buyu
run. 

DEVLET BAKANİ İLHAN ÖZTRAK — 
,Saym grup sözcüsü konuştuktan sonra konu
şabilirim. 

BAŞKAN — Hakkınızı öyle kullanmak is
tiyorsunuz. Peki. 

M, VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, daha önce bizini grubumuzun söz ta
lebi var. 

BAŞKAN — Var efendim. Bir dakika Sa
yın Öztürk, Demokratik Parti Grubu adına 
konuşacak arkadaşımızı dinleyeceğiz, onu ta
kiben zatınıza söz vereceğim. 

îSayın Abdullah İzmen, Demokratik Parti 
Grubu adına. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADİNA 
ABDULLAH İZMEN (Giresun) — Yüce Mec
lisin muhterem Başkanı, muhterem üyeleri; 
Anayasa Mahkemesinin 1973 malî yılına ait 
Bütçesinin Yüce Mecliste müzakeresi müna
sebetiyle Demokratik Parti Meclis Grubunun 
görüşlerini <arz etmek üzere huzurunuzda bu
lunmaktayım. 

Grubumuz adına muhterem Heyetinize say
gılarımı sunmakla görüşlerimizi arza başlıyo
rum. 

Anayasa Mahkemesi mühim Anayasa ku
ruluşlarından bir tanesidir. Bu kuruluş hak-
kıhddaki tarihî gelişmeyi anayasaların geliş
meleriyle birlikte mütalâa etmek icabetmek-
todir. 

ıSayın milletvekilleri, milletler tarihlerinde 
haiz bulundukları vasıflarına, üstünlükleri
ne, meziyetlerine ve kabilüyetlerine göre dev
letler kurabilmişlerdir. Devlet kurulunca, ku

rulan devletin yönetilmesi iyin biııtakmı esas 
kurallara ihtiyaç duyulmuş ve bu kurallar za
manla tespit edilmiş ve yazılmıştır. İlk anaya
salar böylece meydana gelmiştir. 

Anayasa kısaca, Devletin temel kuruluşu
nu ve kişilerin hak ve hürıdyetlerini düzenle
yen temel kanun olarak tarif edilebilir. Da
ha geniş anlamda Anayasa, bir toplumun si
yasî ve hukuikî anakuruluşu ile ilgili yazılı ve 
yazısız bütün temel kuralların toplamı ola
rak tanımlanabilir. 

.Tarihî >akışı içinde bir çok devletler yazı
sız anayasalarını zamanla yazılı hale getir
mişlerdir. Son egemen Türk Devleti olan Dev
letimizde ilk Anayasa, hazırlıklarına 1808 yıl
larında Senedi İttifak ve 1839'da Gülhane Hat
tı Hümayunu ile başlamıştır. 

Gerçek anlamında yazılı ilk Anayasamız 
1876 tarihli Kanunu Esasidir. Bu Kanunu Esa
siyi sırasıyle, 1909, 1921, 1924 ve 1961 tarihli 
anayasalar takibetmiştİT. 

Anayasa hukuku bakımından Devletin yö
netilmesi için çıkarılacak kanunların, temel 
kanun olan Anayasaya uygun bulunması zo-
ı unluğu vardır. Fakat uygulamada hiç de böy
le olmamaktadır. Totaliter rejimlerde bu esas 
kurala uyulması düşünülemez, ve beklenemez. 
Kanunların Anayasaya uygun olarak çıkarıl
ması prensibini benimsemiş olan demokratik 
rejimlerde dahi siyasî iktidarların bu anaku-
rula uymadıkları ve Anayasaya aykırı ka
nunlar çıkardıkları, neticede de o memleket
lerde huzursuzluklar, hattâ ihtilâller yapıl
dığı çoklukla görülmüştür. 

İşte, iktidarları ellerinde tutan siyasî ku
ruluşların veya zümrelerin Anayasaya aykı
rı kanunlar çıkarmasını önlemek çare'lıeri aran
mış, bir denetleme organına ihtiyaç duyulmuş
tur. Bu denetleme ihtiyacından Anayasa Mah
kemesi doğmuştur. 

Kanunların Anayasaya uygunluğunun de
netlenmesi hususunda başlıca iki sistem var
dır. Birinci sistem, adlî denetim sistemidir. Bu 
sistemde kanunların Anayasaya uygunluğu
num (denetlenmesi mahkemelere bırakılmıştır. 
ıBu sistem ilk defa Amerika Birleşik Devlet
lerinde 1803 tarihlerinde bir mahkeme karari'y-
le uygulanmıştır. Bu uygulamada bir def-i 
olarak, bir dava sırasında, uygulanacak ka-
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nunun Anayasaya aykırılığı iddia edilir; mah-
'keme de her derecede bu 'def-i tetkik eder. 

Diğer bir usul ise, herhangi bir konunun 
Anayasaya aykırılığı ileri sürülerek mahke
meden kanunun tümünün veya bir kaç mad
desinin veya bir maddesinin iptali istenir. Bu 
mahkeme herhangi bir yüksek mahkeme ola
bileceği gibi, özel bir kuruluş olan bir Anaya
sa Mahkemesi de olabilir. İşte bu suretle Ana
yasa Mahkemesi vücut bulmuş oldu. * 

/Kanunların Anayasaya aykırılığının denet
lenmesi (hakkında başlıca iki sistem bulundu
ğundan bahşetmiş ve birinci sistem olan ad
lî sistemi kısaca anlatmış bulunuyorum. Şim
di de ikinci sistem olan siyasî sistemden kısa
ca söz ederek, Türk Anayasasının kabul etti
ği sistemi açıklamak istiyorum. 

İkinci sistem siyasî sistemdir, demiştik. Bu 
sistemde kanunların, Anayasaya uygun olup 
'Olmadığına siyasî organ denetler. Bu sistem 
Fransa'da geliştirilmiştir. ' Çeşitli tecrübeler
den ve uygulamalardan sonra 1958 Anayasa-
siyle Fransa'da bir Anayasa Şûrası kurulmuş
tur-. Bugün hâlâ görevi başındadır, istişarî 
bir denetim tarzında çalışır. 

Bu Şûra, kanun teklif ve tasarılarını" mec
lislerde görüşülmesinden evvel Anayasaya uy
gun olup olmadıkları bakımından denetler, 
istişarî bir organ olarak önleyici bir dene
tim yapılması usul ve esası kalbul edilmiştir. 

ıranla Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yar
gılama usulleri tedvin edildi. 

Anayasa Mahkemesi 15 asil ve 5 yedek üye
den kuruludur. 

Anayasa Mahkemesi, kanunların ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi içtüzüklerinin Ana
yasaya uygunluklarını denetler. Ayrıca Ana
yasa değişikliklerinin de Anayasada gösteri
len şekil şartlarına uygunluğunu da denet
ler. Ancak bu denetlemeyi ıkanun ile tayin edi
len yetkili kurul, kurum, makam ve şahıslar 
tarafından kanunların ve yasama meclislerinin 
İçtüzükleri hakkında, Anayasaya aykırılık id-
diasiyle açılan iptal davalarına ve mahkeme-
ılerdcn kendisine intikal ettirilen işlere ba
kar. 

Bundan başka, Cumhurbaşikanı ile .kanun
da yazılı diğer kişileri, görevleriyle ilgili suç
larından dolayı, Yüce Divan sıfatryle yargılar. 

Ayrıca, kanunla kendisine verilen sair gö
revleri de yapar; partilerin kapatılması da
vaları ve malî denetimi gibi. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasa Mahke
mesinin kuruluş nedenlerini ve tarihî gelişi
mini, zaman ölçüsü nispetinde, sizlere kısaca 
izaha çalıştım. Bu mahkemeler, siyasî güç
lerin, Anayasaya aykırı kanunlar çıkarmalarn-
nı önlemeye matuf bir denetleme kuruluşu 
niteliğini ' t aşıma/kıtadır. Bizdeki uygulamanın 
hiç de böyle olmadığı, bâzı Anayasa Mahke
mesi kararlarının incelenmesinden anlaşılmak
tadır. 44 sayılı 'Kanunun, görev ve yetkiler 
/başlığını taşıyan 20 ııci maddesinin 1 nci fık
rasında, Anayasa Mahkemesinin, Anayasanın 
49 ucu maddesi gereğince, bu kanunun 21 ııci 
maddesinde gösterilen kurul, kurum, makam 
ve şahıslar tarafından, kanunlar ve Yasama 
meclislerinin içtüzükleri hakkında Anayasa
ya aykırılık iddiasiyle açılan iptal davalarına 
balkmak görevi, kuruluş sebebine esas olan 
en mühim görevidir. 

Kanaatimize göre, Anayasa Mahkemesi, 
-bâzı kararlarında, iptal yetkilerinin hudut
larını aşarak, bir nevi yasama meclisi hü
viyetine bürünerek, yeni kurullar koymak 
suretiyle, kanunî yetkisini aşmaktadır. Yeni 
Anayasa değişik!ilklerinden sonra, 44 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılarak, bu hususun da
ha sarih bir hale getirilmesi lüzumuna inanı-

jSaıym milletvekilleri; 1I961 Anayasasına ka
dar Türk sistemine siyasî . denetim sistemi 
hâkimdi. 1876 Anayasası döneminde Heyeti 
Ayan, 1924 Anayasası döneminde ise Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, kanunların Anayasaya 
uygunluğunu Genel Kurul veya yetkili Ko
misyon va'sıtasıyle denetlerdi. Bu sistemin 
icabı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
çıkan her kanun Anayasaya uygun kabul edi
lirdi. 

Yasamanın kendi kendini denetlemesi de
mek «olan bu usul yeterli teminat sayılmadı. 
Bu sistemden vazgeçilerek 1961 Anayasası ile 
Türkiye'mizde de ilk defa olarak kanunların 
Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi için 
adlî sistem kabul edildi. 

1961 Anayasasının 145 ilâ 152 nci maddele
riyle Anayasa Mahkemesinin (kurulması esası ' 
kabul edildi. 25 , 4 , 1962 tarih ve 44 sayılı Ka-
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yoruz. Uygulamada bu husus, Meclisler ile 
Anayasa Mahkemesi arasında görev ve yetki 
tedahülllerine yol açmaktadır. Bundan baş
ka, Anayasa Mahkemesinin Anayasa değişik
liğini şekil yönünden iptal etmesi halinde, 
bir* boşluk husule gelmektedir, 44 sayılı Ka
nun bu boşluğu halletmomiştir. Anayasa Mah
kemesi, 2 . 7 . 1972 tarihli Resmî Gazetede çı
kan 73 sayılı kararıyle, biçim yönünden iptal 
edilen maddeden evvel yürürlükte bulunan 
maddenin geçerlilik kazanacağı esasını ge
tirmiştir. Yasama Meclisleriyle, Anayasa Mah
kemesi arasında bu ve buna benzer sürtüşme
lere meydan verilmemesi için, 44 sayılı Kanu
nun değiştirilmesi ve bu hususlara daha ke
sin bir hiçim, verilmesi zaruridir. 

Anayasa Mahkemesi bütçesi hakkında, bu 
seneye kadar yapılan eleştirileri inceledim. 
Bu eleştirilerde, Anayasa Mahkemesinin maha-
betinin ve görevinin icahı, hizmetin gereği 
gibi ifası için lüzumlu bina ve sair araç ve 
gereçlerin temini için bütçeye lüzumlu öde
neklerin konulması önerilmiştir. Geçen sene
lerde olduğu giıbi, bu sene de Anayasa Mah
kemesi bütçesine, eleştiriler istikametinde öde
neklerin konulmadığı görülmektedir. Gelmiş 
geçmiş hükümetlerin, Yüce Mecliste yapı
lan eleştirilere ehemmiyet vermedikleri böy
lece aşikârdır. 

Bu itibarla, Y^üce Mecliste, muhterem par-
lâmanterler tarafından yapılan eleştirilerin 
ehemmiyetle nazarı dikkate alınmasını ve ge
lecek seneler bütçelerinin hazırlanması sıra-
sm'da gereken ödeneklerin bütçelere konul
masını temenni ederek sözlerimi tamamlıyo
rum./ 

;U97'3 yılı Bütçesinin Anayasa Mahkemesine, 
muhterem mensuplarına ve Türk Milletine ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, Yrüce Meclise, 
Demokratik Parti Grubunun ve şahsımın 
saygılarını sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı Ziya Mü-
ezzinoğlu, buyurunuz efendim. 

.MALİYE BAKANI ZİY^A MÜEZZİNOĞLU 
— Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 

Biraz Önce, Sayın Güley'in, yaptığı konuşma
da üzerinde durduğu hususlar ve bu konuşma
nın şahsımla ilgili kısmı hakkında bir açıkla
mada bulunmak üzere söz almı§ bulunuyorum. 
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Hemen ifade etmek isterim ki, Sayın Güley' 
in bu konuda gösterdiği hassasiyete katılmakla 
beraber, bunun ortaya konuş şekline katılma
dığım gibi, şahsımla ilgili ithamı da reddediyo
rum. Benim anlayışıma göre, Kurucu Meclis, 
Türk tarihinin çok güç bir döneminde, ülke
mizde demokrasinin yerleşmesi ve Türk toplu
munun kaderine yeni bir yön verilmesi için çok 
değerli hizmetler yapmış bir kuruluştur. Bu 
hüviyetiyle Kurucu Meclisin, tarihimizde dai
ma şan ve şerefle anılacağına inanıyor ve o za
man bu Mecliste hizmet etmiş bir kimse olarak 
bundan şeref duyuyorum. 

Hâdiseye" gelince, takdir buyurulacağı üze
re, bir mecliste müzakereler cereyan ederken, 
herkesin dikkatinin aynı zamanda bir nokta üze
rinde toplanmış olması, daima mümkün değildir. 
Sayın Güley'in gösterdiği reaksiyon üzerine, 
derhal zabıtları almak ve tetkik etmek lüzumu
nu duyduk. Şimdi, bu konuda vardığımız sonu
cu saym arkadaşım sizlere açıklayacak ve böy
lece Hükümetin görüşü de Yüce Heyetinize su
nulmuş olacak. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa

yın Seyfi öztürk, buyurunuz. 

AP GRUBU ADINA SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Saym Başkan, muhterem arkadaşla
rım ; 

Yüce Meclisin yüksek nezaket üslûp ve ha
vasını rencide etmeyecek bir tarz ve anlayış 
içinde, konu hakkındaki, Adalet Partisinin gö
rüşlerini arz edeceğim. 

Anayasa Mahkemesinin bütçesi ile ilgili tar
tışma yapılırken, grubumuz adına bir değerli 
arkadaşımız görüşlerini kürsüden dile getirdi
ler. Evvelâ metne sâdık kalarak mütalâa be
yanımız doğru olur. Çünkü, bâzı kelimeleri, sı
fatları değiştirerek takdim ederseniz, mâna de
ğişir, hedef değişir, maksat değişir. O bakımdan, 
evvelâ, serinkanlı olarak, cümlenin aynen, zap
ta sâdık şekilde, nasıl yapıldığını, buradan na
sıl sarf edildiğini ve bundan ne netice istihsal 
edileceğini, ne mâna çıkacağını birlikte göre
lim. 

Değerli arkadaşımız ne diyor? «Siyasî nef
retlerin esiri olmuş ilim adamlarıyle - umumî -
derleme kurucu meclisler -umumî, dünya ana
yasalarında kurucu meclisler var, pek çok var -
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tarafından yapılan anayasalar, millî ihtiyaçlara 
cevap vermemiştir.» Bizdekini kabul edelim, 
bizdekine gelelim; evvelâ, «derleme kurucu mec
lis» deyimine, «devşirme meclis» deyimi ilâve 
edilemez. Yok böyle bir lâf, zabıt burada, be
yan burada. 

Sayın Ferda Güley arkadaşımız kendisine 
has heyecan ile, hakikaten tehevvürle, mesele
yi kürsüde fevkalâde ağrandize ederek; «neden 
Seyfi öztürk susuyor, neden Kurucu Mecliste
ki Müezzinoğlu susuyor, neden falan arkadaş ce
vap vermiyor?» gibi, - Riyaset dahil - çok yön
lü bir hava yaratma üslûbu içine girdiler. Ben 
bunu yadırgamıyorum, yadırgamam. Çünkü, 
Sayın Ferda Güley'le Kurucu Meclisteyken, 
Yassıada avukatı olarak orada bulunmam dola-
yısıyle bu tehevvürü aynı şekilde göstermişti. 
Dediler ki o zaman, «Yassıada avukatı olarak 
nasıl bulunursun?» 

Büyük itirazlar oldu, sayın, merhum Avni 
Doğan şuralarda oturuyordu zannederim, ben 
de o zaman Kurucu Meclisin mahiyetine, meha
betine değil, terekküp tarzına itirazlarımı zapta 
geçirttim, zabıtta vardır. Şunu söyledim; «eğer 
siz Kurucu Meclisi mütefessih kin ve husumet
lerinizin vasıtası haline getirirseniz, tarihe şeref
li bir isimle geçmezsiniz.» Zabıtlarda vardır. Av
ni Doğanla tartışmışızdır. O, bir. Şimdi Ma-
danoğlu davasında suçlu bir Hüseyin Onur var, 
o da üstüme yürümüştü, şuralardan; hatırlarım 
kavgalar oldu. 

Bu hassasiyet her zaman gösteriliyor. Yal
nız arkadaşlar meseleyi mecrasında tutmamız 
lâzım. Nedir? «Devşirme» tâbirini attık, yok 
öyle birşey. Derleme Meclis, derleme Kurucu 
Meclis, derleme fikir, derleme eser. Bunlar yok 
mu? Bunlar hakaret sözü mü? Neden derleme? 
Cumhuriyetin ilk gününden beri Türk Milleti, 
genel seçimle teşekkül eden Meclislerin iradesi
ne alışmıştır. 27 Mayıstan sonraki Meclis genel 
seçimle teşekkül etmiş bir Meclis mi? Bir suije-
nerist hal değil mi? Tayinle gelmişi var, seçil
mişi var; kontenjanlar bidayeten taksim edil
miş, Cumhuriyetçi Millet Partisine 25 tane den
miş, Cumhuriyet Halk Partisine şu kadar den
miş, tabiplere bu kadar denmiş, işverenlere şu 
kadar denmiş, işçilere bu kadar denmiş, sanat 
çevresinden şu kadar denmiş, eczacılardan fa
lan zat gelsin denmiş, ondan sonra 28 Nisan 

olaylarında ayağına mermi seken de gelsin den
miş. Şimdi arkadaşlar, bu suijenerist hali, ar
kadaşımız «derleme» tâbiri ile ifade ederse, bu
na niye kızıyoruz. Bu, Kurucu Meclise hakaret 
değil, bu, Anayasaya hakaret değil. Bu, bu Mec
lisin tarzı terekkübünü böyle yapan zihniyete. 
Bu zihniyet neden objektif yapmadı. Bunu da, 
belli çevrelerden, belli düşünce ile getirdi; bu
nu ifade eden bir cümle. 

Şimdi gelelim ikinci noktaya; Efendim 1961 
Anayasasını savunuyoruz, hep beraber, 19'6>1 
Anayasasını savunmakta, genel seçimlere, genel 
oya dayanan hâkimiyeti milliyeye dayanan Ada
let Partisi önderdir. Bu imtiyazı kimseye ver
meyiz. Bıiz seçime inanan partiyiz. 1061 Anaya
sasının temeli seçimlerden bahseder. Seçimsiz, 
gayrimeşru hiç bir şeye itibar etmez,. ıŞimdi, 1961 
Anayasası kuvvetini nereden alır? Sayın (rüley, 
bilirler. 1961 Anayasası kuvvetimi referandum
dan alır, yani oylamadan alır, yani millî irade
den alır. Bir kanunu, bir yasayı hazırlayanla-
yanlarm elbette şeref hissesi vardır. Ama hazır
layan her şey değildir. Bizim Anayasamızı, - Si
yasal Bilgilerden hazırlanmış bir taslak - İstan
bul Üniversitesinden merhum Sıddık Sami'nin 
riyasetinde bir heyet hazırlamış. Sonra oturduk 
biz burada, o günün şartlarında, seçimin yolu
nu açmak, ihtilâlden normal idareye süratle ge
çebilmek için bir Meclis olarak, - toparlanma, 
bir araya gelme mânasına «derleme» tâbiri 
kullanılıyor, Meclis olarak kullanılıyor - bunu 
hazırlandık. Bu bir şey ifade etmez. Bu, ne za
manki halk oyuna sunuldu, işte meşruiyetinin 
kaynağı, Anayasaya ruh ve hayatiyet veren 
olay, millî iradenin tecellisi olan genel oyla, re
ferandumla Anayasayı milletin kabul etmesiyle 
doğar, hayatiyet orada başlar. Onun için, hazır
layanların faızla hassasiyete düşmelerine lüzum 
yok. Emek geçmiş, hay hay. Şöyle olursa olur
du, böyle olursa olurdu. Ama Kurucu Meclis 
meselesini alıpta, onun arkasına 27 Mayıs'ı koy
mak, - alışılmış usulle - zinde kuvvetlere birta
kım tahrik unsurlarını o istikamette yürütmek, 
tahrik vasıtaları, kelimeleri, sloganları burada 
atarak bir netice istihsal etmeniz doğru olmaz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım... 
KASIM ÖNADIM (Bursa) — Onların eski 

huylarıdır. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Ben, tabia-

tıyle meseleyi mecrasından taşırmak istemiyo-
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ram. Bir bardak suda fırtına koparmaya ne lü
zum var? Bu Mecliste çok daha ağır sözler, çok 
daha ağır ve yakışıksız ifadeler oluyor. Şimdi 
Sayın Güley, konuşurken Hükümete hakaret et
ti, «cahiller heyeti» dedi. Cumhuriyet Hüküme
tini «tecahülle» birlikte, Cumhuriyet Hükümeti
nin üyelerinin, burada oturması lâzım dedi. Be
ğeniriz, beğenmeyiz ayrı dava. Hükümeti savun
muyorum, benim de bir oy hakkım var. Zamanı 
gelince nasıl kullanacağımı söyleyeceğim. Ama 
şunu ifade edeyim, şuraya oturan heyetlere, şu 
Meclislerde tempo tutup neler dendiğini bilir
siniz. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasayı korumak 
demek, Anayasa müesseselerini bütünü ile ko
rumak demektir. Hükümet, bir Anayasa müesse
sesi değil mi? Parlâmento, bir Anayasa müesse
sesi değil mi? Bakınız, dün Sayın Genel Baş
kanımız, bir Anayasa müessesesi olan yüce Par
lâmento hakkında ne dedi? Alınız, Cumhuriyet 
Halk Partisinin basın bültenini 62 nci sayfayı 
açınız, beraber okuyalım. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Öztürk, oraya 
girmeyiniz. Lütfen, yeni bir tartışma konusu ol
masın, efendim. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Bitiriyo
rum, Sayın Başkan. Hayır, yeni bir tartışmaya 
girmeyeceğim. 

«Fakat, milletin tutucu olmayan bir Meclis 
çoğunluğu seçeceği günlerin uzak olmadığını 
göreceksiniz.» diyor. Demek ki, bu Meclis tutu
cu Meclis. Gayet tabiî, millet çoğunluğu de
mek, Meclisin manevî şahsiyetini çoğunluk tem
sil eder. Azınlığın da yeri vardır, ama bunun 
mânası belli. 

Şimdi seçilmiş bir Meclis; «Bu Meclisin ek
seriyeti tutucu» derseniz, milletin ekseriyeti tu
tucu demektir. Şimdi bu lâflar yapıldığı zaman 
Sayın Güley, siz niye itiraz etmiyorsunuz? Ge
lin asgarî müşterekte birleşelim, fikir birliği ya
palım. Değerleri, manevî hüviyeti yüksek olan, 
yüksek olması lâzım gelen müesseseleri savun
makta, şöyle olurken böyle, böyle olurken öy
le değil, olduğu gibi mütalâa edeceğiz, beraber
ce savunacağız. Dün bu lâf burada söyleniyor, 
hiç bir itiraz yok, 13 sene evvel Anayasa hazır
layan bir heyet hakkında arkadaşımız sadece 
«derleme» - ki, demin izah ettim, oradan bura
dan bir araya gelme mânasına kullanılmış - de
di diye feryat ediliyor. 

Değerli arkadaşım haksız mı*/ Kurucu Mec
lisler, Dünya Anayasalarına bakın seçimle gelir
ler, genel seçimle, Kurucu Meclis vazifesini ya 
seçilmiş meclis alır veya genel seçimle muayyen 
süreli Kurucu Meclisler gelir. Bizim Meclisimiz 
bunlara uymuyor. Şimdi Sayın Güley söyleye
bilirler mi Kurucu Meclis Anayasa Komisyonu
na Bahri Savcı, Muammer Aksoy, Doğan Avcı-
oğlu, İlhami Soysal, Mümtaz Soysal, kim seçti 
bunları? Millet mi seçti? 

Saygılar sunarım. (AP ve CHP sıraları ara
sında karşılıklı söz atmalar ve gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, kar
şılıklı birbirinize hitapta bulunmayın, çok rica 
ediyorum. Hele Meclisin Başkanını bu münaka
şalara katmayın. Lütfen arkadaşlarım, rica edi
yorum. 

Hükümet adına Sayın İlham Öztrak, buyuru
nuz efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; 
Sayın Milletvekili Ertuğrul Mat'm konuşmasın
da Kurucu Meclisi «derleme» bir heyet olarak 
tavsif etmesi üzerine Sayın Ferda Güley'in ve 
Sayın Turgut Artaç'm birtakım reaksiyonları 
oldu. Bu arada da gerek Meclis Başkanlığı, ge
rek Millet Meclisi Genel Kurulunun üyeleri v3 
gerekse Hükümet birtakım ithamlara tabi tu
tuldu. Bu arada Sayın Ferda Güley, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin üyelerini «teeahül» 
ve «tegafül» halinde bulunmakla itham ettiler.. 

Bu arada, bu konuşmalar yapılırken de 
Hükümetimiz üyelerinin birçoklarının burada 
bulunduğunu beyan ettiler. Bir kere bir kısmı
mız mevcuttuk, bir kısmımız değildik. Herkesin 
de bir konuşmayı aynı dikkatle takip etmesi im
kânı yoktur. Ayrıca Sayın Güley'in şunu iyi bil
mesi lâzım ki, senelerce Parlâmento hayatı olan 
bir Milletvekili olarak, Hükümetin yerinden mü
dahalede bulunmak hakkı yoktur. Hükümetimi
zin burada bulunan üyeleri Meclisin İçtüzüğü
ne ve teamüllerine saygılı olarak bu konuşmalar 
karşısında gerekli beyanı yapmayı, sonunda Hü
kümet adına cevap verirken uygun görmüşler, 
yerlerinden müdahale ederek, İçtüzüğü ve Mec
lis teamüllerini ihlâl etmek istememişlerdir. 
Hadiseyi böylece açıkladıktan sonra, kısaca bâ
zı izahlarda daha bulunmama müsaadelerinizi 
rica ederim. 
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Kurucu Meclis, muhakkak ki, derleme bir 
Meclis değildir. Sayın Ertuğrul Mat'in bu ifa
desi de kendi maksadını muhakkak ki, aşmış
tır. Hatibin de böyle bir maksadının olmasına 
imkân yoktur. Bugün Büyük Millet Meclisinde 
üye olan herkes, meşruiyetini Kurucu Meclisin 
meşruiyetinden ve onun çıkardığı Anayasanın 
meşruiyetinden alır. Sayın hatibin, talihsizlikle, 
maksadını aşan bir beyan dolayısıyle memleketi
mizin huzur ve sükûna en çok muhtaç olduğu gün
lerde, polemik açmak isabetli bir tutum değildir. 
Bu tutumlara girmemek gerekir. 

Bir hususu daha belirtmek isterim. Kurucu 
Meclis seçimle gelmiştir. Kendine has seçimle 
gelmiştir. Her memleketin buhranlı dönemlerin
de bazen değişik seçim usulleri uygulanabilir. 
Kurucu Meclis, meslek teşekküllerinin, üniver
sitelerin temsilcilerinden gelmiştir. Partilerin 
kontenjanları olmuş, kendileri partiler temsil
cilerini seçmişlerdir ve nihayet her il bir temsil
ci seçmiştir. Ama o günkü şartlar altında genel 
bir seçime gitmek olmadığı içindir ki, belediye 
meclisleri, vilâyet daimî encümenleri üyeleri bir 
araya gelmişler ve o günün şartlarına uygun 
bir terekküp içinde her il temsilcisini gönder
miştir. Böylece Kurucu Meclis o günün şartla
rına uygun ve demokratik usullerle yönetilen 
birçok memleketlerde zaman zaman rastlanan 
bir usulle seçilmiş bir nevi kooperasyon Mec
listir. Seçime dayanır, meşruiyetini 27 Mayıs'm 
meşruiyetinden alır. Bugünkü Meclis de meşru
iyetini 27 Mayıs'm ve 1961 Anayasasının meş- -
uriyetinden alır. 1961 Anayasası meşruiyetini 
hem 27 Mayıs'm meşruiyetinden alır, hem de re
ferandumdan alır. Böylece, bu hususta bu Mec
liste bulunan hiç kimsenin şüphesi olmasına im
kân yoktur. Zaten değerli hatip Ertuğrul Mat'm 
da bunu imâ etmiş olmasına imkân yoktur. Ken
disi bu Meclisin bir üyesidirler. 

Bu bakımdan, maksadı aşan bir sözü baha
ne ederek huzur ve sükûna ihtiyacımız olduğu 
günlerde polemik yaratmak isabetli bir tutum 
değildir. 

Bu sözü, «derleme» sözünü bahane ederek 
«devşirme» demek, daha da yakışık almaz bir 
tutum olur. Bünkü Meclisin üyelerine «siz de 
öyleyse devşirmesiniz» demek, millî iradeye say
gı ile telif edilemez. Ne Kurucu Meclis derleme 
idi, no bugünkü Meclis devşirmedir. Bunların bu 
zabıtlarda tevsik edilmesi gerekir. 

Hükümetimizin burada bulunan üyeleri, sa
dece Meclisin İçtüzüğüne ve teamüllerine say
gılı olmak için yerlerinden müdahale yapma
maları hareketini çok aşırı bir dille, tecahül ve 
tegafülle vasıflandırmak ise hakkaniyet ile bağ
daşmaz. 

Bu hususların tavzihi için huzurunuza çık
mış bulundum, saygılarımı sunarım. (AP ve 
MGP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına 'Sayın Hüdai O rai, buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Denizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; 

ıSaym Adalet Partisi Grubu adına konuşan 
sözcü arkadaşımız, Anayasa Mahkemesinin büt
çesiyle ilgili olanak talihsiz bu konuşmayı yap-
nıamnş bulunsaydı, ne vaktimâz zıyaa uğraya
cak, ne de bu kürsü, gerçekten dem'okratik hu
kuk devli etinin temellerini latan ve bütün un-
surlarıylte miemlekete yerleştiren Kurucu Meclis 
hakkında ağır ithamlara sahne olacaktı. 

Değerli arkadaşlarım, sayın arkadaşınıızın 
•maksadını aşmış talihsiz bir konuşma yapmış 
olduğunu biz de grup adına kabul etmek ister
dik. Ancak, bir konuşmanın tümünü ele almak 
gerekir. Tümünü ele aldığınız zamıan bu bir ta
lihsiz konuşmia, ancak maksatlı bir konuşma ola
rak ortaya çıkmakta, ve zabıtlara geçmiş bulun
maktadır. 

«Siyasî nefretlerinin esiri olmuş ilim adam
ları... 'Siyasî nefretlerinin esiri olmuş illim adam
larının hazırladığı, geldiği Kurucu Mecliıs..» 
Bu adamların ilim adamlarının hazırilamış ol
duğu bu Anayasa, 1961 Anayasası, Dünyanın 
en modern, en ımiütekâmil temel hak ve özgür
lükler yön'ünden itirazı mümikün olmiayan en 
büyük bir Anayasadır. Bu Anayasayı hazırlayan
lara, «Siyasî nefretlerinin esiri olmuş ilim ada ab
larının hazırladığı bir Anayasa»' ithamını yap
manın sanıyorum ki, maksadı aşan bir konuş
ma olmadığı, maksatlı bir konuşma olduğu 
•meydandadır. 

Değerdi arkadaşlarını', levvelâ her1 birimizin 
burada üzerinde hassasiyetle duracağıımız konu 
şu : Bugün Anayasa Mahkemesinin bütçesini 
görüşüyoruz. Anayasa Mahkemesinin bütçesini 
konuşurken hangi nedenler değerli sözcü arka-
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daşımtiızı Kurucu Meclise kadar götürmüştür? 
KUTUCU Meclise kadar gitmek suretiyle Ana
yasa değişikliklerine ilişmek ihtiyacını niçin 
hissetmiştir? Konuşma, gerçekten talihsizdir ve 
tümü şu şekilde sonuçlanmaktadır : «jSiyasî 
nefretlerinin esiri olmuş ilim adamlarıylc der
leme meclislerin yaptıkları anayasallar, ımillî 
ihtiyaçlara cevap verememiş.» 

Bayın İlhan Öztrak'ın burada yapmaş oldu
ğu konuşmaya iştirak etmediğimi bu bakımdan 
söylemek isterimi. «Millî ihtiyaçlara cevap ve
rememiş ve değişiklikler gerekmiştir.» sözünü 
-arkadaşımız ilâve ediyor. 

Değerli arkadaşlarını «derleme .mıeclisüerin 
yaptıkları anayasalar» tâbiri içinde Kurucu Mecli
si kastettiği arkadaşımızın aşikâr. «Siyasî nef
retlerinin esiri olmuş ilim adamları» da bu Ku
rucu Mecliste. «Derlemıe»' de bir mıeclis. Öyle 
ise, millî ihtiyaçlara cevap verememiş o'Lması 
Anayasanın... (A. P. sıralarından anlaşılama
yan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etme
yiniz, hatip rahat konuşsun. 

Sayın O rai, biliyorsunuz, sizin söz hakkınız 
aslında bitti. Ben size illeri sürülen isnat yönün
den söz verdim. Gruplara (tanınmış olan süre iki 
konuşmacıyle bitirilmiş durumda, biliyorsunuz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Ben o balom
dan konuşuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır, ikinci konuşmacı kon.uş-
/nıuş oldu. Ben size üzerinde hilâfına bir iddia 
var ise o yönden cevap vermeniz imkânını sağ
lamak istedim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Ona cevap ve
rebilmem için Sayın Başkan, derleyip toparla
yacağım efendim. 

BAŞKAN — Evet, onun için söz verdim. 
Yani, muayyen bir müddetle söz hakkınız yok. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Evet efendim. 
Değerli arkadaşlarım, burada bu konuşma

lardan sonra şunu ifade etmek istiyoruz, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına. Türkiye 
Cumhuriyeti 1961 Anayasasının ıtennelinde Türk 
Milleti tarafından seçilmiş bir Kurucu Meclis 
vardır. Bu Kurucu Meclis, seçim usulleri ne bi
çimde od ursa olsun, Türk Milletinin seçmiş ol
duğu temsilcilerden müteşekkildir, derleme de
ğildir, bir. 

H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Topyekûn Türk Milletinden değil ama,. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bu Kurucu 
Meclisin hazırlamış olduğu 1961 Anayasası so
nunda -millî irade tecelli etmiş ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi teşekkül etmiştir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Aksini 
düşünen mi var? 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bu Kurucu 
Meclisin içinde görev almış faziletli ve 1961 
Anayasasına katkıda bulunmuş bilim adamları
nın isimlerini tasrih etmek suretiyle Kurucu 
Meclisi, Anayasayı yapan insanıları şu anda it
ham etmenin yerinde olmadığı kanısındayım. 
Burada görevli olmayan, Millet Meclisinde mil
letvekili veya senatör olmayan veya olan bilim 
.'adamı olabilir, olmayabilir; Adalet Partisi Gru
bu adına söz alan Sayın Öztürk'ün de bu isim
leri burada bahsetmıesi, teker teker bâzı isim
le rdcn bahsetmesi de yine Adalet Partisi adına 
büyük bir talihsizlik olmuştur. 

KEMAL ERDEM (Balıkesir) — Siz talihsiz
siniz. 

H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Talihsiz sizsiniz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, insanların siyasî, sosyal kanaatleri... 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Oafl, 
size ilâveten söz verdim onu biliyorsunuz. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Malûm çev
relere yaranmak için bunları konuşuyorsun. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Hiçbir çevreye 
yaranmak için buraya çıkmış değiliz. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Malûm çevre
lere yaranmak için. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Biz millî ira
denin... 

BAŞKAN — Sayın Önadım, rica ediyorum. 
HÜDAİ ORAL (Devamla)-— Biz millî ira

denin biran evvel tecelli edebilmıesi ve normal 
demokratik rejime geçişin sağlanabilmesi için 
çaba, sarf eden ve halk iradesinin biran evvel 
tecellisiyle normal demokratik hukuk devleti 
kurallarının işleyeceği bir ortama geçilmesinde 
eaba sarf eden bir siyasî teşekkülüz. Bu inançla 
bu görüşlerimizi ifade ediyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, şunu arz etmek isterim; Sayın Seyfi 
Öztürk, Adalet Partisi Grubu adına konuşma 
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yaparken, «siyasî nefretlerinin esiri olmuş» tâ
birinim genel olduğunu ifade ettiler. Eğer, «si
yasî nefretlerinin esiri oiımış» tâbirinin, içinde 
Kuırucu Mecliste görev aihp Anayasanın yapı-
ımıında katkıda bulunan insanların teker teker 
ıkast edilmediği anlamında bu sözü sarf etmişçe 
ona 'diyeceğimiz yok. Arma, arkadaşıım: isim tas
rif etmeye çalıştılar. İkincisi; «derleme Meclis» 
tâbirinin umumi olduğunu söylediler. Gerçek
ten Kurucu Meclisin derleme Meclis olmadığını 
Adalet Partisi Grubu adına ifade etmek isti
yorlarsa - ki, 'Sayın öztrak'm ifade ettiği giibi -
ona da grubumuzun bir diyeceği yok. Ancak, 
bunların Sayım Özıtürik'ün de ımiaklsiadıını aşmış, 
doğrudan doğruya Sayın Ertuğrul Mat'ın bir 
ımiaksatla bu görüşmeyi, bu konuşm'ayı yapmış 
olduğu... 

BAŞKAN — Lütfen bitiriniz 'Sayın Oral. 

HÜDAİ ORAL (Devamla.) — Yapmış oldu
ğu inancını taşıyarak üzüntü duyduğumuzu ifa
de etımek isteriz. Ve şunu da tekrar ifade etmek 
isteriz ki, gerçekten hepimiz de Parlâmentoda, 
bundan sonra yapılacak seçmelerle gelecek Par
lâmentoda, Millet Meclisi ve Senato kürsüsün
de herbirimiz demokratik hukuk devletinin ku
rallarının temelinin atıldığı 1961 Anayasasının 
kurucularını saygı ile anmak, onları artık eleş
tirmek konusu yapmaktan çıkarmak ve bugün
kü Anayasa değişikliklerinin nedenlerini Ku
rucu Meclisteki çalışmalara bağlamak heve
sinden kurtalmamız gerektiğini saygıyle bir 
kez daha ifade etmek isterim. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN —< Muhterem arkadaşlarım, şu 
kısa müzakere de anlatıyor ki, bu hususun de
ğerlendirilmesi, gerek bâzı gruplarca, gerek bâ
zı şahıslarca, kendisine has özellik arz etmekte
dir. Bu münakaşaları burada kesmek ve mem
leketin bundan böyle, daimî münakaşa konusu 
olabilecek mahiyette Kurucu Meclis gibi birta
kım bu Anayasamızın dışında vücut bulan Mec
lislerle idare edilmemesi ve her şeyim dibimde, 
her şeyin kökünde Türk Milletinim açık, seçik 
genel oyunun bulunacağı idarelerin devam et
mesini temenni ediyorum, şu anda Meclisi yö
neten Başkanınız olarak. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bir sual bu konuşmanız üzerine : Kurucu 

Meclisin temelinde milletin reyi var mı, yok 
mu?.. (A. P. sıralarından, «Yok» seisleri) var
dı... 

BAŞKAN —• Sayın Şener, münakaşa etme
yin. Ben, istikbale muzaf bir temennide bulun
dum. 

AHMET ŞENER (Traibzon) — Ben o şe
refli Meclisin bir üyesiydim. .Seçimle geldim. 

BAŞKAN — Dedim ki, bu Anayasamızın 
hükmüne göre bundan böyle dibimde birçok 
ımünakaşaların doğabileceği birtaJkım Kurucu 
Meclis iddialarını bir tarafa bırakmak suretiy
le, inşallah dedim, memleketin... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Teimelinde 
milletin reyi vardır, bilsinler,. O kadar. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Ok, ko
nuşmanızı inşallah tashih etmeden... 

BAŞKAN — Temennide bulundum beyefen
diler/ Çok rica ederim konuşmamı dikkatle din
leyin. öyle yok.. 

Bu Anayasamızın ahkâmına göre, münaka
şa kabul etmez şekilde genel oy, gizli oy, açık 
tasnifle milletin mümessillerinin bu Anayasa 
gereğince seçilebileceği meclislerim devamını te
menni ediyorum, dedim. Bu sözüm, bundan 
böyle hiçbir suretle Kurucu Meclis gibi veya 
ona mümasil birtakmı tâbirler kullanmak su
retiyle, yeni Meclis kurma düşüncesini, kafa
sında bu fikri bulunduran insanların böyle bir 
durumda kalmamalarımı temim içindir. Demek 
ki, bu söylentiler daha önce de cereyan etmiş
ti, bu dönem içerisinde; bu müza'kereler, müna
kaşalar devam etmişti. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında demokrasi
nin kalıbı Anayasadadır. Anayasanın kalıbına 
uymayan hangi tatbikat olursa olsun, millet 
yönünden münakaşayı mucibolacaktır. Münaka-
şasız bir rejimin yürüyebilmesi için, biraz evvel 
de beyan etmiş olduğum gibi, bütün bu söylen
ti ve iddiaların ötesinde Türk Milletinin hakikî 
iradesinin tecelli edeceği Millet Meclislerimin 
devamını temenni ediyorum v e bu münakaşayı 
burada kesen yeterlik önergesini takdim ediyo
rum. 

_ NURİ EROĞAN (İstanbul) — Aleyhinde 
ISaym Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerindeki mü

zakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Manisa 

Süleyman Çağlar 

ıSayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Yeterliğin oylanması
nı saygılarımla dilerim. 

Kahraman Maraş 
Zelkeriya Kürşad 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan, buyuru
nuz efendim, yeterlik önergesinin aleyhinde. 

NURİ EROĞAN (İstanlbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Şimdiye kadar pek çok yeterlik önergesiyle 
karşılaşmış bir arkadaşınızım, ama bunlardan 
iki tanesini fevkalâde yadırgadım. 

Birisi, birgün verilmiş bir kifayet önergesi 
vardı. Onun aleyhine oylar kullanıldı. Bir ar
kadaş konuştu, onun arkasından hemen kifayet 
önergesi verildi. Dedim ki, demek ki, sadece o 
arkadaşı konuşturmak için kifayet önergesi 
vermişsiniz, olmaz.. Yüee Meclis bu itirazımı 
lütfen kabul buyurdu ve müzakereler devam 
etti. 

İkinci olarak da bu önergeyi yadırgıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 6 - 7 kişi konuştu, 
ama konu ile alâkalı konuşmalar olmadı. Tak
dir edersiniz ki, üç üye sadece Anayasa Mah
kemesi bütçesiyle alâkalı konuşma yaptı. On
dan sonra hepsi bir alay dedikodu, bir alay, 
lâf, sataşmalar, falan, filanla geçti. 

Şimdi, müsaade edin de, asıl bütçeyi konu
şalım. 

'Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan yeterlik öner
gesini Yüee Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Yeterlik önergesi kabul 
edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinin bölümlerini 
takdim ediyorum : 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi 
Bölüm 
(Prog.) ' 'Lira 

101 Genel yönetim 326 479 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 1 769 367 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 İnceleme ve yargı hizmetleri 3 903 458 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu şekliyle 1073 yılı Anayasa Mahkemesi 
Bütçesi Meclisimizce kabul edilmiş bulunmakta
dır. Millet ve memleket için hayırlı olmasını 
temenni ederim. 

B. — Başbakanlık Bütçesi 
BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 

gündem gereğince Başbakanlık 1973 yılı bütçe
si üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 

Başbakanlık Bütçesi üzerinde grupları adına 
söz almış bulunan arkadaşlarımı takdim ediyo
rum : 

Cumhuriyetçi Parti Grubu adına Sayın İl-
hami Sanear, 

Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın Ham-
di Hamamcıoğlu, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Orhan Birgit, 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Kemal 
Şensoy, 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Samet 
Güldoğan. 

Şahısları adına; Sayın Enver Akova, Sayın 
Mehmet Arslantürk, Sayın Hasan Tosyalı, Sa
yın Mehmet Seydibeyoğlu, Sayın Kemal Ata
man, Sayın Mehmet Ali Aybar ve Sayın Zekeri-
ya Kürşad söz almışlardır. 

Cumhuriyetçi Parti Grubu adına Sayın tlha-
mi Sanear, buyurunuz. 

Saat 1.1,10. 
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CUMHURİYETÇİ PARTİ GRUBU ADİNA 
İLHAMI SANCAR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

1973 Bütçesi üzerinde görüşlerimizi söylüyo
ruz. Bu bütçe talihsiz bir devrenin son bütçesi 
olacaktır. Sıra Başbakanlık Bütçesindedir. Ben 
de Cumhuriyetçi Parti adına Yüksek Kuralı mu
zu saygıyle selâmlıyarak bu konu vesilesiyle gö
rüşlerimizi bildireceğim. 

Anayasamızın 61, 94, 126 ve 128 nci madde
leri, bildiğiniz gibi malî konulardaki yetkileri
mizin t^mel esaslarını belirtmektedir. Bilhassa. 
kanunsuz vergi olmaz, kanunsuz harcamalar ya
pılamaz ilkeleri bu hükümlerden çıkmaktadır. 
İşte, bütçe denen müessese bu temellere dayanır. 

Yürütme organı üzerinde Parlâmentonun 
yetkisi ve mutlak murakabesini de müessir ola
rak burada sağlamamız ve etkili hale getirme
miz mümkündür. Şimdi bu esasları uygulama
ya ve düzenlemeğe bizi götüren ikinci merhale
deki yola işaret etmek isterim. O da Bütçe ve 
Umumî Muhasebe Kanunu ile benzeri diğer ka
nunlardır. Umumî Muhasebe Kanununun eski
liği ve yetersizliği, 1 nci plân devresinden beri 

. söylenil' durur. Bunun günün ihtiyaçlarına uy
gun ve diğer mevzuatla da ahenkli olarak mut
laka kısa zamanda düzenlenmesi gerekil'. Bütçe 
strüktürünün değiştirilmiş, plâna uygun bir ha
le getirilmiş olmasını ileri bir adım olarak tak
dirle karşılarken, işaret ettiğim mevzuat üze
rinde yapılması gerekli tâdillerin ihmalinin caiz 
olamayacağı kanısındayım. 

Sayın milletvekilleri, 
Bildiğiniz gibi bütçe, Maliye Bakanlığınca 

hazırlanıyor, Bakanlar Kurulundan geçerek 
Yüksek Kurulunuza geliyor. Bütçe ile ilgili ça
lışmaların müşkülâtı burada başlıyor. Müşkü
lât ciddî sebeplere dayandığı için hiç şüphesiz 
bertaraf edilmesi kolay kolay düşünülemiyor. 
Bunun yanında bu müşkülâttan doğan mahzur
ları giderici bir işbirliği ve çalışma da yapılmı
yor. Meselâ Parlâmentoda bir yıl evvelki bütçe 
görüşmelerinden mülhem olarak tespit edilecek 
esaslı temayüllerin yeni bütçede dikkat nazara 
alındığına dair bir işaret göremiyoruz. 

Sayın Bakanlar Kurulu mensubu arkadaşla
rımız bu yolda bir çaba göstermiş değillerdir. 
Hattâ bu yolda bir heves gösterdiklerini de gör
mediğimizi işaret edersem, mübalağa etmiş sayıl
mam. 

Meclis müzakereleri içinden her Bakanlık 
kendisini ilgilendirenleri bir kitap haline geti
rip, teşkilâtına göndermeli, yasalar sınırları için
de Parlâmento temayüllerinin dikkatten uzak 
tutulmamasını ve gelecek yıl bütçe hazırlıklarını 
böylece yapmalarını isteyebilirler. Bunun ya
nında bütçe ve sair sebeplerle Meclislere izahlar
da bulunmalıdırlar. Bu tarz hareket, ahenkli 
bir işbirliği içinde hem murakabeyi hem çalışma 
şevkini artırıcı verimli bir sonuç getireceği inan
cındayım. Geçmişte bunu az da, kısmen de olsa 
yapanlar bulunmuştur. Hem bunu yapmayaca
ğız, hem de Parlâmentoda bütçenin bütünlüğü 
ve Kalkınma Plânı ile ahenkli hazırlanışı sebe
bi ileri sürülerek, rakamlara el sürülmemesini 
isteyeceğiz. Bu iki davranışı bir arada mâkul 
saymak güçtür. Bu manzaraya bakınca cüm
lemizin bütçenin geliş ve geçişindeki rolü basit 
bir aracılıktan ibaret kalıyor. Bütçe halkın ve 
mümessillerinin dile getirilen ihtiyaçları, şikâ
yetleri, temayülleri dışında âdeta oluşuyor, ge
lişiyor ve uygulamaya geçiliyor. Şimdi burada 
yani Genel Kurulda gider artırıcı' ve belli gelir
leri. azaltıcı tekliflerde bulunamayacağız. Ya ne 
yapacağız? İhtiyaç diye birçok şey dile getire
ceğiz. Hiç şüphesiz bu konuşmaların âkibeti, 
biraz evvel arz ettiğim çalışma usulleri içinde 
kaybolup gidecek ve müesseriyeti olmayan, âde
ta beyhude bir çalışma olacaktır. 

Saygı değer arkadaşlarım, 
Her zaman söylendiği gibi, demokrasinin bir 

tarifi de, «halkın ve mümessillerinin siyasî ka
rarlara katılması, gerçekleştirmesi, desteklen
mesi ve denetlenmesidir.» Bugün yaşanılan ger
çekler, aksi istikamette geliştirilmeğe zorlan
makta veya sürüklenmektedir. Bu devam ettik
çe, ne rejimin muhafazası, geliştirilmesi ve ne de 
huzur mümkün olacaktır. Bu hal siyasî hayatı
mızda mahdut iradelere bağlı, bazen anarşik, ba
zen de oligarşik bir irade teşekkülüne hizmet 
eder, başka bir şeye. değil. Hiç şüphesiz böyle 
bir gidişin sorumluları başında biz ve Hükümet 
geliriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Bütçe açısından Hükümet ve Meclis müııase-

petleriııe temas etmiş bulunuyorum. Şimdi bi
raz da başka açıdan görüşlerimi ifade etmek 
isterim. 

Yürütme organları aslında ve pratikte bü
yük bir kuvvettir. Umumiyetle bunun farkında 
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olmaksızın yasama organı ile Anayasa açısın
dan bir üstünlük yarışında bulunmaktadırlar. 
İcraatlarmdaki eksiklikleri de Anayasaya ve 
Parlâmentoya yüklemek gibi bir garabet içinde
dirler. Bildiğiniz gibi sürekli olarak vatandaş
lardan, idareden ve her yerden gelen her şikâ
yet konusunu kendilerinin değil, kanunların ki
fayetsizliğine veya yasama organına yüklemek
tedirler. 

Kanunları kabul eden Parlâmento olmakla 
beraber onları ihtiyaçlara göre hazırlayan ve 
programları istikâmetinde Parlâmentoya sevke-
den, yürütme organıdır. Sevkettikleri tasarıla
rı sabırla sürekli işbirliği içinde çalışarak Par
lâmentoya anlatarak kabul ettirecek olan yine 
kendileridir. Her türlü yetki ve teknik imkân 
ve eleman ellerindedir. Parlamenterlere imkân 
bakımından benzer tarafları yoktur. Bir parla
menter her türlü imkânsızlık içinde çalışır, mü
talâa söyler ve reyi ile kanaatim bildirir. Fiilî 
durum bu... Fiilî durum böyle olunca, biraz ev
vel yukarıda işaret ettiğim icranın şikâyetini 
ve mazeretlerini makbul sayma/k mümkün de
ğildir. 

Dikkat edilecek olursa, yürütme organları
mız daima hadiselerin arkasında sürüklenmek
tedir. önüne geçerek gereken sürat, basiret ve 
dikkatle tedbirler alamamakta,, hattâ basit me
selelerde bile bir garip umursamazlık içindedir. 
Birkaç misâl ile bu 'kanaatimi teyid etmek is
terim. ' 

Parlâmento tatile girerken, Başkanlıkça ha
zırlatılıp, dağıtılan 6 Haziran 1972 tarihli gün
demle ilgili bir liste hepimize verilmiştir. Buna 
bakınca görürüz ki, yaz tatilinden önce çıkarıl
ması istenen kanunlar listesinin ikinci kısmı re
form kanunlarıdır, 12 adettir. Ve tatilden ön
ce çıkarılması derpiş edilmiştir. Hangileri çıka
rılmıştır diye düşünecek olursak ekserisi çıka
rılmış değildir. 

Değişen Anayasa hükümleri gereğince çıka
rılması zorunlu kanunların ve keza çıkan, yü
rürlüğe giren birçok kanunların çıkarılmasını 
emrettiği tüzük vesair tedbirlerin gerektirdiği 
kararların birçoğunun akıbeti aynı değil midir? 
İşine sahip, sabır ve inatla takipçi, insicamlı 
bir Hükümetin işte şikâyetleri, işte gayretleri 
ve elde ettikleri neticeler. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Yasama ile yürütmeye murakabe açısından 
da biraz daha temas etmek isterim. 

5 Ocak 1973 günlü gündeme nazaran 146 so
ru, gensoru ve genel görüşme isteği de askıda 
görülmektedir. Veriliş tarihlerini inceleyecek 
olursak, bu konudaki üzüntümüz bir kat daha 
artar. Farzedin ki, fırsat bulup Meclise gelemi
yorlar. Yazılı sorular bir imzadan ibaret oldu
ğu halde aynı tempo ve alâka çizgisi üzerinde 
bulunuyor. Bunlardan bir kısmı makûl olmayan 
müddetler sonunda baştansavma cevaplarla ge
çiştiriliyor. Bir kısmı da yine askıda kalıyor. 
Sizlere belki Parlâmento tarihinde emsali gö
rülmemiş bir misali kendimden vereyim. 1970 
yılında verdiğim bir yazılı soruya ancak lütfe
dip geçen gün cevap vermiş bulunuyorlar. 

Birçok sorular Vergi Usûl Kanunu, Banka
lar Kanunu, işin mahiyeti ve konunun bulundu
ğu teşkilât açısından bir 'mahremiyet yani giz
lilik ve bunun muhafazası mecburiyeti ileri sü
rülerek cevapsız bırakılıyor. Birinden biri çı
kıp da bu gizlilikle ilgili hükümleri, bunların 
maksadı şevkini ve gizliliğin kime karşı oldu
ğunu araştırmadığı bir yana, gizli celse isteye
rek. ancak orada cevaplandırabileceklerini söy
lemeyi dahi esirgemektedirler. Bu şartlar altın
la Devlet idaresinin Parlâmentoca murakabe
sinin ne dereceye kadar mümkün ve tesirli ola
cağını yüksek takdirlerinize arz ederim. 

Yürütme organına bağlı, onun sorumlulu
ğundaki Devlet teşkilâtına ait bir mesele üze
rinde parlâmentoca çeşitli araştırma kararları 
alınır. Sahifeler dolusu çözüm yolları veya ka
nunsuzluklar gösterilir. Bu raporlar dağıtılır 
ve ondan sonra bir daha bunlar üzerinde durul
maz. O halde bütün bu gayretler niye? Yürüt
me organı bu raporlar istikâmetinde bir çalış
ma yaparak, parlâmentoya bildirerek değerlen
dirmemen midir? 

Yine yürütme organı, plânlama, tetkik ku
rulları ve uzmanları vasıtasıyla birçok memle
ket sorunları üzerinde incelemeler yaptırır, çö
züm yolları tespit ettirir ve bunlar vergi re
form raporları müstesna raporlar halinde saç 
dolaplara yerleştirilir. Bu imkânlardan mah
rum milletvekillerine bunlardan faydalanma 
imkânı sağlanmaz. İmkânsızlık içinde kürsüde 
hatalı bir beyanda bulunan milletvekillerine 
karşı ağır silâhlar gibi kullanılır. Sözde gizli-
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dir. Bir diğer taraftan benzeri incelemelerin 
parça parça dost basmda neşredildiğini ve tam 
metin olarak birçok menfaat çevrelerinde bu
lunduğunu görürüz. Bu manzara önünde görev
lilerin bu yüksek sorum'suzluik duygularına ve 
alâkasızlıklarına teşekkür etmeyi bir uyarma 
ve teşvik unsuru olur diye vazife telâkki edi
yorum. 

Bu konuyu uzatmak istemem. Açıkça veri
len cevapta kanunsuzluklar sıralanmakta ve 
bunlara karşı Kanunların işlemediğini bizzat 
görmüş bulunmaktayım. Bu, mutlaka yüksek 
Meclisin gözünden kaçmamıştır. Meclis zabıtla
rında vardır. İstanbul'da Sirkeciden başlayan 
sahil yolunda, Devletin ve şahısların sıra sıra 
dizilmiş, şehir dışında bulunması mecburî 1 nci 
sınıf gayrisıhhî müesseseler konusu. 

Yürütme organı ve idarenin yeniden düzen
lenmesinde de gelmiş geçmiş Hükümetlerin 
hiçbir başarı sağlayamadıklarını da birkaç ko
nuya temas ederek, işaret etmek isterim. 

Başta Bakanlık ihdası ve görevlilerinin sık 
sık değişmesi belli başlı şikâyet konularından 
biridir. Millî hayatımızın istek ve icapları bu 
yoldaki kararların temeli olmak lâzımgelir. Bu 
selâhiyetin kararname ile tanzimi bu temel il
keden zaman zaman uzaklaşıldığmı göstermek
tedir. Vatandaşlar değil, bizler dahi bu değişik 
likleri takip edemez, bilemez hale gelmiş bulu
nuyoruz. 

Her Bakanlık idarî taksimatı bir kenara ite
rek bölge müdürlükleriyle bir nevi ademî mer
keziyet yaratmıştır. Bir köy ve kasabanın, hat
tâ şehirlerin hizmet birimleri, çeşitli vilâyetler-
deki bölge müdürlüklerinde toplanmıştır. Köy
lü, şehirli vatandaş işinin görüleceği idarenin 
başını,, iller arasında arar oldu. Kaymakamı ile 
Valisi ile bağlantısı kalmadı, iş göremez hale 
geldi. Bu hal, vatandaş açısından bu keşmekeşi 
doğururken, Devlet ve Hükümet otoritesi açı
sından da idare âmirlerinin bir kenara itilişiy-
le ilarede ve otorite de zaıf yarattı. 

Birçok şehir ve kasabalarımızın hudutları 
genişlemiş, nüfusları son yıllarda kat kat art
mış, idarî ve beledî teşkilât, ihtiyaçlara cevap 
veremez hale gelmiştir. İşaret ettiğim mahallî 
idareler bir de malî yönden aciz içine düşmüş 
bulunmaktadırlar. Genel ve mahallî idarenin 
teşkilât açısından bu keşmekeşi, hizmetlerin va

tandaş ayağına götürülmeyisin maddî ve mane
vî imkânsızlıklar içinde bırakılması, vatandaş
ları da memurları da gayriahlâki yollara sü
rüklemekte, yeni yeni meseleler doğurmakta, 
huzurusuzluklar yaratmaktadır. İstanbul, An
kara gibi büyük şehirler, gözlerimizin önünde
dir. 

Hiç şüphesiz bu görüşlerimize karşı verile
cek cevap hepimizin malûmudur : «İdarî re
form çalışmaları sürdürülüyor.» ' 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasamızın 105 nci maddesi Bakanlar Ku

rulunda tecanüs ister. Davranışlar, beyanlar 
ve çalışmaları bugün bu görüntüyü vermemek
tedir. İsim ve konu zikrederek, herkesçe bili
nen bir hakikati şahsileştirmek istemem. Bu, 
hemen hemenı. her devirde böyle veya buna ya
kın olmuştur. Bu halin sonucu, hem kendileri, 
hem bizim için huzursuzluk yaratmaktadır. 

Anayasamıza göre «yürütme görevi Bakan
lar Kuruluna aittir. (Başbakan değil yani.) 
Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı ola
rak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar - iş 
görür değil, işbirliğini sağlar - ve Hükümetin 
genel siyasetinin yürütülmesini gözetir... Her 
Bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri 
altındaki eylem ve işlemlerden açıkça sorumlu
dur.» Anayasa hükmü budur. 

Açıkça görülüyor ki, Başbakan ile bakanla
rın görev ve yetki sahaları ayrıdır. Başbakan, 
bakanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel 
siyasetinin yürütülmesini gözetmekle görevli
dir. Uhdesine, akla gelen hizmeti almak mev
zubahis değildir. Bu hükme göre hizmetler ve
ya işler, bakanlıklara verilmek gerekir. Ana
yasa bize göre böyle diyor. Halbuki fiilî durum 
tamamiyle aksi istikamettedir. Başbakanlığın 
görevlerini gösteren Anayasa hükmünden son
ra, 6330i sayılı Başbakanlık Dairesi ve Hizmet
lerini gösteren kanun vardır. Zamanla bu ka
nun Anayasanın üstünde bir kanun gibi bam
başka bir istikâmet almış ve yeni kanunlarda 
çıkarılmış, Başbakanlık, sıradan bir hizmet ba
kanlığı haline getirilmiştir. Atom Enerjisi, Dev
let Personel Dairesi, Millî Güvenlik Kurulu ve 
Millî İstihbaıat Teşkilâtı Başbakanlık kurulu
şu içinde yer almıştır. Diğer taraftan birtakım 
müesseselerin bütçeleri, Başbakanlık bütçesi 
içine alınmıştır. Bunların adedi bir hayli kala
balıktır. 
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•Son günlerde Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı, Kültür Müsteşarlığı yeni kuru
luşlar olarak bu meyanda zikredilebilir. 

Bütün bunların dışında Genelkurmay Baş
kanlığı,, örfî İdare komutanlıkları da Başba
kanlığa bağlıdır. 

Bu bağlantılar ve ekleme hizmetlerle, Ana
yasanın 105 nci maddesini bağdaştırmanın müm
kün olamayacağı kanaatindeyiz. Çünkü işbir
liği sağlama ve genıel siyasetin yürütülmesi 
gözetimi bu demek değildir. Bu, bilfiil hizmet 
deruhte etmek ve yürütmektir. Bütün bunların 
yanma bir de mevcut ve müesses, daimilik arz 
eden bakanlıklarla olan ilişkilerin yürütülmesi 
de eklenince, Başbakanın bunlardan birçoğu ile 
alâkalanamayacağı ve isterin tabiatıyla başsız 
kalacağı, yürüyem'eyeceğıi aşikârdır. İşbirli
ğini sağlama, genel siyasetin yürütülmesinin 
gözetiminin bu olmadığı böylece meydana çı
kar. Kısaca bu hizmet ve ilişkilerle Başbakan, 
Başbakan olmaktan çıkarılıyor demektir. 

Kamu idaresinin yeniden düzenlenmesi, meh
tap tasarısı ve sair reform taşanları geciktik
çe, bu halin artacağı şüphesizdir. Bir an önce 
bunlara özel bir önemle dönmemiz ve üzerinde 
çalışmamız lâzımgelir inancındayız. Bu me
yanda, ihtiyaçların görüntüsüne bakarak, iki 
temennide bulunmak isterim. Bunlardan biri
si; yurdumuzun iç güvenliği 'işleri, değişen 
memleket ve dünya şartları nazara almamak, 
özel bir önemle öle alınıp, düzenlenmelidir. 
Yani, İçişleri Bakanlığının plânlı kalkınma 
'devresinde genel ve özel idare baki'mından ma
k i asayiş dışındaki, millî güvenliğimizle il
gili bütün hizmetler bir ayrı Bakanlıkta top
lanmalıdır. Kanaatimce böyle bir bakanlık 
vaktinde kurulsa idi, son olaylar ve o ihtiya
cın doğurduğu G-üvenlik Mahkemesi meselele
ri bugün ortaya gelmezdi. 

Bir ikinci temennimiz de, yavaş da olsa 
ıher gün biraz daha ileriye gitmekte olduğumuz 
sosyal güvenlik sahasındaki hiameitflerin par
ça parça bakanlık veya müesseselerde bulun
ması, bu hizmetin gereği gibi hızlanmasına ve 
en kısa zamanda ihtiyaçlara cevap vermesinde 
engeller çıkardığı kanısındayız. Anayasamı
zın sosyal devlet ilkesine ulaştırıcı bir organi
zasyona özellikle bizi götürmesi gerektiği kanı
sındayız. Demek isterim :ki, sosyal güvenlikle 

ilgili bütün işlerimiz bir elde, bir bakanlıkta 
toplanmalıdır ve bu Bakanlık yalnız bu işlerle 
uğraşacak bir sosyal güvenlik Bakanlığı olma
lıdır. 

Bu iki sahanın da özellikle ele alınmasında. 
sayılamayacak kadar faydalar olduğunu düşü
nüyoruz. 

•Sayın milletvekilleri, 
İnsan olmanın en belli 'başlı vasıflarından 

biri, diğerlerinin can ve malına hürmet et
mektir. Devletin de birinci vazifesi bunu te
mindir. Yalnız vazifesi değil, hattâ hikmeti vü
cudu da budur. Olağanüstü tedbirler, bu uğur
daki çabalardandır. Yaşadığımız buhran, de
mokratik müesseselerden gellımemiştir. Dünya 
çapındaki buhranın bir parçasına eklenen ve, 
daha çok siyasetçilerden gelen millî, psikolo-
ik bir buhrandır ve bunun içindir ki, tama-
miyle demokratik olan metinlere rağmen ha
yat, eskinin ve ideolojik yeni akımların tesi
ri altında olarak demokratik ve hukukî formül
lerden sıyrılıp kurtulmakta, birbirini takip 
eden hâdiselerle bugünkü huzursuz koşulları 
meydana getirmektedir. 

İktidarda olanların her şeye rağmen vatan
daş haklarına hürmet duygusu her türlü şart
ların içinde başta kanun hâkimiyeti olmak üze
re daima üstün olacak ve öyle kalacaktır. Tek 
çıkar yolumuz budur, inancındayız. 

Bu duygularla Başbakanlık Bütçesinin aziz 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
eder, cümlenizi saygıyla selâmlarım. (O. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — M. G. P. Grubu adma Sayın 
Hamdi Hamamcıoğlu, buyurunuz. 

Saat 11,32. 

M. G. P. GRUBU ADINA HAMDİ HA
MAMCIOĞLU (Afyon Karahfeır) — Sayın 
Başkan, saygı değer milletvekilleri; 

Anayasamızın 6 ncı maddesi, yürütme gö
revinin kanunlar çerçevesinde Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirile
ceğini, 

105 nci maddesi de, Başbakanın Bakanlar 
Kurulunun Başkanı olması sebebiyle Hüküme
tin genel siyasetinden sorumlu olduğunu ifade 
etmiştir. 

Millî Güven Partisi Grubunun, Anayasamı
zın öngördüğü bu temel kaidelerin ışığı altın-
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da Başbakanlık 1973 malî yılı bütçesi üzerin
deki görüşlerini arz edeceğim. 

Bu görüşlerimiz de, bugüne kadar olduğu 
gibi, ohjelktif ve yapıcı politika anlayışımız çer
çevesi içinde olacaktır. 

'Sözlerime başlarken 1970 malî yılı Başba
kanlık Bütçesinde arz ettiğim bir cümleyi, an
layışımızı hatırlatması bakımından kısaca tek
rar etmeyi faydalı mütalâa ediyorum. 

O zaman grubum sözcüsü sıfatiyle aynen 
şöyle demiştim : 

«Biz Güven Partisi olarak, millet dertleri 
ve davaların çözümü yolunda iktidar kadar 
muhalefete de görev düştüğü kanaatindeyiz. 
Parti farkı gözetmeksizin iktidarda kim olur
sa olsun onun başarısı veya başarısızlığının mil
letimize raci olacağını biraz dahi gözden uzak 
tutmamaktayız.» 

Değerli arkadaşlarım, 
1973 malî yılı bütçesini olağanüstü şartlar

dan biran önce kurtulma ve demokratik reji
mi arızasız işletecek bir ortama ulaştırma çaba
sı içinde bulunduğumuz bir dönemde müzake
re ediyoruz. 

Hükümetin kuruluş şeklini, memleketin için
de bulunduğu ve olağanüstü dediğimiz şartlar 
tayin etmiştir. 

Hükümet, buna rağmen parlamenter kural
lara uyularak teşkil edilmiş, A.P., C. II. P., 
M. G. P. Hükümete üye vermeyi kabul etmişler
dir. Bir kısmı Parlâmento üyesi, bir kısmı da 
Parlâmento dışı olan partisiz bakanların da ka-
tılmasıylc meydana gelen Melen Hükümeti, 
hazırladığı programını Parlâmento huzurunda 
okumuş, bu program ' Anayasanın öngördüğü 
usuller içinde müzakere edilmiş ve neticede Me
len Hükümeti güvenoyu olmıştır. 

Parlâmentodan güvenoyu alan Hükümeti, 
millî irade mesnedinden mahrum bir hükümet 
olarak nitelemek, Parlâmentonun Hükümete 
güvenoyuu vermiş gruplarını ve üyelerini mil
lî iradeyi temsil etmek saymaktan farksızdır. 

Biz, Türk Milletinin Ekim 1969 seçimleriyle 
bu kutsal çatının altına milletvekili olarak 
gönderdiği bütün sayın üyeleri, Anayasamıza 
göre milleti temsil baikımıdan tam yetkili say
maktayız. 

Aksi bir düşünce kendimizi de, Büyük Mec
lîsi de inkâra varır, 

ıSaym Demircl'in ve grup arkdaşlarmm, 
iSaym Ecevit'in ve grup arkadaşlarının, Sayın 
Feyzioğlu ve grup arkadaşlarının millî irade 
temsilcisi oldukları inancı yok olmamışsa, bu 
grupların verdikleri güvenoyu asla münakaşa 
edilemez ve Melen Hükümetine münhasıran 
Hükümet üyelerinin kişilikleri ve Hükümetin 
partilerüstü niteliği açısından bir zaıf da yük-
letilemez. 

Böyle bir hükümet kuruluşumu tavsibetme-
yen millî irade temsilcilerine düşen görev, gü
venoyu vermemekten ibaret kalır. 

Bir taraftan millî iradenin temsilcisi oldu
ğumuzu söyleyeceğiz ve medenî cesaret konusun
da kimseden geri olmadığımızı ilân edeceğiz, di
ğer taraftan da güvenoyu verdiğimiz Hükümeti, 
millî irade mesnedinden yoksun bir topluluk ola
rak suçlamaya kalkışacağız. Devlet ve hukuk ha
yatına böyle bir tutumun anlamı olamaz, aziz 
arkadaşlarım. (M. G. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri). 

Başbakanlık bütçesi münasdbetiyle rejimin 
kaderini gölgeleyen bir sakat düşünceye daha 
değinmek zorunluğıınu hissediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 
Türkiye bâzı siyaset adamlarımızca zaman 

zaman üstü açık ve kapalı bir şekilde söylendiği 
gibi olağanüstü şartlara 12 Mart Muhtırası ile 
girmiş değildir. Tam aksine, olağanüstü şartlar 
altına sürüklendiği, için, yani kanun hâkimiyeti 
kaybolduğu, meşru otorite kökünden sarsıldığı, 
anarşi alabildiğine yaygınlaştığı, çok daha vahim 
olarak- Devlet ve millet varlığı tehlikeye düştüğü 
için, milletin kaderiyle ilgilinmesi zorunlu ve 
görevi olan Silâhlı Kuvvetler adına muhtıra ve
rilmesi bir emrivaki teşkil etmiştir. 

12 Mart sonrasını şikâyet konusu yaparken 
11 Mart ve evvelinin şartlarını özler görünmemi
zin imkânı olmayacağını da hatırdan çıkarma
mak zorunluğundayız. 

Olayların gelişmesi içinde 6 yıl müddetle ik
tidarı tek başında elinde tutmuş olan A. P. söz
cülerinin, kendileri dışında her teşekkülü ve her
kesi suçlayan bir üslûp kullanmaya kalkışmala
rını hayret ve ibretle karşılıyoruz. 

Bir taraftan memleketin olağanüstü şartlar 
içinde 'bulunduğunu kalbul ve teslim edeceksiniz, 
siyasî istikrarın mevcudolmadığmı söyleyeceksi
niz, diğer taraftan da bu istikrarsızlığın kaçmıl-
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maz sonuçlarını, 9 aydır çeşitli güçlüklere rağ-
, men programını izlemeye çalışan bir hükümetin 
omuzlarına bütünüyle yüklemeye kalkışacaksı
nız. 

Bir taraftan Hükümete 7 - 8 üye ile katıla
caksınız, katılmayı kabul edeceksiniz, Hükümet 
programına güvenoyu vereceksiniz, Hükümetin 
hedef olarak ilânettiği normal şartlara geçişi öz
ler görüneceksiniz, diğer taraftan da çeşitli ba
hanelerle Hükümeti yıpratmada yarışa kalkışa
caksınız. 

Sayın milletvekilleri, Melen Hükümeti dar
boğazdan geçişte görev yüklenmiştir. İlân ettiği 
programda uygun davrandığı ölçüde grubumuz 
Hükümete yardım etmeyi vazife saymıştır. Bu
nun yerine, bir başka hükümet teşkili düşünce
sinde olanlar için imkânlar ortadadır. Bizi ilgi
lendiren, sadece rejimin yeni krizlerle sarsıntıya 
uğramamasından ibarettir. 

Bu sözlerimizle bir Hükümet savunması de
ğil, bir rejim savunması yaptığımızı belirtmek 
istiyoruz. 

Melen Hükümetinin yerine Türkiye'yi daha 
süratle ve daha emniyetle normal düzene geçir
mek mümkün olduğunu düşünen bir Parlâmen
to çoğunluğu varsa, bu düşüncelerini şimdiden 
bütçenin tümünün oylanmasında ortaya koyma
larını yürekten temenni ederiz. 

Bu vesileyle Hükümetten üyelerini çekmiş 
bulunan C. H. P.'nin grup sözcüsünün bâzı gö
rüşlerine de temas etmek zorunluğunu elbette 
duyuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hamamcıoğlu, h'?nüz 
Halk Partisi Grup Sözcüsü konuşmadı efen
dim. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkanım, hemen arz edeyim tümü üze
rindeki konuşmaya cevap arz ediyorum efen
dim. 

Memleketin olağanüstü şartlarının gerektir
diği bir sıkıyönetim halen 9 ilimizde devam et
mektedir. 

C. H. P.'nin Sayın Genel Başkanı, sıkıyöne
tim komutanlıklarının kararlarından ve uygula
masından şikâyetçidir. Yasaklanan kitapları söz 
konusu etmekte, sol yayınların suç olmayacağı
nı, teksir makinelarinin suç âleti sayılamayaca
ğını ileri sürmektedir. 

Özellikle, fikir hürriyeti için sınır tanıma
makta, Anayasamızın 20 ve 21 nei maddelerin

deki hükümlerini, Anayasanın bütünlüğünden 
ve 11 nci maddesindeki ilkelerinden ayrı say
maktadır. 

•Millet önünde açık konuşmanın zamanı çok
tan gelmiştir. 

C. H. P.'nin Sayın Genel Başkanına göre; 
meselâ, memleketin teokratik bir idare ile ida
resini isteyen kimseler, hilâfeti geri getirmeği 
düşünen kimseler, bu düşüncelerini diledikleri 
gibi yaymalı mıdırlar? 

Komünist bir dikta idaresini benimseyenler 
diledikleri gibi komünizm propagandası yap
makta serbest mi olmalıdırlar? Sayın Ecevit 
Türkiye'de komünist partilerinin kurulmasını, 
komünizm propagandasının serbestçe yapılması
nı fikir özgürlüğünün bir gereği mi saymakta
dır aeafba? 

141 ve 142 nci maddelerin veya 163 ncü mad
denin Türk Ceza Kanunundan çıkarılması dü
şüncesinde iseler, bu yolda kanun teklifi ver
mekten kendilerini alıkoyan nedir ? 

Sayın Lidere göre, bir gizli beyannameyi 
teksirde kullanılan bir makine suç âleti değil 
midir ? 

Kendisi hukukçu olmasa da, hukukçu arka
daşlarından kolayca öğrenebileceği bu konuyu 
sıkıyönetim komutanlıklarını kusurlu saymak 
için tetkiksiz olarak nasıl ortaya atabilmekte
dir? 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başka
nının Anayasa değişikliği konusundaki sözleri 
de demokrasi anlayışı ile ve bizzat C H. P.'nin 
tutumu ile çelişik değil midir ? 

Geçen yıl yapılan Anayasa değişikliklerinin 
tümüne C. H. P. Grubu müspet oy kullanmamış 
mıdır? Bu sene yapılmakta olan Anayasa deği
şiklikleri arasındaki 4 maddeye C. H. P. Grubu 
müspet oy vermemiş midir ? 

Bir taraftan milletin olgunluğuna inandığı
nızı söyleyeceksiniz, millî hâkimiyeti savunur 
görüneceksiniz, seçim sistemini muhafaza etmek 
temayülünü belirteceksiniz, diğer taraftan da 
Meclisin çoğunluğunu tutucu sayacaksınız ve 
Anayasa değişikliğine oy verenleri suçlamağa 
kalkışacaksınız. 

Bir taraftan sıkıyönetimin içinde olacaksınız, 
seçimlerin zamanında yapılmasını isteyeceksiniz, 
sonra da Anayasanın 74 ncü maddesi sarahati 
hilâfına «Sıkıyönetimde seçime gidilemez» iddi-

| asını ortaya atacaksınız. 
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Aziz arkadaşlarım, Parlamenter rejimler, 
ancak, sorumluluk duygusu taşıyan siyasî te
şekküllerin ve siyaset adamlarının varlığı ile 
arızalardan kurtulabilir. 

Millî Güven Partisi Grubu olarak, siyasî ku
ruluşlarımızı asgarî müştereklerde birleşmeye 
hulûs ile davet ediyoruz. 

Rejimi kurtarmak da, memleketi sonu gel
meyecek maceralara sürüklemek de, her şeyden 
önce bu Yüce Mecliste görev yapan bizlerin tu
tumuna bağlıdır. 

1973 malî yılı bütçesinin Başbakanlık ve bağ
lı kuruluşlarının değerli mensuplarına ve aziz 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yü
ce Meclisi saygıyle selâmlarım. (M. G. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Orhan Birgit, buyurunuz efen
dim. Saat 11,48. 

C. H. P. GRUBU ADINA ORHAN BİRGİT 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Türkiye Cumhuriyeti, bu yasama döneminin 
sonunda 50 yaşını doldurmuş olacaktır. Yeni 
Anayasanın üçüncü dönem milletvekilleri olarak 
son bütçemizi konuşyoruz. Bu dönem, siyasal 
olaylar bakımından yüklü bir dönem olmuştur. 
O'nun fiilen kapanmak durumumda bulunduğu 
sıralarda, geçmişin bir bilançosunu yapmak zo
rundayız. 

Bunun ilki yararı olacaktır. Bir kere, biz
lerden sonra 1973 Ekiminde ebedi Cumhuriye
timizin. ikinci yanm yüzyılının başlangıcımda, 
bu sıralardaki yerlerimizi alacak olanlar için 
uyarıcı bir nitelik taşıyacaktır. İkincisi, her 
halde seçmeniler, geçirilen dört senelik döneni 
(sonumda olayların, kişilerin içyüzünü ve so
rumluluklarını bilmek isteyeceklerdir. Herke
sin ağzımda gevelenen, sakız-edilen «demokra-' 
tik rejim» «Cumhuriyet» gibi sözler 'eğer soruim-
lululkiları, ihanetleri bir sis peresi altına almak 
için söylenmiyorsa, Devlettin de, iktidarın, da, 
igerçefk sahibi olatn vatandaşa hesabın açık se
çik verilmesi gerektir. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir bilançoyu 
Başbakanlık Bütçesinde yapmak istememizin 
huikükî ve siyasî nedenleri vardır. Anayasamı
zın 105 nci mıaddesi şöyle der: «Başbakan, Ba

kanlar Kurulunun Başkanı olarak bakanlıklar 
arasında işbirliğini sağlar ve Hükümetin genel 
(siyasetinin yürütülmesini gözetir». Bu madde 
(bütün Parlamenter rejimlerde olduğu gibi, biz
de de Hükümetin Başbakan etrafımda mahver-
lenldiğini göstermektedir. 

Diğer taraftan, acı bir gerçektir ki, 1969 se
çimlerinden bugüne değin, Meclisin ve ülkenin 
karşı karşıya kaldığı bütün önemli olaylar hep 
birer Başbakan sorunu olarak karşılınıza çıkmış, 
ya da Başbakan ve ona verilen sıfatlar yoluyle 
siyasal hayata etkiler yapmak istenmiştir. 

Bumdan ötürüdür ki, dört yıl boyu, yaşadı
ğımız Parlâmento hayatını, bunalımları ancak 
ibaşbaıkanlarıla onların kişiliği ile mizaçları i e 
anlayabiliriz. 

Sistem iyi ise ve kurallara tam uyulursa, 
ama sözüne ve özüme de uyulursa, yönetimde 
kişiliklerin önemi büsbütün kalkmasa bile çok 
azalır. Bu açıdan kuralların özünün dışına 
çıkış, 1970'te başlamıştır. Birinci Demire! Hü
kümeti düşürüldükten sonra ne olmuştur? Mec
lis çoğunluğunun istemediği bir Hükümet, aynı 
baş ve aynı kadro ile tekrar karşımızla gelmiş
tir. Denecektir İki «bu defa çoğunluk onu ka
bul etti. O halde meselle kalmadı.» 

Çok mesele kaldı arkadaşlar. Bir defa şu 
veya bu şekilde, her güvenoyu alan Hükü
met, mükemmel bir Hükümet sayılacaksa, 
Erim hükümetleri de, Melen hükümetleri de 
daha büyük oranda güvenoyu almışlardır. Bu 
durum karşısında «efendim, bu normal güven
oyu değil. Olağanüstü koşullarda gelen güven
oyu» diyenler de elbette vardır. 

Sayın milletvekilleri, olağanüstü koşullar, 
yalnız toplumda o'l'maz. Bazan de Meclis ku
lislerinde, koridorlarda olur. Açık (konuşalım, 
Demire! Hükümeti Meclise olduğu gibi kabul 
ettirilebilmişse -İkinci Demire! Hükümetini 
kaydediyorum - bu, kulislerde buma müsait mil
letvekillerinin olağanüstü koşullara sokulması 
'ile olmuştur. Böylece Türk siyasî hayatına par-
tilerüstü, yani çıplak gerçek deyimi ile «Par
lâmento - üstü» Hükümet kavramı bu uygula
ma ile girmiştir. 

12 Marttan sonra, sistemin de dışıma çıkıl
dı. Genel siyaset kurallarının da dışına çıkıl
dı. Partilerüstü anlayıp başka, partilerüstü 
Hükümet başkadır. Partilerin varlığı ve düze-
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ni reddedilmeksizin ve İriiçümsenmeksizin «par
tilerüstü anlayış» olur. Ama bunun nasıl ger
çekleşeceğini yine, Hükümet kuruluşunda gö
rev alan partiler kararlaştırırlar. 

Birbirlerini ilk defa tanıyan insanlar bir 
araya getirilerek, solcusu, sağcısı bir araya 
getirilerek, üstelik bir ömızlaşma aranmak-
sızm kurulacak hükümetler elbette tutarlı ola
maz, inandırıcı, kuvvetli1 ve başarılı olamaz, 
uzun ömürlü de olamaz. 

Sayın Melen'ih başarısızlığında böyle bir ga
rip sistem içinde Başbakan oluşunun yanı sı
ra, kişiliğinin de bir ölçüde rolü vardır. Çün
kü, ekonomik ve sosyal bakımdan tutucu bir 
insan, ciddî reformculuğu komünistlik sayan 
bir insan, ciddî reformlar yapması beklenen 
bir Hükümetin sorumluluğu altında bırakılmış
tır. O kadar ki, kendi hükümetlerinin getir
diği mütevazı reformları, o ölçüde bile koru
ma gayreti bize, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
buna düşmüştür. 

Türkiye'de hükümetlerin nasıl kurulacağı, 
kime karşı sorumlu olacağı açıkça yazılıdır. Za
ten rejimimiz de bellidir. Demokratik ve par
lamenter sistemin içimdeyiz. Bu sistemde Par
lâmentoya' dayanmayan Hükümet olamaz. Hü
kümete güvenoyu veren ya da vermeyen her 
milletvekili ve parti, seçmenoyu önünde bu
nun sorumluluğunu taşır. «Ben Hükümete gü
venoyu veriyorum. Ama o benim düşünceleri
mi temsil etmez, icraatından da sorumlu ol
mam» demek, eğer bir siyasî çıkar gereği de
ğilse, herhalde seçmene karşı büyük saygısız
lıktır. O halde bir noktayı beraberce tespit 
edelim. Bugün Başbakan Sayın Melen ise, bu 
Parlâmentonun çoğunluğunun oyunu almış ve 
halen de bu güveni devam ettiriyor olmasın
dadır. 

Bu nedenle de hukuk ve Anayasa açısından 
partilerüstü Hükümet diye bir şey olamaz, yok
tur. Bu Hükümet, basbayağı muhalefeti ile mu
vafakati ile bir normal Hükümettir. 

Sayın Adalet Partisi Genel Başkanı dün İz
mir'de partisinin bir toplantısında «İki yıldır 
ne muhalefetteyiz, ne iktidardayız.» Daha baş
ka bir deyimle «Muhalefette değiliz, iktidarda 
değiliz.» diyorlar. Öyle şey olmaz arkadaşlar. 
Adalet Partisi iki yıl önce tek başına ilkticlarda 
idi. İki yıldır da Erim ve Melen hükümetlerin

de fikirleriyle olduğu kadar, Parlâmentodaki 
ve Hükümetteki sayısiyle de iktidardadır. Bu 
hükümetlerin aldığı her kararda, giriştiği her 
tasarrufta, kabinedeki oylamalarda kalkan par
mak sayısının Adalet Partisi ağırlığında olduğu
nu seçmen elbette bilmektedir. 

Ürün fiyatlarının, taban fiyatlarının azlığın
dan şikâyet eden Adalet Partililer , ama Adalet 
Partisinin Hükümetteki temsilcileri o ölçüdeki 
kararnameyi imzalarlar ve yürürlüğe koyarlar 
ve Adalet Partisinin Meclis Grubu, bu konuda 
açılan gensoruda Hükümetin yanında yer alır. 
Bu bir tercihtir. Bu tercih yapılır; fakat ondan 
sonra «Ne iktidardayız, ne muhalefetteyiz» den
mez. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Hükümet, 
partilerüstü Hükümet Beyefendi. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Partilerüs
tü Hükümet diye bir model dünyada yoktur, 
hukukta yoktur... 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Türki
ye'de var. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, rica ederim 
müdahale etmeyin efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bir defa 
Weimar Cumhuriyeti sırasında oldu, maalesef 
oldu, Hindenburg tarafından getirildi, arkasın
dan Hitler geldi. Bu modeli devam ettirirseniz, 
Türkiye'ye de neyin geleceği sorumluluğunu da 
alırsınız... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sen de istis
mara devam et. Çoğunluk grubu olarak Sayın 
Melen'i destekleyen Adalet Partisi Grubu da, 
«Ben onun icraatını beğenmiyorum» diyemez. 
Derse, kimseyi kandıramaz. Beğenmiyorsan Hü
kümetten çekilirsin. Beğenmeye beğenmeye ola
ğanüstü koşul bahanesiyle Hükümette kalıyorsun. 
güven oyu veriyorsun.. O zaman da seçmenin 
emanetine ihanet ediyor olursun... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Onu seçmen 
bilir. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Hukukî du
rum bu kadar açık, bu kadar basittir. Fakat, bu 
basit hukuk gerçeğinin gerisine saplanan siyaset 
oyunları ise, o derece karışık ve samimiyetsiz
dir. Bunları teker teker ortaya koymadan önce 
hemen belirtelim ki, en kutsal kavramların bile 
siyaset oyunlarına, kulis canbazlıklarına bu den
li alet edildiği bir dönemi, siyaset hayatında 
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bulmak imkânsızdır. Belirli çıkar çevrelerinin 
düşüncelerinin adı da «Atatürkçü düşünce» ol
muştur. Örneğin; bir iş adamları temsilcisi çı
kar ve isteğini, istediği tedbirleri «Bize yara
yanı budur» demez, «Bu tedbir Atatürkçüdür, 
onun için uygulanmalıdır» der... 

CEMAL KÜLAHLI (BuTsa) — Sen de öyle 
istiyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Külahlı, rica ediyorum 
efendim. 

ORHAN B1RG1T (Devamla) — Aynı şekil
de Melen Hükümeti de belli grupların çıkarları
nı desteklemeye yönelmiş tedbirleri, Atatürkçü
lük perdesi altında tartışma dışına çıkartmakta, 
böylece siyasî sorumluluktan kaçmaktadır. Sa
yın Melen'in, siyasî sorumluluğunu maskeleme
ye çalışması bizi ilgilendirmez. Fakat, Türki
ye'nin bozuk düzenini sürdürmeyi kendisine si
yasî kariyer olarak seçmiş bir tutucu siyaset 
adamının, Türkiye'yi yeni siyasî buhranların 
eşiğine getirecek politikasını bütün ömrünü her 
türlü gericiliği ve tutuculuğu yenmek için har
camış 20 nci yüzyılın en büyük devlet adamla
rından birisinin adını kullanarak yürütmeye 
kalkması karşısında daha fazla susamayız. Ne 
Atatürkçülük, ne de onun ve büyük Türk Ulu
sunun ortak güvenini taşıyan Türk Ordusu, Me
len Hükümetinin zaaflarını örtmeye yarayacak 
birer kalkan olarak kullanılamaz. Bu hükümet
lerin tüm sorumluluklarını Atatürk'e ve Türk 
Ordusuna yıkmak, onlara karşı gösterilebilecek 
saygısızlıkların en büyüğüdür. Bu Atatürk'çü-
lük değildir, Atatürk istismarcılığı, Atatürk tah
rip çiliğidir. Bu, Türk Ordusunu korumak ve 
kollamak değildir. Siyaset arenasında ordu is
tismarcılığı, ordu tahripçiliğidir. 

Güven Partisinin sözcülerine bakacak olur
sanız, «Partilerüstü Hükümet biçimi mükem
meldir ve tabiî partiler üstüdür.» Ama bu sa
dece Meclis kürsüleri ve gazete sütunları için 
böyledir. Yoksa Sayın Feyzioğlu meselâ, Göl
cük ilçe kongresinde, «Güven Partisinin prog
ramı o kadar mükemmeldir ki, bugün Hükümet 
programı haline gelmiştir» demekten çekinmez. 
Tabiatiyle bu cümleyi basın özetinde vermekten 
de çekinir. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler, 
«Normal canım» sesleri) Yine aynı biçimde, 
Kayseri'deki bir temel atma törenine, yanma Sa
yın Genel Başkan Yardımcısının, yani bugünle

rin Başbakanını da alarak giden Sayın Feyzioğ
lu, olayları kendi Partisinin hesaplariyle seçim 
bölgesindeki şahsî çıkarları uğruna kullanabile
ceğini açıkça ortaya koymuştur. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bakanlarını, 
milletvekillerini alıp gitmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, rica ediyorum 
arkadaşlar. İstirham ediyorum beyefendiler. Ri
ca ediyorum efendim. Bugün çok sıkıntı çeki
yorum yani. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Kendisim, 
Partilerüstü Hükümetin Başbakanı olarak tak
dim ettirmekten özel bir zevk duyan Sayın Baş
bakan da, Murat taksilerine takılan koç bay-
raklariyle karşılanırken, bu geziyi genel başka
nının siyasal çıkarları açısından kullanmakta, 
onu yalnız bırakmamağa dikkat etmektedir
ler. 

Tabanı Parlâmentodaki Adalet Partisi ço
ğunluğuna dayanan ve bu parti ile ortak görüş
leri paylaşan bu Hükümetin çatısını ve de ka
pısını Millî Güven Partisinin elinde tuttuğu 
artık herkes tarafından bilinmektedir. İdare 
meclisi üyeliklerine yapılan tayinlerden tutu
nuz da, Hükümeti sarsacak en küçük eleştiri 
karşısına, kendi özel üslûbu ile bizzat Millî Gü
ven Partisi Sayın Genel Başkanının çıkmasını 
hesaba katarsanız, bu yargıya hak vermemezlik 
edemezsiniz. Tütün kampanyası mı başlayaeak? 
Hükümet geçen yıllara oranla üreticinin yüzünü 
güldürecek baş fiyat mı tespit edecek? Çatıda-
kiler bu durumu elbette Adalet Partili ortak
larından, masun ortaklarından önce öğrenip, bir 
gün önce bir başkanlık divanı bildirisiyle ve 
sözde Hükümetten istekli olurcasma açıklaya
caklardır. Sonra da, Hükümetin Adalet Partili 
Tekel Bakanına, Millî Güven Partisinin arzusu
nun gerçekleştiğini ilân sırası gelecektir. 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

Böylece bir ortamda ve kendisine has özel 
koşullarda iş başında bulunan Melen Hükümeti
nin icraatından ulusumuzun ve Parlâmentonun 
memnun olduğu söylenemez. Bu icraattan siya
sal ve başka çıkarlar sağlayanlardan gayri, kim
senin memnun olduğu söylenemez. Hele du
run, şu Mart ayı gelsin. 1971 rejiminin özel 
takviminde Mart ayı içinde oilacaMar geçsin, 
Biz de hükümet karşısında vaziyetimizi alalım, 
diyenlerin ise, halkımızın karşısında .ancak ken-
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dilerini aldatmakta oldukları ise kolayca söyle
nebilir. 

Ayalklarının siyaset alanındaki gerçek ıte-
meilılere dayanmadığıını artık bizzat Sayın Baş
bakan da farkındadır. Kendileri de günlerinin 
sayılı olduğunu yakınlarından saklamamakta-
dırlar. Ama bu gerçeğin Milletten (sağlanması 
için, 16 kişilik grubu ile Türk Milletinin Par
lâmentosunda nasıl ve kimilerin çıkarlarına Hü
kümet Başkanlığı yaptığını, vatandaş sormak 
isterse, bu soruları yasaklama kararlan ile 
halktan saklamaktadırlar. Türk - îş Genel Sek
reterinin 7 Şubat günü yaptığı basın toplantı
sı, bu amaçla yasaklanmaktadır. Halikın bildiği 
gerçekleri bir kez daha duymaması zor yolu ile 
istenmektedir. Halktan saklandığı sanılan bâzı 
alaylar, millet kürsüsüne getirildiğinde ise, ıSa-
yın Melen «Olur böyle vakalar» diyebilmekte
dir. Dünyada olmayacak şey yoktur, değerli 
arkadaşlarım. Bir ülkede olmaması kesinlikle 

.istenilen şeyler de belki ol'abilir. Ama bir soruonı-
lu ısiyaseıt adamı, bırakınız hükümıet etmenin 
icaplarını, çağın gereklerini bilse de" bilmese de, 
vücudunda yürek, başında kendi iradesine yön 
verecek bir beyin taşıdığı için, olmaması gere
ken şeyleri nıeşralaştırıreasına, Parlâmento kür
sülerinde «Olur böyle vakalar»' diyemez. Der
se, böyle daha başka vakaları beklemek, önce 
kendisi için bunlar bir sürpriz sayılmamalıdır. 

Ama bu dönem, böyle vakaların ve benzer
lilerinin birbiri aırdında olduğu bir dönemdir. 
UNESCO'nun kitap yılı ilân edilen 1972 yılını, 
Türkiye'nin çaresiz olarak çok satılan kitap lis
telerinde, gangster romaıılarıyle süslediği; bi
lim, sanat ve fikir kitaplarının bir çoğunun ya
kıldığı bir dönemdir. Buraya gelmişken, Sayın 
Hamamıeıoğlu arkadaşımın Cumhuriyet Halk 
Partisi ıSaym Genel Başkanına bu 'kitaplar ko
nusunda yönettiği, bizim de defalarca cevabını 
verdiğimiz bir soruyu bir kez daha cevaplandı
rayım! : 

Sayın Hamamcıoğlu, «Sayın milletvekilleri, 
bu kürsüde Türk kamuoyuna ve dünya kamu
oyuna ilân ediyoruz ki ; Cumhuriyet Halk Par
tisi; 141, 142 ve 163 ncü madde kapsamına gi
ren yazıların yasaklanmasından yana mıdır, 

• değil midir, sorusunu açıkça cevaplandırsın
lar» diyorlar. Diyoruz ki Sayın Hamamcıoğlu 
ve Sayın Millî Güven Partisinin yöneticileri; üye

si bulunduğumuz batı ülkelerinde, özgürlükler 
hangi ölçülerde kullanılıyorsa; Avrupa Konse
yi, Ortak Pazar üyesi olan ülkelerin halkı hangi 
özgürlüklere sahip ise, Türk Ulusu da o ölçü
deki özgürlüklere lâyıktır, kanısındayız. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Cevap de
ğil bu. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Biz batılı 
bir ülkenin fertleri olarak, Türklerin diğer ba
tı ülkelerinin halkına göre, ikinci sınıf insan
lar olduğu kanısında değiliz. Bunu, Türk olma
nın haysiyeti ve şerefi ile bağdaştıranlayız. 
(C. H. P. sıralanndam «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Fransa'da 
komünist partisi var. 

BAŞKAN — Sayın Türkay, rica ediyorum 
müdahale etmeyiniz. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Fransatfa 
komünist partisinin olması serbest değil midir? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendini, 
soru sormaya hakkınız yok. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — .Sayın Tür
kay, batı demokrasisinde yer alınışız. Batı de
mokrasisi... 

BAŞKAN — 'Siz de milletvekilini muhatap 
almayın, Heyeti Umomiyeye hitabedin lütfen, 
Sayın Birgit, siz de Heyeti Umumiyeye hitabe-
diniz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Heyeti 
Umumiyeye hitabediyorum. 

Batı demokrasisine bağlı ülkeler açıkça ko
münist sisteme karşı yer almışlardır; Avrupayı 
komünizmden korumak için, komünizm tehdi
dimden koruımak için. Ama reçetelerini, fikir
leri yasaklayarak, kitapları yasaklayarak bul-
ım/uyorlar. Onun içindir ki... 

H. AVNİ KAVURMACIO&LU (Niğde) — 
Her milletin kendisine göre reçetesi vardır. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Onun için
dir ki, reform tedbirleri alıyorlar. (A. P. sırala
rından «Bu cevap değil»1 sesleri) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sapık 
fikirler bu silâhtan da büyük değildir. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler «sen hastasın» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, rica ediyorum 
efendim. Müdahale etmeyiniz. 

ORHAN BİRGİT (Devamal) — Her mille
tin reçetesi olur, diyorlar. Biz de diyoruz ki, 
Türk Milleti diğer Avrupa ülkelerine göre 
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ikinci sınıf insanlar değildir. (A. P. sıraların
dan gürültüler, C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Birinci sınıf
tır. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, iki dakikanız 
kaldı, hatırlatmak isterim. 

ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — 20 dakika
mın dolmasına mı efendimi? 

BAŞKAN — 20 dakikanızın efendim. 
.ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Evet, sonra 

10 dakikamı var, belki kullanırını bu süreyi in
şallah. 

BAŞKAN — Siz buyurunuz. l'ö dakikanız 
ayrıca düşünülecek. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Eski parti
sinde iken, bugünkü parti arkadaşları nı aşırı 
'soda >eğilmekle suçlayacak kadar evhamı duyan 
'bir kimseye, çağımızın 'gerçeklerini anlatabil
mek, hele şu sınırlı süre içinde, imkânı olmadı
ğımı bilmiyor değiliz. Ama çağın gerçeklerine 
çevrilen sırtların, demokratik batı dünyasında 
ülkemizin üstüne nasıl ve ne büyük bir şüphe 
gölgesi düşürdüğünü, Sayın Başbakan her hal
de selefini Avrupa Konseyi İnsan Plakları Mah
kemesine seçtiremeımekle olsun, anlamış bulun -
malıdır. Sayın Erim, bir hukuk profesörü idi. 
Avrupa Konseyinde yıllarca bulundu. Bu 'mah
kemede de ülkemizi temsil etti. ;Son seçimlerde 
diskalifiye olması, kişisel yeteneksizliğinden 
değiıl, balyoz harekâtlarına olan düşkünlüğün
den doğdu. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) ISayıın Melen'in böyle 'seçimlere girme nite
liğine sahibolimadığını biliyorum. Ama gelecek 
kuşakların batı dünyasında insan haklarına 
saygı açısından kendisini nasıl bir ölçü ile de
ğerlendireceğinden de şüphe etmiyoruımi. 

Varsın Sayın Melen, önce kendisine, sonra 
da partidaşlarma moral vermek için, «Hüküme
tinin gıpta edilecek ölçüde başarılı olduğunu»1 

Senato kürsüsünden söylesin. 

O, Ankara Toptancı Halinde sırf televizyon 
ve radyo için yaptığı teftişi unutmuş görünü
yor. Ama halk, her gün fiyatların kimlerin ya
rarına arttığını gördüğü için, (Sayın Melen'e 
gıpta etmiyor; susuz, elektriksiz kalan sanayi
ci, esnaf gıpta etmiyor. Hakları her gün biraz 
daha elinden alman işçi gıpta etmiyor. Tevek
külü bırakıp, insanca yaşama azaminde olan köy

lü gıpta etmiyor. Eline kelepçe vurulan gazete
ci gıpta etmiyor. Çocuklarından uzak kalmış 
anneler, babalar, eşler gıpta etmiyor Sayın Me
len'e. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Anarşist
lere, komünistlere vuruluyor kelepçe. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Anarşistler 
de gıpta etmiyorlar, değil mi? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Batılı, öz
gürlükçü ve çoğulcu gerçek demokrasiye âşık 
insanlar, hangi ulusun insanları olurlarsa olsun
lar, gıpta etmiyorlar Melen'e ve Hükümetine. 
Hattâ, Türk insanının bu inançlara olan içten 
bağlılığını bildikleri için, totaliter ülkelerin si
yasetçilerin bile kendisine gıpta edeceğini san
mam. Nasıl zor durumda ve gerçeklere kargı 
Hükümet ettiğini, etmeye çalıştığını bildikleri 
için gıpta edemezler Sayın Melen'e... (A. P. sı-
raOarından gürültüler) 

GÜNGÜE HUN ('Sakarya) Cezaevlerine sa
dece anarşist-er sokuluyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın ar

kadaşımı, cezaevlerine sadece anarşistlerin so
kulduğunu zannediyorsanız, hayal ediyorsunuz. 
Bir Sabahattin Eyüboğlu, Türk fikir hayatının 
en önemli adamlarından biri idi. 

BAŞKAN — S a y ı n Birgit bir dakika... Sa
yın Güngör Hım rica ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Cezaevi
ne ıgirdi, beraet etti. Ama kalp sektesinden öl
dü. Sizin gibi düşüncelerin sahibidir onu öldü
renler... (A. P. sıralarından gürültüler) 

AHMET BULDANDI (Muğla) — Haydi be 
sende... (C H. P. sıralarından gürültüler, «iSa-
yın Başkan, hatibi konuşturmuyorlar» sesleri) 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sus Buldanlı, sus. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Biz seni de 
biliriz. 

BAŞKAN — Sayın Birgit rica ediyorum. 
Sayın Güngör Hun. 

Bir dakika Sayın Birgit. 
Muhterem arkadaşilarını, çolk rica ediyorum. 
HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Senin de 

ne olduğunu biliyoruz. 
BAŞKAN •— Saym Tünkay, ben rica eder

ken, tekrar ricamı ihlâl edici mahiyette müda
halede bulunuyorsunuz. Hatip rahatça konuşa
cak. 
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GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Cezaevlerine 
sadece anarşistlerin sokulduğunu sen de bili
yorsun. 

BAŞKAN — Takviyeye de ihtiyacını yok. 
Siz de lütfen oturunuz. 

ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Cezaevleri
ne sadece anarşistlerin sokulduğunu biliyor
muş. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Senin ele ne 
olduğunu biliyoruz. 

ORHAN BiRGİT (Devamila) — Sen bilir
sin. 

BAŞKAN — Rica ederimi Güngör Hun; Sa
yın Birgit rahatça konuşacak. Çok rica ederim. 
çok rica ediyorum, sureti katiyede müdahale 
otrnıeyeceksiniz.. İstirham 'ediyorum'. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın 
Başkan, hatip bu konuşmayı yapamaz. Cezaev
lerine girmiş anarşistlerin müdafaasını kimse 
yapamaz. 

BAŞKAN — Mümkün değildir efendim. 
Oturunuz, etmiyorum, etmiyorum. 'Sayın Birgit, 
Sayın Birgit... 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın 
Başkan, mahkeme eleştirilerine devam edemez, 
dayanak yapamaz.. 

BAŞKAN — Yapar efendim. Onun takdiri 
bana aittir. Rica ediyorum beyefendi. Oturu
nuz efendim, sinirlendirmeyiniz. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın 
Başkan, bu konuşmayı yapamaz. Kesinleşmiş 
mahkeme kararlarını burada dolaylı da olsa 
cloştiremez.. («Gürültüler») (C. H. P. sıraların
dan, «Otur Aybar, otur»1 sesleri) 

BAŞKAN — Beyefendi, oturunuz rica edi
yorum, sükûnet bulunuz (devamlı gonk vurma
lar) 

ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Kesinleş
miş hükümlerden bahsediyorum Sayın Aybar.. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit... 
ORHAN BÎRGÎT (Devamila) — Kesinleş

miş hükümlerden bahsediyorum, benim korkum 
yok. (Gürültüler) Kesinleşmiş hükümleri eleş
tir m elk... 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayım Birgit... 
Sayın Esat Kemal Aybar, bir sözünüz varsa ba
na söyleyin lütfen. Hatibe sataşmayınız. Rica 
ederim, susunuz, oturunuz... Oturunuz beyefen
di... Sayın Birgit, söz müddetiniz hitama ermiş
tir.. Ya, müddetinize ilâve edeceğimi.. 

— İ219 

18 . 2 . 1973 0 : 1 

ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — İlâve edin 
iSaym Başkan.. 

BAŞKAN — îlâve edeceğim. Ona göre de
vam edeceksiniz.. Müddetinize ilâve ediyorum. 
Buyurun (Gürültüler) (Devamlı gonk vurma
lar). . 

ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Aziz arka
daşlarım ; bu demokrasinin bütün verilerine yü
rekten inanmış olan halkımız, kendisine gerçek
ten saygı duyan bir hüktümıeıt ve bir başbakan 
istiyor.. İstiyor M onun mutluluğu için çalışsın, 
onun geleceğini düşünsün.. 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Versinler 
hükümeti müdafaasını yapalım. 

ORHAN BÎRGÎT (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri; Cumhuriyetin 5t) nci yılına doğru 
yaklaşıyoruz. Atatürk; Türkiye Cumhuriyetine 
çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak ama
cını (göstermiştir. Çağdaş uygarlık bir bütün
dür. Özgürlük anlayışıyile kitaibı da düşünceye 
saygısıyle insana ve insan onuruna verdiği de
ğerle bir bütündür. 

Öyle anlaşılıyor ki, Cumhuriyetin 50 nci yıl
dönümüne susuz şehirlerle, enerji yetersizliğin
den çalışamayan fabrikalarla, emeğinin karşı
lığını allamayan köylü ve isçilenle, pahalılık 
kıskacı içinde' bulunan dar gelirlilerle, yerle
rinden yurtlarından savrulmuş sayısı milyonla
ra varan işsizlerle, alfabeyi öğretmek imkânını 
bulamadığımız milyonlarca yurttaşla giriyoruz. 

Dileriz ki, hiç olmazsa Cumhuriyetin 50 nci 
yılma girerken, gençleri suçlanan, aydınları 
küstürülen, öğretmenleri kıyılan, herkesin bir
birine kuşku ve korku ile baktığı ezik ve yılgın 
bir toplum durumunda olmayalım. Cumhuriye
tin 50 nci yılına, kitaptan, düşüncelden korkan 
bir toplum damgasını alnımızdan silerek gire
lim. 

Ataitürkümüzün sağlığında, Cumhuriyetimi
zin 1*0 ncu yılında yayınlanan kitapları 50 nci 
yılında (toplattırmaya kalkışmadan girelim. 

İktidarda bulunanlar gibi düş'ünımıayi red
dettikleri için, insan haklarına saygılı olduk
ları için demokratik hakları kollamaya kararlı 
oldukları için insanları, yargı organlarını, üni-
vers'iteleni, siyasî partileri suçlamaktan vazge
çerek girelim. 

Bütçesini eleştirdiğimiz bu hükümettin bun
dan sonraki ömrü bizi fazla ilgilendirmiyor de-
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ğerli milletvekilleri, yeter ki genel secimler za
manında yapılısın ve geçerli demokratik hükü
met sistemi işlemeye başlasın. Biz, genel «seçim
lerin ve o seçimlerde tezahür edecek halk ira
desinin önünde saygı ile eğiliyoruz. 

Bu vesile ile de Sayın Hamdi Hamamcuoğflu' 
na da arzı cevap etmiş oluyorum. 'Sayın Genel 
Başkanımızın dün burada yaptığı konuşmada, 
Parlâmento çoğunluğunun tutucu olduğunu 
söylemesini, «halka ikarşı bir saygısızlık» olarak 
nitelendirdiler. Biz bir gerçeği' ifade ediyoruz 
ve diyoruz ki, Türk halkı o kadar çabuk ilerle-
mıektedir ki, bâzı politikacıların onunla ilişki 
kurmada geride kaldığı görülmektedir. 

Bunda 'belki bu ara rejimin de rolü vardır.. 
(A. P. sıralarından «anlaşılmayan mlüdahale-
ler»). Yoğun Meclis çalışmalarından halkın ara
sına girememenin de rolü vardır... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hakkı 
müdafaa ediyor sanki.. 

ORHAN BÎRGİT (Devamla) — Ama ger
çekten serbest, gerçekten özgür bir ortama izin 
veriniz, böyle bir ortamda seçime gidiniz, (mil
letin olgunluğunu göreceksiniz. 

Değerli arkadaşlarıım>; beni dinlediğiniz için 
hepinize teşekkür eder ve saygılarımı sunar
ken, burada bir noktayı daha Yüce Meclisin tu
tanaklarına geçinmeyi bir görev biliyorum. 

Benim, Millî Güven Partisinin zihniyetine 
yaptığım eleştirilerime, Adalet Partili arkadaş-
larıımfln gönüllü vekil olarak çıkmaları Melen 
Hükümetini ne ölçüde ve içten destekledikleri
nin bir delilidir, ondan ötesi siyaset pazarının 
boş laflarıdır. 

(Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından, al
kışlar, «Bravo» sesleri) (A. P. ve M..G. P. sıra
larından, «anlaşılmayan mlüdahaleler» gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Kemal Şensoy. Saat 12,15 buyurunuz efen
dim. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA KE
MAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Başbakanlık bütçesi münasebetiyle, Adalet 
Partisi Grubunun görüş ve temennilerini arz 
etmek üzere yüksek huzurlarınızda bulunuyo
rum. 

Hemen ifade etmek isterim ki; Anayasa
mız, kuvvetler ayrılığı prensibini getirmiştir. 

Anayasamızın 105 nci maddesine göre Başba
kan, Bakanlar Kurulunun Başkam olarak Ba
kanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hüküme
tin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Ba
kanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden 
birlikte sorumludur. Bu itibarla müzakeremizin 
konusu, bu esaslar çerçevesi içinde ele alınmak 
lâzımgelir. 

Bir Başbakanı, yargı organının vazife ve sa
lâhiyetleri şumûlü içinde mütalâası gereken ha
dise ve konuların muhatabı telâkki edebilen zih
niyetin hâlâ mevcut olduğu bir ülkede, böyle 
bir açıklama yapmaya mecbur kaldık. İnsan 
haklarına dayalı demokratik cumhuriyet fikri
ne sadık insanların, esasen başka şekilde düşün
meleri mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'nin bugün karşılaşmış olduğu buh

ranın mahiyeti nedir? Süregelen olağanüstü du
rumdan doğan geçilmesi için ne yapmak: gere
kir?. Şu ana kadar katedilen mesafe, bizi han
gi noktaya getirmiştir ve hangi noktaya götü
recektir? 

Burada salim bir neticeye varabilmemiz için, 
evvelâ teşhiste birleşmemiz gerekmektedir. Ola
ğanüstü halin devamlı surette olağanüstü ted
birlerle izalesi fikrini benimsersek, insan hakla
rına dayalı demokratik cumhuriyet idealinden 
vazgeçmek gibi vahim bir duruma düşeriz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 12 Mart öncesi 
Türkiye'de cereyan eden hâdiseler sebebiyle, 
devrin Başvekili AP Genel Başkanı Sayın Sü
leyman Demirel'in, bu hâdiselere koyduğu teş
hisi kısaca tekrarlamak istiyorum. Bu teşhis 
şudur : 

«Türkiye'de kapalı veya açık surette cere
yan eden hâdiselerin kökü dışardadır. Beynel
milel komünizm teşkilâtı Türkiye'de de bir tat
bikat hareketine girişerek cumhuriyetimizi te
melinden yıkmak istemektedir. Üniversite olay
ları, masum talebe hareketleri değildir. Anarşik 
olaylar milletlerin hayatında yeni de değildir. 
Ve hâlen dünyanın diğer ülkelerinde bu kabil 
olaylar cereyan etmektedir. Fakat hiçbir millet, 
bu olayları sebep göstererek demokrasiden vaz
geçelim dememektedir. Gelin el ele verin başta 
Anayasa olmak üzere, cemiyetler, üniversiteler 
kanunlarında vesair mevzuatımızda bugünkü 
anarşik ortamın doğuşuna imkân hazırlayan hü-
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kümleri değiştirelim, boşlukları dolduralım; I 
yeni hükümler getirelim ve bunları yaparken 
de, cumhuriyeti savunmaktan vazgeçmeyelim.» 

İşte değerli arkadaşlarım; Sayın Demirel, 
bunları söylüyordu. Ve esasen, Adalet Partisi 

" 1969 Seçim Beyannamesinde de aynen, «Bâzı 
demokratik rejimlerde Anayasa dışı amaçlar 
güden faaliyet ve propogandalara cevaz verildi
ği halde, diğer bâzı demokrasilerde Anayasanın 
getirdiği temel esaslara karşı siyasî mücadele 
kabul edilmez. Türk Anayasasında devletin te
mel. düzenine karşı mücadeleyi kabul etmeyen ve 
siyasî mücadeleyi ancak bu temel esasların 
çerçevesi içinde mümkün gören Anayasalardan 
bir tanesidir. Anayasamızın, devletin temel dü
zenine karşı mücadeleyi reddetmesine rağmen, 
memleketimizde bugün başta komünizm olmak 
üzere çeşitli Anayasa dışı cereyanlar, bazen ör
tülü bir şekilde, bazen de açıkça propoganda ve 
siyasî faaliyet alanına girebilmişlerdir. Bunun 
çeşitli sebepleri vardır. Bu sebeplerden biri, 
Anayasa dışı cereyanların muhtevasını iyice bil- I 
mek ve tespit etmek durumunda olan bâzı mer
cilerde yapılan yorumların hatalı oluşu ve bâzı 
hallerde de kanunların ve bunların yorumlan
masının yeterli olduğu alanlarda suçların taki
binde etkili ve çabuk bir mekanizma bulunma
yışıdır. Anayasanın 8 yıllık uygulaması sırasın- I 
da görülen bu aksaklıklar, onun dayandığı te
mel ilkelerden değil, bu ilkelerin yeterince tat- I 
bikata intikâl ettirilmeyişinden doğmaktadır. I 
Bu durumda AP, Anayasanın dayandığı temel 
ilkeleri korumak amacıyle, Anayasada bâzı ıs
lâhatın yapılması zarurî görülmektedir.» diye- I 
rek ve bu görüşünü tabiî olarak Hükümet prog- I 
ramına da intikal ettirerek, meseleyi ananok- I 
tasından yakalamış bulunuyordu. I 

Muhterem milletvekilleri, işte anarşik olayla- I 
rın patlama istidadı gösterdiği günlerde Adalet I 
Partisi meseleye bu şekilde kesin teşhisini ko- I 
yarken, bu teşhiste birtakım politik ve ideolo- I 
jik emellerle birleşmek istemeyenlerin kimi 
«Anayasanın kılma dokunamazsınız. İktidarı 
terkedin, üç ay içinde herşey düzelir» diyor; 
kimi, «Masum gençler edebiyatı» sarhoşluğu 
içinde «yakarım, yıkarım» tehditlerinde bulu
nuyordu. I 

Reaksiyoner bir anayasa olan 1961 Anayasa
sı aslında, yürütme organını etkisiz bir hale | 
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getirmişti. Mesuliyetti ve fakat salâhiyetsiz bir 
icra mekanizması, çekilen sıkıntıların mühim 
sebeplerinden biri olarak görünüyordu. Birta
kım meşum mihraklar kızıl Rus örgütlerini kö
rüklüyor, millî irade düşmanlarına geniş yollar 
açıyordu. 

işte değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi bu 
sıkıntılı günlerden geçerek 12 Mart muhtırası
na geldi. 

12 Marttan sonra kurulan hükümet, Adalet 
Partisinin koalisyon hükümetine iştirak olarak 
değil, tamamen yeni hükümete üye verme anla
mında katıldığı bir hükümettir. Daha doğrusu 
bu hükümet nevi şahsına münhasır bir hükü
mettir. 

Muhterem milletvekilleri; Sayın Erim'in 
başkanlığında kurulan 1 nei hükümet, büyük id
dialarla işe başladı. 12 Mart öncesi Türkiye'de 
cereyan eden hâdiseleri Adalet Partisi'nin kud
retsizliğine bağlayan Başbakan, tevali eden, 
şiddetini daha da artırarak tevali eden olaylar 
karşısında şaşkına dönüp, «Bu mesele hiç de re
form meselesi değil, Anayasa meselesidir. Bu 
Anayasa, bu memleket için lükstür, mutlaka de
ğiştirilmelidir. Şayet değiştirilmez ise, emaneti 
sahibine iade eder, giderim.» diyerek, bidayette 
Adalet Partisinin koyduğu teşhise iştirak et
mek mecburiyetinde kalıyordu. 

Adalet Partisi ise, muhterem arkadaşlarım 
engin vatanperverlik duyguları içinde kendileri
ne yardımcı olmakta devam ediyordu. Netice ne 
oldu? Hepimizce malûm. Bunu bir sitem olsun 
diye söylemiyorum, bilâkis geç de olsa doğruyu 
görenlere, hakikati kabul edenlere, sadece şük
ran vesilesi bulmuş oluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, reform fikri, Ada
let Partisinin var oluş felsefesinin temelinde 
yatan bir fikirdir. Kalkınan memleketler ıslahat 
fikrinden vazgeçemezler. Millete ıslahat vaad 
ederek, bunları seçim beyannamelerimize ve Hü
kümet Programlarımıza koyarak ve bunların bir 
kısmını zaman ve mekân hudutları içinde tahak
kuk ettirdik geliyoruz. Adalet Partisini reform
ların karşısında göstermek, en hafif tabiriyle in
safsızlık olur. Ama, bizim ıslahat fikrimiz ideo
lojik yönü olan herkesin her sabah aklına esen 
ıslahat fikri değildir. Aziz milletimizin menfa
atlerine uygun, halkımızı huzura ve refaha götü
recek, içtinabı mümkün olmayan ıslahat fikri-
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dir. Bundan dönmemizi hiçbir kimse bizden is
teyemez ve benimsemediğimiz ıslahat fikrini 
bize hiç kimse kabul ettiremez. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız, her 
müessesenin yerini ve çizgisini tayin ve tespit 
etmiştir. Bu müesseseler yetki ve selâhiyet hu
dutlarını aşarak, yer ve çizgi değiştirmeye baş
ladıkları ve bunlara çare bulunamadığı zaman 
zeval demokratik cumhuriyetin zevali mukad
der olur. İşte aziz milletimiz, Parlamentosuyla, 
şanlı ordusu ile ve diğer müesseseleriyle el ele 
vererek bugün içinde bulunduğumuz rejim buh
ranından mutlaka en az zararla çıkacaktır. 

Bir zamanlar ufuklarında güneş batmayan 
ülkelere hükmetmiş büyük Türk Milleti, 3,5 ka
nı bozuğa boyun eğmeyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, müsaade buyurursa
nız kuvvetli ve inandırıcı hükümet telâkkisine 
kısaca temas etmek isterim. 

Demokrasi ile idare edilen ülkelerde her 
kuvvetin meşru bir kaynağı vardır. Bizde de 
Anayasamız, 4 ncü maddesi ile «Hiçbir kimse ve 
organ, kaynağını Anayasadan almayan bir dev
let yetkisi kullanamaz.» hükmünü getirmiştir. 

Kuvvetli ve inandırıcı hükümet, demokratik 
parlamenter sistem icabı, millî iradeye dayanan 
hükümettir. Aksi takdirde bu kuvvet ve inan
dırıcılık izafî bir değer taşır, fizik bir hüviyete 
bürünür; üstün kuvvet, daha üstün kuvvet gibi 
sonu alınamayacak mefhumları davet eder. O 
zaman rejimin adı ela değişir. Gerçek bu olma
sına rağmen fevkalâde şartların icabı ve büyük 
bir vatanperverlik duygusu içinde, son modeli
ne dahi evet dediğimiz 12 Mart sonrası hükü
metler, kendilerine verilen güven oylarını çok 
iyi değerlendirememek şanssızlığına uğramışlar
dır. 

Bazen ufukları simsiyah gösteren, bazen gıp
ta edilecek icraat yaptığını iddia eden ve bazen 
de birtakım güçlerin gölgesine sığınmış görün
tüsünü veren Sayın Melen, şeamet tellâllarının 
cüretini artırmaktan başka hiçbir şeye yarama
yacak bir tutum ve davranışlarına artık son 
vermelidir. 

Sayın Melen'in vatansever bir insan oldu
ğundan kimse şüphe edemez ama tekraren ifa
de etmek isterim. Müphem konuşmaları ile sı
kıntı yaratmaktadırlar. Böylece büyük Türk 
Devleti mühim meseleleri halledemez görüntü

süne sokulmak istenmektedir. Konuşmalar, be
yanlar, tutumlar, vazıh ve anlaşılır olmalıdır. 
Böyle olmazsa buhran devam eder hattâ devam
da acaba fayda mı umuluyor şeklinde sualler 
soranlar çıkabilirler. 

Sayın Melen, siyasî hakların iadesi konusun
da tavsif ettiğimiz tutumunun bir örneğini ver
miştir. Bu meselenin burada derinleştirilmesine 
gönlüm razı olmuyor. Yalnız şu kadarını söyle
mek isterim ki, siyasî hak eşitliğinin sağlanma
sı Adalet Partisinin yürekten benimseyip ge
tirdiği bir husustur. 1960 İhtilâli neticesinde 
seçilme hakkını kaybetmiş bulunan insanlara 
bu haklarını iade etme yolunda Adalet Partisi
nin sarfettiği gayret ve vâsıl olduğu netice her
kesçe bilinmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, son günlerde Hü
kümet, Türk parasının değeri üzerinde ehemmi
yetli bir karar almış bulunmaktadır. Türkiye' 
de paranın dış değerinin ayarlanması ilk defa 
vâki olan bir hâdise değildir. Ancak, şunu be
lirtmek isterim ki, Cumhuriyet devrinde 
yapılan müteaddit para operasyonları için
de en başarılı, 10 Ağustos 1970 operasyo
nu olmuştur. Bu operasyonla birlikte alınmış 
olan serî tedbirler sayesinde transfer gecikme
lerinin süratle bertaraf edilmesi, fiyatların ân i 
yükselişlerinin önlenmesi; ihracat, işçi ve diğer 
döviz gelirlerinin artması mümkün olabilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 10 Ağustosta Türk 
parasının yeni paritesi tespit edilirken, ananevî 
ihraç kalemlerimiz bu paritenin bir miktar al
tında tutulmuş ve zaman içinde paranın yeni 
dış değerine yükseltileceği ifade olunmuş idi. 
Bu tedbirle o zamana kadar 1 dolar, 9 lira ola
rak muamele gören tarıma dayalı ananevi ih
raç ürünleri ihracatında 1 dolar, 12 lira olarak 
tespit olunmuştu. Bununla tarım ürünlerimizin 
ihraç- şanslarını artırmak, üreticinin eline eski
sine nazaran % 30'un üstünde fazla bir gelir 
sağlamak temin olunduğu gibi, fiyatların sürat
li yükselişi, para arzının hızlı artışı ve dola-
siyle ortaya, çıkabilecek enflâsyonist tezyikler 
önlenmiş olmakta idi. O zamana kadar 9 lira 
olan normal döviz kurunun çok üzerinde çeşitli 
himaye tedbirleriyle korunarak ihracedilmekte 
olan sanayi ürünleriyle tespit edilen yeni kur 
sayesinde bir denge sağlanmış olmak ta idi. Ni
tekim, devrin Sayın Başbakanı bu kararların 
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almışını takibeden günlerde ananevi tarım ürün
lerinin ihracatı için tespit edilmiş olan bu ikinci 
kurun en fazla iki yıllık süre içinde tedricen, 
kademeli olarak kaldırılacağını ve iç fiyatları 
tazyik etmeksizin, yukarıya itmeksizin tarım 
ürünleri hakkında da aynı kurun uygulanaca
ğını ifade etmiş idi. 

10 Ağustos 1970 tarihinde alman seri, karar
ların dikkatle uygulanması, 1971 yılının ilk üç 
ayından sonra ihmal edilmiş, kısmen bertaraf 
edilmiş olmasına rağmen, tesirlerini günümüze 
kadar sürdürmüş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, dış tediyelerde 
bugün sahibolunan kolaylık, rekor seviyede ol
duğu belirtilen döviz rezervleri, bu tedbirlerin 
her şeye rağmen hâsıl ettiği neticelerdir. An
cak, şayet diğer tedbirlerin uygulanmasındaki 
dikkat ve süreklilik sürdürülebilseydi, bugün 
herkesin şikâyet konusu olan, bütün vatandaş
ları taciz eden süratli fiyat artışlarıyle karşıla
şıl mazdı. 

Aynı şekilde bu operasyonun sağladığı im
kânlar, son iki sene içinde başlangıçta planlan
dığı şekilde kullanılabilseydi, bugün Türkiye 
sanayileşme yolunda bulunduğu noktanın çok 
daha ilerisinde olurdu ve bu merhalede şimdi 
ürkerek hatırımıza getirmek istemediğimiz, ya
kın gelecekte yeniden döviz dar boğazına gir
mek endişelerini hissetmezdik. 

Muhterem arkadaşlarım, burada yeni yapı
lan operasyon üzerine Hükümetin dikkatini 
ehemmiyetle çekmek isterim. 

Adalet Partisi olarak, Amerikan dolarının 
%10 devalüasyonunu müteakip Türk parasının 
eski değerini koruyamayacağı fikrindeyiz. Bu 
itibarla, paramızın değerinin % 10 düşürülüşü, 
kaanatimizee tabiî ve gerekli bir neticedir. 

Yalnız, Saym Maliye Bakanının, Türk para
sı değerinin dolara göre sabit tutulduğunu be
lirten beyanını, özellikle Devlet radyoları, Yu
goslav dinarının % 10 devalüe edildiği habe
riyle yanyana ilân ederken paramızın değerinin 
sabit tutulduğu anlamındaki ifadeyi garip bul
duğumuzu üzülerek beyan etmek izteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, Amerika'nın yaptı
ğı nasıl devaüasyonsa, israil'in, Yugoslavya'nın 
yaptığı nasıl devalüasyonsa, bizim yaptığımızın 
adı da devalüasyondur. Kararı isabetli bulduğumu
zu ifade etmekle beraber, Maliye Bakanının bu ka

rar yüzünden fiyatların ancak %1 nispetinde yük
seleceği görüşünü paylaşamıyoruz. Ayrıca, yine 
para ayarlamasının yatırımlara, sanayileşme gay
retlerimize, finansman ihtiyaçlarımıza, üretim 
maliyetlerimize vaki tesirlerinin ne olacağı ve bu 
tesirleri plân hedeflerini engellemeyecek şekilde 
izale edecek tedbirlerin ne olduğu meçhıüümüz-
dür, 

BAŞKAN — Saym Şensoy, 1 dakikanız var, 
diğer kısmı saatinize ilâve ediyorum. 

A. P. GRUBU ADINA KEMAL ŞENSOY 
(Devamla) — Peki, Saym Başkan. 

Değerli milletvekilleri, bir para operasyonu 
yapıldığı zaman, daha nelerin düşünülmesi ge
rektiği, ne gibi tedbirlere zaruret duyulacağı 
hakkında en mükkemel misali, 10 Ağustos 1970 
tarihli Resmî Gazetede çıkan kararlarda bulabi
leceğini, Hükümetimize hatırlatırım. 

Bu meseleyle yakın ilgisi olan ve yeni sayıla
bilecek iki Hükümet tasarrufu üzerinde de dur
mak isterim. 

övünerek ifade ettiğimiz döviz rezervlerinin 
net miktarları Hükümetin malûmudur, önümüz
deki yıllarda ithalâtımızın artış temposu, yatırım 
gerekleri olan döviz ihtiyacı yine Hükümetin ma
lûmudur. 

Bu veriler karşısında sahıbolduğumuz veya 
üzerinde tasarruf edebildiğimiz yabancı paralar
da süratli bir azalmayı doğuracak kararları şüp
he ile karşılıyor ve isabetli bulamıyoruz. 

Konvertibl hesapların kısa süre içinde tasfi
yesini öngören kararların ihtiyaçlarımızı ve ger
çekleri dikkate alarak yeniden gözden geçirilmesi 
lüzumuna inanıyoruz. Yine bunun gibi, son bir 
hafta içinde çıkarılmış olan ve banka faizlerinin 
ucuzlatılmasına müteveccih kararların mevduat 
yönünden, orta vadeli krediye tanıdığı tatbik edi
lebilir imkân ve hacım yönünden, özellikle Türk 
parasının değeri yeniden ayarlandıktan sonra 
behemahal gözden geçirilmesi ve gerekli ıslahatın 
yapılması şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım, son günlerin ekono
mik hâdiselerinden bir tanesine daha temas et
mek istiyorum. 

İki seneden beri zaman zaman külliyen inkâr 
edilen, bazen kaidelerinin mühim bir kısmı mev-
coduluğu halde kısıtlı olarak tatbik edilen teş
vik mekanizmasını yeniden kurmak ve yeniden 
bulmak gayretlerini memnuniyetle müşahede 
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ediyoruz. Ancak, plân savunucularının plânı yok 
farzeden, gerçekçi olmayan uygulama formülleri 
her halde Yüce Meclislerin çalışmalarıyla düzel
tilmiş olacaktır. 

Teşvik mekanizmasından kamu - özel ayrımı 
yapmaksızın memleketin bütün kaynaklarının 
kalkınma hareketine çekilebilmesi formülünü 
bekliyoruz. 

Kalkınmanın hürriyet içinde ve âdil gerçek
leştirilmesi çarelerini bekliyoruz. Kaynak israfı
na, zaman israfına ne plânın, ne de Türk mille
tinin tahammülü yoktur. Güven verici, bürokra
siye boğulmamış, âdil bir uygulama düzeniyle 
Türk ekonomisine hareket verilmesini istiyoruz. 
Bu formülleri uzakta ve çapraşık yollarla arama
nın gerekmediği inancındayız. 

Muhterem milletvekilleri, vakit dolmak üzere
dir, sözlerimi bitirmek istiyorum. Tekrar ifade 
•etmek isterim ki, kuvvetin kaynağı millettir. O 
itibarla; hâkimiyet, kayıtsız, şartsız milletindir. 
Siyasî iktidarların günâh ve sevaplarını tartacak 
millî vicdandan başka terazi henüz dünyamızda 
ioadedilmemiştir. 

Bugün vatanın hangi semtine giderseniz gi
diniz, kiminle konuşursanız konuşunuz, vatanda
şı tedirgin, vatandaşı muzdarip bulacaksınız. 
Asırların ihmaline uğramış vatanda, asırlarca 
kendi haline terkedilmiş, idareye iştirak ettiril
memiş, sadece idare edilmiş Büyük Türk Mille
tinin evlâtları, mamur ve müreffeh Türkiye ide
alinin sönmeyen ateşi içinde gözlerini millî ira
denin tecelligâhı Parlâmentoya dikmişlerdir. 
Bizden iyi şeyler bekliyorlar ve dualarını bizden 
esirgemiyorlar. Onlara sırt çeviremeyiz. İnilti 
halindeki sesleri duymamazlıktan gelemeyiz. 
Aksi takdirde bu mukaddes salonu kendimize 
manevî mezar yapmış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, Başbakanlık bütçesinin 
aziz Türk Milletine, Başbakanlığa hayırlı ve 
uğurlu olması temennisiyle A. P. Grubu adına 
hepinize derin saygılarımı sunuyorum. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Samet Güldoğan, buyurunuz efendim. Saat : 
12,40. 

D. P. GRUBU ADINA SAMET GÜLDO
ĞAN (Elâzığ) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeleri; 

«Millet iradesi mi zümre hâkimiyeti mi» mü
nakaşalarının, Martta yapılacak Cumhurbaşkan

lığı seçimi dolayısıyle yoğunlaştığı bir dönemde 
Hükümetin genel siyasetinden sorumlu Başba
kanlık bütçesi üzerinde parti grubumuzun gö
rüşlerini sunmak üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, memleket iki yıldan beri 
olağanüstü şartların partilerüstü hükümetleriyle 
idare olunmaktadır. Devletin varlığına kasteden 
saldırıları defetme inancını kaybetmiş bir ikti
darın bir muhtıra ile bertaraf edilmesinden son
ra işbaşına getirilen hükümetler, olağanüstü 
şartları olağanüstü imkânlarını kullanma şans
larına rağmen Devlet ve ülke güvenliğimiz ba
kımından olumlu sonuçlara varamamışlar, millî 
temayüllere aykırı tutulmaları sebebiyle ulaşa
mamışlardır. 

Birinci ve İkinci Erim Hükümetleri gibi, 
çoğunluk partisinin Parlâmento dışı güçlerle 
sağlanan gönülsüz desteğine Sayın Melen Hükü
meti de başarısızlıklarla dolu defterinin dürül-
mesini beklemektedir. 

12 Mart vakasından itibaren millî ve hukukî 
kaynaklara dayanmayışı, inandırıcılık vasfından 
daha doğarken soyulan hükümetlerden memleket 
meselelesine çözüm beklemek mümkün değil
dir. 

Demokratik Parti Grubu olarak, ülkenin siya
sal, sosyal ve ekonomik hayatını 12 Mart önce
sinde ve sonrasında tehdidi altında bulunduran 
büyük tehlikeleri en ciddî sorumluluk duygusu 
içinde teşhis ve tespit ederek sorumluları uyar
maya çalıştık; fakat üzüntüyle ifade etmek is
teriz ki, ne Devlet temellerinden çökerken olay-
laar âdi zabıta vakaları teşhisi koyan Sayın De-
mireFin, ne de muhtıracı güçlerin bir anda ta
raf sizi aştırarak sahneye çıkardıkları, sol slogan
ları reform adı altında millî bünyemize musallat 
etmeyen çalışan Sayın Erim'i, millî menfaatler 
ve millî irade çizgisine getirmek mümkün olama
dı. Biri işçilerin, öğrencilerin, hâkim ve savcı-
larnı yürüdüğü asfaltlardan kendisi de yürüyüp 
gitti, öbürü bütün çırpınışlarına rağmen hep so
la dönem anaforun cereyanından kendisini kur
taramadı. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Melen Hükü
metini de aynı kader çizgisinin üzerinde görüyo
ruz. Sıkıyönetimin sindirdiği komünist militan
ların Devlet ve ülke bütünlüğümüz için büyük 
bir tehlike olmaktan çıktığını sanmak yanlıştır. 
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Zemine ve zamana göre tavir ve strateji uygula
yan anarşistlerin, ilk fırsatta Cumhuriyeti ve 
millî varlığımızı hedef alan imha politikalarını 
yeniden uygulayacaklarından şüphe etmemek lâ
zımdır. Ekonomik, sosyal ve siyasal meselelerin 
derin huzursuzluklara ve tedirginliklere dönüş
me istidadını taşıdığı bugünlerde asayiş ve huzur 
meselelerini sıkıyönetimin omuzlarına yıkan Sa
yın Melen Hükümetini her türlü kaygı ve ted
birlerden uzak bir anlayışın içinde görmek hiz-
leri memleketin yarını hesabına endişelendir
mektedir. 

Sıkıyöetimin fevkalâde hallerde başvurulan 
bir yönetim biçimi olduğunu büyük bir rahatlık 
içinde Hükümet unutmuş görünmektedir. Hükü
met, arkasını Parlâmento dışı güçlere dayamı-
nın rahatlığı içinde iki yıldan beri askerî idare
nin taşımakta olduğu ağır sorumluluğu devral
ma ihtiyacını hissetmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Melen Hüküme
tinin tedbirlerini, kalkınma ve refah davamız 
bakımından da kifayetsiz görmekte, «Gıpta edi
lecek kadar başarılıyız» iddialarını 12 Mart ön
cesi iktidarının, «Türkiye'yi kaplayan nurlu 
ufuklar ve refah devleti» iddiaları gibi boşlukta 
ve mesnetsiz sayıyoruz. 

İşçi davaları giıbi, köylü ve esnaf davaları 
da askıdadır. Eğitim politikamız bir türlü istik
rara kavuşamamakta, üniversite ve kültür so
runlarımız âcil müdahale beklemektedir. 

Ağır sanayie geçiş teşebbüsleri yarım ted-
'birlerle gelişememekte, böylece tarımdaki nü
fus artışının endüstriye kayışı mümkün olama
maktadır. İstihdam politikamız, artan nüfusun 
•ihtiyaçlarına cevap vermdkten çok uzak gö
rülmektedir. 

Anayasanın değişen maddelerini düzenleyen 
tasarıların Meclislere şevki bugüne kadar 
mümkün olamamış, 12 Mart sonrası hükümet
lerinin bir kurtarıcı olarak sarıldıkları reform 
tasarılarından ancak birkaçı, o da sol kispete 
sokularak ancak kanunlaştırılaıbilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, siyasî haklar konu
sunda bâzı çevrelerin hassasiyetinden bahsede
rek Devlet ve Hükümet Başkanlarının takındık
ları tavrı Anayasaya ve millî iradeye saygı öl
çüleri bakımından tarih elbette ki, ibretle kay
dedecektir. 

Partilerarası Anayasa Komisyonunda üze
rinde 4 siyasî partinin mutalbık kaldığı siyasî 

haklar meselesini hukukun dışına taşan ve Yüce 
Parlâmentoya müdahale intibaını yaratan vakıa 
karşısında bâzı parti başkanlarının da iştirak
leri sağlanarak alman vaziyeti, içinde bulundu
ğumuz rejim buhranlarının bir yenisi ve daha 
da ağırlaştırıcısı olarak ıgörüyor, sorumluları 
uyarmakta sayısız faydalar mülâhaza ediyo
ruz. 

Demokratik Parti Grulbu olaraSk, Erim hükü
metleri gibi Sayın Melen Hükümetini de demok
ratik esaslar ve hukuk kuralları içinde mütalâa 
edemiyor, Ömrünün uzun olması halinde rejim 
buhranlarını devam ettiren âmil olarak görüyo
ruz. 

Yüce Meclise Demokratik Parti Grulbunun 
saygılarını sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamı bitirmiş 
bulunuyorum. Biraz önce Adalet Partisi sayın 
sözcüsünün siyasî haklar konusunda ve partisi
nin bu konuda sarfettiği gayretleri öven beyan
larını Demokratik Parti Grubu olarak mem
nuniyetle karşılıyoruz. 

Siyasî haklar meselesi, Demokratik Parti 
Grubunun ve Anayasa Komisyonunda görevli 
arkadaşlarımızın teklifleri ve Yüce Meclisin bir
likte oylarıyle gündeme alınmış bulunmakta
dır. Ümidediyor ve bekliyoruz ki, bu konuda 
yıllardan beri devam ettirilen istismarlar, yıl
lardan beri birtakım siyasî maksatlara âlet edi
lerek aslında bu ha'klarm sahiplerini derin ız-
tıraplara sevkeden istismar konusu artık bit
melidir. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasî haklar me
selesi Partilerarası Anayasa Komisyonunda 4 
partinin mutabakatıyle Anayasa Komisyonuna 
intikal etmişti; fakat o günlerde genişletilmiş 
Komuta Konseyinin 11 Aralık tarihli açıklaması 
bu mutabakata dahil bulunan siyasî partileri, 
Partilerarası Anayasa Komisyonunda verdikleri 
şeref sözünden dönmelerine kâfi gelmiştir. Ümi-
dederiz ki, Yüce Meclislerin gündemine inti
kal eden bu konu artık siyasî ticaret, siyasî çı
kar metaı olmaktan çıkarılsın ve Yüce Meclis
lerin şanına yalkışır bir ciddiyet içinde sonuca 
bağlansın. 

Yüce Meclise tekrar saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova? Yok. 
Sayın Mehmet Arslantürk, buyurunuz efen

dim. 



M. Meclisi B : 61 18 . 2 . 1973 O ; 1 

Sayın Arslantürk, biliyorsunuz, şahıslar adı
na konuşma yapacak arkadaşların konuşmaları 
10'ar dakika ile kayıtlıdır, lütfen bu gereğe uyu
nuz. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Başbakanlık Bütçesi nedeniyle konuşmanı 
sadece kültür işlerimizi yürüten Devlet Bakan
lığı üzerinde olacaktır. «Millî Eğitim Bakan
lığının işleri çoktur, bu işler öyle bir genel mü
dürlükle hattâ müsteşarlıkla yürütülemez. Öyle 
ise makamlar kuralım» denildi ve kuruldu. Bu
na rağmen gel gör ki, kültür konusunda üzerin
de durulacak sorunlar, yetersizlikler bir kı
yıya atılmış, işler o kadar çoktur ki, bu eksiklik
lerin yalnız sıralanmaları ve bâzı küçük açıkla
malarda bulunulması dahi saatler alacaktır. Bu 
nedenle sadece İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında öngörülen ve ihmale uğrayan bâzı nokta
lar ile bunlara ilişkin düşüncelerimi sunmakla 
yetineceğim. 

Arkadaşlar, plânda bölge tiyatroları kurul
ması öngörülmüş, bu konuda hazırlanacak bir 
programın Devlet Plânlama Teşkilâtına veril
mesi istenilmişti. Kültür Müsteşarlığı kuruldu
ğu 7 yıllık süre boyunca tiyatro, opera ve bale 
konularındaki ilgisizliğini, daha doğrusu yete
neksizliğini bu alanda da göstermiş, bölge tiyat
roları kurulması için .en. küçük hazırlık çalış
ması yapılması şöyle dursun, Adana, Kayseri, 
Eskişehir tiyatrolarını da kapatmıştır. 

Aynı binalarda görev yapan Tiyatro ve Ope
ra Genel Müdürlükleri ayrı orkestralar, ayrı de
kor ve kostümcüler, ayrı memurlar hattâ ayrı 
bekçiler ve temizlik işçileri toplulukları kur
muşlardır. 

Bu durum, sanatçı israfı yanında, maliyeti 
de büyük ölçüde artırmıştır. Bunun yanı sıra 
rekabet dolayısıyla tiyatroda büyük masraf
larla müzikaller oynanmış; amaçlar, görevler 
birlbirine karıştırılmış, çoğaltılması gereken se
yirci kaliteli sanattan soğutulmuştur. 

Bunun sonucu, tiyatro ve operada bâzı gece
ler seyirci sayısı .sahnedekilerden az sayıda kal
mıştır. Ayrıca bu kuruluşlar tamamen muraka-
besizdir. Çok zarurî durumlarda müfettiş gön
derilir, fakat çok kez müfettiş raporları dikka
te alınmaz. 

İstanbul Kültür Sarayı yangınının halen öğ-
reııemediğimiz., sebebi ne olursa olsun daha 

önce de yangın çıkan ve hiçbir kovuşturma ya
pılmayan Kültür Sarayında 2 ay sonra gerçek
ten toplumda üzüntü yaratan bir yangın faci
asının göz açıp kapayıncaya kadar olup bitme
sinde elbette biraz önce belirttiğimiz koşulların 
da etkisi vardır. 

ıSayın milletvekilleri, üzerinde önemle dik
kat göstermemiz gereken noktalardan biri de 
şudur: 

Müzik ve plâstik sanatlar alanlarında ulu
sumuzun dehasını ve çocuklarımızın yetenekle
rini ortaya çıkarmak ve Batılı anlamda millî 
müziğimizin seviyesini ulusça lâyık olduğumuz 
yere yükseltmek amacıyle bilindiği üzere güzel 
sanatlarda olağanüstü istidat gösteren çocukla
rın Devlet tarafından yetiştirilmesi hakkındaki 
6G60 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği yıldan 
bu yana 20 yılı aşan süre içinde bir çok Türk ço
cuğu ailesiyle birlikte 3 kişilik ödenek verilmek 
ve birçok fedakârlıklarda bulunulmak suretiyle 
yurt dışında bir kısmı ise yurt içinde yetişti
rilmiştir. 

Bunların yanı sıra ailelerinin büyük feda
kârlıkları ile yine birinci sınıf niteliklerde ye
tişmiş sanatçılarımız olduğu gibi, Ankara Dev
let Konıservatuvarmda yetiştiğinde olağanüstü 
yetenek gösteren daha sonra Devlet parasıyle 
yabancı memleketlerde ihtisas yapanlar da var
dır. 

Bu genç sanatçılarımızdan büyük çoğunlu
ğu yılda ancak bir - iki konser vererek kör-
leştirilmiş durumda, işsiz bırakılmış, bir kısmı 
ise yurt dışında sanatını sürdürme yolunda 
kalmıştır. 

Öte yandan, Ankara Devlet Konservatuvarm-
da büyük ölçüde öğretmensizlik bunalımı çeken 
İzmir ve İstanbul konscrvatuvarlarmda bunla
ra çalışına olanağı sağlanmamış, Amerika'ya, 
Avrupa'ya çoğu kez anlamsız orkestra seyahat-
ları düzenlenmesine karşılık, bu kabiliyetlerden 
kurulu küçük ve etkili topluluklar düzenlen
mesi ele alınmamıştır. 

Bütün bu belirttiklerimizden de acı olan 
durum, bu kadar sanatçı yetişmesine kargılık, 
30 yılda tek bir orkesltra şefi hatta refetitör ye
tiştirilmemiş olmasıdır. 

Sayın arkadaşlar, İkinci Beş Yıllık Plânda 
öngörülen kültür hizmetlerinden birisi de Dev
let Konservatuvarmda Türk karakter zevk ve 
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kültürüne dayalı modern müzik, bale ve tiyatro I 
çalışmalarına önem verilmesi, Türk sanat mü
ziği, Türk millî oyunları ve Türk folkloru ko
nularında inceleme çalışmalarına başlanılması-
dır. 

Konservatuvarm ilk yıllarında ve hem de 
Hindemith ve Bartok gibi çağımızın en büyük 
müzikcilerinin katılmasıyle, Adnan Saygun, Ul
vi Cemal Erkin, Muzaffer Sarısözen, Ferit Al-
nar gibi Türk sanat üsdatlarımızm başarıyle 
yürüttükleri bu çalışmalar son yıllarda devanı 
ettirilmesi ve Plânlamaca öngörüldüğü üzere 
geliştirilmesi şöyle dursun, eski yıllarda oku
tulan müzik folkloru ve klâsik Türk mûsikisi 
gibi dersler bir yana itilmiş ve eski yıllarda im
kânsızlıklar içinde derlenen folklor malzemesi 
plâkları çürütülmüştür. Bunların yeni bantlara 
az bir masrafla geçirilmesi daıhi bir yarar sağ
layacak iken, kimse bunu hatırına bile getir
memiştir. Bu konuda üzerinde durulacak bir 
nokta da şudur : 

Halen Ankara Devlet Konservatuvarı öğ
rencilerinin toplam sayısı ortalama 250 kadar
dır. Buna karşılık öğretmen sayısı 120'ye yak
laşmaktadır, iki öğrenciye bir öğretmen düş- I 
mektedir. Bu öğretmenlerin çoğunluğunu sa- I 
nat dersleri öğretmenleri değil, aralarında ilk 
ve ortaokul öğretmeni koşullarına bağlı bulu
nanlar oluşturmaktadır. 

Daha da dikkati çekici nokta, Ankara Dev
let Konservatuvarmda her yıl yüksek kısım 
öğrencisi 20 kadar iken, belirttiğim durumdaki 
öğretmenlerden pek çoğuna yüksek kısım öğret
meni kararnamesi çıkarılmıştır. Türkiye'de ya
bancı dil öğretmeni sıkıntısı ortada iken, 20 
öğrencisi bulunan yüksek kısma 5 yabancı dil I 
öğretmeni atanabilmiştir. Durumu takdirleri
nize sunmakla yetiniyorum. 

ıSaym milletvekilleri, millî hazinelerimizin 
hânevî ve maddî varlıklarımızın ihmali ve zara
ra uğratılmasına, göz göre göre yok edilmesine 
göz yumulması asla affedilemez. Bu önemle hiz
metlerimizden birincisi, millî folklorumuz, öbü- I 
rü ise anıtlarımız ve eski eserlerimizdir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın her yıla 
ait icra programlarında Türk folkloru üzerinde 
Türk Folklor Enstitü çalışmalarının geliştiril
mesini bir millî kurul . kurulmasını, bu kuru
lun eski eserlerin ve folklor değerlerinin ko- I 

I runması, tesibiti, geliştirilmesi, yayınlanması, 
çeşitli yönlerden incelenmesi ve değerlendiril
mesi içıin gerekli tedbirlerin plânlaştırılmasmı, 
Millî Folklor Enstisüsü Kuruluş Kanununu 
1969 yılında çıkarılmasını, dış ülkelere eleman
lar göndererek uzmanlar yetiştirilmesini," folk
lor koleksiyon materyali ve arşiv çalışmala
rını öngörmektedir. 

Kültür müsteşarlığı millî ve hayatî önem ta
şıyan bu görevleri üzerinde hiçbir çalışma gös
termemiştir. Tersine, işbaşındaki folklor uzmanı 
görevinden uzaklaştırılmış, yerine atanan zat 
da göreve geldiğine pişman edilmiş ve görev-

I den ayrılmıştır. 

Enstitü, hiç bir ilgisi yokken önce Halk 
Eğitim Grenel Müdürlüğüne bağlanmış, şube 
müdürlüğü titriyle, sonra da Folklor Enstitüsü 
tamamen elemansız ve fonksiyonsuz bırakılmış
tır. Böylece folklor hazinemiz hergün kay
bolmakta, yozlaşmakta ve millî varlığımız bü
yük kayıplara uğramaktadır. 

Bu konuda ihmal ve hatalar affedilemez. 
Artık millî mirasımız olan Türk kültürü ve uy
garlık düzeyindeki sanat gelişimi hiçbir iş yap
mayan ve sadece kişisel politika kombinezonları 
peşinde koşan kimselerin elinde israf edilmesine 
olanak ve fırsat verilmemelidir. 

I İkinci Beş Yıllık Kalkınma lPânımızda üze
rinde durulduğu halder müzeler depo halinden 
kurtarılamamıştır. Son yıllarda müze ziyaretçi
lerinin artması, sadece iç ve dış turizmin geliş
mesinin doğal bir sonucu iken, ilgililer bu sayı
larla üst makamları ve genel oyu oyalama yo
lunu tutmuşlardır. İkinci Beş Yıllık Plânda ön
görülen Türk Sinemacılığının geliştirilmesi ko
nusunda da hiçbir girişimde bulunulmamıştır. 

Sayın arkadaşlar, Kültür Müsteşarlığı mer
kez örgütüne sanat ve fikir uzmanlarının sokul-

I masından âdeta korkulmaktadır. Tesadüfen bu-
I raya girenler de en kısa zamanda geldiğine 

pişman edilerek uzaklaştırılmakta veya uzak-
I laşmaktadırlar. Yeniden bir Kültür Bakanlığı 
I kurulacaksa, deminden beri özetlemeye çalıştı

ğım durumlar dikkate alınmazsa hiçbir olumlu 
I sonucun elde edilemeyeceği, çok kısa bir sürede 

bir kez daha ortaya çıkacaktır. 

Sayın arkadaşlar, bilirsiniz, orta çağ Avru-
I pasında şeytan avı diye bir yöntem vardı. Kent-
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lerde bir kaç kişiden kurulu komisyonlar bir 
kimseden şüphelenince, ya da öyle bir rivayet 
duyduklarında şüpheli kişiyi akar derin bir suya 
atarlar, bu zavallı boğulursa suçsuz olduğu an
laşılır, boğulmaz, canını kurtarırsa şeytan oldu
ğu kanısına varılır, linç edilirdi. 

Kültür konuları üzerinde dururken, kültür 
işleri ile görevli Devlet Bakanı Sayın İsmail 
Arar'a çağ dışı eski olayı hatırlatmakta Türk 
Kütürü bakımından yarar görmekteyim. Bi-
linımelidir ki, Türk aydını, Türk sanatçısı, Türk 
eğitimcisi milliyetçi ve Atatürkçüdür. İlericilik 
ile, araştırıcılık ile, yapıcılık ile ve hürriyetçilik 
ile aşırı akımlar tamamen ayrı şeylerdir. Şeytan 
avcıları gifbi hareket edilerek Türk kültür ve 
sanat gelişimi yürütülemez. 

Bu düşüncelerle görüşülmekte olan bütçenin 
Yüce Milletimize hayırlı olmasını diler, saygılar 
sunarım. 

(O. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, saat 

13,00'e gelmiştir. Program gereğince 14,30'dan 
itibaren bu bütçenin görüşülmesine devam edi
lecektir. iSayın Başbakan saat 14,30*da konuşa
cak, onu takiben sıradan bir milletvekili, son 
söz olarak Hasan Tosyalı şahsı adına konuşa
cak; gruplar ortaya çıkarsa tabi Sayın Tos
yalıya takaddüm eder. Bu sebeple, daha sonra 
verilmiş bulunan yeterlik önergesi oya sunu
lacaktır. 

iSaat 14,30tâa toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

(Kapanma Saati : 13,04) 

»>-••« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhang'il 
KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), T. Doğrn Avşargil' (Kayseai) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 61 nci Bir
leşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

Başbakanlık Bütçesi üzerindeki müzakerele
re devam ediyoruz.. 

ıSaym Başbakan Ferid Melen konuşacaklar
dır, buyurunuz efendim. 

BAŞBAKAN FERİD MEDEN (C. Senatosu 
Van Üyesi) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri ; 

Gerek Bütçenin tümü üzerinde, gerekse Baş
bakanlık Bütçesi üzerinde konuşmuş olan parti 
sözcülerinin ileri sürdükleri tenkidlerin büyük 
(bdr kısmına Sayın Melen Maliye Bakanımız Ziya 
Müezzinoğlu, Hükümet adına gerekli cevapları 
arz etmiştir. 

Bu terikidlerden münhasıran siyasî mahiyet 
arz edenler hakkında Yüksek Heyetinize bilgi 
arz etmeyi Maliye Bakanımız bana bıraktılar. 
Bu tenkidlerin büyük bir kısmı Başbakanlık ve
silesiyle tekrar ileri sürülmüştür. Bunları müm
kün olduğu ölçüde birleştirerek bu hususlar 
hakkında Hükümet görüşlerini Yüce Heyetinize 
arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetimiz 5 Ha
ziran 1972 tarihinde güvenoyu almıştır. Henüz 
9 ayını doldurmamış bir Hükümettir ve huzu
runuza gelen bütçeyi ise görev döneminin al
tıncı ayında Meclis takdim etmiştir. Bu sebeple 
genellikle 12 Mart sonrası yönetiminin tümüne 
tevcih edilen ve bazan daha önceki yıllardaki 
sorumluluklara ait bulunan tenkidlerin hepsi-
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nin muhatabı takdir edersiniz ki, Hükümetimiz 
olmamak lâzımgelir. 

Böyle olmakla beralber ileri sürülen tenkid-
ler hakkında sorumlu olup, olmamıza bakmak
sızın Yüksek Heyetinizi aydınlatmak üzere bil
gi vermek ve gerçekleri arz etmekte fayda gö
rüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ancaik Adalet Partisi
nin sayın sözcüsü İsmet Sezgin, Bütçenin tümü 
üzerinde yaptığı konuşmanın başında; «partile
rin siyaset yapmak için kurulmuş olduğunu ve 
görüşlerinin tarafsız olmayacağını, her konuda 
kendi görüşlerini, partilerinin görüşlerini ifade 
etmek durumunda olduklarını» söylemişlerdir. 

Bu, aslında doğru bir fikirdir. Nitekim, par
ti sözcülerinin hemen hepsi bütçe görüşmelerini 
vesile yaparak çeşitli meselelerde kendi parti
lerinin görüşlerini dile getirmenin, Meclis kürsü
sünden bunları kamuoyuna duyurmanın gay
reti içine girmişlerdir. 

Bu müzakerelerin seçim yılı içinde yapılmış 
olması bu görüşmelerin bu bakımdan daha da 
hararetli geçmesine setoebolmuştur. Part i sözcü
leri tarafından ileri sürülen ve münhasıran bu 
mahiyette olanlara ilişmek ve bunlar hakkında 
bir görüş ifade etmeyi gerekli bulmuyorum. 

Zira, Hükümetimiz hiçbir partiye bağlı bir 
Hükümet değildir. «Parltilerüstü Hükümet» ke-
Limesini kullanmamaya çalışıyorum. Arkadaşlar, 
bir ayrı mâna atfettiler buna ve bu mefhumu 
da ben icadetmedim, sanıyorum ki, basında böy
le söylendi ve böylece geldi, aslında doğru ol
mayan bir şeydir. Hükümet partilerüstü değil, 
belki partiler dışı bir Hükümettir. Bu denebilir, 
'dense idi daha doğru olurdu. 

Hiçbir partiyle Hükümet rekabet halinde 
de değildir. Programı da hiçbir partinin prog
ramının kopyası da değildir. Kendi mensubu 
olduğum, şeref bağı ile bağlı olduğum parti de 
•dahildir. Hükümetimiz proıgramını, memleket 
ihtiyaçlarını esas alarak hazırlamıştır, ayrıca 
çeşitli vesilelerle ifade ettiğim gibi Hükümet 
Programında daha çok Hükümetin görev süre
si içinde (ki bu görev süresi mahduttur) ger
çekleştirilmesi gerekli konulara öncelik veril
miştir. 

Hükümetin esas hedefi Anayasanın belli et
tiği zamanda seçimi yaptırmak suretiyle mem
leketi normal yönetime kavuşturmaktır. Çalış

malarının önemli kısmını bu hedefe ulaşmak 
için harcamıştır ve harcamaktadır bunu sık, sık 
tekrar etmekte fayda görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sebeplerle, parti
lerin çeşitli meselelerde'ki görüşleri üzerinde 
özellikle partilerin bir birlerini itham eden ko
nuşmaları üzerinde durmanın bizim için yine 
ıbir gereği olmadığı kanısındayız. Bundan do
layı gerek ben ve gerekse benden sonra konuşa
cak Bakan arkadaşlarım, bunların sadece Hü
kümet icraatı ile doğrudan doğruya ilgili kısım
ları üzeninde durmakla yetineceğiz. 

Değerli arkadaşlarıın, 1973 Bütçesini olağa
nüstü şartlardan biran önce kurtulmanın çabası 
içinde olduğumuz bir dönemde hazırladık ve 
böyle bir orttam içinde müzaikere ediyoruz. Bil
diğiniz gibi Hükümet de olağanüstü şartlar 
içinde, 12 Mart şartlan içinde kurulmuş bir 
Hükümettir. Esas hedefi 12 Martı hedefine 
ulaştırmaktır. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle 
neler yapacağını ve yapmak istediğini, Yüce 
Meclisin takdirine iktiran etmiş olan progra
mında tespit etmiştir. Bunlar, bildiğiniz gibi, 
anarşiyi ortadan kaldırmak, anarşinin yeniden 
başkaldırmasını önleyecek tedbirleri tamamla
mak, gecikmiş reformları hazırlamak, Anayasa
nın tayin ettiği zamanda memleketi normal bir 
yönetime kavuşturmak üzere seçimlerin yapıl
masını sağlamak.. 

Hükümetiniz, göreve başladığı günden bu 
yana bu hedeften biran bile, - kelimenin üzeri
ne basarak söylüyorum - şaşmamıştır ve şaşma-
yacaktır. Bütün güçlükleri yenerek bu hedefe 
doğru ilerlemektedir ve muvaffak olacağına da 
emindir. 

Bu vesile ile siyasî partilerimizden bu temel 
hedeflerde anlayış birliği istedik. Anarşinin ke
sin olarak önlenmesi, Cumhuriyet Kanunları
nı toplum hayatına hâkim kılmak için idarî, 
hukukî tedbirleri tamamlamak zorundayız. 

Demokratik hürriyetleri zedelemeden, sade
ce hürriyetlerin kötüye kullanılmasını önleye
cek tedbirlerin alınmasına karşı çıkılmaması, 
hiç şüpihesiz, gerekir. Bildiniz gnlbi, hürriyetler 
ancak hulkuk devletinin var olduğu yerde var 
olabilir. Hukuk Devletini kemaliyle işler hale 
getirmeden demokratik rejimi, kendisini koru
yabilecek ölçüde güçlendirmeden hürriyetlerin 
korunması mümkün değildir. Biz buna inanıyo
ruz. 
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Samimî olarak ülkemizin tam bir hür insan
lar diyarı olmasını istiyorsak evvelâ hür insan
ların kimsenin tasallutuna mâruz kalmadan ya
şayabilecekleri bir iklim, bir hürriyet iklimi ya
ratmamız lâzım. Anarşinin hükümferma olduğu 
yerde elbette hürriyetten bahsedilemez. Bizim 
sağlamak istediğimiz işte budur. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet bir taraf
tan anarşiyi önlemenin, asayiş ve güvenliği te
sis etmenin tedbirlerini yürütürken, diğer yan
dan programında vaadettiği ıslahat tedbirlerini 
de gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdür
müş ve reform tasarılarını, bir ikisi hariç, Bü
yük Meclise sunmuştur. 

Zaman zaman reformlar yapılmadı diye bu 
bakımdan tenkide uğramaktayız. Hükümet ken
disine düşeni yapmıştır. Hiç şüphesiz, bundan 
sonrası Yüce Meclise aittir. Bu hususta Hükü
met Yüce Meclisin emrindedir ve Bakan arka
daşlarımız devamlı' olarak Komisyonlarda ça
lışmaktadırlar. Ümidediyoruz ki, elbirliği ile 
kısa zamanda, üzerinde önemle durduğumuz re
form tasarıları gerçekleşecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, reform tartışmala
rına girmek istemiyorum. Bunu zaman za
man tartıştık. Çeşitli partilerin ayrı re
form anlayışları vardır, ben bunların hep
sine saygı duyarım. Benim de reform an
layışım var. C. H. P. sözcüsü öğleden önce 
'konuşurken - C. H. P.'nin başka sözcüleri bunu 
ıdaha evvel de ifade etmişlerdi - benim tutucu 
olduğumu, reform yapamayacağımı ileri sürdü. 

Muhterem arkadaşlar, ben ölçülü insanım; 
ama tutucu hiçbir zaman olmadım. İlkokuldan 
itibaren hayatumı takibedenler benim daima 
yeniliğe ve ileriliğe hevesli bir insan olduğu
mu görmüşlerdir. Memuriyet hayatında, Devlet 
hayatında - Atatürk^ İnönü gibi insanlar hariç -
belki hiç kimseye, reform yapma şansı, bana 
geldiği kadar gelmemiştir. Birçok insan refor
mun sözünü ederler, ama ömürlerinde. bir tek 
reform nedir yapmamışlardır. Onu bilirim, ama 
en çok onlar konuşur bu mevzuda. 

Ben daha Umum Müdürken Türkiye'de Ge
lir Vergisi Reformu yapıldı. Vergi sistemi, ki 
esaslı bir reformdur. Bugüne kadar yaşamış
tır. Çalışmaları 1946'da başlayıp 1950'de tahak
kuk eden ve 195()iden bugüne kadar gün geçtik
çe gelişen Gelir Vergisi reformu benim o daire-
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nin başında bulunduğum dönamde yapılmıştır 
ve büyük hissem vardır. 

Maliye Bakanı olduğum zaman birçok ıs
lahat tedbirlerini ben getirdim Yüce Meclise. 
Müdafaa ettim, çoğunu çıkardım. Yine bu Hü
kümetin birçok reform tedbirleri içinde de tabiî 
Bakan sıfatıyle ben vardım. Bu defa da görü
yorsunuz, Hükümetin başında gene birçok re
form tedbiri erini getiren insanım. Elbette ki, 
büyük payım vardır, Hükümetin başında olmam 
sıfatıyle. 

Şimdi bu insana, ömründe reform nedir, bir 
defa bir tanesini yapmamış insanların kalkıp, 
tutucudur, mutucudur demesinin âlemi var mı 
ve buna kimi inandırırlar? 

OAHİT ANGIN (Çorum) — Maden reformu
nu ne yaptınız; siz beğeniyor musunuz acaba 
yaptığınızı ? 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlar, biz reform deyince 
elbetteki memleketin altını üstüne getirmeyi 
düşünmüyoruz. Gene onların bir düzen değişik
liğini de düşünmüyoruz. Düzen değişikliği bel
ki bir reformdur, ama bizim düşüncemizden 
farklı bir reform olabilir. Biz memleketin bu
günkü ihtiyaçlarından ilham alarak reform ta
sarılarını hazırladık. Bizim getirdiğimiz reform
lar Atatürk çizgisindedir, toplumu tedirgin et
memektedir. Bilâkis topluma huzur getirecek 
reformlardır. 

Bildiğiniz gibi bu tasarıların birkaçı Mec
listen geçmiştir, diğerleri komisyondadır. Yal
nız bu vesile ile şunu arzedeyim; Maden Refor
mu tasarısında önem verdiğimiz prensiplerden 
birinin zedelendiğini tespit etmiş bulunuyoruz. 
Bunu Senatoda savunup düzeltmeye çalışaca
ğız. Toprak reformu da yine, dün aldığım bir 
bilgiye göre Komisyonda büyük bir yara al
mıştır. Yüce Meclisinizce bu yaranın kapatıla
cağı ümidindeyim. Eğer bu kapatılmazsa bu re
form da büyük zede alacaktır. Bu durumda Hü
kümet, elbette ki kendisine düşeni yapma du
rumunda olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa değişikliği 
Yüce Meclisten geçmiştir. Anarşinin hortlama-
smı önleme bakımından bu Anayasa değişikliği 
büyük yarar sağlayacaktır. Anayasa değişikli
ğini bir arkadaş, benim Ordunun arkasına giz
leyerek yaptığımı, Hükümetin Ordunun arka
sına gizleyerek bunu istediğini söylemiştir. 
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Muhterem arkadaşlar, bunu reddederim. 
Başlangıçta Anayasa değişikliğini Sayın Erim 
Hükümeti istemişti ve biliyorsunuz birinci de
ğişiklik Cumhuriyet Halk Partisinin de katıl-
masıyle tahakkuk etmişti. Cumhuriyet Halk 
Partisinin Katılmadığı birkaç madde geriye bı
rakılmıştı. 

Sonra ikinci değişikliği biz istedik. Ama 
takdir edersiniz, Hükümetler Anayasa değişik
liği teklifi yapamazlar, yetkileri yoktur. Biz 
sadece bu ihtiyacı duyurduk partilerin sayın 
genel başkanlarına Devlet Başkanının huzu
runda,, Meclis ve Senatomuzun değerli Başkan
ları da beraberdi, bu ihtiyacı arz ettik ve parti
ler kendi aralarında, Mecliste bir komisyon teş
kil ettiler, Anayasa değişikliklerini bu komis
yon tespit etti. Binaenaleyh Hükümetin Ordu
nun arkasına gizlenerek yapılan bir şey yoktur. 
Bunu söylemekle zannediyorum ki, bütün Mec
lisi ittiham etmiş oluyoruz. 

Sonra, muhterem arkadaşlar, Hükümet, 
programına da koymuştur, yani kurulduğumuz 
günden beri bu ihtiyacı biz duymuş bulunuyor-
du'k, Türkiye'de normal yönetime, demokratik 
rejime gitmenin başlıca şartlarından birisi ola
rak görüyorduk, daha Hükümeti kurduğumuz 
anda. 

Muhterem arkadaşlar, bu değişikliklerin 
hürriyetlerin özüne dokunduğu iddiası gerçeğe 
aykırıdır. Yıkıcılığı, bölücülüğü önleyecek ted
birlerin hepsini hürriyeti kısma tedbiri olarak 
görmek, hem mübalâğalı bir iddiadır, hem ger
çeğe aykırı bir iddiadır. Türkiye, bildiğiniz gi
bi, hem Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Be
yannamesini, hem de Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesini kabul etmiştir. Bizim Anayasamız 
ve kanunlarımız, bu sözleşmeye tamamıyle uy
gundur. Demokratik hak ve hürriyetlerin Ana
yasamızla ve kanunlarımızla sınırlanmasına 
esas olan kıstaslar, aynen, Avrupa İnsan Hak
ları Sözleşmesinin, meselâ 8 nci, 10 ncu ve 15 
nci maddelerinde mevcuttur. Bu bakımdan, mil
lî güvenlik ve kamu nizamı, Devletin güvenliği 
gibi sebeplerle, basın hürriyetinin ve diğer hak 
ve hürriyetlerin sınırlanması, bize mahsus de
ğildir. Milletlerarası seviyede kabul edilmiş hü
kümlerle teyidedilmiştir. Nitekim, Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesinin 17 nci maddesi, bu 
Sözleşmede yer alan hak ve hürriyetlerin, bun-
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{ lan yok etme hürriyeti şeklinde anlaşılmaması 
gerektiği de belirtilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, reform çalışmaları 
dışında, memleketimizin, ehemmiyetli ihtiyaçla
rını karşılayacak, Devletimizi daha müessir bir 
şekilde işler hale getirecek önemli kanunları 
Hükümetiniz ele almıştır. Ve bunların büyük 
bir kısmını Meclise takdim etmiştir. Bu arada, 
Silâhlı Kuvvetlerimizin modernizasyonunu sağ
layacak Yetki Kanunu, Jandarma teşkilâtımı-

I zın modernizasyonu gibi tedbirler getirilmiştir 
ve yürürlüğe konmuştur. 

Hükümet sorumluluğunu aldığımız günden 
bu yana, nisbeten kısa bir süre içinde Yüce Par
lâmentoya sunulan 60 kadar kanun tasarısı dı
şında, iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmamı
zın en önemli aracı olan Üçüncü Beş Yılhik Kal
kınma Plânı Meclislerden geçirilip, uygulama 
alanına konulmuştur. Plânın ilk yılına ait icra 
programı tespit edilmiş ve 1973 yılı bütçesi ye
ni bir görüşle ve program bütçe esasına göre 
hazırlanaıak tasdikinize sunulmuştur. 

Bunları, huzurunuzda, çalışmalarımızı be
lirtmek için arz ediyorum. Belki, bir arkadaş 

I zannediyorum temas etti, «niye Hükümet ken
disini över?» dedi. Biz başkasını kötülemiyo-
ruz; ama kendi çalışmalarımızı bağlı olduğu
muz Yüce Meclise arzetmenin de kabahat sayı
lacağını il'k defa görüyorum. Gerçeğe uymuyor
sa, evet; ama gerçeğe uyduğu takdirde, izin ve
rin, Hükümetimiz, memlekete yaptığı yararlı 
hizmetleri size arz etsin ve sizin de bundan bü
yük memnuniyet duyacağınıza da eminim. 

Muhterem arkadaşlar, iktisadî ve malî du
rumun emniyet ve huzur şartları içinde gittik
çe gelişmekte olduğunu belirtmek isterim. Ya
tırımlar, ihracatımız, döviz gelirlerimiz, kalkın
ma ve refahımızı kuvvetlendirecek istikamette, 
durmadan artmaktadır. İktisadî durumumuzun 
düzelmesinde, iyiye gitmesinde Hükümetimizin 
hiçbir payı olmadığını iddia edenler olmuştur. 
İnsafsızlıkta bu derecede ölçüyü kaybetmiş 
olanlarla tartışmak, hiç şüphesiz, faydalı neti
ce vermez. Bunu en iyi değerlendirecek, kana
atimize göre, kadirbilir milletimiz olacaktır. 

Yine, Türkiyeyi siyasî ve ekonomik buhran 
içinde görmekten ve göstermekten fayda uman
lar da vardır. Bu gibiler ne derse desin, gerçek 

I durum başkadır. Aydın bir iş adamının da ifa-
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de ettiği gibi, Türkiye'de ekonomik durum, bâ
zı arızalara rağmen, fiyat artışları gibi, Cum
huriyet döneminde hiçbir zaman bu kadar iyi 
olmamıştır. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Her halele, o iş adamının durumu da bu ka
dar iyi olmamıştır. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) 
—• Bunu ben söylemiyorum, saydı bir iş adamı 
söylüyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
yok rica ederim. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlar, bütün istatistikler 
bunu gösteriyor, müşireler bunu gösteriyor, bu
nu, piyasada, çıplak gözle de görmek mümkün
dür. Maliye Bakanımız bahsetmiş olduğu için, 
bunlara tekrar inip, zamanınızı almak istemi
yorum. Yalnız, bu arada şunu arzedeyim, geç
miş iktidarların, bu sonucun alınmasında hisse
si yok mudur1? Elbette vardır. Bunu biz hiçbir 
zaman inkâr etmedik ve her konuşmamda dai
ma, Cumhuriyet dönemini ele alırım ben. Geç
mişi hiçbir zaman kötülemedik, plân gerekçele
rinde, bütçe dokümanlarında, konuşmalarımız
da bunları bulursunuz. Her şeyi daima ve ob
jektif olarak ifade ediyoruz. Buna karşılık, 12 
Mart sonrası Hükümetlerinin de bunda hisse
leri olduğunu da kabul etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, her şeyden evvel, Hü
kümetimiz kadrosuyla, üyelerinin şahsiyetleriy
le 'memlekete güven vermişlerdir. Hükümet, bü
tün meselelerin altına girmiş ve bunları en isa
betli tedbirlere bağlamıştır. Yıllardır el sürül
memiş meseleleri cesaretle ele almıştır, çözüme 
bağlamıştır, tıkanıklıkları ortadan kaldırmış
tır. Özel kesimdeki yatırımların birden bire hız
lanmasında, hattâ şahlanmasında bunun bü
yük payı vardır. Bugün, memletkctte hiçbir za
man rastlamadığımız bir yatırım havası vardır. 
Bu alanda, hattâ, büyük bir yarış ta başlamış
tır. Hükümet, bilgili çalışmaları ve isabetli ted
birleriyle bu yarışı desteklemeye ve hızlandır
maya çalışmaktadır. Bir örnek vereyim; bütün 
Cumhuriyet döneminde 1 milyon pamuk ipliği 
iği mevcuttu memlekette. Yani elli senede yapı
lan. Son iki senede bir milyon iğ daha eklen
mektedir buna, son iki senede buna bir milyon 
ilaha eklenmiştir ve bunlar tamamlanmak üze

redir. Türkiye'nin her yerinde yurttaşlar, sı
naî tesisler kurmak için büyük çaba içine gir
mektedirler. Bütün bunları, memnun olacağı
nız için arz ediyorum değerli arkadaşlarım. 

Yatırımların, aksadığı, geri kaldığı iddiala
rının da gerçekle bir ilgisi yoktur, özel sektör
de okluğu gibi, kamu sektöründe de yatırımları 
yürütmek için Hükümetin herhangi bir ihmali 
olmamıştır. Tersine, 'bunları hızlandırma'k üze
re gereken her şey yapılmıştır ve yapılmakta
dır. 9 aylık Hükümet olarak, başlamış olan ya
tırımları yürütmeği, elbetteki kendimize vazife 
saydık. Başka bir iktidar tarafından başlan
mıştır diye bunları ihmal edemezdik. 

İstanbul Köprüsü, Alüminyum tesisleri, İs
kenderun Demir - Çelik, Bakır, Azot tesisleri 
ve diğer tevsiler gibi... Bunlara bütün gücümü
zü verdik. Ve biliyorsunuz, bu tesislerin birkıs-
mı yeniden önümüzdeki plân ve program içe
risinde yeniden tevsi edilecektir. Büyük baraj
lar, elektrik saııtralları, bunlarda belki 'gecik
me olmuştur*, ilgili bakan arz edecektir. Bu ge
cikmelerin hiç, birisi Hükümetimiz döneminde 
olmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, birkaç rakam arz et
mekte fayda görüyorum, bu konuda. 1971 ve 
1972 yıllarında arka arkaya gerçekleştirilen 
yüzde 10 ve yüzde 7,7 kalkınma hızı, 2 nci plân 
döneminin en yüksek kalkınma hızıdır. Büyük 
ölçüde bu hızların etkisiyledir ki, 2 nci Beş 
Yıllık Plânın gelir hedefi gerçekleştirilmiştir'. 
Sanayi sektöründe de 1971 ve 1972 yıllarında 
gerçekleştirilen artış hızları, sırasiyle yüzde 
10,4 ve yüzde 11,9 olmuştur. Bu hız, 10 yıllık 
plân dönemi ortalamasından üstündür. 

Bir ekonomide kamu ve özel kesimin siyasî 
istikrarsızlığın etkisinde kalıp kalmadığını be
lirten ve herkesçe bilinen göstergeler vardır. 
Bunların başlıcaları; yatırım artışları, sanayi 
üretim artışı, millî gelir artışı, dış ticarette ge
lişmeler, istihdam artışı, özel kesimin geleceği
ne ait yatırım eğilimleri. Bunlar, teker teker 
incelendiğinde 1972 yılında sabit fiyatlarla ya
tırımlarda yüzde 18,3, sanayi üretiminde yüzde 
12 ye yakın, gayrisâfi millî hâsılada 7,7; ihra
catta yüzde 38, ithalatta yüzde 33,5 artış oldu
ğu görülür. 1972 de yaratılan istihdam 250 bin
dir. Plân dönemi ortalamasının üstüne çıkılmış
tır, bununla. .Özel kesimin yatırım talepleri 50 
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milyarı aşmıştır. Geride bıraktığımız yılın si- ı 
yası ortamının ekonomik hayatı mut]aka etki
lemesi soz konusu idiyse, bu etkilemenin olum
suz değil, olumlu yönde olduğunun, bunlar çok 
açık belirtileridir. 

Sayın Ecevit, bu göstergelerin ezcümle 7,7 
kalkınma hızının hiçbir şey ifade etmediğini 
söylediler. «Hava kirlenmesi oldukça, ışık ihti
yacını karşılamadıkça bu neyi ifade eder»'? de
diler. Bu görüşü yeni bir görüş olarak not edi
yorum. Yalnız, sayın lider alt yatırımların da, 
enerji üretiminin de hava kirlenmesinin önlen
mesinin de yatırımlara ihtiyaç gösterdiğini ve 
bunun artmasının, ekonominin ve tasarrufun 
büyümesine bağlı olacağını elbette bilirler. j 

Bu sebeple biz buna önem veriyoruz. Kaldı 
ki, enerji eksikliği, ne de hava kirlenmesi bizim 
Hüküm etimizin yaratığı değildir. Biz, sadece dü
rüst ve samıimî bir Hükümet olarak durumu bü-
tüp çıplaiklığiyle kamuoyuna açıkladık ve ted
birleri aklık. 

Sayın Ecevit'in bundan evvel hava kirlenme
sinden bahsetmiş olduğunu da duymadım, ilk 
defa duyuyorum. Belki ben dııymamışımdır, 
(belki konuşmuştur. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Daha birçok şeyler, var. 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz.. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Partilileri konuşuyor, şart değil Genel Başka
nın söylemesi. 

VEFA TANIR (Konya) — Hava kirlenme
siyle ilgili genel görüşme önergemize ret oyu 
verdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Tanrı, lütfen. 

BAŞKABAN FERİ I) MELEN (Devamla) 
— Saydığımız bu sonuçlar Türkiye'de alınmış
tır. ve bundan aziz milletimiz faydalanacaktır. 
O sebeple hepimizin bu neticeleri sevinçle karşı- I 
layacağmıza eminim. 

Böyle olunca, bunlar hangi hükümet tarafın
dan yapılır, ün olursa olsun, bu sonucun alınma- I 
smda, hizmeti ve payı olan herkesi teşvik etmek, 
sanıyorum ki, yerinde olur ve bu kimseye zarar 
vermez. I 

Muhterem arkadaşlarım, artık nâzik olmak- I 
tan çıkar bir konuya geliyorum ve Hükümet I • 
üzerindeki tartışmalara geliyorum: Bir süreden 
beri 12 Mart'tan sonra kurulan Hükümetler üze- j 
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rinde, Anayasa açısından demokratik rejimin 
gerekleri açısından bir tartışma açılmış bulun
maktadır.- Bu bütçe konuşmalarında da bâzı 
arkadaşların hemen hepsi bu konu üzerinde 
önemle durdular. Adalet Partisi Sözcüsü Sayın 
Sezgin, 1971 - 1972 yıllarını bir siyasî istikrar
sızlık yılı olarak vasıflandırdı. Partilerüstü 
Hükümetlerin millî iradeye dayanmadığı, böyle 
bir Hükümet modelinin inandırıcı olmadığı, par-
tilerüstü Hükümet modeli ile demokratik haya
tın zedelenmekte olduğu ileri sürüldü. 

Muhterem arkadaşlar, partilerüstü Hükümet 
formülünü, hemen arz edeyim, ben icat etmedim. 
Böyle bir Hükümet kurmaya da kendim t al İD ol
madım, zorla da gelip bu makamı işgal etmedim. 
Bugün de bu makamın fuzulî şagili saymıyo
rum, kendimi. Partilerüstü Hükümet formülü, 
aynı kelimelerle olmasa da partilerüstü bir zih
niyetle, o davranış içinde olacak Hükümet den
miştir, sanıyorum, 12 Mart muhtırasında yeral-
mıştır. 12 Mart; Cumhuriyete, demokratik re
jime yönelen tehlikeleri bertaraf etmek, demok
ratik rejimin geleceğini teminat altına almak 
hedeflerine yöneldiği ve bunların gerçekleştiril
mesiyle olağanüstü tedbirlere ihtiyaç gösterdiği 
için bu şartlarda görev yapacak özelliği olan 
bir Hükümet şekli tercih olunmuştur. Buna kı
saca «partilerüstü Hükümet» denildi ki, biraz 
evvel işaret ettim: Buna keşke «partiler dışı 
Hükümet» denseydi daha doğru olurdu. 

Birinci ve İkinci Erim Hükümetleriyle benim 
Hükümetim bu şekilde kurulmuş Hükümetler
dir. Bu kuruluş şeklini olağanüstü şartlar ta
yin etmiştir. Hiç şüphesiz olağanüstü şart ol
masaydı burada Başbakan olarak beni hiçbir 
zaman göremezdiniz. Bununla beraber, bu Hü
kümetler, Parlamenter usullere uyularak kurul
muştur. Kuruluşu, Anayasaya tamamen uygun
dur. Bizim Hükümetimize A. P. o tarihte 
C. H. P., M. G. P. si üye vermeği kabul etmiş
lerdir. Programımızı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tasvip etmiştir. Hükümete güven oyu 
verilmiştir. Hükümetimiz bu suretle Meclisin 
güveniyle göreve başlamış ve bu güven ile gö
reve devam etmektedir. Bu sebeple millî iradeye 
dayalı bir Hükümettir. 

Muhterem arkadaşlar, büyük Meclisiniz bu 
güveni geri almadığı sürece Hükümeti millî ira
deye dayalı bir Hükümet olarak kabul etmeğe 
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mecburuz ve öyle göstermekte büyük fayda var
dır, memleketimizin içi ve dışı bakımından. Ak
si halde büyük Meclis, biraz evvel bir başka 
parti sözcüsü de işaret etti. Kendisinin de mil
lî iradeye dayanmadığını iddia etmek gibi bir 
hataya düşmüş olur ki, bu hiçbir zaman alka 
gelmez. Bununla hattâ Meclis inkâr edilmiş 
olur. 

Böyle bir Hükümet formülünü Anayasaya 
aykırı sayanlar veyahut demokratik rejim ile 
bağdaşmaz bir durumda görenler, bunun arka 
arkaya bu hükümetlere güven oyu verirken aca
ba, niye düşünmediler? Bize göre, bıkılabilir, 
bugün bu Hükümetten bıkmış olabilirler. Bu 
Hükümetten bıkmış veya biran önce iktidara 
gelmek veya koalisyonlar kurarak iktidara gel
mek isteyenler varsa, bunu tabiî karşılarım, 
normaldir, olabilir. Hükümeti bu yoldan, yani 
yıpratmak suretiyle, yıpratmak yerine doğru
dan doğruya verilmiş olan güven oyunu geri 
almak suretiyle sonuç almaları mümkündür. 
Bana göre doğru olan yol budur. Demokratik 
olan yol budur, pratik olan yol da budur; bey
hude zahmet etmeye de ihtiyaç yoktur. (M. G. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

tCAHİT ANGIN (Çorum) — Henüz 226'yi 
bulamamışlar. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — 228'ler, 228. 
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 

Denebilir k i ; efendim, bu kadar tenkitten sonra 
Hükümet düşünsün istifa etsin. Onun da ce
vabını arz edeyim. Bu ağır şartlar içerisinde 
Hükümet, bir buhran yaratmanın sorumluluğu
nu yüklenmek istemiyor. Bunu bir başka vesi
leyle de bir gazeteciye beyan ettim. Çünkü, ak
si halde olacağı ben biliyorum. Bütün sorum
luluklar Hükümete yüklenecektir. Hükümet git
ti de bundan oldu her şey, olacaklar. Bunu ben 
yüklenmek istemiyorum. Ancak, Büyük Mecli
sin de vereceği kararı hürmetle karşılayacağımı 
şimdiden arz edeyim; hattâ biraz seviçle. 

Muhterem arkadaşlar; bu arada bir hususa 
tekrar işaret etmek yerinde olacaktır. Hükümet 
bir koalisyan değildir. Bunu muhtelif vesile
lerle arz ettim. Partili üyeler vardır, bağımsız 
Meclis üyeleri vardır, ve uzmanlar vardır içimiz
de. Programı da hiçbir partinin programının 
kopyası değildir. Bu sebeple; Hükümetin ka
rar ve icraatının sorumluluğunu hiç kimseye 
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yükletmek niyetinde değiliz, velevki kendilerin
den üye almış olalım. Bu sorumluluk tamamen 
bize aittir. Bundan dolayı partilerin, Hükümete 
katılmış olanları dahil, Hükümeti murakabe et
melerinde ve eleştirmelerinde ben anormal bir 
şey görmüyorum. Zaman zaman karşılıklı ten
kitler oldu, niye üye verdiniz, niye tenkicl edi
yorsunuz... Ben buna katılmıyorum. Ancak, bu 
eleştirmenin de tam bir samimiyet içinde ve 
objektiflik içinde cereyan etmesini de istemek 
sanıyorum ki, bizim hakkımızdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesileyle diğer bir 
noktaya daha işaret edeceğim. 

Biz, partilerüstü Hükümet formülünü hiç
bir zaman normal şartların Hükümeti olarak 
görmedik ve göstermedik. Normal şartlar için
de elbette Mecliste çoğunluğa dayanan Hükümet 
şekli her bakımdan en uygun Hükümet kurulu
şu olur. Böyle bizim gibi sahipsiz bir Hükümet 
olmaz. Hükümetimizin, olağanüstü şartlardan 
biran önce kurtulmamız için büyük gayret har
caması, kendi ömrünü uzatmak için değil, tama
men normal yönetime kavuşmamızı sağlamak 
içindir. Evvelce söyledim, bize şeref verecek 
olanı budur. 

Muhterem arkadaşlar; 12 Mart öncesi olay
larının içyüzü, bunların mahiyet ve şümulü, bu
gün artık bütün çıplaklığıyle ortaya çıkmış bu
lunmaktadır. Öyle olduğu halde, 12 Mart ha
reketini ve 12 Mart Muhtırasını Anayasa açısın
dan bugün de tartışma konusu yapmak isteyen
ler vardır. 

Bütçenin tümü üzerinde konuşan Adalet Par
tisi Sayın Sözcüsü, Sayın Dcmirel Hükümetinin, 
12 Mart Muhtırasını Anayasa ve hukuk devleti 
ilkelerine aykırı bulduğu cihetle istifa etmiş 
olduğunu hatırlatmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 12 Mart Muhtırasının 
verildiği anda bu harekete böyle bir açıdan ba
kanlar olmuştur. Ancak, bu olayların içyüzü 
anlaşıldıktan ve 12 Mart'm Türkiye Cumhuriye
tine ve Türk demokrasisini yıkılmaktan, Türk 
vatanını parçalanmaktan kurtarmayı ve demok
ratik rejimin geleceğini teminat altına almayı 
hedef aldığı kesin surette anlaşıldıktan sonra bu 
husustaki tereddütler bizim görüşümüze göre 
tamamen ortadan kalkmış ve 12 Mart'm kaçınıl
maz bir hareket olduğu herkesçe kabul edilmiş
tir. Yüce Parlâmentonuz, çeşitli vesilelerle ver-
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diği kaararlarla 12 Mart'ı tasvip etmiştir 12 
Mart'm hedefleri açıktır. Bu hedef; demokra
tik rejimimizin geleceğini teminat altına almak
tır. Bu hedefe doğru süratle yol almakta oldu
ğumuz bir dönemde 12 Mart hakkında yeniden 
bâzı tereddütler ve kuşkular uyandıracak mahi
yette beyanların bulunmasında biz Hükümet ola
rak bir yarar görmüyoruz. Aslında bunda bü
yük haksızlığa da düşmüş oluruz. Sanıyorum 
ki, 12 Mart öncesi meseleleri biraz daha açıklığa 
kavuştuğu zaman göreceksiniz ki, 12 Mart olma
saydı bu Yüce Meclis üyelerinin birçoğu belki 
bugün hayatta da olmayacaklardı. 

Değerli arkadaşlarım; gene hatipler mütema
diyen seçim konusu üzerinde burada ve Meclis 
dışında durmaktadırlar. Rejim ve seçim konu
sunda Hükümet programında ortaya atılan gö
rüşlerde tekrar Yüksek Heyetinize teminat ve
riyorum; herhangi bir değişiklik olmamıştır. 
Bunu Hükümetin, buhrandan sonra, bir aralık 
bir Hükümet buhranı olmuştu C. H. P.'nin çekil
mesi üzerine, göreve devam edeceğine dair olan 
kararımızı ilân ederken de tekrar etmiştik; Hü
kümetin esas hedefi, seçimlerin, Anayasanın bel
li ettiği tarihte yapılmasını sağlamaktır ve bu 
seçimler elbette yapılacaktır. 

Seçim Kanunundaki aksaklıkların tespitini 
partilerden rica etmiştik. Partilerarası Komis
yon bu konuda çalışmaktadır. Ancak, zaman 
daraldığı için bu vesileyle bu Komisyonun çalış
malarını süratlendirmesini ayrıca istirham edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, sıkıyönetimden, sıkı
yönetimin icraatından, kitap toplamadan yine 
bâzı şikâyetler oldu, tekrar oldu. Bunlar hak
kında ben uzun konuşmalar yapmıştım. Şimdi 
bunları tekrar edip zamanınızı almak istemiyo
rum. Yalnız şunu arz edeyim; kitap toplama bir 
defa mahkeme karariyle olmaktadır. Ve mahke
melerimiz kanuna dayanarak bunu yapmakta
dırlar. Bu kanunları Büyük Meclisiniz yapmış
tır. Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de komünist 
propagandası yasaktır. Sözle komünist propa
gandası yapmak yasaktır, yazıyla komünist pro
pagandası yapmak yasaktır, kitap yazmak su
retiyle yasaktır ve başka şekillerle yapmak ya
saktır. Bu sebeple, komünist propagandası ya
pan kitap, suç delili olarak zaptedilir, toplatılır. 
Bu kanuna uygun bir maddedir. Sanıyorum ki 

bu kanunlar Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 
döneminde yürürlüğe konmuş hükümlerdir: 
Türk Ceza Kanununun 141, 142 nci maddeleri. 
Ayrıca, öğleden önce haklı olarak üzerinde has
sasiyet gösterdiğimiz Kurucu Meclisin kabul et
tiği Anayasada da Türkiye'de komünizm yasak 
edilmiştir. Komünist eylem yasak edilmiştir, 
komünist parti kurmak yasak edilmiştir, ko
münist propagandası yasak edilmiştir. Şimdi 
eğer arkadaşlarımız, ee, fikir suçudur bunları 
bırakalım derlerse ki, sanmıyorum bunu açıkça 
söylemediler, eğer bu görüşte olanlar varsa, 
mahkemeleri kınamasınlar, hükümetleri kınama
sınlar; Mecliste yetkileri vardır, bu kanunları 
ortadan kaldıran teklifler getirsinler. Bu ka
nunlar kalksın, o vakit hiçbir mahkeme söyle
dikleri kitapları toplamak ve komünizm propa
gandası yapmak, Türkiye'de komünizmi yaymak 
da suç olmaktan çıkar, bir fikir hürriyeti adı 
altında bu uğurda belki memlekete günün bi
rinde komünizmin pençesini atarız. 

CENGtZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Erbakan da mı komünist eserleri koruyordu?.. 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, çok rica ede
rim, tevali ediyor... Lütfen müdahale etmeyi
niz. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 
Toplanan kitaplardan istiyor musunuz birkaç 
tanesini misâl olarak arz edeyim? Bir liste ha
linde basında bunlar çıktı. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Biz size 
liste verdik, onu okuyun... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Lütfen 
bizim verdiğimiz listeyi okuyun. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sayın Baş
bakan, size takdim edilen listeyi okuyun... 

BAŞKAN — Sayın Birgit, müdahale, etmeyi
niz efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Milli
yet yayınları toplanıyor... 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, niye müdahale 
ediyorsunuz efendim?.. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Milli
yet Gazetesinin yayınları toplanıyor.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Rica ile temennilerimizi hatırlatıyoruz yani... 

BAŞBAKAN FERÎD MELEN (Devamla) — 
Şimdi muhterem arkadaşlar, geçen gün Yeni Or
tam Gazetesi büyük bir başlıkla, Yeni Ortam'm 
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toplanmış olduğunu iddia etti. Derhal ilgilen
dim. Filvaki sıkıyönetim mahkemesinin kararı 
ile bir evde yapılan bir aramada suç delili ola
rak bâzı şeyler alınmış, bu arada Yeni Ortam 
Gazetesi de alınmış. Merak ettim, niye almış
lar, Yeni Ortam Gazetesi nasıl suç delili olur? 
Bana şu ifade edildi: Biliyorsunuz, bundan bir 
süre önce, Aralık ayı içerisinde bir ay süre ile 
Yeni Ortam Gazetesinin Ankara'ya sokulmasını 
sıkıyönetim yasak etmişti. Arama yapılan evde 
çuvalla o ay içerisinde çıkan Yeni Ortam Gaze
tesi dağıtılmak üzere gelmiş ve bunun için de 
sıkıyönetim bir tavzih neşretti. 

Şimdi böyle vakaları ele alıp, münferit ve 
mahiyetini araştırmadan tamim ederek, Türki
ye'de bu oluyor dersek haklı olmayız değeri; ar
kadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlar, ben tekrar edeyim, 
Türkiye'de fikir özgürlüğü, benim görüşüme gö
re, tamdır. Bugün sıkıyönetim dolayısiyle bâzı 
takyitler mevcuttur, ama bu sıkıyönetim sebe
biyledir ve sıkıyönetim, biliyorsunuz, geçici bir 
rejimdir, geçici bir tedbirdir ve Anayasamız, sı
kıyönetim döneminde bâzı hakların ve hürriyet
lerin takyit edilmesine cevaz vermiştir. Gerekir
se, zaruri olursa bu yapılır. Bugün sıkıyönetim 
dolayısiyle, o da çok değil, ufak tefek bâzı tak
yitler vardır, ama onun dışında Türkiye'de fikir 
hürriyeti yoktur iddiası, sanıyorum ki, haklı bir 
iddia olamaz. 

Tekrar ediyorum, sadece Türkiye'de komü
nizm propagandası yapmak yasaktır. Türki
ye'de komünizmi yasaklayan, ceza tehdidi altına 
alan hükümler var biliyorsunuz. Biraz evvel 
işaret ej;tim, Anayasamız, Ceza Kanunumuzun 
141 nci, 142 nci maddeleriyle komünizm propa
gandası yasaklanmıştır. Sayılan bu maddele
rin Anayasaya aykırı olmadığına da Anayasa 
Mahkememiz karar vermiştir. Eğer fikir hürri
yeti yok demekten maksat bu ise, yani bunlar 
yapılamıyorsa, bu sebep gösterilerek bu iddia 
ileri sürülüyorsa, biraz önce işaret ettim, ar
kadaşlarımız, biraz evvel Sayın Orhan Birgit 
arkadaşımız burada, «Türk vatandaşı Avrupa-
daki vatandaştan geri değildir. Oraıda bu hür
riyet varsa, burada da olmalı» dedi ve alkışlan
dı bu grubu tarafından. Bu bir görüştür. Ben 
buna katılamanı. Ben bunu memlclketim için 
tehlikeli bulurum. Türkiye öyle bir jeopolitik 

durumdadır ki, başka memlekete benzemez. 
Fransa'nın mevkiinde olsa belki düşünebilir
dim, Almanya'nın mevkiinde olsa, hattâ Mısır' 
m mevkiinde olsa düşünebilirdim, ama Türkiye 
o mevkide değildir. Bildiğiniz gibi, Türkiye 
mevkiinde bulunan memleketlerin hepsi bu ih
maller yüzünden kısa bir süre içerisinde demir
perde arkasına düşmüşlerdir. (A. P. ve M. G. P. 
sıralarından alkışlar) Türkiye bugün tek mem-
leketir; demokrasiyi muhafaza edebilen Orta 
Doğu'da tek memlekettir. Bir demokrasi ada
şıdır. O sebeple, ifrata varı]) bu memleketi fe
lâkete götürmeyelim arkadaşlar. (M. G. P. sıra
larından alkışla r.) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bunun 
için vatanperver olmak lâzım... 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, bâzı sözcü arkadaşları
mız Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hakkın
da konuştular. Üçüncü Bıeş Yıllık Kalkınma 
Plânı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
uzun müzakerelerden sonra tasvip olunmuş ve 
uygulanmasına başlanmıştır. Türkiye'mizin kal
kınmasını hızlandıracak olan bu plânın da
yandığı temel prensipler hakkındaki görüşle
rimizi evvelce Mecliste arz etmiştik. Bütçe ve
silesiyle bâzı arkadaşlar bu tartışmaları yenile
mek M'ediler. 

Bir parti sözcüsüne göre bu plân sosyalist 
bir plândır. Diğer bir parti sözcüsüne göre ise, 
plân sanayileşme uğruna sosyal adalet ilkesini 
bertaraf etmiştir. İleri sürülen bu görüşlerden 
ne biri, ne de ötekisi doğrudur bizim görüşü-
uraze göre. Plân, herhangi bir doktrine bağlı. 
olmaktan uzaktır. Plân, memleketimizin kalkın
ma ihtiyaçlarına ve ilmî gereklere göre hazır
lanmıştır. Sosyal adalet ilkesi hiçbir surette ih
mal «dilmeimiştir. Tersine, plânımız sosyal ada
let ve güvenliği .sağlayacak tedbirlerle dolu
dur. 

Muhterem arkadaşlar, sözcü arkadaşlarımı
zın üzerinde ısrarla durdukları diğer bir mühim 
konu, fiyat artışları ve hayat pahalılığıdır. Çok 
cazip bir konu olması sebebiyle bütün sözcü
ler bunun üzerinde uzun uzun durmuş ve ko
nuşmuşlardır. Arkadaşlarımız benim eski ko
nuşmalarımı da bularalk, hattâ beni onlarla da 
ilzam etmeye çalıştılar. Arkadaşlarımızın üze
rinde durmadıkları bir nükta, fiyat artışlarının 
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sebebidir. Tabiî bunun sorumluluğunu kısa 
yoldan 9 aylık Melen Hükümetine yüklemek 
suretiyle işhı içinden çıkmak en rahat- bir yol-
d ur. 

Muhterem arkadaşlar, fiyat artıklarının ve 
hayat pahalılığının sebepleri ve bu artışları 
durdurmak için Hükümetimizin harcadığı ça
balar ve başvurduğu tedbirler hakkında Maliye 
Bakanı arkadaşımız geniş bilgi verdiler. Ben 
bunları tekrar etmeyeceğim. Bunlar hakkında 
yine bütçeleri münasebetiyle Ticaret ve Sana
yi Bakanımız da bilgi arz edeceklerdir. 

Hükümetimiz fiyat artışlarının sorumlusu 
değildi. Hükümetimiz, iddiaların alîsine, fiyat
ların artış hızını kesmeye çalışmıştır ve bundan 
bir ölçüde muvaffak da olmuştur. 

Fiyat artışları Hükümetimiz zamanında baş
lamamıştır. 1971'dc % 23'e varan fiyat artışla
rının hızını Haziran 1972'de göreve başlayan 
Hükümetimiz yarı yarıya indirmeyi başarmış
tır. Fiyat artışlarının ve hayat pahalılığının 
gerçek sebebini huzurunuzda kısaca izah etmek 
zarurî hale gelmiştir. 

Bildiğiniz gibi, 1970 yılında Türk parasının 
değeri % 66 oranında devalüe edilmiştir. Bu
nun fiyatlara bir ölçüde inikas etmesi tabiî idi. 
1970'cle alman sunî tedbirlerle bu inikas geçici 
bir ölçüde engellenmiştir. Ancak 1971'elen iti
baren bunun tesirleri, ithalâtın pahalılaşması 
sebebiyle kendisini göstermiştir. Nitekim Ada
let Partisi Sözcüsü değerli Sezgin arkadaşımız 
da, bu artışın % 10 nispetinde fiyatlara akse
deceğini söylemiştir. O tahmin bence tahakkuk 
etmemiştir. % 10ün üstünde, belki % 15 civa
rında 1971 yılında fiyatlara bir aksi olmuştur. 

Devalüasyonla birlikte personel reformu ya
pılmıştır. Bu reform bütçeler bir hamlode 10 
milyarın üstünde Ibir yük getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, ben o tarihte, bu iki 
iş beraber yapılamaz demiştim. Devalüasyon 
yapıldığı zaman fiyatları frenleyecek tedbirler 
almak gerekir. Halbuki bu dönemde biz bilâkis 
ısatmalma gücünü artıracak bir başka tedbire 
gidiyoruz, ters tedbirdir, bu teper demiştim; 
ve sanıyorum ki, Yüce Mecliste Personel Kanu
nuna karşı olan tek parlamenter olmuştum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Tek parla
menter ıbenim. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) 
— Ben evet, Senatoda olduğum için.. Ve şüp

hesiz Personel Kanunu da bütçelere büyük yük 
getirdi. 1971 bütçesi, ki, A., P.'nin bütçesidir, 
5,7 milyar açık verdi ve bunda Personel Kanu
nunun da büyük hissesi var. Zira, daha başlan
gıçta acık olarak hazırlanmıştı. 

Erim Hükümeti vazifeye başladığı zaman, 
kamu iktisadî teşebbüslerinin bir çoğunun işlet
me ve finansman açıkları vardı. Bu teşekkül
ler bu açıkları karşılamak için Hazineyi zorlıı-
yorlardı. Sayın Ecevit tahkik edeıbilir, arkadaş
la rı Topaloğlu en çok bu açıklardan mustarip 
bir bakan idi ve Enerji Bakanlığına bağlı te
şekküllerin ürettiği maddelere her gün zam 
yapılmasını isteyen arkadaşımızdı kabinedıe ve 
nihayet uzun mukavemetler oldu ve nihayet 
başarılı da olduk, Erim Hükümeti zamanında 
fiyatlara ve tarifelere zamlar yapıldı ve bunlar 
daha çok o tarihte Sayın Topaioğlıı'nun İsrarlı 
teklifleri üzerine oldu. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Bir Devlet sırrını ifşa ediyor. 

BAŞBAKAN FERÎD MELEN (Devamla) 
— Bunun dışında şüphesiz memleket dışında 
da fiyat artışları oldu. Çünkü bütün dünyada 
•eııflâsyonist bir eğilim mevcuttur. 

Muhterem arkdaşlar, işte bizim Hükümeti
mizle hiçbir suretle ilgili olmayan fiyat artışla
rı, 1971'de bu suretle meydana geldi ve nispe
ti yüzde 2o'tü. Biz 1972 ortalarında görev aldık. 
Hemen arkadaşlarım belki şunu söyleyecekler
dir; «'Siz de Erim Hükümetinin üyesiydiniz». 
Doğru. Onun üyesi olarak o sorumluluğu bir 
ölçüde paylaşıyorum ama, muhterem arkadaş
larım o Hükümetin yapmak istedikleri zam tek
liflerine uzun süre ben karşı geldim. Bunu da 
huzurunuzda arz edeyim. A. P.'li bakan arka
daşlarım yakmen bilirler, hattâ onlardan bir
kaçı o tekliflere iltihak etti, ben karşı geldim. 
(O.H. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Bizim Hükümetimiz 1972 ortalarında göre-
revi devraldığı zamanlar fiyatlar artmaya de
vam ediyordu. Biz 1972 Haziranında görevi 
devraldık, fiyatlar yüzde 8 veya 10'a yakın za
ten artmaya devanı etmişti. Hükümetinizin ilk 
kararlarından birisi, bu artış hızım kesmek için 
gayet sert tedbirler almak olmuştur. Bizi biraz 
da antipatik duruma düşüren ve Senatoda, da 
beyan ettim, değerli Ecevit arkadaşımız bunu 
aldı aynen burada kullandı, taban fiyatlarmda-
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'ki tasarrufumuz, kamu sektöründe toplu sözleş
meler konusundaki tutumumuz, Devlet teşeb
büslerine ait fiyat ve tarife politikamız bu se
beple ele alındı ve tatbik edildi ve hep bunlar 
bu frenleme istikametindde oldu. Biz, 1972 rde 
göreve başladığımız zaman, arz ettiğim gibi, 
yüzde 8 civarında veyahut 10'a yakın bir artış 
olmuştu. Bu artışı biz durdurduk ve nihayet 
yüzde 13 civarında tespit edebildik. 

Muhterem arkadaşlar, işte fiyat artışlarının 
gerçek âmilleri, sebepleri budur. Şimdi sorum
luları siz arayıp bulabilirsiniz. 

Muhterem arakadaşlar, taban fiyatları ko
nusunda izlediğimiz politika malûmunuzdur. 
Fiyat artışlarından ve enflâsyondan şikâyet 
edenler, taban fiyatları ve ücretler konusu söz 
konusu olunca bu defa, bu şikâyetlerini unuta
rak ve bunların neden dolayı daha fazla art
madığından dert yanmaktadırlar. 

Taban fiyatları politikamız, bildiğiniz gibi, 
bir gensorusu mevzu da olmuştu Mecliste ve 
Yüce Meclis gensoruyu reddetmek suretiyle bu 
politikayı bir anlamda tavsip de buyurmuştu. 
Bu defa buna rağmen, hemen bütün sözcüler 
bu konuya temas ederek, tekrar 9 aylık Hükü
meti suçladılar. 

Bir defa hububat hariç, diğer mahsullerin 
taban fiyatlarında mâkul ölçülerde bir artış 
yapılmıştır. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
bakan, üzüm 8 lira şimdi. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 
Pamuğun taban fiyatına hem zam yapıl muş, 
hem de ayrıca vergi iadesi verilmiştik. Tütüp 
mubayaası biliyorsunuz, büyük bir başarıyle 
geçmiş ve müstahsili memnun etmiştir. Maliyet 
fiyatlarını yumuşatmak için girdilerde ucuzlat
malar yapmaya çalıştık, önümüzdeki yıl, şim
diden doların fiyatı tespit edilmiştir ziraî mah
suller içim de şimdiden 14 lira olarak Temmuz 
ayından itibaren ziraî mahsullere 14 lira kuru 
tatbik edilecektir. 

VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Zaten kuru 
üzüm 8 lira şimdi. 

BAŞKAN — Sayın Bakirli, Sayın Bakirli... 
CAHİT ANGIN (Çorum) — Kepek de buğ

day fiyatiyle bir. 
BAŞKAN — Sayın Cahit Angın... 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) -
Bu mahsullerin taban fiyatlarının anormal şe
kilde yükseltilmesinin gerek genel fiyat seviye
si, gerek ihracatımız üzerinde olumsuz etkiler 
yapması tabiî idi. Umumî fiyat artışından çift
çimizin, köylümüzün zararı emin olun ki daha 
çok olacaktır, mahsul fiyatlarına yapılacak zam
lar bumu hiçbir surette telâfi «demeyecekti. 

Muhterem arkadaşlar, ihraç mahsullerinde 
fiyat tespiti en nazik bir konudur. Ben sadece 
bu defa değil ona parlamenter olarak yaptığım 
incelemeler sırasında da görmüşümdür, zaman 
zaman hükümetler yüksek taban fiyatı vermiş
lerdir; fakat ihraç ve memleket dışı fiyatların 
üstüne çıktıkları için ihracat durmuştur, köy
lümüzü, ^çiftçimizi ve müstahsilimizi perişan et
mişlerdir. Bu sebeple tabam fiyatları, bilhassa 
ihraç fiyatları tespit edilirken ıgayet dikkatle 
hareket ötmek lâzım, dış piyasayı iyi takip et
mek lâzım, dış piyasamın ilerisini iyi ıgörmek 
lâzım ve bundaki isabet derecesine göre bu tes
pitte isabet edilebilir. Burada hata edilirse tes
pitte de bata edilmesi mümkündür, zaman za
man memleketimizde olmuştur. 

[Muhterem arkadaşlar, bütçe açıkları için ileri 
sürülen iddialar... Maliye Bakanımız, bunlara 
temas etti, ben tekrar işaret etmeye mecburum. 
Gene bu da gerçek dışıdır; AP sözcüsü 8 mil
yar açıktan bahsetti. Bilâkis gerek malî ve ge
rekse iktisadî politikamızın ve kalkımma plâ
nımızın bir aracı olaralk 1973 bütçesi, Cumhu
riyet bütçelerinin en rahat bir bütçesidir. Şekil 
bakımından olduğu gibi muhteva bakımından 
da başarılı bir bütçe olmuştur. Bütçe Komisyo
nunda bu bütçenin baştan aşağı yeni bir şekle 
girdiği yolundaki iddiayı da bilmiyorum Ko
misyon teyit edecek mi? Biz, Bütçe Komisyo
numda bu ölçüde bir ıgeniş değişiklik okluğunu 
sanmıyoruz; sadece bâzı dairelerin talepleri, 
bilhassa takip edilen talepler Bütçe Komisyo
numda kabul edilmiştir. Değişiklik bundan iba
rettir. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe açığı, Maliye 
Bakamı da arz etti, sanıyorum ki Hükümetçe 
ifade edilen miktar civarında olacaktır. 'Tabiî 
kesin bir şey söylemeye imkâm yoktur, bunlar 
nihayet tahminlerden ibarettir. Yıl içindeki 
konjomktürle yakınen ilgilidir, yüksek konjonk-
türlü bir devreye (girdiğimiz takdirde Devlet 
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varidatı kendiliğindeni .artar, bütçe >açığı azalır, 
tersi de olabilir. Azıcık durgunluk olduğu tak
dirde değişebilir. Bu 1 milyarlık, 2 milyarlık 
ufak farklar konjonktlürle ilgili farklardır ve 
bu iyi bir konjonktür olduğu takdirde, daha 
doğrus/u normal bir konjonktür içinde bulundu
ğumuz takdirde, bütçemiz Hükümetçe tahmin 
edilen miktarın üstünde bir açık vermeyecektir. 

.Sözcü arkadaşlarımız 1971 - 1972 bütçelerin
de uyu'lama sonu meydana çıikan açığı da bizim 
Hükümete mal etmeye çalıştılar. 5,7 ımilyar açık. 
veren bütçe bildiğiniz gibi AP Hükümetinin büt
çesidir. Erim Hükümeti uyguladı .ama, hazırla
yıcısı onlardır. 3 milyarın üstünde bir açıkla 
kapanacağı anlaşılan 1972 bütçesi de yine bi
zim Hükümetimiz tarafından hazırlanmamıştır, 
bir safhada uygulaması bize nasip olmuştur. 

Bildiğiniz gibi bu büteç başlangıtça 8 milyar 
açıkla hazırlanmıştı 1972 bütçesi. Bunun 5 mil
yarı için vergi kanunları (getirilmişti, karşılıfk 
olarak. Bu vergi kanunları çıkmadı. Çıkmayın
ca S milyarlık açık sırıttı ve Hükümetimiz bu 
8 milyarlık açığı mümlkün olduğu kadar azalt
mak için ciddî tedbirler almak yoluna gitti ve 
sanıyorum ki bunu yarısından daha .aşağıya in
dirmeğe muvaffak olacağız. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Ecevit OHP'nin 
iktisadî politikasına dair bâzı görüşler ileri sür
dü. CHP'nin bütün sorunların -çözümünü bir 
noktada düğümlemekte olduğu malûmdur. Dü
zen değişikliği... Bir akademik tartışmaya ıgir-
onek istemiyorum, bu anda girmek de bir sonuç 
vermez. Ancak Sayın Ecevit'in egemen çevrele
rin kapitalist kalkınma yöntemi ile kalkınma
mızı istedikleri, Hükümetin de bu yolda oldu
ğunu iddia etmiştir. Buna katılmıyorum. Hükü
metin kalkınma için seçtiği yol bellidir. Bu ne 
kapitalist yöntemdir, ne de sosyalist yöntemdir. 
Hükümetimiz, karma ekonomi düzeni tercih et
miştir. Esasen bu, Anayasamızın da çerçevele
diği bir iktisadî düzendir. Buna göre kalkınma
da Devlete de, özel kesime de görevler düşmek
tedir. Bu (görevlerin ine suretle paylaşılacağını 
ise, kalkınma plânımız etraflı olarak göstermiş
tir. Büyük Meclisin tasvibi ile yürürlüğe kon
muş olan Üçüncü Kalkınma Plânı bildiğiniz gibi, 
doktrinlerden uzak, gerçekçi kalkınma yöntem
lerini tespit etmiş ve bunları ahenkli surette sı
ralamıştır. Plânımızın içerde ye dinarda ekono

mik nosyona sahip hiç bir kimse tarafındam il
kel bir kalkınma sistemi getirdiğini iddia eden 
de olmamıştır. 

Bu sebeple, Sayın Ecevit'in bu ithamlarını 
haklı görmüyorum. 

Yine Sayın Ecevit, sanayileşme kolunda ta
rımı ihmal .ettiğimize dair iddialar ileri sür
dü. Bunu plân müzakereleri sırasında da bu 
kMiaları serdetmişlerdi. Buna da katılmıyo
ruz. Kalkınma Plânı müzakerelerinde geniş su
rette arz ettik; sanayie öncelik vermesi hiç
bir surette tarımın ihmal edildiği anlamına 
gelmez. Buna bir örnek; kalkınma plânımız
da tarıma eski yıllarda ayrılan kaynakların, 
iki katı kadar kaynak ayrılmıştır. Bu dâlhi yal
nız başına tarımı hiçbir surette ihmal etme
diğimizi gösterir. 

Ayrıca öncelik verilmiş olan plânda sana
yie yapılan yatırımların büyük bir kısmı as
lında tarım içindir. Gübre sanayii böyledir, 
traktör sanayii böyledir, ziraat âletleri sana
yii böyledir, ziraî taşıtlar sanayii böyledir, şe
ker sanayii böyledir, et, balık, yem, süt, pey
nir sanayii böyledir, umumiyetle gıda sanayii 
böyledir. / 

Sayın Ecevit teşvik tedbirlerini de eleştir
di. Bunu daha evvel de yapmışlardı. Evvelâ 
şunu arz edeyim; teşvik tedbirleri bir kanun 
tasarısı ile Meclisinize gelmiştir. Meclisiniz 
bunu elbette enine - boyuna hem komisyonlar
da, hem Yüce Heyetinizde inceleyecektir. Uy
gun bulmazsa reddedecek veya düzeltmeler ya
pacaktır. Tasarılar gerekçeleri ile incelenme
den, eleştiriye tabi tutulmadan şimdiden bir 
şey söylememiz sanıyorum ki hatalı olur. Şu
nu da arz edeyim; bunları teşvik tedbirlerin
den faydalanacak çevreler değil, bizatihi Plân
lama Dairemiz.. Sayın Ecevit'in de sanıyorum 
güvenebileceği arkadaşlar hazırlamışlardır. 

Muhterem arkadaşlar teşvik tedbirlerine 
neden ihtiyaç duyulmuştur? İzin verirseniz 
aklıma gelen şeyleri buraya not ettim, bunla
rı birer birer sayayım. 

Türkiye'de bizim kanaatimize göre, bir nıı-
•marab problem istihdam problemidir. İktisa
dî problemimiz budur, sosyal problem olarak 
budur, bir numaralı problem istihdam proble
midir. Artan ve şehirlere akan nüfusa iş, ka
zanç. ve ekmek kapısı bulmak mecburiyetin
deyiz. Bu, en büyük sosyal problemimizdir. 
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ikincisi; Türkiye sanayileşmeye karar ver-
<miştir bu sebeple. Türkiye'de kalkınmanın den
geli olması için, kalkınma, zümreler ve 'böl
geler arasında ahenkli olmalıdır. Sayın Ece-
vit s anıran ki bunun davacılarmdandıır. Tür
kiye'yi kısa bir süre s'onra Ortak Pazarın tara 
üyesi yapacağız. Ortak Pazara girerken, 'Tür
kiye'nin Ibünyesinln bu pazar- şartlarına uyma
sı lâzımdır. Ortak Pazar rekabet şartları için
de yaşayabilmeleri için, sanayi, ünitelerimizin, 
ekonomik büyüklükte olması lâzımıdır. Yani, 
büyük fabrikalar, büyük sanayi üniteleri ha
linde olması lâzımdır. 

Kaldı ki Teşvik Kanunumuz bunu çok bü
yük de düşünmemiştir. Sadece, 3 milyonu esas 
almıştır. Türkiye'de sanayii, yatırım maili sa
nayiine yöneltmeye mecburuz. Kuvvetli bir 
ekonomik bünyeye sahip olabilmemiz için, dış 
ödeme ihtiyacımızı ihracat gelirimizle kar
şılamaya mecburuz. Yani, ihracatımızı artırma
ya ve bunun için de sanayimizi ihracat sana
yiine yöneltmeye mecburuz. Aynıca, plânımız 
demıolkratiktir. özel kesim için yol gösterici
dir, emredici değildir. Özel kesimi bir istikâ
mete sevk edebil m ek için, onu özendirici veya-
hutıta ahkoyucu tedbirler tatbik ıetraek lâ
zımdır. 

Yatırımlara ekonomiye istikâmet vermek 
ve plân hedeflerine yöneltmek, için, arz etti
ğim gibi özendirici ve alıkoyucu tedbîrlere 
ihtiyaç varidir. Yatırımların öncelik alan yer
lere yönelmesi, gelişmeye muhtaç bölgelere 
yönelmesi için yine teşvik »tedbirlerine ihtiyaç 
vardır. A.z kârlı; fakat sosyal kârı yüksek 
olan istikâmetlere yönelmesi için teşvike ih
tiyaç vardır. 

işte teşvik tedbirlerini biz, bu ihtiyaçlar 
sebebiyle getirdik. 

Muhterem arkadaşlar, /teşvik tedbirlerin
den faydalanacak teşebbüsler Sayın Eceviıt'in, 
sandığı gibi, ferdî teşebbüsler olmayacaktır. 
Çoğu, onlar da olabilir. Sadece, özel teşebbüs
te olmayacaktır. Getirdiğimiz kanun, bundan 
aynı zamanda kamu sektörününde, koopera
tiflerin de faydalanmasına imkân vermiştir. 

Kaldı ki, ferdî teşebbüslerin büyük ünite
de yatırımlar yapmak imkânları artık gittik
çe azalmıştır. Bugün 100 ' milyonluk, 200 mil
yonluk, 5O0 milyonluk bir tesisi bir kimse 

yapamaz ve yapamamaktadır. Tatbikatta bun
lar daima şirketler kurma ve halka açık şir
ketler kurma yoluna gitmektedirler. Hattâ 
mevcut teşebbüsler dahi, yeni faiz yükünden 
kurtulmak için, halka açık anonim şirketler 
haline getirmektedirler mevcut teşebbüsleri
ni. Ekonomimiz, Batıda olduğu gibi bu yola 
yönelmiştir. Bu sebeple teşvik tedbiri sadece 
bir kaç kişiyi zengin etme anlamlına gelmez, 
Bütün bu teşebbüsler faydalanacaktır; halka 
açık anonim şirketler, kooperatifler ve sair 
kuruluşlar. 

Kaldı ki, muhterem arkadaşlar, bir teşeb
büsten sadece o teşebbüsün sahibi veyahut 
sermayedarı mı faydalanır?.. 

Bir teşebbüsün hâsılası kimlere bölünür, 
şunu bir güz önüne getirelim. 

Bir fabrika kurduğunuz zaman orada ev
velâ işçi çalışır; fabrikanın büyüklüğüne göre 
100, 200, 500, 1 000, 2 O0O işçi çalışır. Binaen
aleyh, evvelâ bunlar faydalanır. Memur çalışır, 
bunlar faydalanır. Sonra, Devlet vergi alır, 
Devlet faydalanır. Sermayedar faydalanır. O 
çevrede çıkan ve üretilen madde bu fabrika
da kullanılıyorsa, üretici faydalanır. 

Faraza, Vehbi Kjoç'un Susurluk'ta kıırdu-
duğu bir domates suyu fabrikası/ bütün o hava
liye refah getirmiştir. Bundan sadece K}oe mu 
faydalanıyor; bilâkis bütün 'O bölge halkı fay
dalanmaktadır. Gözümle gördüm, bütün o böl
geye refah getirmiştir. 

Binaenaleyh, bir teşebbüs denince hemen 
akla en sivri ihtimali getirip «Efendim, sen 
Devlet kesesinden fert zengin ediyorsun» de
mek, bir defa mevzuu iyi ine elemeni ektir; 
ikincisi haksızıdır ve bunu engellemek de ha
kikaten memlekete fayda vermez, kanısında
yım. Ama, eksiklikleri varsa, düzeltmek Bü
yük Meclisin elbette hakkıdır ve görevidir'. 
Hatla Yüce Meclis büsbütün yeni bir şekle 
de sokabilir bizim taşanımızı; ama fikir ola
rak kendileri de reddetmemişlerdir, bir başka 
beyanatında gördüm. Fikir olarak teşvik ted
birine ihtiyaç vardır. Çünkü, Plânlımızın ara
cıdır. Ben bir teşebbüsü Plânda tespit etti
ğim bir hedefe yöneltmek için ya o hedefe 
gitmekten alıkoyacağım, vergi koyacağım, 
vergileri ağırlaştıracağım, kredi vermeyece
ğim veya oraya gitmesini teşvik edeceğim; 
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ıteşviık tedbirleriyle kredi vereceğim, vergi 
almayacağım, şunu yapacağım, bunu yapaca
ğım. Başka çare yoktur. 

(Sosyalist memleketlerde kolay, emreder.. 
Kaldı ki, orada özel teşeJbbüs de yoktur, ta
biî. 

Muhterem arkadaşlarım, kilit noktalarm-
'da ıbulunan devlet personelinin durumuna ge
lince : 

Devlet teşkilâtınım kilit noktalarına ve has
sas bölgelerimize bâzı aşırı sol ve aşırı sağ 
•militanlarının sızdığını, Devlet hayatına za
rar vermemeleri için bunların zararsız bir 
duruma getirilmeleri lüzumuna Hükümet Prog
ramında işaret etmiştik ve bunu bir ölçüde 
uyguladık. Yalnız, iddia olunduğu gibi, bu
nun için 'bültün .memurlar hakkında fiş tu
tulmuş değildir. Bunu reddederim. Asla böyle 
bir şey yoktur. Tabiî memurların normal ola
rak, kanunlarına göre sicilleri var; ama bu 
maksat için 'bir fiş usulü ihdas edilmiş de
ğildik. ,' 

ıBu gibiler esasen muhitlerinde eylemleriy
le kendilerini belli etmiş insanlardır. Bu gibi
ler hakkında Hükümetimiz hukuk devletine 
yaraşır şekilde muamele yapmıştır. Kanun
suz tek bir muamele yoktur. Kanunsuz işlem
ler esasen Danıştaym murakabesine tabidir. 

|Bâzı parti sözcüleri, bütün memurları şüp
heli duruma sokacak üslûp da kullandılar. 

Biz buna da katılmıyoruz. «Türkiye'de bü
tün devlet daireleri aşıırı solcularla doludur, 
hâlâ bunlar cirit oynuyor» yolundaki iddia
ya da katılmıyoruz. 

Jurnal a itibar edilmesi mümkün değildir. 
idarenin bu husustaki işlemleri 'kazanın de
netimine tâbi olduğu için, jurnala dayanan 
bir muamele esasen yan yoldan dönmeye mah-
kûm'dur. 

İSaym Eeevit, bir genel müdür ve bir müs
teşarı misal olarak verdiler. Bunlar hakkında 
izin verirseniz, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar 'Bakanı burada size geniş şekilde bilgi ve
recektir. Bizde enerjıi kıtlığından şikâyet edi
lirken, sebepler arasında belki onların da 
isimlerini bulaeaksınıız. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi izin verirse
niz Başbakanlık bütçesinde ;konuşan arka
daşların temas ettikleri ve umumî izahatım 
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sırasında cevaplandırmadığım konulara geçi-
I yorum. 
I Sayın Ilhami Sancar'm, Muhasebei Umu

miye Kanunu hakkındaki görüşlerine katılı
yorum. Ben Maliye Bakanı iken bu tasarı ha-

I zırlanmıştı, gelmişti. Her nedense Büyük Mec
listen hugüne kadar geçemedi ve sürüklenip 
gelmektedir. Süratle bu kanunu değiştirmek 

I lâzımdır. Sadece bu kanun değil, ihale Ka-
I nunu da beraber değiştirmek lâzımdır. 
I ıSaym Sancar, benim de zaman zaman üze-
I rinde durduğum bir konuya temas ettiler. 

«Kanunları kabul eden Meclistir, ama hazır
layan Hükümettir. Aksa'klık olunca hemen 

I Meclisi suçlamak doğru değildir.» diyorlar. 
I Doğrudur, muhterem arkadaşlar. Ben Ba-
I kanlar Kurulunda arkadaşlara söyledim, «Efen-
I dim, ne yapayım kanun böyle, kanun bana 

yelıki vermiyor» şeklindeki mazereti kabul 
etmiyorum dedim. Kanun yetki vermiyorsa, 

I kanun yetersizse, biz Hükümetiz, süratle ka
nun getiririz. Bunu vilâyette bir memur söy
leyebilir; ama biz söyleyemeyiz. 

Doğrudur, Meclisi suçlamak yerinde de-
I ğiMir ve Bakanlar Kurulu üyesi arkadaşla-
I rım da bu konuda benimle tamamen hemfi-
I kirdirler. 

Anayasaya göre çıkması gereken kanun-
I lardan bahsetti, sayın arkadaşımız. 

Muhterem arkadaşlar, biz Hükümet ola-
I rak Anayasa değişıiıkliğine göre çıkması lâ-
I zımgelen kanunlardan iki veya üçü müstes

na - ki bunlar Millî Savunmanın henüz hal-
I 1 edilmemiş bâzı mevzularıyle ilgilidir - diğer

lerini Büyük Meclise takdim ettik, 'bir kısmı 
çıktı, bir kısmı çıkmak üzeredir. 

;Saym arkadaşımız bâzı sorulardan bahset
tiler. 

Muhterem arkadaşlar, somları, özellikle 
yazılı soruları zamanında cevaplamaya çalı
şıyoruz. Yalnız, bâzı sorular cevap verilmesi 
mümkün olmayan sorulardır, bunları da arz 
edeyim. 

Bir ankadaşımız var, «Şimdiye kadar kaç 
Başbakan geldi ve ne oldular?,» diye soru
yor. 

Bu soruya cevap verebilmek liein uzunca 
bir araştırma gereklidir. 600 seneden beri Os-

J manii Hükümetinde kimler vazife almıştır, 
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oturup bunu tetkik etmek lâzımdır. Bu soru
ya cevap verilmez. 

Veyahut da «Kaç okul var, kaç talebe var» 
•gibi istatistiklerde, şurada burada ilân edil
miş olup bilinen şeyleri öğrenmek maksadıy-
le bütün daireleri aylarca işgal edecek so
rulara cevap vermek mümkün değildir. 'Ana
yasamıza göre de, İçtüzüğümüze göre de soru 
•belli bir konu için olur. Emin olun ki, cevap 
veremediğimiz sorular daha çok böyle so
rulardır, aylarca tetkikat yapmayı gerektiren 
konulardır, onun için cevaplarını zamanında 
veremiyoruz. 

Yürütme organının yaptırdığı incelemele
re ait raporların milletvekillerine de verilme
si lüzumuna işaret ettiler. 

Haiklıdırlar, bunu bir defa Meclis kütüp
hanesine vermek lâzımdır. Verilmiyorsa, onu 
s a ğl anı ay a çal iş a c a ğı m. 

•Mahallî idarelerin güç. durumlarından bah
settiler. 

Buna tam emen katılıyorum. Emlâk Kanunu 
bildiğiniz şekilde çıktı, oradan beklediğimiz 
varidatı alamadık, mahallî idarelerimizi daha 
güç duruma soktu. Bilhassa muafiyetlerin ge
niş tutulmuş olması bu durumu yaratmıştır. 
Belediye Gelirleri Kanunu Meclisinizde'dir. 
Bu sebeplerle biz bunları Hazineden avans
lar vermek suretiyle idare etmeye çalışıyoruz; 
yani pa'lyatiıf bir tedbir ile ayakta ıtutmaya 
çalışıyoruz. Bu anda başka bir şey yapmaya 
da imkân yoktur, bu arz ettiğim kanun cılk
ın adan. 

Arkadaşımız, «Bakanlar Kurulunda teca-
nüs yoktur» dedi. 

Buna katılmıyorum. iBizıim Bakanlar Kuru
lu, belki bugüne kadar gelmiş geçmiş hükü
metlere bu "bakımdan büyük üstünlük arz 
eder. Bakanlar Kurulu üyeleri çeşitli parti
lerden gelmiş olmalarına ve dışarıdan gedmiş 
olmalarına rağmen arkadaşlarını arasında 
karşılıklı büyük .bir sevgi ve saygıya daya
nan ailıenk ve tecanüs vardır. En ufak 'bir sı
zıltı yoktur. Bir heyette ve bir Bakanlar Ku
rulunda elbette ki, münakaşa olur, fikirler 
söylenir. Bâzı dergiler var, hemen başlarlar 
«Maliye Bakanı ile Ticaret Bakanı münakaşa 
etmişlerdir...> 

Elbette ederler; birisi ihracatı geliştirmek 
için gayret sarfederken, ötekisi de döviz ta

sarrufu üzerinde durmaktadır. Bir meseleye 
ayrı ayrı açıdan bakarlar, münakaşa ©derler. 
Bunu hemen alıp iki bakanın arasında ihtilâf 
var şeklinde gösteren dergiler maalesef var. 
Bunların aslı yoktur, bütün ankadaşlarıım be
nim, tam bir ahenk içinde, tesanüd içimde ça
lışmaktadırlar. Biir şey söylersem belki yine kı
zacak arkadaşlarım olacak; başarımız da bun
dandır. 

Kamu idaresinin yeniden düzenlenmesi ko
nusu: Bunu Z ey yat Baykara arkadaşımız Plân
lama bütçesinde size arz edecektir. 

Sayın Birgit arkadaşımızın üzerinde dur
duğu konulara umumî izaihatıım sırasında he
men hemen hepsine temas ettim. Yalnız, «Türk 
Ordusunu Melen Hükümeti kendisine kalkan 
yapmamalıdır...» 

Değıerli arkadaşlarım, bunu hiçbir zaman 
yapmadım. Ben daima şunu (tekrar ettıim: Biz, 
sadece ve sadece tek dayanağımız Türkiye 
Büyük Millet Meclisidir. Bunu burada tekrar 
ediyorum, bunu ordu erkânı nezdinde tekrar 
ediyorum. Hattâ, Bütçe Komisyonunda - ismi
ni veıımeyeceğim - bir arkadaş, Başbakanlık 
bütçesi sırasında yine bana ağır şekilde hü
cum etmiş ve bakan arkadaşlarımızı göstere
rek, «Camım, biz sizi bakan saymıyoruz, siz 
ne diye açılışa gidiyorsunuz, siz ne diye şu
nu yapıyorsunuz.» demiş, onu duyduğum za
man bile, bunu duyduğum zaman bir kokteylde 
idim ve as/İterlerin yanında mevzubahsoldu, 
ben o vakit dahi «Biz Büyük Millet Meclisine 
dayanıyoruz» demişimdir. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Lâfını etmek bi
le tatlı şey. 

BAŞBAKAN FERİ D MİELEN (Devamla) — 
Bunu ileride öğreneceksiniz. 

Sayın Birgit, Türk - İş Genel Sekreterinin 
•Şubat tarihli basın toplantısının yasaklanmış 
olduğunu söyledi. B.en o toplantıda neler söy
lendiğini biliyorum. Sadece, yasaklanma kara
nını gördüm ve Sıkıyönetime sordum, 'bana ye-

. rilen cevap şu: İstanbul'da Sanayi Odası Baş
kanı bir beyanat vermiş. Burada da biliyor
sunuz izne tabidir Sıkıyönetim sebebiyle; Sı
kıyönetimden Halil Tunç bu beyanata cevap 
vermek üzere izin almış, fakat verdiği beya
nat onu çok aşmış, hattâ «Fiilen seçim yapıla
cakmış; bu şartlar içerisinde yapılacak se-

— 242 — 



M. Meclisi B : 61 18 . 2 . 1973 O : 2 

çim ne ifade eder» şeklinde de, önümüzdeki se
çimi dalhi gölgeleyecek şeyler söylemiş ve bu 
sdbeplerle menedilmiş, benim bildiğim budur. 

Eline kelepçe vurulan gazeteciden bahse t-
tıiler. ilk defa bizim Hükümetimize inşallah 
nasip olacaktır; bu kelepçe hikâyesini tama
men kaldırmak. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü Kemal Şen-
soy benim konuşmalarımdan şikâyet etti; «Ba
zen ufukları karanlık gösterir, bazen gıpta 
edilecek kadar 'başaralı olduğunu söyler, ba
zen de bâzı kuvvetlerin gölgesine sığınır ve 
sonra müphem konuşur» ciddiler. Müphem ko
nuşmamın sıkıntı yarattığından bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bilâkis bana çok 
açık konuşuyorsun diyenler var, bundan şikâ
yet edenler var, canım bir devlet adanın her 
şeyi bu kadar çırılçıplak söyler mi, biraz ih
tiyatlı olunur diyenler var ve ben de kendim
de biraz onu zaaf olarak da görüyorum doğ
rusu. Ben sade konuşurum, çıplak konuşu
rum, kısa cümlelerle konuşurum ve sanıyo
rum ki hiç bir ipham yok benim konuşmala
rımda ve cinaslı da konuşmam, yani, çifte mâ
nâya, birkaç mânaya gelecek şekilde konuş
mam. Bunu belki biraz konuşma üslubuma bağ
layabilirsiniz: İşte, konuşma zaafı, iyi bir ha
tip değilim, ama fikirlerimi ifade etmeye ça
lışırım ve kelimeleri iyi seçmeye çalışımın. 
Şimdiye kadar benim hangi konuşmamı müp
hem bulmuş onu bilmiyorum, ama dediğim 
gibi belki ona bir - iki konuşmam öyle gelmiş
tir, ama tanı tersine beni bilâkis dediğim gi
bi çok fazla açık ve çıplak konuştuğumdan do
layı suçlayanlar vardır, onlara rasladıuı, ama 
müphem konuşuyorsun diyene ilk defa rasla
dım. vazıh olmalıdır diyor. Sanıyorum ki iben 
vazıh konuşuyorum. «Ufukları kapkara gös
teriyor» diyorsunuz. Bugün de söyledim muh
terem arkadaşlar, Türkiye'nin mâruz kaldığı 
tehlikeyi olduğu gibi ifade etmek, istiyorsa
nız etmeyelim, ama benim vazifem Hükümet 
olarak bunu söylemek, takdir şüphesiz Mecli-
sinizindir, ama Hükümet olarak, tespit ettiği
miz, gördüğümüzü getirip burada anlatmak 
benim vazifemdir. 

Muhterem arkadaşlar, bu suretle değerli 
sözcü arkadaşların ve konuşmacıların bütçe
nin tümü üzerinde ve Başbakanlık bütçesi üze

rinde yaptıkları tenkidler hakkında görüş
lerimi arz etmiş oldum. Beni lütfedip dinle
diğiniz için hepinize şükranlarımı arz ede
rim. Saygılar sunarım. (A. P. ve M. G. P. şura
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Ha m di Hamamcıoğlu buyurunuz efen
dim. 

jMıEHMET ADI AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkan, Sayın Başbakandan sorum vardı 
efendim. 

Sayın Başbakan... 
BAŞKAN — Davet ettim efendim. 
.MEHMET ALI AYBAR (istanbul) — Ya

ni sormayalım mı sorumuzu Başbakana? 
,B(AŞKAN — Sorarsınız, ama bir hatibi da

vet ettikten sonra 'buyurun inin, tekrar gelin.. 
^M3HMET ALI AYBAR (tstanlbul) — Siz 

davet etmeden evvel sırama vurdum ve el kal
dırdım. 

BıAŞKAN — Duymadım efendim, böyle bir 
hareketinizi görmedim. 

MEHMET Alil AYBAR (İstanbul) — Duy
mamış olmanızdan ötürü sormak istediğim so
ruları sormayacak mıyım1? 

BAŞKAN — imkân olursa sorarsınız efen
dim, Sayın Başhakan tekrar kürsüye çıkarsa 
sorarsınız. Buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA HAMDİ HA
MAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) _ Sayın 
Başkan, çok muhterem milletvekilleri; 

Öğelden evvelki mâruzâtımda, gayet açık 
ve seçik, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Ge
nel Başkanının, bütçenin tümü üzerindeki ko
nuşmalarından esinlenmek suretiyle bâzı so
rular yöneltmiştim. Bunu tekrar çok kısa ola
rak, hafızalarını tazelemek bakımından ifade 
etmek isterim. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel 
Başkanına göre, meselâ memleketin teokratik 
bir idare ile idaresini isteyen kimseler, hilâ
feti geri getirmeyi düşünen kimseler, bu dü
şüncelerini diledikleri gibi yapabilecekler mi
dir? Komünist bir dikta idaresini benimse
yenler diledikleri gibi komünizm propaganda
sı yapmakta serbest olacaklar mıdır? 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Listeyi tetkik 
etseydiuiz bu soruları sormazdınız. 
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HAMDİ HA;MAIMCIOĞLU (Devamla) — 
Lütfen dinleyiniz efendim. 

BAŞKjAN — 'Sayın Anığın, lütfen efendim. 
BjAMDİ HAJMAMCIOĞHU (Devamla) — 

Sayın Ecevit, Türkiye'de komünist partileri
nin kurulmasını, komünist propagandasının 
serhest yapılmasını, fikir özgürlüğünün bir 
gerçeği mi sayınakıtadıır? 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Ne komü-
ııiziimden hahsediyor bu. 

jBAŞKAN — Çok rica edenim efendim ha
tip konuşuyor görüyorsunuz. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanlbul) — Sayın Baş
kan, kim var ki burada,, komünizm lâfı edi
yor... 

iBAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
etmesin mi, herke» ediyor. 

HÜSEYİN DiOLUN (İstanbul) — Kim var 
ki burada, komünist, ko>münıist diyor. 

BAŞKAIN — Kimse var demiyor efendim, 
bahsettim. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, 'namuslu insanlar kapılarının üzerine 
«Bu evde oturanlar namusludur» diye yazı yaz
mazlar. Biz namuslu insanlarız, şüphesi olan
lar, boyuna Feyzioğlu... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sınır
sız fikir hürriyeti nedir bana cevap verehilir 
misin, 

BAŞKjAN — Sayın Dolun, çok rica ederim 
»oturunuz, size söz hakkı vermedim efendim, 
oturunuz. 

(Sayın Feyzioğlu, çok rica ederim siz de mü
dahale etmeyiniz. (C. H. P. ve M. G. P. sıra
lanın dan ayağa kalkmalar, karşılıklı lâf atma
lar) 

Lütfen yerlerinize oturunuz efendim, lüt
fen. 

(MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ- (Konya) — Parti 
olmamış bir parti memlekete nifak getirmek 
istiyor... 

BAŞKAN —- Ne demek istiyorsunuz efen
dim?.. 

OAHlT ANjGIN (Çorum) — (A. P. sıraları
na hitaiben) 226'nız var, kursanıza hükümeti, 
bunların oyuneağımısınız ? 

BAŞKAN — Sayın Angın, lütfen oturunuz, 
«turumuz efendim. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) - . Ne yapacak
larsa yapsınlar bakalım. 
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jBlAiŞîKA-N — Sayın Kapusız, çok rica edece-
ğıiıiu efendim, çok rica edeceğim canım. (C. H. 
P. ve M. G. I*, sıralarından ayağa kalkmalar, 
karşılıklı lâf atmalar) 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Adalet Parti
sini talim ettirirler, bizi ettiremezler. ; 

BAŞKAN — Lütfen -oturunuz efendim, me
sele yok ki orta yerde. (Konya Milletvekili 
M. u s t a i'a Üstü nd a ğ' ı u aı il aşı 11 tıay a n müdahale
si) iSayın Ü-Vıündağ, kendinize mahsus bâzı 
fikirler söylüyorsunuz ama, ben bir şey anla
mıyor um. Çok rica ederim oturun efendim. 
(Gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (-Ankara.) — Bırakın ar
kadaşlar, şimdi alacaklar cevâbımı. 

HAMDİ HAMAMCLOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım.. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın hatip. (C. II. 
P. ve M. G. P. sıralarından ayağa kalkmalar, 
karşılıklı lâf at mahir) 

Sayın Hiçerimez, otıırurmusunuz yerinize 
efendim'?. Sayın Budak, Sayın Dolun, lütfen 
«turun yerinize efendim. 

Devam buyurun efendim.. 
KAMİL KIRIKOĞLU (Adıyaman) _ Genel 

Başkaıi'u bir ağırlığı! olur, her yerde müdaha
le etmez. 

BAŞKAN — Sayın Kırıkoğlu, çok rica ede
rini efendim, çok rica ederim efendimi. Bâr par
tinin ileri gelenleri böyle hareket eitnıemeli-
dir. Çok rica ederim efendim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sen şimdi yalancılığını mı kabul ediyorsun 
orada oturduğun hakle?. 

BAŞKAN — Sayın Oengizhan Yorulmaz, 
çok rica ederim. (Gürültüler) 

VEFA TANIR (Konya) — Ne güzel man
tık. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Konyalılar 
onu iyi bilir. 

HAMDİ IIIAMAMUIOULU (Devamla) —' 
Çok muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim ke
limeler basılı ve bir ihtilâfa meydan verme
mesi için üzerine basa basa arz etmeye çalışı
yorum. 

- CAHİT ANGM (Çorum) — Basa basa yaz
dık. Bu hususta yazılı olarak liste verdik, 
okursanız öğrenirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Angın, ceza tertibine 
tevessül ettirmeyin beni. Sayın diyorum, li.it-
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fen susunuz diyorum, rica ediyorum. istirham 
ederim, muradınızı ifade ettiniz yeteri ka
dar. 

'Buyurun efendim. 
HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 

Şimdi, bu arz ettiğim ve sorduğum sorularda 
dikkat buyurursanız, acık ve seçik, haıttâ îma 
suretiyle, hir itham dahi yoktur. Lütfen insaf 
ediniz. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Bu, memleketi fesata sürüklüyor. 

BAŞKAN — Sayın Seydiıbeyoğlu, bundan 
böyle ceza (tertibine gideceğim. 

Devam buyurun. 
HAMDI HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 

Yine Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
delerine veya 163 ncü maddesinin Türk Ceza 
Kanunundan çıikarılması düşüncesinde iseler.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Öyle olsa kanun teklifi verirdiniz. 

iBAŞKjAN —• Sayın Seydibeyoğlu, ikinci de
fa rica ediyorum, lütfen. 

MEHMET SEYDİİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Bana bunu soramazsınız.. 

BAŞKA'N — Sayın Seydibeyoğlu, ihtar ce
zası veriyorum size.. 

MEHMET N.EBIİL OKTAY (Siirt) — 'ikin
ci ayağınızın kırılmamasmı istiyorsanız otu
run yerinize. 

İBAHİM CÜOEOĞLU (Ankara) — Kırma
ya kalksanız öyle bir sopa. yersiniz ki. 

MEHMET NEBÎL OKTAY (Siirt) — insan 
g'ilbi otur da dinle. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Sen de 
insan gibi otur hödük. 

HAMDI HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Bu yolda kanun teklifi vermekten, muhterem 
Cumhuriyet Halk partililer, sizi alıkoyan ne 
ki, bu kadar feveran ediyorsunuz?. 

Şimdi, buna ilâve olarak haşka bir soru: 
12 M'art'tan 10 gün sonra Bülent Ecevdt 12 Mart 
hareketini şöyle tavsif etmişti: «12 Mart mü
dahalesi, Yunanistan'daki modelin daha ince 
ve ustaca şeklidir. 12 Mart Türkiye'de ortanın 
solundaki partilere karşı yapılmış ve oyun 
bitmiştir» demişlerdi. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, 12 Mart' 
tan bugüne kadar bu anarşik.. 

TURGUT' ART AÇ (Kars) — Kim yazdıy-
sa, eline verdi okuyorsun onu. 

HAMDI HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Yok, hen de söylüyorum Sayın Turgut. (C, İL 
P. sıralarından «Sen söyle, biz cevap veririz:» 
sesleri) istişare sünnettir. 

İMUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sem 
bırak da genel başkanın okusun onu. 

B|AŞKjAîsT — Grup adına görüşüyorlar efen
dim. 

HAMDİ HAMAMiCLOĞLU (Devamla) — 
12 Mart'tan sonra birtakım hükme bağlanmış 
kararlar itibariyle anarşik eylemlerin yalnız 
Türkiye içinde değil, Türkiye dışından da tah
rik edilip, beslenmesinin mahkeme kararla-
rıyle şahit olması muvacehesinde Sayın Ece-
vit acaha, şimdi kısaca özetlediğim fikrînde 
ısrar ederler mi, etmezler mi? Bunu öğrenmek 
istiyoruz. (C. H. P. sıralarından «Ederler, eder
ler» sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, çok ri
ca ederim efendim. (C. H. P. sıralarından «So
ruyorlar efendim» sesleri, gürültüler) Sual so
ruyorlar efendim, Sayın Ecevdt de soruyorlar. 

OENGlZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Başbakanlık bütçesi mi, Cumhuriyet Halk Par
tisinin bütçesi m i t Gelsin vatandaş huzurun
da hesaplaşalım. 

« 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkan, müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Hayır, oturmanızı) rica ediyo

rum, 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Bir sual 

sormak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKjAN — Oturmanızı rica ediyorum, 

Niye bu kadar.. 
OENGlZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Başbakanlık bütçesi, Cumhuriyet Halk Partisi
nin bütçesi değildir. 

BAŞKAN —• Efendim, bütçelerin görüşül
düğünde nelerin ifade edildiği ilk defa mı vâ
ki oluyor burada?.. Çok rica ederim efendim. 
(C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler, an
laşılmayan müdahaleler) Ne olacak böyle asa
biyetle, sonu nereye varacak, sonu nereye va
racak? Çok rica. ederim. Yani asabiyetle nere
ye varacak?.. Lütfen oturun efendim. (C. H. 
P. sıralarından ayağa kalkmalar, şiddetli gü
rültüler) 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sizin 
böyle daha sakin davranışınız nereye varacak?. 
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BAŞKAN — Ne yapalım efendim, siz o ka
dar şiddetlisiniz ki, benim sakin olmam zaru
ret kaimi alıyor. 

AHMET DUBAKOĞLU (iSivas) — 'Sizinki 
lüzumsuz. 

BAŞKAN — Sizinki, benimkinin yanında 
bin kat daha lüzumsuz, bin kat. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Aynen 
bana geldiği gilbi geliyor. 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Hamam-
ciioğlu. 

HAMDİ BJAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Saygı değer milletvekilleri.. 

AHMET DUBAKOĞLU (Sivas) — Biraz 
sonra cevap için de söz vermeyeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, Sayın Durak-
oğlu, çok rica .edenini efendim niye sinirleni
yorsunuz?. 

AHMET DÜARKOĞLU (Sivas) — Fesat 
yuvası haline getiriyorlar burayı. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, çok 
rica ederim, böyle bir şey görmüyorum efendim, 
siz görüyorsunuz. 

' KAMİL KIRIKOĞLU (Adıyaman) — Biz 
de ifade ediyoruz gördüğümüzü. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden lütfen 
müdahale etmeyiniz. Böyle bir usul yok Sayın 
Kırıkoğlu, yok. Hele bir genel başkan yardım
cısına, genel sekretere hiç yok beyefendi, rica 
ederim yani. 

KAMİL KIRIKOĞLU (Adıyaman) — Mec
bur ediyorsunuz, idare edemiyorsunuz. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara.) — Sayın 
Başkan, siz böyle yaparsanız, hatip ne yap
maz?.. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Müsamahanızla; mecbur ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, susturayım 
mı efendim, susturayım mı hatibi"?. 

CENGlZBAN YORULMAZ (Ankara) — 
Hatip böyle devam ederse susturun. 

BAŞKAN — Susturayım mı efendim?. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Münasebetsizse susturulur tabiî. 
BAŞKAN — Çok rica ederim, sizin arzu

nuza göne bir hatibi susturanlara. 
GENGİZHJAN YORULMAZ (Ankara) — 

Münasebetsizce susturulur. Öyleyse değerlendi
rin. 

BAŞKAN — Öyle müdahale ediyorsunuz ki, 
benim hatibi takibetmeme dahi imkân vermi
yorsunuz. 

lOENGlZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Hatibin görüşüne iştirak imi ediyorsunuz?. 

BAŞKAN —• Topyokûn ayaktasınız beye
fendiler, topyekûn. Genel Kurul da görüyor 
hareketlerinizi, Başkanlık da görüyor. Topye
kûn harekettesiniz efendim. Beni murakabe
den mahrum kııhyorsunuz. 

Devanı buyurun efendim. 
HAMDİ HAMA,MCIOĞLU (Devamla) — 

Muhterem milletvekilleri.. 
CAHİT ANGIN (Çorum) — Bizi susturur

sunuz Sayın Başkan.-
BAŞKAN —• .Sayın Angın, yetmez mi ko

nuştuklarınız?.. 
OÂHİT ANGIN (Çorum) — Bir partiye 

«Komünisti» diyemez. 
BAŞKAN — Çok rica ederim, böyle bir lâf 

yok. Çok rica ederim 'Sayın Angın, oturunuz, 
oturunuz böyle bir şey söylemiyor.. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Ben sustururum o zaman. En ağır sözlerle sus
tururum haberiniz olsun. Vallahi yakasına ya
pışırım. Devanı etsin bu şekilde konuşmaya, 
sustururum. 

,BAŞKjAN — 'Sayın Cengizhan Yorulmaz, 
lütfen oturunuz da, ben hatibi takibedeyim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Her şeyi göze alacağım, devam etsin görüş
meye. Yakasına yapışacağım, bakın görün. 

BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulmaz, 
tedbir alacağım ama. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Allın efendim. Evvelâ onu susturtrnak suretiyle 
ıtedbir alın. 

BAŞKAN — Beyefendiler sizin müdahale-
lleririizi dinlemek ve hatip, hitaibet yerini masun 
kılmak için takip edemiyorum diyorum. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Bana camaziyülevvelini okutmasın. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
(Sayın Yorulmaz, benim cemaıziyülevvelimi! her
kes bilir. Cemaziyülevvei balkımmdan sıiziinle 
gayet rahat boy ölçüşebilirim. (Gürültüler) 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Bu nasıl kürsü 
mehabeti. 
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BAŞKAN — Sayın hatip, görüşmelerinize 
devam buyurunuz. (Gürültüler) Çök riea ede
rim, iddialarınızı takip edebilmek içki bana 
imkân veriniz efendim. 

Buyurun efendim. 
HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşarım, benden sonra konuş
muş olan Cumhuriyet Halk Partisinin, sözcüsü, 
bu açık ve .seçik sorularımıza cevap vermekten 
her nedense dikkatle kaçınmış, buna karşılık 
hâdiseyle ilgisi olmadığı halde, Millî Güven 
Partisinin yöneticilerine kendi anlayışına göre 
isnatlarda bulunmaktan da geri kalmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir fikrin her tür
lü ihtîlâttan âri şekilde anlaşılaıbilmesinin ça
resi, o fikrin alt ve üstünü iyice okuyup, haz
mettikten sonra değerlendirmek lâzım gelir. 
Ama, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sÖz-
eüsü kelimeleri, cümleyi kendisi, işine geldiği! 
gibi değiştirerek, cümlenin yapısını bozarak 
altını üstünü bir yana getirmiş ve bu şekilde 
Yüce Meclise bir nakil şeklinde takdimde bu
lunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, biz gerek grup 
olarak, gerek şahıs hayatımız icabı bu gibi kı
sır çekişmelerin üstünde bir anlayışın sahibi
yiz. Açık ve samimî olan siyasî hayatımız, bu 
gibi yakışıksız suçlamalarla en küçük ölçüde 
gölgelenemez. Yakışıksız bâzı hücumların, an
cak söz sahibinin fikir seviyesini göstermesi ba-
(kımından dikkate şayandır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü, bu
günkü Cumhuriyet Halk Partisinde bulunma
mayı kusur sayıyor. Memleketimizin çoğunlu
ğu nazarında bugünkü Cumhuriyet Halk Parti
sinin paralelinde olmamak, elbette kusur de
ğildir. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin 
paralelinde olmayı, kesinlikle reddettikleri' 
için, bunca kişi Cumhuriyet Halk Partisinden 
ayrılma ihtiyacını duymuşlardır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü, 
yine huzurunuzda bir Atatürkçülük inhisarı 
kurmak çabasındadır. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Hükü
met misin, böyle eevap veriyorsun? 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Ama, Atatürk'ün mirasını resmen reddetmiş 
ve bu hususun Meclis zabıtlarına geçmiş olması 
muvacehesinde, artık Atatürkçülük inhisarının... 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Avukat kulla
nan Hükümet? 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Avukat de
ğil, siyasî komiser. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Atatürkçülük inhisarının bir partinin veya şah
sın inhisarında olmadığını, herkes anlamış ol
malıdır. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Hamamcı-
oğlu'dan hatip bu kadar olur. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; yine Sayın Orhan Bir-
git, partilerüstü, diğer deyimle Parlâmento üs
tü Hükümet deyimini kullanmıştır. Herkesin 
bildiği vakıa odur k i ; «Hâkimiyet, kayıtsız ve 
şartsız Türk Milletinindir». 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Güven Parti
sinin cuntasmındır, Feyzioğlu'nundur. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Siz işte böye düşünürseniz, böyle ihtilâflar 
olacak. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Demok
rasiye inancı olan bu pozisyona girmez. 

HAMDI HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, Hükümete güven oyu verdiğimiz sırada, 
milletin iradesinin yegâne teeeffigâhı olan Par
lâmentonun bir üyesi olarak, şayet Parlâmento 
üstü bir Hükümete güven oyu veriyor isek; o 
zaman bu kürsüde ettiğimiz yemine yalnız siz 
değil, hepimiz de ihanet etmiş olmak gibi, sa
kıncalı bir sonuca varmış olmuyor muyuz? 

Muhterem arkadaşlarım; son olarak bir nok
tayı belirtmekle sözüme son vereceğim. Hükü
met başlangıçta siyasî partilerle istişare etmek 
suretiyle Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk 
Partisi, Millî Güven Partisi Hükümete üye 
vermeyi kabul etmişlerdir. Bir kısmı Parlâ
mento üyesi, bir kısmı da Parlâmento dışı olan 
partisiz bakanların da katılmasıyle meydana 
gelen Melen Hükümeti, hazırladığı programı
nı Parlâmento huzurunda okumuş; bu program 
Anayasanın öngördüğü usuller içinde müzakere 
edilmiştir. Faydası olduğu için aynen tekrar 
ediyorum. Netiöede, Melen Hükümeti güven 
almıştır. Parlâmentodan güven oyu alan Hü
kümeti, «millî irade mesnedinden mahrum bir 
Hükümet» olarak nitelemek, Parlâmentonun 
Hükümete, oy vermiş gruplarını ve üyelerini 
millî iradeyi temsil etmez saymaktan farksız 
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olduğunu arz etmiştim. Tekrar edelim; böyle 
bir Hükümet kuruluşunu tasvip etmeyen millî 
irade temsilcilerine düşen görev, güven oyu ver
memekten ibarettir. 

ORHAN BÎRGÎT (Ankara) — Aldık, geri 
aldık oyumuzu. 

HAMDÎ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Bir yandan Hükümete her türlü sorumluluğu 
yükleyeceksiniz ve güven oyu verdiğiniz Hükü
mete millî iradeden, millî irade mesnedinden/ 
yoksun bir Hükümet gibi beraber yıkmaya gay
ret edeceksiniz. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Oyumuzu 
geri aldık. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Eğer geri almakta acele 'etmezseniz, üzülürüz. 
Çünkü, Milî Güven Partisi olarak biliyoruz ki ; 
ata deyimiyle «Mahkeme kadının hiçbir zaman 
ımülkü olmamıştır», bunu biliyoruz. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — O lâfı ken
di kapınıza çakın. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, çok rica ederim 
leffendim. 

Sayın Hamamcıoğlu, süreniz kesintilerle 
beraber dolmuştur, bağlamanızı rica ederim. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Bitiyor efendim. 

Millî Güven Partisi Grubu, siyasî mücadele
yi memlekete hizmet olarak görür. Muhalefet
te dahi daima seviyeli ve yapıcı kalmayı biilnıeik-
tedir. Bizi ilgilendiren; Cumhuriyet hükümet
lerinin, bu Hükümet kimin hükümeti olursa 
olsun, memleketi ve hür demokratik rejimi se
lâmete ulaştırmasını temenni etmekten ibaret
tir. Bu yolda Melen Hükümetinin sarf ettiği 
dürüst gayretlerin gerçek değerini, en insaf
sızlar dahi çok geçmeden zannederim, anlaya-
oaikilardır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (M. G. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Küf ay eti müzakere önergesi gel
miştir efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın sözcünün konuşması üzerine söz 
alma durumumu da her halde kabul buyurursu
nuz. Onun için söz vermenizi rica ediyorum. 
Kifayetten evvel lütfen söz veriniz. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, bir grup arkadaş 
o kadar galeyana geldiler M, bendeniz hatibin 
rue konuştuğunu duyamadım. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Ben 
duydum Sayın Başkan, not ettim. 

BAŞKAN — Siz duyabilirsiniz. Benim duy
mam asıldır. Lütfederseniz zabıtları alayım. 
Çünkü, Genel Kurul ve bütün siyasî partiler 
de müşahade ettiler. 5 - 10 arkadaş bir arada 
çok fevrî harekette bulundular. Onları teskin 
etmekten, hatibin ifade ettiği kelimeleri duy
maya imkân bulamadım ve bunu da açıkça ifa
de ettim, zapta geçirdim. O bakımdan beni 
mazur göreceğinizi tahmin edeceğim. Eğer si
zse ilgili İçtüzüğün bir söz verme imkânını sağ
layan hususu varsa, takdim edeceğim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan; kürsüde konuşan sözcü, bana bâzı so
rular yöneltti. O soruların, arkadaşlarımızın 
yerinden yaptıkları uyarılara rağmen sorulma
sına izin verdiğinize göre... 

BAŞKAN — Ben izin vermedim ki... 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — İzim.' 

verdiniz. Çünkü, fiülen o sorular soruldu ve 
zapta geçti. O soruların sorulmasına izin ver
diğinize göre, o soruların cevaplandırılmasını 
(da bir hak olarak tanımanız gerekir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz zaptı ala
yım, ondan sonra efendim. 

KÂMİL KIRIKOĞLÜ (Adıyaman) — Sa
taşma mahiyetinde konuşma yapılmıştır, söz 
vermeniz lâzımıdır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, verece
ğim efendim. Müzakere bitmemiştir; Sayın 
Bülent Ecevit de buradadır, Birleşim devam 
etmektedir, kendisine sorulmuş bulunan sual
lere cevap verebilme imkânına haizdir. Müsaa
de buyurunuz, zaibtı getirttireyim. Görüyor
sunuz, bütün arkadaşları teskin etmek sadedi 
dışında hiçbir,görev yapamadım ki; hatibin ko-
ouştuğunun farkında değildim, ne konuştuğu
nu takip edemiyordum. 

MEHMET ALİ AYBAR (tstanibu) — Sayın 
Başkan, acaba Sayın Başbakandan soru sorma
ma müsaade buyurulur mu ? 

BAŞKAN — Bütçemiz bitmemiştir Sayın 
Aybar; Sayın Başbakan mutaka kürsüye çıka
caktır. Soru sormak imkânınız her zaman mev
cuttur. 
MEHMET ALI AYBAR (istanbul) — Yani 

kürsüye çıkmayacak olurlarsa, soru sorama
yacak mıyız? 
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BAŞKAN — Sorarsınız, o hakkınızı kulla
nırsınız. 

Kifayeti müzakere takrirlerini okutuyorum. 
ıSayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Başbakanlık Bütçesinin 
kifayetini arz ve teklif ederim. 

Adıyaman 
Mehmet Zeki Adıyaman 

Yüce Başkanlığa 
Konu aydınlanmış bulunduğundan, görüş

melerin yeterliğine karar verilmesini dilerim. 
Kars 

İsmail Hakkı Alaca 
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Kifayetin 

aleyhinde. 
BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Bir-

git, buyurunuz. 
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sayın arka

daşlarım : 
Sanıyordum ki; bu bütçe üzerinde ikinci 

konuşmayı da grubum adına ben yapacağım. 
(Sayın Hamamcıoğlu ile Birleşimin açılmasından 
birkaç saniye önce karşılaşmıştık. Yanımda 
tanıklarım da var. Zaten kendisi dürüst ve 
şerefli bir arkadaştır, inkâr etmez. «Söz aldı
nız mı?» dedim. «Canım ne vardı söz alacak, 
sizin konuşmalarınızla, değmez» dedi. Ama, 
Birleşim açılmadan geldim. O sırada tam kür-
ısüye Sayın Başkan geldiler, müracaat ettim. 
Olan olmuş... 

Olan nedir? Olan Türkiye'de, zannediyorum 
Parlâmento olarak içinde bulunduğumuz buna
lımın düğümünü teşkil eden marazı hastalık, 
görünmeyen bir el, görünmeyen bir ses; Hü
kümeti yönetmek isteyen, Parlânentoyu per
de gerisinden kışkırtmak, tahrik etmek iste
yen bir ses, sayın arkadaşımı da söz almaya 
zorlamış. 

Onun için, Sayın Genel Başkanıma soru
lan... 

NEBİL OKTAY (Sıürt) — O sözü ben ta
lep ettim. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, kifayeti müzake
re hakkında istirham etsem, çok rica ederim 
efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Evet efen
dim. Sayıln Genel Başkanııma.... 

NEBİL OKTAY (SİM) — Lütfen efendim, 
sabahleyin Nurettin Ok oturumu kapatmadan 
evvel ben grup adına söz istedim. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz oturduğum 
zaman önümde yazılı başka yazılar vardı, ben 
onu uyguluyorum efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ben Sayın 
Hamamcıoğlu'ndan bahsediyorum. Sayın Genel 
Başkanıma soruldu, elbette... Kendisi.. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, bendeniz size... 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Yeterlik 

aleyhinde konuşmaya devam edelim efendim.. 
BAŞKAN — Lütfen, lütfedin efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Ge
ne! Başkanıma sarulan soruları elllbette kendileri 
burada ifade edeceklerdir. Ben Sayıln; Başba
kanın biraz da işi, tansiyonu düşürmek bakı
mından neşelendirerek arz edeyim; kendilerini' 
Atatürk ve İnönü'den sonra üçüncü reformcu 
olarak ilân etmesi üzerine bâzı sözler söylemek 
istiyordum, yeterlik geldi.. Müsaade .ederse
niz Sayın Feyzioğlu, Cumhuriyet Halk Parti
si Grup Başkanvefcili iken, biz de, o zamanlar 
yeni milletvekili olmuştuk.. Gensoru nasıl ve
rilir, yeterlik aleyhinde nasıl konuşulur, uzun 
ciltlerle gensorular nasıl hazırlanır, bu konuda 
aldığımız derslerden bir tanesine sığınarak bir 
yeterlik aleyhinde bâzı görüşlerimi yeterlik 
aleyhi matlabı altında arz etmeye çalışayım. 

NEBİL OKTAY (SİM) — İyi bir talebe 
'olmuşsun. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, eski Meclislerde Başkanlık yap
mış, halen politika dışımda kalan, benitm de ya
kın aile dostlarımdan biri, bir şahıs vardır. Re
fik Koraltan.. Biliyorsunuz Sayın Refik Ko-
raltan'a bir kıt'a yüklerler.. «Üç kişidir bu va
tanı kurtaran. Atatürk'le İnönü'dür, bir de Re
fik Koraltan..» Şimdi, Sayın Başbakan da her
halde Sayın Koraltan'a özenerek, kendisinin 
Atatürk ve İnönü'den sonra Türkiye'de reform
ları yapabilen, yapmaya kalkan... 

NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, 
nasıl konuşuyor, yeterlik aleyhinde... 

BAŞKAN — Sayın Birgit, çok rica edece
ğim, kifayet aleyhinde efendim.. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Niçin reform 
yapamayacağını anlatacağım efendim. 

BAŞKAN — Çok rica edeceğim, lütfen 
efendim, Müzakerelere devam hakkında lüt
fen... Bir teamül vardır tabiî Meclisimizde ama, 
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ndçkı kifayet aleyhinde olduğunuzu söyler söy
lemez ifade edersiniz efendim. Beni de müşkül 
durumda bırakmayınız efendim. 

OEHAN BİRGİT (Devamla) — Yeterlik ka
bul edilirse, bunu Parlâmentoya başladığımız 
zaman o zamanki grup başkanvekM öğretti bun
ları dedim, onu arz ettilm efendim. 

Şimdi, nasıl bir refom yapabiliyorlar, nasıl 
bir reform getirebiliyorlar, bunları anlatmak' 
iç/in yeterliğin kabul edilmemesi gerekiyor. 

Sayın Başkan, anlaşıllıyor ki, her cümlenin 
başında yeterliği kabul etmeyiniz ki sözünü us
tamızdan aldığımız ilhamı ile .eklememizi isti
yorlar. Ben bir defa isteyeyim, iki nokta ko
yayım devam edeyim.. (Gülüşmeler) 

Değerli arkadaşlarım; reform modası Türki
ye'yi sardı. O kadar sardı ki, geçenlerde İs
tanbul'a gitmiştim. Altıyoil'da «reform protez
cisi, reform dişçisi» diye adam levha asmış. 
Şimdi herkes kendıiısiini reformcu görüyor... Sa
yın Başbakan Atatürk ve İnönü ile birlikte re
formcu görüyor, ayfrıı eşdeğerde.. 

M. NEBİL OKTAY (Sürt) — Sayın Baş
kan, buna nasıl müsamaha ediyorsunuz?. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sonra Par
lâmento sağdan sola kadar bütün kanatları ile 
kendisini reformcu görüyor ve Üçüncü Beş 
Yıllık Plân yapıyorlar, üstüne «Atatürkçü re
formlar, Atatürkçü plân» dedirtebilmek için 
büyük Atatürk'ün Kocatepe'deki fotoğrafını 
hakkediyorlar.. O plân geliyor, burada çoğun
luk partisinin eğilimine uymadığı için geriye 
çevriliyor, yeni adı «Atatürkçü plân» kalıyor. 

Arkadaşlarım, «bu plân Atatürkçü değil
dir» diyorlar, «onun için geriye çevirdik» di
yorlar (C. H. P. sıralarından, «Gülüşmeler,) 

Sayın Başbakan ses çıkartmıyor. Hüküme
tinden çok memnun, arkadaşlarından çok mem
nun. Arkadaşları plânı korumak için oy veri
yorlar mı, vermiyorlar mı buna bakmıyor.. 
Balkan arkadaşları, Maden Kanununda, balkan 
arkadaşları başka reform kanunlarında hangi 
tür oylan veriyor, Sayın Başbakan buna da 
bakmıyor.. 

M. NEBİL OKTAY (Sürt) — Sayın Baş
kan, bu nasıl yeterlik konuşması. 

BAŞKAN — Lütfen kifayet aleyhinde efen
dim.. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Kifayeti ka
bul etmezseniz.. 

BAŞKAN — Etmezseniz diyor efendim.. 
ı (Gülüşmeler) 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Ne
bi! Oktay arkadaşım da memnun olsun diye 
söylüyorum. Sayın Başbakanın gerçek reform
lar anlayışı ile Parlâmentoda hiç değilse önem
li! bir grubun reform anlayışı arasındaki fark
ları, Parlâmento dışında kamuoyu kesiminde 
reform anlayışları bakımından farkları arz ede
lim. 

Arkadaşlar, Saym Başbakan burada yeter
lik önergesiyle - önü kapanan daha doğrusu 
kapanmak istenen, müzakereler devam etmediği 
ve etmek imkânını bulamayacağımız için - bir 
başka söz daha söyledi.. «Hükümet istifa eder
se bunalım olur, buhran çıkar» dedi. Bu na
sıl söz.. Ben, hatırlıyorum, Sayın Paksüt bu 
kürsüye geldi, buradan Saym Erim'e döndü 
istifaya çağıran.. Gerçekten mukni, benim de 
tasvip ettiğim bir konuşma yaptı ve Sayın! 
Erim istifa etti. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — İstifaya ça
ğırmadım ben.. 

ORHAN B1RGİT (Devamla) — O konuşma
nızdan sonra Sayın Erim'in istifa ettiğini söy-
ılemek istiyorum. Sizi tanetmek için değil.. Ve 
Sayın Erim istifa etti.. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Kudretimizi 
anlayın. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Erim isti
fa etti, buhran cılktı mı arkadaşlarım, buna
lım oldu mu? Türkiye nice başbakanlar gör
dü, görecek, yetiştirecek.. O kadar velût bir 
'milletin çocuklarıyız. Yani Sayın Başbakan ay-
rılırlarsa, bunaJbm olacak.. Bakın bu ne za
man söyleniyor değerli arkadaşlarım.. Şifrndi 
yeterliği kabul etmezseniz bunu etrafiyle açık
layalım. 

Şimdi Şubatın ortasındayız. Bir ay sonra 
yeni Cumhurbaşkanımı seçeceğiz.. E, Martta 
Cumhurbaşkanını seçmeye ehliyetli, yetkili1 

bir Parlâmento, Cumhurbaşkanı bu Yüce Mec
lisin içinden seçilecek bunalım çıkmayacak, 
ama o Cumhurbaşkanının göreve atayacağı 
Başbakan seçilirse mazaliahü tâalâ Meien'den 
sonra tufan olacak.. Bu anlayış demokrasi ile 
bağdaşır mı? Şimdi, bu anlayışı demokrasi ile 
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bağdaşır görür de nasıl bu yeterliği kabul eder
siniz.. Meclisin üzerinde bir bunalım tehdidi 
daha. Sayın Başbakan, istediği kadar özel 
ısektör, güzel sektör piyasa iniyor, çıkıyor de
sin.. Şimdi herkesin gözü; Ferid Melen istifa 
edecek mi etmeyecek mi, yahut Parlâmento 
düşürecek mi düşürmeyecek mi niye?.. Bu 
•kürsüye çıktılar dediler ki, «Ben, ayrıiırsam is
tifa etmek istiyorum» diyorlar, «Bıktım» diyor
lar, doğru olduğunu tahmin ederim kolay de
ğil bu koşullar altında.. Ama, «Bunalım olur, 
buhran olur» diyorlar.. 

M. NEBİL OKTAY (Sürt) — Hükümet 
buhranı, Hükümet.. 

ORHAN BİRGİT (Devamda) — Öyle ifade 
ediyorsunuz Sayın B'aşbakan. «Buhran olur» 
diyorsunuz.. Belki sürçülisan. Bunu lütfen 
söylememiş yahut sürçülisan olmuş kabul ede
lim.. (A. P. sıralarından, «İstismar ediyorsu
nuz» sesleri, gürültüler) 

Sayın arkadaşlarım, bir de bu yeterlik ka
bul edilmemesi ricası ile bir noktaya daha işa
ret etmek istiyorum: 

Kitap toplama konularında Sayın Başbaka
na şunu ifade etmek isterim; mahkemelerin 
topladığı kitaplardan değil banim şikâyetimi. 
Görevliler.. («Hangi kitaplar» sesleri) Meselâ; 
Devlet Ana. Roman.. Toplandı. Kaç defa.. 
Adam.. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, kifayet hakkında 
Genel Kurul karar verecek, Genel Kurula hi-
taJbetsen'iz daha ilyi olur efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Adam rek
lâm yapıp, benim kitabım toplanmadı, toplan
ması gereken kitaplar arasında değil demeye 
ıkadar getirdi.. Bir değerli arkadaşım, «Milli
yet yayınlan toplandı» diyor. 

Onun için yeterliği1 kabul etmeyerek bu ko
nularda daha geniş bir görüşme imkânı açılma
sını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından, al
kışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergeleri 
geldi.. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, kifayetten önce lütfen benim söz al
ma imkânımı sağlayınız.. 

BAŞKAN — Tutanaktan gelmedi ' efendim 
daha. Derhal haber verdik gelir. 

BÜLENT EGEVİT (Zonguldak) — O hal-
de bekleyelim lütfen, zabıtlar gelsin ve bu ko
nu bitsin efendim. 

BAŞKAN — Böyle bir usulümüz yoktur 
efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bu sefer 
de «konu bitmiştir» denir. «Başbakanlık Büt
çesi bitmiştir» denir. 

BAŞKAN — Sizin cevap vermenizi gerekti
ren bir hal gerekliyse.. Çünkü, Saym Ecevit, 
biliyorsunuz Parllâmentomuzda kürsüden birçok 
mütevveccih sözler vaki olmuştur. İçtüzüğü
müze uygun bir haket vaki' olmuşsa sizin beya
nınızı kabul edebilirim, çünkü biliyorsunuz, 
müzakere sıra ile kaim, müddetle kaim. An
cak, İçtüzüğümüzdeki mevzuata uygun bir ko
nu hatip tarafından dile getirilmiş ve zapta 
geçiriimizse her sual soranın sorusuna cevap 
vermek üzere söz verme imkânımızın İçtüzüğü
müzde olmadığımı... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Saym 
Başkan, bana sorular soruldu sataşma olduğunda 
İsrar ediyorum. Mademki kendi takdirinizi kul
lanmakta tereddüdediyorsunuz lütfen oylayınız 
efendim. 

BAŞKAN — Hayır, tereddüdetmiyorum. 
Elimde bir imkân yok, diyorum. İmkân yok. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Saym 
milletvekilleri konuşulanları duymuşlardır. Lüt
fen Meclisin takdirine sununuz. 

BAŞKAN — Peki efendim. Saym Bülent 
Ecevit, kendisine sataşılmış olduğunu ifade ile 
söz istemektedir. Başkanlık, zaptı getirememiş
tir. Meclisteki durum itibariyle de hatibin sözü
nü takibetmesine imkân yoktu, bu sebeple tak
dir hakkımı kullanamıyorum. İsrar etmektedir. 
kendisine sataşıldığı sebebiyle söz verilmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar, (C. H. P. sıralarından 
Millî Güven Partisi sıralarına lâf atmalar, anla
şılamayan müdahaleler). Çok rica ederim, lüt
fen, (Gürültüler) Bir dakika efendim oylama 
var, oylayalım ondan sonra o vazifemizi de yap
tırmayacaksınız. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler). Çok rica ederim efendim sayamıyorum, sü
kûneti temin etme bakımından. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sahibinin sesi 
sen de kaldır. 
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; BAŞKAN —.Kabul etmeyenler lütfen işaret 
etsinler... (C. H. P. sıralarından gürültüler)... 
(C. H. P. Genel Başkanı Bülent Eeevit ve diğer 
bâzı C. H. P. milletvekilleri Genel Kurul salo
nunu terk ettiler.) 

Genel Kurulda oylama esnasında saym ha
tip, sataşıldığı için konuşmak isteyen sayın ha
tip Genel Gurulu terk ettiği cihetle işlem yapıl
masına mahal kalmamıştır. Birleşime devam edi
yorum. 

Kifayeti müzakereyi oylarınıza arz ediyorum.. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. (Gürültüler) 
Bölümlere geçtik efendim çok rica edeceğim. 

Başbakanlık bütçesi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 9 199 644 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 1 634 474 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Bakanlıklararasmda işbirliğini 
sağlamak ve Hükümetin ge
nel siyasetini yürütülmesini 
izlemek 89 102 068 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transf erler 130 205 025 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Güvenik Kurulu bütçesi 
111 Millî güvenlikle ilgili hizmet

ler 1 867 622 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MİT Müsteşarlığı bütçesi 
111 İstihbarat hizmetleri 201 594 439 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı-

Bölüm 
(Prog.) Lira 

tılamayan transferler 1 812 577 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Personel Dairesi bütçesi 

101 Genel yönetim 746 254 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 748 754 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Kamu personel rejiminin dü
zenlenmesi ve geliştirilmesi 1 711 042 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 12 420 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Atom Enerjisi Komisyonu bütçesi 

101 Genel yönetim 946 610 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 1 879 085 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Nükleer enerji alımında bi
limsel ve teknik araştırma ve 
uygulama 34 399 204 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet prgoramlarma dağıtı
lamayan transferler 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Basın - Yayın Genel Müdürlüğü bütçesi 

101 Genel yönetim 2 131 537 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 2 901 231 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Haber alma ve değerlendirme 26 753 232 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 60 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kültür Müsteşarlığı bütçesi 

101 Genel yönetim 2 794 440 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 3 017 186 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Kütüphanecilik ve yayın hiz
metleri 81 403 987 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 111 ve 112 üzerinde bir önerge vardır 
okutuyorum. 

102 nei bölümü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

önergeyi okutuyorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANT 
KEVNİ NEDÎMOĞLU (Zonguldak) — Efen
dim başlıkların değiştirilmesi ile ilgilidir bu öner
gemiz. Eğer toptan lütfeder oylar ve kabul edi
lirse Yüce Meclisçe ona göre biz tashihatmı yapa
rız. 

BAŞKAN — önerge de 111 ve 112 bölümleri 
ile ilgili değil mi? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
KEVNİ NEDlMOĞ-LU (Zonguldak) — Evet 
efendim 111 ve 112 bölümlerin başlıkları ile ilgi
lidir. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlık bütçesinin 06 kod numaralı Kül
tür Müsteşarlığı bölümünün 111 ve 112 nci prog
ram ve bu programlara dair alt program ve faa
liyet başlıklarının aşağıda gösterilen şekilde dü
zeltilmesini arz ve teklif ederim, saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Zonguldak 

Kevni Nedimoğlu 

Program Kod. No. 111 — Kütüphaneciliğin 
geliştirilmesi ve kültürel eserlerin yayımı. 

ö l Millî bilgi ve kültürün derlenmesi ve 
millî bilgi ve akınımın sağlanması. 

001 Millî bilgi ve kültürün derlenmesi, bil
gi akımının sağlanması ve dokümantasyonu. 

'02 Halk, çocuk, gezici, yazma ve ihtisas 
kütüphanelerinin düzenlenmesi ve geliştiril
mesi. 

001 Halk, çocuk, gezici, yazma ve ihtisas 
kütüphanelerinin düzenlenmesi ve gediştirilme-
si. 

03 Yurt içinde, ve dışında eski ve çağdaş 
Türk kültürünün tanıtılması ve kültürel eserle
rin yayımı. 

1001 Yurt içinde ve dışında eski vıe çağdaş 
Türk kültürünün tanıltil'ması ve kültürel eserle
rin yayııma. 

Program Kod. No. 112 — Millî kültür var
lıklarının derlenmesi, korunması, değerlendiril
mesi ile geleneksel ve çağdaş Türk sanatının 
geliştirilmesi ve öğretilmesi. 

01 Tarih ve kültür varlıklarının taşınır ve 
taşınmaz bütün belge ve kapantılarının korun
ması, onarılması ve tanıt ılıması.. 

001 Tarih ve kültür varlıklarının taşınır ve 
taşınırmaz bütün belge ve kalıntılarının korun
ması, onarılması ve tanıtılması. 

'02 Çağdaş sanat akımlarını izleyerek Ata
türkçü millî karakterde güzel sanatların teşvi
ki, tanıtılması ve geliştirillmıesi. 

001 Çağdaş sanat akımlarını izleyerek Ata
türkçü millî karakterde güzdl sanatların teşvi
ki, tanıtılması ve geliştirilmesi. 

03 Fonetik ve sahne sanatlarının gelişti
rilmesi ve eğitilmesi. 

0Ö1 Devlet Konservatuvarınm yönetimi. 
'04 Plâktık sanatların geliştirilmesi ve eği

timi. 
001 Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin 

yönetimi. 
05 Türlk folklorunun derflenmesi, değerlen

dirilmesi ve tanıtılması. 
OCftl Türk folklorunun derlenmesi, değer

lendirilmesi ve tanıtılması, 
Ayrıca uygulama cetvelinde yeri bulundu

ğundan mükerrerliğin önlenmesi amacıyle prog
ramlarda parantez içinde yer alan aşağıdaki 
deyimlerin metinden çıkarılması uygun olacak
tır. 
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Program No. 111 — Ol Millî Kütüphane 
Genel Müdürlüğü, 0O1 Millî Kütüphane Genel 
Müdürlüğü, 0:2 Kütüphaneler Genel Müdürlü
ğü, Ö01 Kütüphaneler Genel Müdürlüğü; 

Program No. 112 — 01 Eski Eserler ve Mü
zeler Genel Müdürlüğü, 001 Eski Eseriler ve Mü
zeler Genel Müdürlüğü, 02 Güzel Sanatlar Ge
nel Müdürlüğü, 0Ö1 Güzel Sanatlar Genel Mü
dürlüğü, 05 Millî Folklor Enstitüsü Müdürlü
ğü, OO'l Mîllî Folklor Enstitüsü Müdürlüğü. 

BAŞKAN — Sayın Bütçe Karama Komisyo
nu Başkanı tarafından verilen önerge Genel 
Kurula arz edilmiştir. Bununla Başbakanlık büt
çesinin Kültür Müsteşarlığı bölümlünde 1,11 ve 
112 nci bölümlerde belirtilen ibarelerin yer al
ması istenmektedir. Bu hususu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmıeyen-
iler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi böl'ümleri ayrıca rakam olarak okuta
rak oylarınıza arz edeceğim. 

BAŞKAN. — 111 nci bölümü okunan şekliy
le oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B!ölülm 
(Prog.) Lira 

112 Kültür ve eğitim 143 716 147 
. BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 75 489 041 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu suretle Başbakanlık Bütçesi üzerin
de müzakereler hitam bulmuş ve Başba
kanlık Bütçesi Meclisimizce kabul edilmek su
retiyle sonuçlanmış bulunmaktadır. Başbakan
lık mensuplarına ve Yüce Türk milletine hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

C. — Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı Büt
çesi üzerinde görüşmelere geçiyoruz. 

Sayın Komisyon yerindeler; Devlet Plânla
ma Teşkilâtım temsilen Sayın Bakan yerindeler. 

Bu bütçe üzerinde gruplar ve şahısları adına 
söz almış bulunan sayın milletvekillerini arz 

| ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na Sayın Ekrem Kangal, Millî Güven Partisi 
Grubu adına Sayın Mehmet Nebil Oktay, Ada
let Partisi Grubu adına Sayın Seyfi Öztürk, 
Cumhuriyetçi Parti Grubu adına Sayın Celâl 
Sungur, Demokratik Parti Grubu adına Sayın 
Ali Naki Üner ve kişisel görüşlerini arz etmek 
üzere Sayın Tosyalı, Sayın Şemsettin Sönmez, 
Sayın Ataman, Sayın Yazıcıoğlu, Sayın Seydi-
beyoğlu söz almış bulunmaktadırlar. 

İlk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na Sayın Ekrem Kangal'da, buyurunuz efendim. 

:C. H. P. GRUBU ADINA EKREM KANGAL 
(Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 1973 malî yılı Bütçe kanun tasarısının 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile ilgili bölümünde 
C. H. P. Millet Meclisi Grubunun görüşlerini su-

I nacağım. 
1961 tarihli Anayasamızın Türk Devlet haya

tına getirdiği önemli yeniliklerden biri de plân 
fikri ve esası olmuştur. Başlangıçta plân fikri 
tepki ile karşılanmış, kalkınmayı ve hizmeti 
emir ve buyruklarla sürdürmek siyasî çıkar yö
nünden bâzı politikacılara daha uygun gelmişti. 
Ama, geçte olsa, bir ülkede kalkınmanın rastlan
tılara ve mucizelere değil, bir plân içerisinde 
sistemli ve tutarlı çabalarla oluşacağı anlaşıldı. 
Toplum bunu benimsedi. Bu, ülkemiz için cid
den sevinilecek ve geleceğe ait önemli bir güven
ce olacak bir atılımdır. 

Anayasamızın 41 nci maddesi, kalkınma plân
larını yapmak görevini Devlete vermiş ve 
129 ncu maddesiyle de; iktisadî, sosyal ve kül
türel kalkınmayı plâna bağlamak suretiyle, Dev
let Plânlama Teşkilâtını Anayasal bir örgüt ha
line getirmiştir. 

«Ekonomik kalkınmaya mı öncelik verilecek, 
yoksa sosyal adalete mi öncelik verilecek?» so
rununun ortaya atıldığı ve tartışmasının yapıl
dığı bir dönemde, Anayasamızın kesin buyru
ğunu bir defa daha hatırlatmakta fayda uma
rım. 

Anayasamıza göre, iktisadî kalkınma ve sos
yal adalet, biri diğerine feda edilmeden birlikte 
gerçekleştirilecektir. Bu gerçekleştirme insan 
haklarına ve hürriyetlerine dayalı demokratik 
hukuk devleti içinde olacaktır. 

Devlet, sosyal devlet olmanın gereği olarak, 
I hak ve özgürlükleri sınırlayan siyasal, sosyal 
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ve iktisadî engelleri kaldırmak, insanın maddî 
ve manevî varlığınm gelişmesi için gerekli ko
şulları hazırlamak görevini yerine getirecektir. 

Oysa, daha kısa bir süre önce görüşmesini 
yaptığımız Üçüncü Beş Yıllık Plân stratejisin
de, herkesin sadece «asgarî beşerî ihtiyaçla!mm 
karşılanacağı» belirtiliyordu. Hem de 22 yıllık 
perspektif dönem sonunda. 

Yani 22 yıl sonra, yine bugünkü sosyal ada
letsizlik ve gelir dağılımındaki dengesizlik fakir 
ve yoksul halkın aleyhine daha da büyümüş ola
rak devam edecektir. «Bir lokma, bir hırka» 
felsefesi geniş halk topluluklarının yine tek te
sellisi olacaktır. 

Ekonomik bakımdan güçlü çevrelerinin özel 
damgasını taşıyan bu plânda; halk âdeta bir 
yana itilmiş, sosyal adalet ertelenmiş, 'işsizlik 
sorununun çözümü unutulmuş ve büyük kitlenin 
tek uğraşı ve gelir kaynağı olan tarımdan âdeta 
umut kesilmiştir. 

Bütün bunlar hızlı kalkınmanın ve sanayileş
menin gereği sayılmıştı. 

Öyle ise; yalnız sosyal adaleti değil, belirli 
konuların dışında sosyal plânlamayı da reddeden 
bu plân, Anayasanın 41 ve 129 ncu maddeleriyle 
çelişkili olarak hazırlanmış ve bir ölçüde Anaya
sa ile ters düşmüştü. 

Ülkemizde sosyal adalet, yalnız kalkınma 
plânlarıyle değil ileri de daha geniş şekilde de
ğineceğim teşvik tedbirleriyle de, ki Sayın Baş
bakan bu konuya değinmişlerdi, Ortak Pazara 
girme kararını veren Katma Protokolla da bir 
kenara itilmişti. 

Aslında Katma Protokolla Ortak Pazara gir
me kararının verildiği anda, tercih yapılmış ve 
bu sorun çözümlenmişti. Yani, ekonomik kal
kınma kesin hudutlarıyle sosyal adalete tercih 
edilmişti. 

Oysa, bugünün dünyasında sosyal adaleti bir 
yana bırakarak, illâ kalkınacağım diye uğraş
mak çıkar bir yol değildir. Hattâ akıllı bir tu
tum da değildir. 

Türk halkı artık Devletten sadece güvenlik 
beklemiyor. Hele birtakım asgarî hizmetleri hiç 
beklemiyor. Türk halkı kendine hizmet etme
yen, toplumun ve çağın gerekleri ile ters düşen 
bir yönetimi demokratik bir ortam ve özgürlük 
içerisinde oylarıyle değiştireceğinin kesin bilin
cine erişmiştir. Buna Türkiye'nin geleceği ba

kımından sevinmek, hem de çok çok sevinmek 
gerekir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de plânlı dö
nemde önceki dönemlerden daha hızlı bir kal
kınma olmuştur. 

Keza millî gelirde de yıllar içinde önemli 
sayiılacaik artışlar olmuştur. Ne var ki, bu artış 
bozuk düzenin taibiî bir sonucu olarak daha 
çok üst kesimin hissesine düşmüş, böylece zen
gin dalıa çcık zengin, fakir ise, daha çok faikir 
hale gelmiştir. 

Türlk toplumundaki millî gelir adaletsizliği 
devam etıneikteclir. DPT nin yaptığı 1963 yılı
nı yansıtan millî gelir araştırmaları, TüıMyıe'-
•deki gelir dağılımı adaletsizliğini resımî belge 
olaralk ortaya koymuştur. 1968 yılını yansıtan 
bir başka ilmî araştırmaya göre, ortaya çıikan 
acı gerçek şudur: 

Millî gelirden en az payı alan, en az gelir 
dilimini teşkil eden ilk 1/5 dilim, toplam miillî 
gelirden 1963 yılında % 4,5 pay alırken, bu 
1968 yılında % 3'e düşmüştür. İkinci kategori
de bulunan ve 1/5 dildmüne tekabül eden 
% 20 nüfusun 1963'te payı % 8,4 iken, 1968'de 
% 7'ye düşmüştür. Üçüncü dilimi teşkil eden 
1/5'e tekaJbül eden % 20 nüfusun payı 1963'te 
% 11,5 ilken, 1968'de % 10'a düşmüştür. En üst 
gelir taibakası olan son 1/5 dilimine düşen nü
fusumuzun % 20'sinin millî gelirden aldığı pay 
1963'te % 57 iken, 1968'de % 60'a yükselmiştir. 

Daha açik bir ifadeyle, geliri az olan nüfu
sumuzun % 60'mm millî gelirden aldığı pay 
1963'te 24,5 iken, 1968'de % 20"ye düşmüştür. 
Buna karşılılk % 40 üst gelir gruplarının payı 
•% 80'e yükselmiştir. Yani somun büyümüş, an
cak, iştahı olan değil, gücü olan yiyebilmiştir. 
Güçsüze ise yaygın bir tabirle somunun sadece 
hurdası kalmıştır. Bu durum yalnız sos
yal adalete ve insanlığa aykırı değil, çağ
daş ekonomi kurallarına da aykırıdır. Hele 
Devlet Plânlama Teşkilâtının bir süre önce ya
yınladığı gibi, köylümüzün büyük bir kısmın
da fert başına düşen milli gelirin günlük 143 
"kuruş civarında olduğunu burada söylemek 
hem utanılacak, hem de üzülecek bir durum
dur. 

Devlet Plânlanma Teşkilâtı gelir dağılımına 
ait yaptığı araştırmaların neticesini uzun za
mandır kamuoyundan sa'klanıaiktadır veya bir-
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talkım gizli. ©Her ve yetkililer .öyle istemekte
dirler. Bu bir söylentidir, ama yaygın olan bir 
söylentidir. Sayın Balkandan sanıyor ve gerçek
leri Yüce Meclise 'açıklamasını işitiyoruz. Dev
let Plânlama Teşkilâtı millî gelir dağılımına ait 
araştırmaların sonucunu hiç değilse 5 yılda bir 
yayınlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, son günlerin en aktüel 
ve münakaşa konusu olan teşvik tedbıirlleri üze
rinde de görüşlerimizi anahaıtları ile söylemek 
işitiyorum. Biraz önce burada Sayın Başıbafcan 
da bu konu hakkında görüşlerini söyletmiş ve 
Yüce Meclise duyurmuştur. 

'Türküye"de teşvik tedbirleri yeni değildir. 
İlk dıefa 1913 yılında Osmanlılar zamanında 
başlamış ve muhtelif dönemlerde çıkarılan ka
nunlarla -değişik biçimlerde ve ortamlarda uy
gulanmıştır. Ancak özellikle 1968 . 1969 yılla
rında hem Hükümet ve hem de öızel keşlim tem
silcileri bu konu üzerine daha çok eğilmiş, da
ha çok imkân vermlek veya almak yollarını ara
mıştır. 

Teşvik tedbirleri, AET rekabeti olsa da ol
masa da sanayileşmemizi hızlandırmamız için 
gereklidir. Kalkınma plânlarını etkili biçimde 
uygulamak için de en önemli araçlardan biridir. 

Sanayileşmeye ve ona yönelik bir teşvik po
litikasına aykırı bir düşünce ve politikayı sa
vunmak istemem. Ancak uygulamanın ve geti
rilen tedbirlerin de ülke yararına olmadığını 
•söylenmeye mecburum. 

Ne idi bunca fırtına koparan? Sayın (remel 
Başkanımızın haklı bir demeci ve buna daya
nak olan ise, halen Meclis komisyonlarında gö
rüşülmekte olan bir Hükümet tasarısı; topyıe -̂
kûn yaylım ateşine tutulan bu tasarı ve Sayın 
Genel Başkanımızın demeci idi. 

Yeni tasarı 20 tane tedbir getiriyor. Bun
lardan 17 tanesi Türkiye için yenidir. 

Asıl sorun, yeni tasarının getirdiği yöntem 
ve esasların sanayiimizin gelişip gelişımeyeceği-
ne yararlı olup olmayacağıdır. Yeni tasarı en 
iyi .tedbirleri getirmekte midir, lüzumsuz teşvik 
tedbirleri görülmekte midir? Bunlar çok ciddî 
durumlardır. Mutlaka geniş şekilde tartışıl
malıdır. 

Önce tasarıda kesin ayrıcalıklar var. Sana
yii tarım aleyhine, büyük müteşebbisi küçük 
müteşeibbis aleyhine korumuş oluyor. 

I Devlet Hazinesinden gelir kaybı var. Birta
kım yatırımlardan vergi almıyorsunuz, ayrıca 

I ucuz girdiler ve krediler temin ediyorsunuz. 
Tedbirlerin büyük bir kısmı vergi tedbirleri ni
teliğinde olduğu içtin vergi adaletini zedelemek-
tedir. Vasıtalı ve vasıtasız vergiler arasındaki 
oran değişle çektir. Bu önemli bir sakıncadır. 

Sosyal adaletten vazigeçilmtektedir. Bu ted
birlerin en ağır bedelinin gelir dağılımı giibi 
sosyal konuların ertelenmesi anlamına geldiği
ni bilmeliyiz. Neticede sosyal adaletsizlik daha 
keskin hudut!-aniyle ortaya çıkacaktır. 

Finansman konusu yeterince ele alınmamış 
ve tedbir düşünülmemiştir. Ekonomide op'tiimal 
işletme büyüklükleri yaratmak mutlaka büyük 
işletme yaratmakla olmaz. Bazen küçük işlet
meler de verimli ve başarılı olabilir. 

I Teşvik tedbirlerinin ileride karaborsası da 
•olacaktır. Devlet Plânlama Teşkilâtı geçmişte 
teşvik tedbirleri icracısı sıfatıyle objektif ölçü
lerden uzak, gerçekten pazarlıklara dökülen ve 
çok yönden tenkid çeken bir uygulamaya gir
mişti. Simidi aynı uygulama daha yaygın söy
lentilerle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bün-

| yesinde devam etmektedir. Birtakım özel proje 
büroları yatırım yapmak ve teşvik tedbirlerin
den yararlanmak isteyenlere projeler yapmak
ta ve teşvik belgeleri almalarına aracı olmak
tadırlar. Bu konuda daha fazla bir şey söyle
mek elbette ki, mümkün'değildir; ama bir Mec
lis araştırmasını gerektirecek kadar ciddî bir 
konudur. Kesin bir tedbir bulunmalıdır mutla
ka. 

Tasarıyle birtakım büyük teşebbüslerin 
tröstleşmesine doğru gidiliyor. Bu da Türkiye 
için önemli bir sakıncadır. 

Türkiye'de bir sanayileşme ve ekonomiyi 
büyütme sorunu var; fakat bunun yanında bir 
de yine bu tasarının ifadesiyle «gerice yöreler» 
var. 

özel sektör gerice yörelere yatırım yapmak 
istemiyor. Tasarı da gerice yöreler için getiril
mediğine göre, özel sektör yine İstanbul ve 
çevresi gibi gelişmiş yerlere yatırım yapacak
tır. Hem de birçok çevre sorunları ve sosyal 
problemler doğması pahasına. Geçmiş dönemde 
teşvik tedbirlerinden yararlanan kuruluşların 
j % 50'si Marmara bölgesinde toplanmış, ı% 30'u 

I İzmir'de, % 3 - 5'i de diğer bölgeler arasında 
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dağılmıştır. Oysa ki, gerice yöreler fabrika bek
liyor, iş sahası bekliyor,, hizmet bekliyor. 

Üçüncü Plânın ilk dilimi olan 1973 yılı prog
ramının sonuna eklenen genel teşvik tablosu
nun imalât sektörü bölümünde 3 madde yer al
mıştır. Bunlar; 

a) Sabit yatırım tutarı gümrüksüz 100 mil
yon TL. nm üstünde olan her türlü yatırım
lar, 

b) Geri kalmış yörelerde olan ve sabit ya
tırım tutarı gümrüksüz 50 milyon TL. nm üs
tünde olan her türlü yatırımlar, 

c) Halka açık anonim şirketler, koopera
tifler ve işçi tasarrufları ile ilgili kuruluşlar. 

Bu 3 kalemde esasları belirtilen yatırımlar, 
teşvik tedbirlerinden istifade edecektir. Böyle
ce 1973 yılında gerice yörelere yapılacak yatı
rım esaslarında 1972 yılındaki imkânlardan da
ha gerilere gidilmiştir. 

Gerice yörelerde kaç tane 50 milyon liranın 
üzerinde yatırım yapılabilir, hem de gümrük
süz ve sabit yatırım olarak? 

Bu durum zarurî olarak geri kalmış bölge
leri teşvik etmeme sonucuna götürmektedir. 
DPT bu hatalı tutumunu mutlaka değiştirme
lidir. 

Netice itibariyle, bu teşvik tedbirleri yürür
lüğe konduğunda, Devlet önemli gelirlerini 
kaybetmiş oluyor, sosyal fonksiyonunu kaybet
miş oluyor. Anayasada ve plânda kendisine ve
rilmiş olan görevleri bir ölçüde kaybetmiş olu
yor. Böylece zengin daha zengin, fakir daha fa
kir duruma düşmüş oluyor. 

Biz Yüce Meclislerden böyle bir tasarının 
geçmeyeceği görüşünü iyiniyetle saklı tutuyo
ruz. 

Değerli milletvekilleri, Kalkınma plânları
mızda esas ağırlık tarım ve sanayi sektörlerine 
vermiştir. Bunlar fizikî mal üreten ve istihdam 
hacmi yaratan sektörlerdir. Halbuki plân uy
gulamasında en büyük aksaklık ve hedeften 
uzak kalma bu iki temel sektörde görülmüştür. 
Her iki sektör üzerinde de kısaca durmak isti
yorum. 

Sayın Başbakan burada konuşmasında tarım 
sektörünün ihmal edilmediğini ve tarım sektö
rüne yatırım olarak iki misli imkân tanındığı
nı söylediler. Acaba gerçekler bu çerçevede mi
dir buna kısaca değinmekte fayda umuyorum. 

Birinci Plânda tarım için öngörülen gelişme 
hızı % 4,2 iken, bu ancak '% 3,2 oranında ger
çekleşebildi. İkinci Plânda '% 4,1 iken, ancak 
% 3,1 oranında gerçekleşebildi. Aslında bâzı 
yıllarda gerileme dahi görüldü, örneğin 1969' 
da % 0,1 1970 yılında ise % ,0,7 gibi. Yani ta
rımda gelişme şöhretli Mehter takımının da ak
sine iki geri bir ileri şeklinde oldu. 

Birinci Plânda toplam yatırımların % 17,7' 
sinin tarım sektörüne yapılması öngörülmüştü. 
Bu pay İkinci Plânda 'P/c 15,2'ye, Üçüncü Plân
da ise % 11,7 'ye düşürüldü. Gerçekler burada 
değerli arkadaşlarım. Temel yanlışlık, tarımla 
sanayi arasında bir seçme yapma zorunluğu-
nun duyulmasıdır. Çağımızda bir tarım - sana
yi tercihi büsbütün yersiz hale gelmiştir. Çün
kü tarım işletmeciliği gitgide sanayi durumuna 
dönüşmektedir. 

Üçüncü Plânda tarıma ayrılan yatırımların, 
konut yatırımlarına ayrılan % 14,5'i bulan ya
tırımlardan bir hayli düşük olmasıda çok il
ginçtir ve Sayın Başbakanın konuşması ile çe
lişki halindedir. 

Yeni plân tarımla sanayi arasında kesin bir 
seçme yapılabileceği gibi yanlış bir sayımdan 
hareket ederek, tarımı tehlikeli ölçüde, hem 
ekonomik ve hem de sosyal bakımdan tehlikeli 
ölçüde ihmal etmiştir. 

Tarımda sanayileşmemize aktarılacak net 
kapital fazlası yaratmak ve tarımı sanayi mal
larının bir pazarı haline sokmak için, bu sek
törde mevcut üretim potansiyelini en kısa za
manda limitlerine ulaştırmak lâzımdır. Bunu 
sağlamak için de, toprak reformu çalışmaları 
parelelinde kararlı ve cesaretli atılımlara giriş
mek zorunluluğu vardır. 

Türk ekonomisinin perspektif ve Beş Yıllık 
Plânları içerisinde, toplumun refahını artırma
da, tarım sektörünün özel bir yeri vardır. Ta-

, rım sektörünün, genel plân çerçevesi içerisinde 
alt sektörleri itibariyle planlanmasında şu ge
nel amaçlar öngörülmelidir : 

1. — Millî ekonominin gelişme hızını destek-
liyecek şekilde; besin ürünleri, sanayi hammad
desi ve ihracat ürünlerin mâkul fiyatlar düze
yinde tutmak ve araştırmak. 

2. — Tarım kesiminde yaşıyanların refah ve 
mutluluğunu sağlamak. 
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3. — Gerek tarım kesiminin kendi içindeki, 
gerekse tarımın tarım dışı sektörlerle arasında
ki gelir dengesizliğini azaltmak. 

Tarımsal üretim hedeflerine ulaşmada, ta
rım için yapılacak yatırım ve harcamalar, kısa 
sürede en iyi sonucu alma ilkesine bağlı ola
rak gerçekleştirilmeli, özellikle, sermaye - hâ
sıla oranı düşük, olgunlaşma süresi kısa, ve 
fayda - masraf oranı yüksek projelere öncelik 
verilmelidir. 

Bugüne kadar izlenen politika gereği olarak, 
fiyatların ve buna bağlı pazar koşullarının en 
fazla mübadele edildiği sektör, tarım, sektörü
dür. Fiyat müdahaleleri ve destekleme ali unla
rında daha çolk politik kriterlere ağırlık veril
miş, ekonomik faktörler ikinci. 'derecede müta
lâa edilmiştir. 

(Sanayi sektörü için uygulanan teşvik ted
birlerinin ve bağış sisteminin tarım sektöründe 
de girdilerde uygulannıamıası açıik bir dengesiz
liktir. 

OECD. ülkelerinin gelişmiş olanllarında da
hi tarım sektöründe bağış «Sübvansiyon» sis
temi uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. 

Tarımı sektöründe Devletin taban fiyatla
rını düşük tutması ancak girdilerde, (to
humluk, gübre, ilâç, makine v.s. bağış ya
pıldığı siürece olumlu bir stratejidir. Ama, gir
dilerde bağış sistemi uygulanmadan fiyatların 
düşük tutulması, bu sektörde çalışanlara karşı 
yapılan ,en büyük haksızlıktır. 

Sayın milletvekilleri, sanayi sektörünün 
plânlamasında, plânlama yetkililerine hâkim 
olan görlüş, hükümetin kalkmmia felsefesiyle 
/tam bir uyuşum içindedir. 

Özel kesim güçlendirilecek, geliştirilecek, 
Devletin elindeki tüm kamn kaynakları ile teş
vik edilecek. Bu da yetmezse yabancı sermaye 
imdada yetişecek. 

.Ülkemizin kalkınması ve ekonominin büyü
mesi için sanayie ağırlık verilmesi doğaldır. 
Aslında bu tercih de yapılmıştır. Ancak sanayi
mizin bugünkü gelişme şekli toplumumuzun çı
karlarına ters düşmektedir. Sanayinin geliş
mesinde halikın sırtına dayalı teşvik uygulama
larından istifade edenler; hâlâ tüketim m/alları 
imalatına öncelik vermekte, ana ve ara malların 
üretimime geçmeyerek tüketicilerin geçim koşul
larını daha da ağırlaştırmaktadırlar. 
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I Şimdi bir de sanayileşmemiz için «halka açık 
anonim şirketler» üzerinde önemle durulmak
tadır. Biraz evveli 'Sayın Başbakan da konuya 
değindiler. Halbuki, geçmiş yıllarda bunun acı 
örnekleri çok görülmüştür. Bir özel teşebbüssün 
emrine, yurt içi ve yurt dışında çalışanların kü
çük tasarruflarının «halka açık anonim şirket
ler»1 oyunuyla verilmesinin ve neticenin şirket
leri yönetenlerin insafına terk edilmesinin mah
zurlarının giderilmesini C. H. P. Grubu ollarak 
daima istemişizdir ve istiyoruz da. Bu şirketle
rin amali bilançosu çtok defa zararla kapanırken, 
paravana dağıtım ve satış şirketleri kazançlı 
çıkmışlardır. Bu bir tesadüf müdür? Hiç sanmı
yoruz. Tıpkı dağıtım ve satış şirketlerinin bü
yük sermayedarlara ait olmasının tesadüf o'lmıa-
dığı gibi. Bu oyuna bir son vermenin ve yeter
li tedbir olmanın zamanı çoktan gelmiştir. 

I Üçüncü Plânda, sanayileşme deyimi temel
den değişerek, yemi stratejide Türk sanayiinde 
yapısal bir değişiklik zorunlu görülmüştür. Sa
nayimizin AET karşısında yeni teknolojiler ge
liştirebilecek, bilimsel ve teknik yaratıcılık aşa
masına erişmesi hedef alınmıştır. Yiürekten dile
ğimiz bu yargıların kısa sürede gerçekleşme
sidir. 

Sanayi sektörü ile görüşlerimizi özellikle bir 
konuya ağırlık vermek suretiyle toplamak isti
yorum. Bu konu ziraî mekanizasyon ve motor 
sanayii konusudur. 

Ülkemizde hızla nüfus artışı, beslenme ihti
yacı, tarıma dayalı sanayi ürünlerinin ihracının 

I gelişmesi, kırsal gölgelerden şehirlere nüfusun 
I kayması, tarım makinelerine olan ihtiyacı artır

maktadır. Bu nedenlerle sektörün gelecekteki 
potansiyel gelişme imkânları büyüktür. 

Bugüne kadar memleketimizin traktör ihti
yacının karşılanması, parçalar halinde ithal edi
len traktörlerin memleket dâhilinde monte edil
mesi şeklinde idi. Bu ithal malı parçaların bir
leştirilmesine bir sanayi süsü adı verildi ve bu
nun adına da «montaz sanayii» denildi. Aslın
da böyle bir sanayi dalı da yoktur. Hazırlanan 
bir montaj talimatnamesine göre, bir taraftan 
memlekette traktör sanayiinin başladığı ilân 
edilirken, diğer taraftan da sanayiin daima 
montajdan başladığı söyleniyordu. 

Böylece her sene yüzde belirli bir oranda yer-
| li imalâtın artması ile traktörün yüzde yüze ya-
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km bir kısmının Türkiye'de yapılacağı savunulu
yordu. Kısaca tarihçesi bu olan montaj sanayi
inin sonu hüsranla neticelenmiştir. Asla başa
rılı olmamıştır. 

Türkiye'de bir tane dahi traktör fabrikası 
yok iken, montaj talimatnamesi ile birçok mü
teşebbise ayrı ayrı traktör fabrikası kuracaklar
mış gibi bu yöne itmek hataların en büyüğü ol
muştur. Nitekim, altı müesseseye traktör mon
taj yetkisi verilmiştir. Bunların hepsi de ileri de 
traktörün tamamını yapmayı hedef almışlardı. 
Halbuki bir traktörün anakısımları olan motor, 
şanzuman ve diferansiyel imalâtına başlamadan 
% 50 - 60 yerli parça ile bu işin halledileceğini 
söylemek gerçek dışı olurdu, Ekonomik kaide
lere ve teknik gerçeklere ters düşerdi. Nitekim 
öyle de oldu. 

Değerli milletvekilleri, 
Montaj sanayii yabancı sermaye ile birlikte 

mütalâa edilmelidir. Birlikte halledilmelidir. 
Dünyanın uzay çağını yaşadığı bir dönemde 

motor sanayiini kuramamış ve kurmakta tered
düt eden bir memlekette sanayi sektörünün ge
liştiğinden söz edilemez. 

Nihayet konuya geç de olsa gerekli önem ve
rilmiş olmalı ki, «Üçüncü Plânda özel kesimin 
ekonominin gereklerine göre yönelmekte tered
düt gösterdiği alanlarda ve özellikle motor ve 
tarım organları konularında kamu kesiminin za
man kaybetmeden öncülük görevini yapması 
esas alınacaktır.» denilmektedir. 

Tarım makineleri bölümünde ise, «Özellikle 
traktör ve biçer - döver montajında yerli üretim 
oranı belli bir yüzdenin üzerine çıkmamıştır. Bu 
sorun otomotiv sanayii ile makine imalât sana
yiinin temel sorunlarından biri olan motor ve 
aktarma organlarının yerli üretimi ile çözümle
necektir.» denilmekle görüşlerimiz doğrulan
maktadır. 

Burada bilhassa C. H. P. Grubu olarak üze
rine basa basa söylemek istediğimiz şudur: Plân, 
motor sanayiinin kurulmasında kesinlikle kamu 
kesimine öncülük görevini vermiştir. Halbuki 
bâzı gruplar veya kişiler özel kesimi savunmak 
ihtiyacını duymuşlardır. Biz, bu konuda plân
da öngörülen fikir ile mutlak bir uyuşum için
deyiz. 

Türkiye'de motor sanayiini Devlet mutlaka 
kamu kesimi aracılığı ile kendi kurmalıdır. 

Yapılan çalışmaların neticesi ve gelişimi, Yüce 
Meclisin aracılığıyle kamuoyuna açıklanmalı
dır. 

Değerli milletvekilleri, 1972'de Türkiye'nin 
traktör fiyatlariyle yurt içi gayrisâfi millî hâ-
sılasmdaki tarımın payı % 28.1, sanayinin payı 
% 22.6, hizmetler kesiminin payı % 49.3'tür. 
1977'ye kadar hizmetler kesimi lehine bu den
gesizliğin devam edeceği, tarımın payının % 
23.4, sanayinin payının % 26.8, hizmetler kesi
minin payının % 49.8 olacağı öngörülüyor. Sa
bit yatırımların da % 12'si tarıma, % 45'i sa
nayie, % 43'ü hizmetler sektörüne gidecektir. 

İktisaden gelişmiş ve sanayi toplumu haline 
gelmiş ülkelerde bu durum olağandır. Fakat 
gelişme halinde olan ve henüz sanayiini kura
mamış olan memleketimizde hizmetler kesimiy
le diğer sektörler arasındaki denge bu kadar 
açık olursa, sanayileşmemiz için yeterli kaynak 
yaratabilmek ve plân hedeflerine ulaşmak bir 
hayal olacaktır. Öyle ise, kısa süre sonra Tür
kiye hızla sanayileşen değil, hızla hizmetleşen 
bir ülke durumuna gelecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Devlet Bakanı Sayın Zeyyat Baykara, Üç

üncü Plânın takdimen konuşmasını yaptığı Büt
çe Plân Komisyonunda şöyle diyordu : 

«Batı Avrupa'nın son 100 - 150 yılda aldığı 
•mesafeyi Türkiye 20 yılda almak zorundadır. 
Birinci ve ikinci plân döneminde 1971 fiyatla
riyle bütün sektörlerde 253,9 milyar TL.'hık ya
tırım yapılmışken, Üçüncü Plân döneminde 
281,1 milyar TL.'hk yatırım yapılacaktır. 

Bu yatırımlarla GSMH 1972'de 191,2 milyar 
TL.'den 1977'de 279,5 milyar TL.'ye ulaşacak, 
artış yılda 7,9 olacaktır. Sınaî üretim artışı 
yılda % 11,9'dur.» 

Şimdi sırası gelmişken burada bir noktaya 
parmak basmakta fayda var. Kim yapacak 
bunca yatırımları, hangi meslek grubu ki, Tür
kiye 20 yılda, Avrupa'nın 100 -150 yılda aldığı 
mesafeye ulaşacak?.. Şüphesiz teknik güç plân
layacak ve yapacak bu yatırımları. 

Oysa Türkiye'de çalışan nüfûsta teknik gü
cü oranı % 2,2 iken, Yunanistan'da % 8,3, İs
veç'te % 15,3'dür. Buna rağmen milyarlar har
cayarak yetiştirilmiş olan binlerce Türk mühen
dis ve mimarı dış ülkelere gitmiş veya gitme 
hazırlığına koyulmuştur. Bu durum, Türk tek-
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nik elemanlarına yılda 237 milyon TL. ödenir
ken, yabancı teknik hizmete 1 milyar 343 mil
yon TL. ödenmesinin doğal bir sonucudur. 

Kamu kesiminde çalışan teknik elemanların 
demokratik ve ekonomik haklarının kısıtlanmış 
oluşu, onların politik baskılar karşısında di
rençlerini kırmakta, bilim ve tekniğin yerini çı
kar çevrelerinin politik kararları almaktadır. 
Daha birkaç gün evvel burada hem de dört daki
kada, Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Bir
liği ile ilgili bir kanun çıkmıştır. 

Teknik personelin, bilim ve tekniğin çizdiği 
yolda kamu yararına hizmet görebilmesi için 
Personel Kanunundaki durumları yeniden göz
den geçirilmelidir. Hele intiıbaklardaki hukuk 
devletine yakışmayan haksızlıkları, adaletsiz
likler giderilmeli, bir iane havası içinde verilen 
yan ödeme daha tatminkâr olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
En son DPT'nin personel politikasına da de-

ği'neceğim. Türkiye'nin gerek perspektif plân
larının, gerek Beş Yıllık Plânı ve gerekse yıllık 
programlarını hazırlayacak kadronun yeterli 
ve seçkin 'elemanlardan kurulması açık bir zo
runluluktur. işte kanun koyucu bu sebepledir 
ki, 91 sayılı Teşkilât Kanununun 22 nci madde
si nedeniyle, kadroları yeterli ve tecrübeli ele
manlarla donatmak için «İstisnaî atamalar» yo
lunu benimsemiştir. Ancak, seçim ve atamala
rın, halen uygulandığı gibi keyfî olarak değil, 
91 sayılı Kanunun 21 nci maddesine göre çıka
rılacak bir tüzükle saptanması şartı konmuş
tur. 

Bir ülkede plâncı kolay kolay yetişmemek
tedir. Plâncı; ekonomik ve sosyal olayları sayı
labilir, ölçülebilir, hesaplanabilir hale getiren 
kimse olduğuna göre, belli yeteneklere sahibol-
ması gerekmektedir. Bu yeteneklere sahip ele
manın çok az olduğu ülkemizde, Plânlama Teş
kilâtında görev alan ve yetişen değerli uzman
ların sık sık ayrılması üzerinde önemle durula
cak bir sorundur. 

DPT'da plancılığın iki aşama geçirdiğini 
görmekteyiz. Kuruluş yıllarında plancılık kad
roları, teknik plâncılar yerine sosyal bilimciler 
tarafından doldurulmuştur. İkinci aşamada ise, 
tamamen aksine teknik plâncıların çoğunlukla 
plâncı kadroları işgal ettiği görülmüştür. 

Her iki biçimde de, denge sağlanmamış ve 
hatalı bir yol izlenmiştir. 

Bilindiği üzere,e DPT. bâzı önemli görevle
rini, Bakanlar Kurulunca tespit edilen esaslar 
çerçevesinde elemanlarına sözleşmeli olarak da 
gördüreibilmektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtında sözleşmeyle 
gördürülen hizmetler, Anayasamızda öngörü
len aslî ve sürekli kamu hizmeti niteliğinde olup, 
bu hizmetlerin 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunun değişik 4 ncü maddesinin (B) bendinde 
sözü edilen ve «Geçici işlere ve zorunlu hallere 
münhasır olan» sözleşmeli personel tarafından 
yürütülebilecek hizmetlerle bir ilişkisi ve benzer
liği yoktur. 

Bu bakımdan DPT'da, sayıları kadro ade-
diyle sınırlı olan sözleşmeli elemanların şimdi
ki ve ilerideki hizmetlerini değerlendirmek şart
tır. Böylece esasen aslî ve sürekli kamu hizmeti 
gören DPT'da sözleşme ile çalışan elemanların, 
ileride Devlet memuru statüsüne geçmeleri ha
linde, o tarihe kadar geçen hizmetlerinin inti
bak] arında dikkate alınması imkânı sağlanmış 
olacaktır. 

Bütçeye hiçbir malî yük getirmediği gibi, 
ülke çapında değerli uzmanların teşkilâtta ge
leceklerine güvence duyarak hizmet görmeleri 
mümkün olacaktır. 

Bunun için 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı 
Kanunla eklenen ve 30 Aralık 1972 tarihli Kes-
mi Gazetede yayınlanan iki sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname ile değiştirilen ek geçici 
17 nci maddenin sonuna bir fıkra ilâvesi ye
terli olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, sürem dolduğu için 
birkaç konuya daha değinme imkânını bulamı
yorum. Ancak, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
91 sayılı Kanunla kendisine verilen görevleri 
yeni bir açıdan ele almasını, kısa, orta ve uzun 
vadeli plânlarına gerekli doneleri ve araştır
maları temin yoluna girmesini yürekten diliyo
rum. 

Keza, her yıl yayınlanan yıllık icra prog
ramlarında birçok tedbirler getirilmekte ve ka
mu sektörüne görevler verilmektedir. Şimdiye 
kadar ne kadar tedbir gelmiştir, sayın Bakan
dan öğrenmek istiyorum. Bunların gerçekleşme 
oranı denir? Bu da önemli bir mesele olduğu 
için yine sayın Bakandan açıklamalarını rica 
ediyorum. 
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Sözlerimi bağlarken, DPT. bütçesinin mem
leketimize, Plânlamanın değerli uzmanlarına 
yararlı olmasını diler, saygılar sunarım. 

(C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı

na Sayın Mehmet Nebil Oktay, buyurun efen
dim. 

M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Sözlerime, M. G. P. nin plân anlayışını be
lirtmekle başlıyorum. 

Müllî Güven Partisi alarak, demokratik plân
lama anlayışım benimsemıeikte; bu hüviyetteki 
bir plânlamanın ekonomik kalkınmıamızm te
meli olduğunu kabul etmekteyiz. 

Temel hürriyetleri yok eden, piyasa meka
nizması yerine amir mekanizmasını getiren; 
mülkiyet hakkı, sözleşme serbestliği, çalışma ser
bestisi ve özel teşebbüsler kurma hürriyetini 
kabul etmeyen, sosyalist pflân anlayışını, mem
leket gerçeklerine ve millî bünyemize terk dü
şen, bir anlayış olarak görüyoruz, 

Esasen; Anayasamızın 41 nei maddesi ile te
mel hak ve hürriyetlerle ilgili çeşitli maddeleri 
de; kalkınma plânının 'demokratik -ofl-masmı ve 
hür rejimle bağdaşmayan bir plânlama tekni
ğine başvurulmamasmı açıklıkla ortaya koymuş 
bulunmaktadır. Merkezî devlet otoritesinin 
emirleri ile yürütülen; hür teşebbüs, rekabet ve 
piyasa mekanizması esaslarını 'kabul etmıeyen, 
totaliter bir plânlama anlayışını ve tekniğini, 
demokratik rejim ve onun icapları ile bağdaş
tırmak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Demokratik plân anlayışımız; plânlama ile 

güdülen çeşitli amaçları dengeli bir şekilde 
gözönünde tutan; iktisadî amaç yanında, sos
yali amacı da dikkate alan bir anlayıştır. 

Hür teşebbüsler kurmak hürriyetti nasıl 
Anayasamızın teminatı altında ise, millî ekono
minin gereklerini dikkate almak ve sosyal amaç
ları unultmamak ta Anayasamızın emridir. 

Tercihimizi, millî iktisadın gereklerini gözö
nünde tutan, millî kaynakları en iyi şekilde de
ğerlendirmeye çaflışan, hür teşebbüse, piyasa 
mekanizmasına, mülkiyet hakkına dayanan; an-
eaık, iktisadî hayatın hiçbir safhasında memle
ket gerçeklerini ve sosyal amıaeı gözden uzak 

tutlmıayan bir plân anlayışı lehine kullanırken; 
tercihimizin teik sebebi, bu plânlama şeklinin; 
insan hak ve hürriyetleriyle demokratik rejim
le bağdaşabilen yegâne plânlama şekli olmasın
dan değildir. 

Tecrübeler göstermiş ve göstermektedir ki; 
ekonomik hayatın her safhasını, bütün ayrıntı
ları ile merkezî bir 'Otoritenin emrine tabi kılan 
merkezî ve emredici plânlama tekniği; toplumu 
bürokrasinin esiri haline getirir. Tahmin hata
ları, bürokratik israf, ekonomik bünyeyi sarsın
tıya uğratır. 

Bu sebeple, yalnız insan haysiyetinle uygun 
tek idare şelkli demokratik rejimle bağdaştığı 
için değil, aynı zamanda, ekonomik bakımdan 
da, en verimli yol olduğuna inandığımız için, bu 
plânlama tekniğini tercih ediyoruz. 

'Sayın milletvekilleri; 
Millî Güven Partisi, kalkınma halinde bir 

memleket olan Türkiye'mizde, plânın, ikamu sek
törü için emredici, özel teşebbüs için yol gös
terici ve yön verici olması gerektiğine inanır. 

İçtenlikle savunduğumuz ekonomi düzeni, 
Anayasamızda da ifadesini bulan karma ekono
mi düzenidir. 

Türkiye'nin gerçeklerinden doğan ve çağdaş 
ilme de uygun olan bu karma ekonomi anla
yışımız. 19 ncu asrın modası geçmiş liberaliz
minden de, sosyalizmden de farklı, Atatürk'ün 
iktisadî görüşlerine ve Milletimizin İhtiyaçla-
rıyle gerçeklerine uygun, sosyal adaleti de ön-
plânda tutan bir anlayıştır. 

Sayın milletvekilleri; 
Milletlerarası kalkınma yarışı ve çetin reka

bet sebebiyle, en çok sanayileşmdş ülkelerde bi
le, millî ihtiyaçları hesaıba katan teşvik tedbir
leri cesaretle uygulanırken; kalkınmaya muh-
tacolan, hele geri kalmış bölgelerimize özel te
şebbüsü sokmak kolaylıkla mümkün olmayan 
Türkiye'mizde; her teşvik tedbirinin altında 
mutllaka özel çıkar aramak gerçekçi ve mem
leketçi bir tutum değildir. 

Kayırma ve keyfiliklere yol açmayacak, teş
vik tedbirlerini muayyen bir grubun tekelime 
tabi kılmayacak, millî çıkarlarımızı önplânda 
tutan adil, ilmî ve objektif teşvik tedbirlerinin 
lüzumunu, hızla sanayileşmemin ve yurt gerçek
lerinin bir gereği sayarız. 
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Sayın mjilletveıkilleri; 
1963^te başlayan plânlı dönem Türkiye'miz

de 10 yılını doldurmuş ve 1973 yılı 3 ncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının başlangıcı olmuştur. 

Hiç şüphesiz ki, plânlı dönem Türkiye'mize 
sayısız yararlar sağlamış, önemli gelişmeler ge-
tiıımiişitir. 

Son 10 yılda, millî gelirimizde husule gelen 
artışlar, sanayi gelirlerinde küçümsenmesi 
mümkün olmayan gerçekleşmeler, sanayiimizin 
muhtelif dallarında inkârı kabil olmayan geliş
meler ve diğer hizmet dallarındaki gözle görü
lür aşamalarda, plânlı kalknmanm getirdiği hiz
met anlayışının elbette ki, büyük payı olmuş
tur. 

Aziz arkadaşlarım.; 
Önümüze açılan yeni dönemde; Birinci ve 

İkinci Beş Yıllık Plân dönemlerinde yeterince 
başarıya ulaşamayan ve Türkiye için büyük bir 
problem olan işsizlik, kalkınmanın yurt sathı
na dengeli bir şekilde dağılması, geri kalmış 
bölgeler sorunu, yeterli insangücü yetiştirilme-
si ve bu insangücünün yöreler arası âdil dağılı
mı, eğitim, sağlık ve turizm hizmetlerinde de, 
yurt ihtiyaçlarını karşılayıcı başarılı sonuçlara 
ulaşılmasını dileyerek sözlerime son veriyorum.. 

»Bütçenin memleketimize hayırlı olmasını di
liyor ve Yüce Meclise saygılammı sunuyorum. 

BAŞ/KAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Seyfi Özitürk, buyurunuz. 

A. P. GRUBU ADINA SEYFİ ÖZTÜRİK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhtıerem arkadaşla
rım; 

Devlet Plânlama Teşkilâtının bütçesi hak
kında Adalet Partisi Grubunun görüşlerini arz 
ve ifade edeceğim. 

Devlet Plânlama Teşikilâtmın çalışmaları 
müşavir bir kuruluş olarak hiç şüphesiz birkaç 
yönden değerlendirilmeye değer bulmaktadır. 
Bu değerlendirme; icranın yardımcısı, müşavir 
/kurum olarak bir başka nerticeye ulaştırabilir 
görüşleri, icranın bizzat hüviyeti ve mahiyeti 
itibariyle bir başjka yönden yapılacak değerlen
dirmeler de bir başka sonuca götürebilir. 

Biz burada hem plânlama çalışmalarının 
muhtevası üzerinde duracağız, hem de hazır
lanmış olan plân ve yıllık programlar üzerinde 
(terciilıini yapan sayası heyetin, uygulama ala

nındaki faaliyetleri üzerinde değerlendirme ya
pacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; soru şudur? Türki
ye nasıl kalkınmalıdır, neye göre kalkınmalı
dır? Bu sorunun cevabı, şüphesiz Türkiye plân
la kalkınacaktır, plâna göre kalkınacaktır ve 
plânlı bir kalıkınıma ile memleket gelişecektir. 

Bu sorun bir başka sorunla yakından ilgili
dir. O da şudur : Türkiye'yi kim idare edecek
tir, kim idare etmelidir? Türkiye'yi kimin ida
re edeceği, neye göre idare edeceği konusu hal
ledilmedikçe, bunda bir vuzuha varmadıkça 
Türkiye'nin kalkınması nasıl olacak, neye göre 
olacak meselesini elbette münakaşa etmek doğ
ru olmaz. Her ikisini birlikte mütalâa ettiğimiz 
zaman, Anayasanın açık esprisine, millî hâki
miyet esprisine, demokrasi kurallarına dönme
miz gerekeeektJir. 

Türkiye kimin tarafından idare edilecek
tir? Demokratik hulkuk devletinde Anayasa ya
pımı dışında Türkiye, genel seçimlerle ve millî 
•iradeye dayanan parlâmentonun güvenoyunu 
alınış iktidarlar tarafından idare edilecektir. 
Bunun dışında bir tarz, bunun dışında bir baş
ka usul düşünülemez, yoktur. 

Türküye nasıl kalkınacaktır? Genel seçimler
de ha!lkm siyasî tercihlerinin yanısıra yer alan 
ekonomik tercihleri, iktidara gelen siyasî parti 
grup veya gruplarının teşkil ettiği hükümetler 
eliyle icra olacaktır. Bu felsefe açık ye seçilk 
şekilde benimsenmıedikçe, Türkiye'de siyasî de-
ımokraısMen bahsetmek: mümikündür ama, eko
nomik sosyal demokrasiden bahsetmek mümkün 
olmaz. Ekonomik kalkınma felsefesinin' yapısı, 
siyasî yapıdan ayrılamaz. Yani bir memlekette 
vatandaşın, halkın siyasî tercihine saygı duya
caksın, ekonomik tercihine saygı duymayacak
sın, bu olmaz. Bunun aksine ekonomik tercihi
ne saygı duyacaksın, siyasî tercihine saygı duy
mayacaksın, bu da olmaz. Bunlar birbirine bağ
lı şeyleridir. 

Biraz daha açık ifade edersek; demokratik 
idare tarzında seıçmen iradesi meşruiyetin ve 
kuvvetin kaynağıdır, otoritenin kaynağıdır. 
Elkonomik tercihler, siyasî partilerin seçim be
yannameleri ile milletin huzuruna çıkıp onun 
görevini istihsal istikametinde yapacakları ça
lışmalar sonunda meydana gelir. Şu parti şu 
ekonomik görüşle çıkar, bir başka parti bir baş-
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ka ekonıamıiik görüşle çıkar, halkın tercihine 
göre ekseriyet olan, iktidar olan parti bir kon
trat sosyal mahiyetinde olan, bir içtimai muka
vele mailıiycti'nde olan seçim beyannamesindeki 
ekonomik, sosyai ve kültürel anlayışını icra 
programına mtilkal ettirir, müşavir kıırıım olan 
puanlamanın kendisine takdim ettiği alternatif
ler içerisinde siyasî tercihini yapmak suretiyle 
onu plân ve program haline getirir. 

,Tabiatiyle böyle bir anlayış içerisinde ola
ğanüstü hükümetler modelini görmek, olağanüs
tü hükümetler yoluyle demokratik plân anlayı
şını uygulamaya koymak mümkün değildir. Bi-
zıkn Anayasamızda esasında olağanüstü hükü
met müessesesi diye bir (müessese de mevcut de
ğildir. Bu bakımdan, biraz evvel bu kürsüde 
Başbakanlık Bütçesi vesilesiyle konuşan 8ayın 
Melen'in görüşlerinin bu kısımları dahil, heye
ti umumiyesini paylaşma imkânı içinde bulun
madığımızı bilhassa belirtmek isterimi. 

Değerli arkadaşlarım, kalkınma plânla yapı
lacağına göre, plân felsefesinde de bâzı çeliş
kilileri, tutarsızlıkları tasrih etmıeımiz 'lâzım. 

Bir memlekette, düşününüz, demokratik 
plân anlayışı var, ama bu anlayışın içerisinde 
var olan bir özel sektör düşmanlığı da var. Bu 
da p!lân anlayışıyle kabili telif değiJ. 

Bizim plân anlayışımız, halkın tercihlerine 
dayanır, demokratik; kalkınma felsefesine da
yanır ve Anayasanın çizdiği, anahatla/rıyle bel
li ettiği temeli espriye /dayanır. Nedir o espri?.. 
Anayasanın 40 ve 41 nci maddesinde açıkça ifa
desini bulmuştur; Türkiye'nin kalkınması de
mokratik usullerle olacaktır. Bu usullerin dı
şında bir başka yöntem düşünülemez. 

İkincisi, karma, ekonomi düzeni içinde kal
ma olacaktır; özel teşebbüsler Devletin himaye
si altındadır; özel teşebbüs kurmak serbesttir, 
herkes dilediği alanda çailışma serbestisine sa
hiptir; dilediği sahada teşebbüs kurma serbest-
tisine sahiptir. 

Bunların yanı sıra, 129 ncu madde ile kal-
'kınmanm şekli gösterilmiştir. Ekonomik, sosyal 
ve kültürel kalkınma plânla yapılacaktır. 

_ Şimdi, bu görüşler esas olduğuna göre, 
«Anayasa çizgisi» dıeyimii çok kullanıüıyor, as
lında bu deyim benim, de hoşuma gidiyor; 
«Anayasa çizgisinde plân» dediğimiz zaman, 
karma ekonomiyi benimsemeye mecburuz. Kar

ılma ekonomiyi reddeden bir anlayış Anayasa 
çizgisinin dışına çıkar. Plânın dışına çıkan bir 
fikir de Anayasanın dışında sayılır. O bakım
dan, bâzı hevesliler, bâzı modelciler, bâzı ken
disine göre mesele halletmek isteyen düşünce
ler disiplinli plân anlayışının, demokratik kal
kınma anlayışının dışında ters, paradoksal du
rumlar yaratmaktadır. 

Karma ekonomiyi benimsedikten sonra, şüp
hesiz kalkınmanın bütün potansiyelini harekete 
getinme imkânlarını hep beraber hazırlamak 
mevkiindeyiz. Bu bir ortam meselesidir. Bu or
tamsın canlı tutulması, bu ortamın yatırım he
veslerini teşvik etmesi, yatırım gücünü artırı
cı istikamette olması lâzımdır. 

Ortamın çeşitli bunalımlara itilmesi halinde 
yatırım hevesleri azalır, şevk azalır ve yatı
rım potansiyeli düşer. Bu da .memlekette zaten 
mesele olan istihdam meselesini bir ölçüde daha 
artırır. 

Değerli arkadaşlarını, bâzı deyimler Türk 
siyasî hayatına Türk ekonomik ve sosyal ha
yatına fevkalâde büyük zararlar ira's etmekte
dir. Bu deyimlerden birkaçı senelerden beri 
sık sık tekrar edildiği için, bu kürsüde eleşti
rip karşı görüşlerimizi ortaya koymak istiyo
ruz. Onlar şunlar : 

Sömürü düzeni», «Egemen güçler», «Mutlu 
azınlık»*, «Besleme özel sektör», «Devlet eliyle 
fert zengin etme»... 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu deyimle
rin ekonomik ve sosyal huzuru, ortamı bozucu 
nitelikte birer deyim olduğuna bilhassa işaret 
edeceğim. 

Piyasa ekonomisi, serbest rekabet, hür te
şebbüs; elbette bunun içerisinde kâr olacak. 
Bunun içerisinde miras olacak, mülkiyet ola
cak... 

Kalkınmanın bir ayağını teşkil eden kaımu 
sektörünün yanı sıra diğer ayağını teşkil eden 
özel sektör için bu isnatları yaptığımız zaman 
şüphesiz bundan geniş ölçüde millî menfaatler 
yarar değil, zarar görür. 

Nitekim geçen dönemde bunun en şiddetli 
propagandasını yapan çevreler, netice olarak 
.millî menfaatlere büyük zararlar iras etmişler
dir. 

.Değerli arkadaşa arım, plân demokratik plân 
olunca hemen kaidesi kendiliğinden bünyesinde 
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mündemiçtir : Kamu sektörü için emredici, 
tanzimci olacak, özel. sektör için teşvik edici, 
'himaye edici olacak ve özel sektörü belli hedef
lere yöneltumek için yol gösltıeriei olacak. 91 •ga
yrı] ı Kanun 2 nci maddesiyle bunu bütün unsur 
ve tarifler'iyle tespit etmiştir. Plânlı kalkınma
daki temel e'spri budur. 

Hal böyle olduğuna göre, kamu sektörüyle 
özel sektörün faaliyet alanlarını tercih meselesi, 
sınırlama meselesi; bu da hiç şüphesiz siyasî 
iktidarların tercihlerine göre, takdirlerine göre 
bir sınıra kadar yayılabilir; diğeri için bir baş
ka sınıra kadar çekilebilir. 

Bizim Adalet Partisi olarak görüşümüz, esas 
itibariyle; Devletin yapabileceği işler vardır, 
bunları Devlet sektörü yapar. Ama Devletin 
yapmaması lâzımgele'n, özel sektörün yapabile
ceği, başarıyle yürtebileceği sahalara ille Dev
letin, «Ben yapacağım, ben gireceğim,» deme
sinde fayda yoktur. 

Tabiatıyle, geçen 1 nci ve 2 nci Beş Yıllık 
Plân dönemleründc elde edilmiş başarıları bu 
vesileyle değerlendirmek lâzım. 

Birinci Plân döneminde 60 milyar rik bir ya
tırım hacmi öngörülmüştü ve ilk plân dönemin
de proje sıkıntıları vardı, eleman sıkıntıları 
vardı, daireler henüz plân fikrine alışmamışlar-
dı. Bunun zorlukları içindeydik. 

1965 yılında Adalet Partisi iktidara gerdiği 
zaman 60 milyarlık yatırımın henüz 30 milyarı
nın bile yatırılmamış olduğunu gördük, Kalkın
ma için lüzumlu olan unsurlar memleketimizde 
tabiî kaynak olarak me'vcuttu, insan gücü ola
rak, sermaye olarak mevcuttu; fakat bunlar 
ahenkli şekilde bir ayara getirilememişti. 

Birinci Beş Yıllık Plânın uygulanmasında 
disiplinli, ciddî gayretler sarf edilmiştir ve 1965, 
1966, 1967 yıllarında varılan sonuçlar bellidir; 
iftihar edeceğimiz sonuçlardır. Birinci Beş 
Yıllık Plân, netice olarak % 7 civarında bir kal
kınma hızı elde etmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plân daha büyük bir potan
siyel ortaya çıkardı. Bir misli artırmak sure
tiyle 60 milyarlık yatırıma mukabil İkinci Beş 
Yıllık Plânda 119,5 milyarlık bir yatırım öngö
rüldü. 

İkinci Beş Yıllık Plânın bir başka özelliği; 
Türkiye'nin kalkınmasında sanayileşme hareke
tine öncelik ve hız verildi. Aynı zamanda az 

gelişmiş veya gelişme halinde bulunan bölgeler
de sanayiin yayılması, daha geniş ölçüde istih
dam imkânlarının sağlanması gibi konular ağır
lık teşkil etti ve sanayi sektörünün yanı sıra 
tarımın modernize edilmesi konularında da bü
yük yatırımlara gidildi. 

Muhterem arkadaşlarım, başarıyle uygulanan 
İkinci Beş Yıllık dönem ortaya bir gerçeği çı
kardı ; Üçüncü Beş Yıllık Plân bu neticelere 
dayanarak, bu güçlere dayanarak hazırlandı. 
Türk ekonomisi 280 milyarlık bir yatırım hac
mine ulaşma imkânını, böyle bir düzeye ulaşma 
imkânını, İkinci Beş Yıllık Plânın sağladığı ne
ticeler üzerine bina etme imkânını buldu. Şüp
hesiz bunu burad-a iftiharla belirtmek gei'skir. 
Ayrıca tarımda sağlanmış olan neticeyi de yine 
burada iftiharla belirtmek gerekir. 

Bilhassa modern tarımın Türkiye'ye girmesi 
alanında büyük hamleler yapılmıştır. Sulama 
bakımından hamle yapılmıştır, tarım teknoloji
sinin yerleşmesi bakımından hamle yapılmıştır'. 
Sunî gübre dâhil, tohum, ziraî mücadele, iyi 
cins fide, hayvan ıslâhı gibi benzer sahalarda 
büyük hamleler yapılmıştır. Bunun yanı sıra 
tarıma dayalı endüstri de geniş ölçüde gelişmiş
tir. Ta'biatiyle, bunların hepsini yeter görmek 
mümkün değil; ama bunlar, bir aşamadır, bir 
hamledir, bir yürüyüş değil bir sıçramadır. Ve 
bu sayededir ki, Türkiye 1965 - 1971 devresin
de, ekonominin her alanına sâri ve hâkim olan 
geniş yatırım ve onun neticeleri sonundadır ki, 
bugün 1971 - 1972 yıllarında ve 1973 yılında 
geniş ölçüde sıkıntılar çekilmemektedir. An
cak,, ifade edeyim, iktidarımız zamanında altı 
yıllık süre zarfında yapılan yatırımlar, birkaç 
sene daha Türkiye'nin artan ihtiyaçlarını kar
şılayabilir; ama yeni ihtiyaçlar karşısında, bil
hassa 1974 ten, 1975 ten sonra memleketin muh
telif alanlarda büyük sıkıntılara mâruz kala
cağına hemen îmrada işaret etmek isterim. 

Plânlamanın, organizasyon ve koordinasyon 
bakımından çeşitli problemleri vardır. Koordi
nasyon noksanlığı, maalesef geniş ölçüde gide
rilememiştir. Projeler arasında ahenk birliği, 
gerek zaman bakımından, gerek irtibat bakı
mından sağlanamamıştır. Bu yüzden büyük ge
cikmelerle karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, burada bilhassa şunu 
belirteyim bir misâl olarak arz edeyim; clekt-
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rik sıkıntısı bunun en bariz örneğini teşkil et- ı 
mektedir. 1965 lerde, İstanbul gibi, sanayimi
zin % 57 sinin bir arada toplandığı bölgede bü
yük elektrik sıkıntısı başgöstermişti. Derhal 
tedbir alındı, bir milyar lira yatırılmak sure
tiyle Ambarlı termik santraline çeşitli ilâveler 
yapıldı, bir milyon kilovat saatlik- enerji üreti
mi sağlandı ve İstanbul'un ihtiyacı olan enerji, 
1971 lerc kadar geldi. Bunun yanı sıra, diğer 
büyük santrallerin inşasına girildi. Bunda ge
cikmeler olduğunu, natüründen doğan birtakım 
sebeplerle muhtelif devrelerde birtakım, gecik
meler okluğunu burada ifade etmek isterim. 
Bilhassa İ971 den sonra, son iki yıllık devrede 
siyasî istikrarsızlık, yatırımlardaki gecikmenin 
en büyük sebebi olmuştur. Bugün memleket bü
yük bir elektrik sıkıntısı ile karşı karşıyadır. 
Bir başka ifade ile söyleyeyim; tarım, hava 
şartlarına bağlı idi, şimdi sanayi, hava şartla
rına bağlı hale geldi. Yağmur yağmazsa baraj
da su yok, su olmayınca elektrik yok. O halde, 
sanayi de mefluç hale gelecek. Buna rıza gös
terilemez. Bunun âcil tedbirini almak lâzım. 
'Tedbiri vardır, biz yeni bir şey icadedecek de
ğiliz. Hidroelektrik santrallerinin yanısıra bu 
projelerin termik santrallerinin süratle ele alın
ması lâzım. Nükleer enerji santrallerinin sürat
le ele alınması lâzım. Bir Elbistan - Afşin pro
jesi var. Ne vaziyettedir, ne neticeye bağlan
mıştır ? Bilmiyoruz. İki sene olmuştur, bıraktık I 
meseleyi, bugün, iki sene sonra elektrik sıkın- I 
timiz vardır. Fakat bu projelerin akıbeti yapı
cı bir istikamete gelememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, projeler arasında da I 
bâzı koordinasyon noksanlıkları görüyoruz. 
Bunlardan en mühimi, meselâ, Aliağa projesi; 
rafineri yapılıyor. Bu rafinerinin inşaatı de- I 
vam ederken, hemen petro - kimya tesislerini 
yanma koymak gerekir. Çünkü, rafineriden el
de edeceğiniz ürünleri derhal diğer faydalı 
alanlara çevirmek lâzım, sevketmek lâzım. Fa
kat görüyoruz ki, petro - kimya tesisleri için 
henüz bir yatırım yok. Yarın bitecek Aliağa 
Rafinerisi, faaliyete başlayacak rafineri, pet- I 
ro - kimya tesisleri, henüz projeleri tetkik saf- I 
hasında veya yatırıma intikal için şu noktada. 
Bu gecikmeler memleketin topyekûn kalkınma
sına menfi yönde çok büyük tesirler icra et
mektedir. Keban Barajını hatırlarım, bir taraf
ta Keban Barajının temeli atılmıştır, inşaatına I 

—. 265 

18 . 2 . 1973 O : 2 

devam edilmiştir - sayın plânlamanın değerli 
müsteşarı çok iyi hatırlarlar, Maliyede çok kıy
metli hizmetleri geçmiştir - havaî hatlar derhal 
çekilmeye başlanmıştır. Neden? Keban'da elekt
rik, şalter çekildiği zaman yanacak, Hopa'da 
da aynı zamanda yanacak. Bu bir koordinas
yon örneği idi. Fakat bâzı projelerde bu koor
dinasyon örneğini görmek mümkün değil. 

12 Marttan sonra, teessürle ifade edeyim -
12 Mart memlekete ne getirdi, ne götürdü? Bu
nun muhasebesini tarihe bırakıyorum - bir As-
lantaş projesi vardı; fakat Türkiye'de bir zih
niyet değişikliği oldu; sömürü düzeni, özel sek
tör düşmanlığı. Ferdin cebindeki her parayı 
bir vurgun karşılığı sayan zihniyet, Türkiye' 
de öyle bir kampanya açtı ki, bu kampanyanın 
temsilcileri Hükümete kadar girdi; «Çukurova 
elektriğini Devletleştirelim.» Ne yapacaksın, ha
zır işte, özel teşebbüs, halka acık anonim şir
ket, yapıyor o işi. Devlet başka iş yapsın, sen 
bir başka projeyi realize et. «Hayır, Devletleş-
tireceğiz.» Aslantaş projesi, dış finansman im
kânları bulunmuş, her türlü imkân hazırlanmış; 
fakat maalesef,' Devletleştireceğiz, Devletleşti-
rirsin, Devletleştiremezsin, Birinci Erim Hükü
meti, İkinci Erim Hükümeti... Bu proje iki yıl 
gecökti. Şimdi yine realize etme safhasmdalar 
zannediyorum. Ama bu ne oluyor? Gittik gör
dük, Çukurova'da elektrik sıkıntısı var, büyük 
bir sanayi gelişmektedir, temeli olan elektrik 
üretimi, bu gibi siyasî çekişmeler, siyasî istik
rarsızlıklar yüzünden elektrik üretimi yapıla
mamıştır, proje realize edilememiştir ve millî 
menfaatler, bundan büyük ölçüde zarar gör
müştür. 

Değerli arkadaşlarım, tarım alanında bir bü
yük ihtiyacı söyleyeyim; gübre mevzuu. Hepi
nizin bildiği gibi, gübre sıkıntısı büyük bir sı
kıntı. Bunu millî ihtiyaçlarla, millî imkânlarla 
karşılama konusunda girişilmiş hamleler var. 
Mersin'de bir gübre fabrikası yapılmıştır, çok 
büyük paralar harcanmıştır, zannediyorum % 
30 kapasite ile çalışıyor. Bir taraftan da biz dı
şarıdan gübre ithal ediyoruz. Böyle kalkınma 
olmaz, hedefler kâğıt üstünde kalır, biraz evvel 
Sayın Başbakan ifade etti, «53 milyar liralık 
yatırım talebi aldık» dedi. Yatırım talebini ab 
mak mühim değildir, fizikî yatırım bizim için 
mühimdir, Fizikî yatırım olmadıkça, bu talep-
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ler seneden seneye kâğıtların üzerinde 53 mil
yar, 55 milyar devrolur. Bugün bir vakıa var
dır Türkiye'de, yatırımlar sıhhatini ve süratini 
kaybetmiştir. Duraklama devresindedir, reses-
yon devresindedir. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, grubunuzun 
ikinci hakkını da kullanmaktasınız. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Hay hay 
Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, 1973 programında 
gördüğüm projeler beni üzdü. Çünkü, fazla bir 
yenilik getirmiyor. 179 milyonluk bir proje 
gördüm, dizel lokomotif, gemi alımı, birkaç ta
ne yatırım var. Bunların hiç birisi, Türkiye'nin 
temel problemlerini halledecek projeler değil. 
Büyük yatırımlara girmemiz lâzım. Bunlar için 
niye bekliyoruz? Dış tediye imkânlarında sıkın
tıları vardı. Maliyenin, bizim iktidarda bulun
duğumuz zamanlar döviz sıkıntısı vardı, deva
lüasyon bunun için yapıldı. Şimdi, 1 350 000 000 
dolar rezervimiz var. İmkânlarımız var; ama 
projelere bakıyoruz, projeler doyurucu değil. 
Sadece mevcut projeleri ikmâl etmek gibi bir 
hedef alınmış. Bu tatminkâr değil arkadaşlar, 
bu tatminkâr değil. Eğer bu tempo ile gidilir
se ; «1973 senesinde mevcutları ikmâl edelim, 
ufak tefek bir iki projeyi de realize edelim..» 
Böyle bir düşünce içinde hareket edilirse, Tür
kiye 1974 te, 1975 te bakırsız kalır, piksiz ka
lır, demir - çeliksiz kalır, elektriksiz kalır, alü-
minyumsuz kalır. Ondan sonra, ne yan sanayi 
gelişir, ne küçük esnaf gelişir, ne diğer sanayi 
kolları gelişir. Sanayi kurmak kolay mesele de
ğildir, onun unsurlarını, altyapısı dahil, enf-
rastrüktürü dahil, bütün unsurlarını birlikte 
hazırlamak gerekir. 

Türkiye geçen dönemde tüketim sanayiinde 
çok ileri noktaya gelmiştir. Ama ara malları ve 
yatırım sanayiinde büyük girişimlere girmek 
mecburiyeti vardır. O devrenin şartları içeri
sinde de ara malları yatırım, sanayiinde hamle
ler olmuştur. Ereğli Demir Çelik konstrüksi-
yon, ışeker fabrikaları konstrüksiyon.. Bunla
rın hepsi imalât bakımından, Türkiye'de ara 
malı ve yatırım malı imâl edecek hale gelmiş 
idi. Bunları devam ettirmek lâzım. Adalet Par
tisi grubu olarak bilhassa şunu ifade etmek is
tiyorum : önümüzdeki yıl içinde veya mütea
kip yılda, şu projelerin mutlaka ele alınması 
şarttır. Petro - Kimya Sanayiinde 2 nei bir 

kompleksin kuruluşuna hemen gidilmelidir. Ye
ni gübre kompleksleri kurulmalıdır. Marmara, 
Karadeniz ve İç Anadolu'da yine rafineriler ya
pılmalıdır. 4 milyon ton petrol istihsaliniz var, 
14 milyon tona gidiyor. Türkiye petrolsüz ka
lır, arkadaşlarım. Yani otobüslerin arkasına 
«petrol davası, millî dava» diye yazmak yet
mez. Bunu çıkarıp, rafinaj imkânlarını sağlaya
caksınız, rafine ettiğiniz petrolü üretim ve tü
ketim arasında dengeli bir şekilde yayma im
kânlarını da hazırlayacaksınız. 

Makine imalat sanayii, harp sanayii, otomo
bil, kamyon, traktör ve gemi dizel motor fab
rikalarını geliştirmek mecburiyetindeyiz. Türk 
Otomotiv endüstrisinin geliştirilmesi; ihracat 
imkânlarına kavuşturulması lâzım. Dökme çe
lik, motor blok, dişli kutuları ve aksamı fab
rikalarının keza kurulması ve geliştirilmesi lâ
zımdır. Elektronik endüstrisinin kurulması çok 
gecikmiştir. Telekomünikasyon sanayiini geliş
tirmek lâzımdır. Maden ve metalürji sahasında 
yeni projeler uygulanması lâzımdır. Ereğli De
mir Çelik Fabrikaları, İskenderun'un tevsii, 
bunların yanı sıra 4 ncü bir Demir - Çelik fab
rikasına ihtiyacımız var. Plân hedef göstermiş; 
çimento 40 milyon ton, demir 10 milyon ton, 
nasıl çıkacağız bu hedefe? Bir demir çelik fab
rikası 6 senede kuruluyor. Sadece plâna hedef
leri yazmak kâfi değil, bunu nasıl realize ede
ceğini 1973 programı içinde görmeliydik. İlk 
basamağını teşkil ediyor. 

Keza, Türk yem sanayiine yeni hız verilme
lidir. Orman ürünleri fabrikaları, kâğıt hamu-
muru, kereste ve benzeri fabrikalar kurulmalı
dır. Tarım ürünlerine dayalı endüstriye yeni 
hız verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin sonuna 
gelirken, bir iki hususa da değinmeden geçemi-
yeceğim. 

Şimdi vaziyet meydanda : 12 Mart'tan son
ra bir siyasî istikrarsızlık; ekonomik ve sosyal 
yönden gelişmemizi durdurmuş. E, şimdi Sayın 
Başbakan, Senatoda konuştular, burda da bu
na benzer fikirleri var, diyorlar ki, «övünüle
cek haldeyiz, Hükümet övünecek haldedir.» 
Hangi halimizle övüneceğiz, bilmiyoruz. Bunu 
öğrenmek ihtiyacı içindeyiz. Millî gelir artışı; 
millî gelirde artış olmuş, ama 8 aylık Hüküme
tin almış olduğu bir tedbirle değil... Biz şah-
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sen övünmelerden gocunan insanlardan deği
liz, keşke yapılsa da övünülebilse. Fakat 5 Ha
zirandan bu tarafa 8 aylık Melen Hükümeti, 
rica ediyorum, hangi tedbiri aldı ve bu tedbir
den hangi başarıyı sağladı da övünüyor? övü
nülecek haldeyiz. Millî gelir artışı, anlatıyor; 
«ihracat artışı istihdam artışı övünülecek nok
taya geldi» diyor. Bu artışların hiç birisinin 
Melen Hükümetiyle alâkası yoktur. Devalüas
yon yapılmış, onun sonucu olarak ihracata ye
ni ve canlı bir hareket getirilmiş, dış piyasa
larda rekabet imkânları sağlanmış, munzam re
kabet gücü artmış, artış var. Millî gelirde ar
tış var, bunlar altı yedi seneden beri devamlı 
kalkınma hızının sonucu olan bir üründür, bu 
ürünlerde 8 aylık Hükümetin ne hissesi vardır, 
bilmiyorum. Bunu Öğrenmek isterim. 

Anarşi ile mücadelede övünülecek nokta 
ise; Sıkıyönetim Hükümetin de icraatı dışında, 
tasarrufu dışında bir organ gibi, Başbakan ta
rafından gösterildiği için, Silâhlı Kuvvetlerin, 
Sıkıyönetim idaresinin aldığı tedbirleri de Hü
kümete bağlamak pek mümkün olmuyor. Za
manı gelince, Hükümet kendisini onun dışında 
görüyor. Bu tezat hallerini tabiî halletmeden, 
siyasî istikrar meselesini halletmeden ekono
mik istikrarı sağlamak mümkün değil, topye-
kûn kalkınmayı sağlamak mümkün değildir. 
Herkes elini işten soğutmuştur. «Yarın ne ola
cak, ne oluyor» endişesi içinde memlekette kal
kınma olmaz. İstikrar içinde bir memleket kal
kınır, bu istikrarı sağlamadan da kalkınmada 
başarı sağlanamaz. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesile ile Başbaka
nın birkaç • görüşüne de yer vermeden, değin
meden gidemeyeceğim huzurunuzdan. Onları 
kısaca ifade edeyim. Bir zamanlar bu Meclis
lerde, Meclislerin dışında münakaşa yapılırdı. 
Efendim, Adalet Partisi iktidardan gider, her-
şey hllter. Bu sloganla/r çok tekrar edildi, Ada
let Partisi iktidardan gitti, ama hiçbir şeyin 
de biıtnıediği anlaşıldı. 

226 meselemi çok münakaşa edilmiştir. Gü
venoyunu vermezsiniz, bizi düşürürsünüz, bu
gün Sayın Melen de aynı şeyi söyledi. O zaman 
başka şeyi söylüyordu. Ben Devlet Bakanıy
dım, Senatoda birkaç defa karşılaştık. Canını, 
226 meselesi değil, Hükümetin de kendisine gö
re alacağı kararlar olabilir, olmalıdır. E, zan

nediyorum, bu ikinci nokta bugün Hükümetin 
karşı karşıya, kaklığı bir sorundur. Daha fazla 
•taihribedici konuşmak istemem, kendi kendileri
ni kâfi ilişki tarda tahribediyorlar. Sayın B,aşba-
k'aıı, bugün inanç bakımından bir zaafa düş
müştür. Büyük bir zaafa düşmüştür. O da şu
dur; dediler ki, «olağanüstü şartlarda geldim, 
•olağanüstü şartların icabı olarak bu vazifeyi 
yapıyorum». Vazifeyi almak, vazifeye talilbol-
ınak, bunlar ayrı mesele. Yalnız, Tünkiye'de 
olağanüstü şartlar olunca, mutlaka böyle bir 
model Hükümet gelecek imanemdaysalar, bu, 
demokrasiyle karşı bir inançtır. Çünkü harp 
hali kadar bir millet için olağanüstü hal ola
maz. En vailıîm hal harp halidir. Yani 50 mil
yonluk bir Devlet, 100 milyonluk bir Devlet 
Türkiye'ye Kaldırabilir, bu, harp halidir. Ha,rp 
hali var diye demokrasi dışı bir modele müra
caat imkânı doğmaz. Anarşi var diye normalin 
dışında bir idare tarzı, normalin dışında bir 
idare icra düşünülemez. Kendi felsefesi ve inan
cı bakımından bunu düsüniebiliyor ve benimsi
yorsa, o zaman Sayın Mıeien'le şahsî platform
da demokrasi inancımdan zaafa düştüğünü be
lirtmek isiterim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, süreniz dolmuş
tur, lütfen bağlayın. 

SEYPİ ÖZTÜRıK (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, tabiî, bütçenin müzakerelerinim so
nunda Adalet Partisi grubu adına şimdi zamıan 
bulup veremediğimiz cevapları, grup sözcümüz 
tamamıyle verecektir. Fiyat artışlarını devalü
asyona bağlama düşüncesi, paylaştığımız bir 
görüş değildir ve gerçeklere de uygun değil
dir. Onu ayrıca izah edeceğiz. 

Bir de başka hususa temas ettiler, dediler ki, 
Erim hükümetlerimde kamu hizmet ve malları
na yapılan zamların kararnamesine karşı çık
tımı, hattâ Adalet Partili bâzı bakanlar «evet» 
dedi, onlarla da tartıştım. Ben, kabine içi olan 
bir münakaşayı da beğenilmedim şahsen. «Karşı 
çıktım» demek kâfi değil, o kararnatni'enin altın
da imzası olduğuna göre «/karşı çıktım» in bir 
mânası yok. Kararname ile yürürlüğe girmiş
tir, kararnamenin altında da Millî Savunma Ba
kanı Ferid Mıelen'in imzası var. Burada kahine 
içimdeki arkadaşlarını bir partiyi yaralama he
sabını burada böylesine bir davranış ile, üslûp 
ile takdime çalışmasını da ben siyasî nezaketin 
içinde bulmadığımı belirtmek isterim. 

— 267 — 



M. Meclisi B : 61 18 . 2 . 1973 O : 2 

Daha fazla şey söyleyeceğim, ama Melen'e 
fazla söylemeye bilmiyorum değer mi? Zanne
diyorum, kâfi miktarda kendi icraatıyle söyle
yebileceğimiz şeylerin çoğunu kendi kendisine 
söylemiş oluyor, 

Saygılar sunanım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu adı
na Sayın Celâl Sungur, buyurun. 

C. P. GRUBU ADINA CELÂL AHMET 
SUNGUR (Yoagat) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri, arkadaşlarım; 

1973 yılı Bütçesi dolayısıyle Devlet Plânla
ma Teşkilâtı bütçesi üzerinde Cumburiyetçıi 
Parti Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üze
re söz almış bulunuyorum. 

Anayasanın ilgili maddelerime göre Devlet 
Plânlama Teşkilâtının kurulması zorunlu olmuş 
ve bu Anayasal maddelere dayanarak da 30 
Eylül 1960 tarihinde kalbul edilen 91 sayılı Dev
let Plânlama Teşkilâtı Başbakanlığa bağlı ola
rak kurulmuştur. Bu 91 sayılı Kanuna ek ola
rak çıkarılan 99 sayılı Kanunla da g*enel vie 
katma bütçeli idarelerle, İktisadî Devlet T;e-
şelkkülleraniden bâzı kişilerin maaşsız izinli ola
rak ve sözleşmeli olarak çalıştırılaibilmeısıine 
imkân sağlanmıştır. 

Bilindiği gibi teşkilâtın temel görevleri ka
nunda şöyle sıralanmaktadır : 

1. —• Memleketin tabiî beşerî, iktisadî her 
türlü kaynaklarını tam bir şekilde tespit ede
rek, talkilbeıdileeek iktisadî ve sosyal politikayı 
ve hedefleri tayinde Hükümete yardımcı olmak; 

2. —• Hükümetçe kalbul edilecek hedefleri 
gerçekleştirecek uzun ve kısa vadeli plânlar 
hazırlamak; 

3. — Plânın uygulamasını takiıbetmek, de
ğe rlendlirm ek ve gerekli hallerde plânda deği
şiklik yapmak; 

4. — Özel sektörün faaliyetlerimi plânın he
def ve gayelerine uygun şekilde teşvik ve tan
zim edecek tedbirleri tavsiye etımek; 

5. —• Muhtelif bakanlıkların iktisadî politi
kayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu 
sağlamak içlin tavsiyelerde bulunmak ve müşa
virlik yapmak; 

6. —• İlgili daire ve müesseselerle, mahallî 
idarelerin kuruluş ve işleyişinin ıslalhı için tav
siyelerde bulunımaktır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bu görevleri ye
rine getirmiek üzere İktisadî Plânlama, Sosyal 
Plânlama ve Koordinasyon Dairesi şeklinde or
ganize olmuştur. Teşkilâtın, Hükümetle ilişki
leriyle en etkin organ Yüksek Plânlama Kuru
ludur. Kurul, Başbakanın başkanlığında 3 ba
kan, Plânlama Müsteşarı ve Plânlama Teşkilâ
tının yukarda sayılan 3 dairesıinin başkanların
dan meydana, gelmektedir. 

Devlet Plânlama 'Teşkilâtı 12 yıldan beri 
faaliyet gösteren, ekonomik ve sosyal alanlarda 
iSiektörler babında çalışmalarını yürüten Tür
kiye'nin sorunlarını her yönüyle ele alan ve bun
ların çözümü için gerekli her türlü kaynağı tes
pit ederek önceliklere göre tahsis eden bir teş
kilâttır. Ekonomik ve sosyal hayatı ilgilendiren 
çeşitli konularda izlenmesi gerekli politikalar 
üzerinde çalışarak Hükümete yardımcı olmuş
tur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, Anayasanın 41 ve 
129 ncu maddelerinde ifadesini bulan görev ve 
sorumlulukları gereğince; 12 yıllık faaliyeti sü
resince üç tane uzun dönemli kalkınma plânı çı
karmış ve her yıl hazırladığı yıllık programlarla 
da plânın hedeflerine ulaşmak için gerekli olan 
uygulamaları ve alınması zorunlu tedbirleri gös
termiştir. 

Burada bir noktayı belirtmekte yarar vardır. 
Plânlı ekonomi ve plânlı kalkınma fikri ülke
miz için çok yeni bir akım sayılmamak gerekir. 
Zira, bilindiği gibi Türkiye'de ilk plân 1932 yı
lında hazırlanmıştır. 1928'lerin dünya ekonomik 
buhranı, 1930'ların öncesinde uygulanmış bulu
nan liberal ekonomi politikasının ülkenin kalkın
masına yeterli katkıda bulunamamış olması ve 
Türkiye'nin o yıllarda karşılaştığı sorunlar, eko
nomik gelişme çabalarının bir plân çerçevesin
de sürdürülmesi gerektiği inancını ortaya çıkar
mış ve ilk sanayi plânı 1934'de uygulanmaya 
başlanmıştı. 

Birinci Sanayi Plânı, bugün anladığımız bi
çimde sosyo - ekonomik kapsamlı bir plân olma
makla birlikte, Devleti sanayi yatırımları konu
sunda başarılı sonuçlara götürmüş olduğundan 
dönem sonunda İkinci Sanayi Plânı hazırlıkları
na girişilmişti. 1938 yılında yürürlüğe giren 
İkinci Sanayi Plânı, İkinci Dünya Savaşının ya
rattığı olağanüstü koşullar nedeniyle uygulana
mamıştır. Birinci ve İkinci Sanayi plânlarından 
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sonra çeşitli girişimler yapılmış olmakla beraber, 
plânlama konusunda ciddî karar ancak 1960 yı
lında alınabilmiştir. 1945 -1960 döneminde alı
şılagelmiş olan plân dışı ekonomik gelişme eği
limi başlangıçta plânlı kalkınma fikrinin yadır
ganmasına yol açmış ve Tünk kamu yönetimi, 
plânı sadece bir Anayasa zorunluluğu olarak mü
talâa etmişti. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı, böyle bir zorunluluk hissinin hâkim olduğu 
bir ortamda hazırlanmış ve uygulanmış ve ilk 
yıllarda oldukça önemli uygulama güçlükleriyle 
karşılaşılmıştı. İkinci Plân, ilk Beş Yıllık Plân 
deneyinin yavaş yavaş yerleştirmeye başladığı 
olumlu eğilimler ve tecrübeler ışığında hazırlan
mış ve daha yaygın bir inanca mazhar olmuş
tur. 1962 - 1972 döneminde yaşadığımız plânlı 
kalkınma süreci, Türk ekonomik ve sosyal ha
yatına önemli katkılarda bulunmuştur. Türk 
ekonomisi bu dönem içinde ortalama % 7 civa
rında bir kalkınma hızı gerçekleştirmiştir. Bu 
hız, az gelişmiş ve hattâ gelişmiş birçok ülkenin 
sağladığı hizdan oldukça yüksek bir düzeydedir. 
Bunun sonucunda 1962 yılında fert başına 227 
dolar olan gelir, 1972 yılında fert başına 364 do
lara yükselmiştir. Sanayileşme alanında küçüm
senmeyecek adımlar atılmış, sanayinin yurt içi 
gelirindeki payı % 17'den % 23 civarına yük
selmiş, tarımın payı ise önemli ölçüde düşmüş
tür. Sanayide çalışanların toplam işgücüne ora
nı yükselmiş, sağlık hizmetleri açısından olumlu 
gelişmeler kaydedilmiştir. Nitekim, doktor başı
na düşen nufüs 1967'de 5 700 iken, 1972'de 
2 300'e inmiş, aynı şekilde bir hastane yatağı 
başın düşen nüfus 590'dan 385'e düşmüştür. 
Temel mallardan çelik, çim'ento, pamuk ipliği, 
gübre ve enerjinin kişi. başına tüketiminde büyük 
artışlar sağlanmıştır. 

On yıllık kalkınma çabaları ekonomide gerek
li olan enfrastürktürü gerçekleştirmiş, sanayiin 
temeli atılmış, tarımda daha kararlı ve verimli 
bir faaliyet süreci sağlanmıştır. Bu alanda elde 
edilen başarılar, Türk kamuoyunda plân disip
lininin yerleşmesi ve plânın öneminin anlaşılma
sı bakımından büyük değer taşımaktadır. Ger
çekten, bugün gerek kamu yönetimi, gerekse bü
yük çoğunluğu ile Türk halkı, artık plânı sade
ce, bir Anayasa gereği olarak görmemekte, daha 
içten benimsemektedir. Plânın ekonomik ve sos
yal sorunları çözümlemeye yarayan bir millî bel

ge olduğuna daha çok inanılmaktadır. Ancak, 
bugün de plânın bütün sorunları çözmediği, Türk 
ekonomisinde hâlâ bâzı güçlüklerin ve darboğaz
ların devam ettiği ileri sürülerek plânın yararlı 
olup olmadığı konusu zaman zaman tartışılmak
tadır. • 

On yıllık plânın uygulanmasının bütün so
runları çözmediği şüphesiz doğrudur. Ancak, 
ekonomik ve sosyal alanı bütünüyle kapsayan bir 
plânlı kalkınma gayretinin on yıl gibi top
lum hayatında çok kısa sayılması gereken bir 
dönemde bütün güçlükleri halledebileceğini bek
lemek de şüphesiz hatalı ve yanlış olur. Sorunları 
uzuri dönemde ele almak, öncelikleri ve ağırlıkla
rı dikkatle tespit ederek bir denge içinde çözüm 
yoluna girmek zorunludur. Toplumun sorunla
rının da oldukça uzun bir süre içinde çözümlene
bileceği de bugün artık herkesin kabul edebilece
ği bir gerçek olmuştur. Esasen bütün problemle
ri on - onbeş yıl gibi bir zaman içinde hep bir
den gidermek mümkün olsaydı; kalkınma mese
lesi bugün bütün dünyada en aktüel bir konu 
olmaya devam edemezdi ve etmezdi. Bizden yir-

| mi yıl önce bu gayretleri başlatmış olan ülkeler, 
j bugün artık bütün güçlükleri yenmiş duruma 
I gelmiş bulunurlardı. Plânın ve bu belgeyi ha-
! zırlayan teşkilâtın, Türk düşünce sistemine ge-
ı tirdiği önemli bir yenilik de budur. Yani; toplu-
1 mim bütün sorunlarını ayrıntılarıyla tespit et-
' mek, bunların ağırlıklarını ve önceliklerini dik-
i katle belirlemek, bunların ne kadarlık bir zaman 
| içinde çözümlenebileceğini ve gerekli gayretlerin 
i ne kadarlık bir fedakârlığa yol açacağını hesap

lamak ve bütün bunlar için de uzun dönemli bir 
bakış ve tahlil tekniği geliştirmek. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, on yıllık tecrübe-
j nin ve yukarıda bahsedilen tekniğin ışığında Üç-
j üncü Beş Yıllık Kalkınma Plânını hazırlamış ve 
! problemleri bütün açıklığıyle ortaya koyarak, 
; bunların hangi dönem içinde ve nasıl bir öncc-
j lik sistemi çerçevesinde çözüleceğini gerçekleriy-
, le belirlemiştir. Amaçlar, hedefler, süre, araçlar 

ve politikalar, gerek nedenleriyle, gerek ağırlık-
lıklarıyla açık seçik gösterilmiştir. 

Böylesine Önemli görev ve sorumluluklar yük-
\ lenmiş bulunan bir teşkilâtta aranması gerekli 
; en önemli unsur, uzmanlık ve yönetim alanında 

devamlılıktır. Çünkü, bu çeşit bir görevde başa-
| rı sağlanmasının ilk şartı şüphesiz tutarlılık ve 
I tecrübedir. 
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İkinci önemli mesele; plânı hazırlayan uz
manların uygulama sahası hakkında bilgi sahibi 
olmalarıdır. Bir plâncı, teorik ve teknik bilgi
leri yanında ekonominin, sanayiin ve hattâ bü
rokrasinin işleyiş şekli ve stnüktürü hakkında 
mutlaka bilgi edinmelidir. Tedbir ve politikala
rın geliştirilmesinde, tahminlerin yapılmasında 
ve hedeflerin tespitinde daha başarılı olunma
sı ancak bu şekilde mümkündür. Devlet Plânla
ma Teşkilâtının bu yönde biraz daha çaba sarf et
mesinin yararlı olacağı kanaatinde olduğumuzu 
belirtmek isteriz. 

Bu arada Üçüncü Beş Yıllık Plân hak
kında görüşlerimizi analitik olarak kısaca 
şöylece sıralamak mümkün olacaktır : 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânın temel he
defleri, malûmları olduğu üzere 1995'e kadar 
perspektif bir plân içerisinde mütalâa edilmek
tedir. Ve burada ikisi başına düşen millî gelirin, 
yurt içi gelirin ve istihdam politikasının, beslen
me, sağlık, harınıma, (giyim gibi 'asgarî beşerî 
ihtiyaçların 'karşılanmasının, temel eğitim me
selelerinin, (sağlık hizmetlerinim, sosyal sigorta 
sisteminin ile şekilde ve hangi yıllarda nasıl 
bir plân 'tahtında karşılanacağı Üçüncü Beş 
Yıllık Plânın müzakeresi esnasında Genel Ku
rulda 'enine boyuna müzakere edilmiş, tartışıl
mış ve buradan istihsal edilecek neticeler tes
pit edilmiştir. 

Bir arada düşünüldüğünde bütün bu hedef
lerin, Türk toplumunun 199'5'te kazanacağı ge
lişmiş ve sanayileşmiş ibir toplum görüntüsü 
çizdiğini söyleyebiliriz. Üçüncü Plân 1973 *ten 
1995'e kadar uzanan yeni perspektifin ilk dili
midir ve bu plânın hedeflerinin 1995'te ulaşıl
ması düşünülen gelişmişlik aşaması ile uyumdu 
olması, Üçüncü Plânda (bu gelişmişlik seviyesi
ne ulaşmayı kolaylaştırıcı politika ve tedbirlere 
yer verilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, 
Üçüncü Plânda gelir artış hızını en üst seviye
lere çıkaracak biçimde yatırımların hızlandırıl
masına, sanayileşmeye, Türk sanayiinin yapı
sının ağır sanayi yönünde değişmesine, ekono
mik ve toplumsal gelişmeye, 'hızlı ve devamlı 
bir nitelik kazandıracak politikalara ve yapısal 
düzenleme tedbirlarine ağırlık verilmiştir. 

Üçüncü Plânın ekonomik hedefleri olarak 
şu hususu belirtmeyi bir kere daha faydadan âri 
görmemekteyiz. Üçüncü Plân döneminde millî 

gelir yılda ortalama % 7,9 artarak 1972'de 191 
milyar Türk lirası ilken, 1977'de 280 milyar 
Türk lirasına yükselecektir. Kişi başına millî 
gelir ise yılda ortalama % 5,4 artarak, 1970'de-
ki 5 100 Türk liralık seviyesinden, 1977^de 6 600 
Türk lirasına çıkacaktır. Üretim .tarım sektö
ründe yılda ortalama '% 4,6, sanayi sektöründe 
c/c 11,9, hizmetler sektöründe % 8,2 artacak
tır. 

Sanayi üretiminin tarımsal üretimden daha 
hızlı artması sonucunda sanayiin yurt içi geli
rindeki payı 1972rde !% '23 iken, 1977'de !% 27'ye 
çıkacak. Tarımın yurt içi -gelirdeki payı ise 
% 28'den % 23'e düşecektir. (Milî gelirin bile
şimindeki ıbu değişik perspektif hedefler doğ
rultusunda olumlu <bir gelişmedir. 

îSanayi sektörü içinde, imalât sanayii üre
timi yılda ortalama \% 11,7'lik bir hızla gelişe
cektir. İmalât sanayiin yapısında ağır sanayii 
lehine bir değişme sağlanması için bu dönemde 
üretim, gıda, 'dokuma, giyim gibi tüketim malı 
sanayilerinde yılda ortalama <% 7,4, kâğıt, kim
ya, demir, çelik ve diğer metaller, çimento gibi 
ara malı sanayilermde yılda ortalama '% 14,3, 
makine imalâtı, taşıt araçları gibi yatırım malı 
sanayilerinde ise yılda ortalama !% 16,8 ora
nında artış olacaktır. Maden üretimi yılda or
talama !% 15,3 artacak. 1977'de toplam maden
cilik üretimi değeri 1972'dekinin yaklaşık ola
rak iki katı kadar olacaktır. Enerji üretiminin 
yıllık 'ortalama artış hızının da :% 12,5 olması 
gerektiği tespit edilmiş 'bulunmaktadır. 

Öngörülen ıbu gelir vıe üretim hedeflerine 
ulaşabilmek için kullanılabilecek araçların ba
şında yatırımlar gelmektedir. Üçüncü Plân 
döneminde toplam 291 milyar Türk liralık ya
tırım yapılması öngörülmüştür. Bu rakam geç
miş iki plân döneminde gerçekleştirilen yatırım
lar toplamını aşmaktadır. Ekonominin plânla
nan yön ve hızlarda gelişmesi için bu dönemde 
gerçekleştirilecek sabit tesis yatırımlarının 
% 12'nin tarıma, % 45'inin sanayie, % 43'ünün 
'de hizmet sektörüne yapılması gerekmektedir. 
Geçmiş plânlı 10 yılda toplam yatırımların yak
laşık olarak % 35'inin sanayi sektörüne ayrıldı
ğı hatırlanırsa, sanayi sektörüne verilen nispî 
önem ıdaJha iyi anlaşılmış olacaktır. 

Öngörülen yatırım, seviyesine erişebilmemiz 
için daha çok kendi çabalarımıza dayanmamız, 
artan millî gelirimizin önemli bir kısmını yatı-
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rızalara ayırmak üzere tasarruf etmemiz zorun
ludur. Sayılarla ifade etmek gerekirse, 1972'de 
toplam millî gelirin yaklaşık olarak % 20'sini 
tasarruf eden toplumumuzun, 1977'de millî geli
rin '% 25'ini tasarruf etmesi zorunlu olacaktır 
diyebiliriz. Bu tasarruf oranının gerçekleşmesi 
için tüketime ayrılan harcamalarımızın azaltıl
ması ısöz konusu değildir. Kamu hizmetlerine 
ayrılan kaynaklarda da, kişisel tüketim harca
malarında da bir daralma olmayacktır. Nitekim 
Üçüncü Plândaki gelir ve tasarruf hedeflerinin 
gerçekleştirilmesi durumunda kişi başına özel 
tüketimin 1972'de 3 300 liradan, 1977'de 3 900 
liraya çıkacağı hesaplanmıştır. 

(Nispeten kısa sayılacak foir dönemde tasar
rufları 'bu 'ölçüde artırabilmek için en büyük 
katkının kamu kesiminden gelmesi zorunlu ol
maktadır. Diolayısıyle kamu igelirleri yılda or
talama % 10,6 artırılırken, kamu cari har
camalarında mümkün olan ölçüde tutumlu 
davranılacak ve bu giderlerin yıllık artış hızının 
% 8'i geçmemesi sağlanacaktır, 

Sonuç olarak, kamu kesimi tasarruflarının 
yılda ortalama % 18,9 oranında artırılması ve 
yatırımlar için daha fazla kaynak elde edilmesi 
mümkün olabilecektir. Kamu gelirlerinin artı
şında Üçüncü Plân yeni vergilerden çok, mev
cut vergi sisteminin etkinliğini artırıcı tedbir
lere ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin daha ve
rimli çalışmaları ile yatıracakları kaynakara 
ağırlık vermiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde ihracatı
mızın yılda ortalama % 9, ithalâtın % 7,1, işçi 
dövizlerinin % 3,3, net turizm gelirlerinin % 33,6 
artması ve dış ödemeler dengesi açığının 1972'de 
182 milyon dolar iken, 1977'de 130 milyon dola
ra düşmesi beklenmektedir. Sanayileşme çaba
larına paralel olarak ihracatımızdaki artışta sa
nayi ürünleri önemli bir yer tutacak, sanayi 
ürünleri ihracının toplam ihracat içindeki payı 
1972'de % 25 iken, bu pay 1977'de %42 'ye yük
selecektir. 

Özellikle, gıda, dokuma, giyim, deri ve köse
le, orman ürünleri, demirden başka metaller 
kimya, elektrik ve elektronik makine imalât 
gibi sanayi dallarında önemli ihracat artışları 
beklenmektedir. Öte yandan ithalâtımızda ya
tırım malları ve hammaddeler geçmiş 10 yıllık 
plânlı dönemdeki gibi en büyük payı tutmakta 
devam edecektir. 

| Üçüncü Plânda sosyal hedefler olarak tarım 
dışı üretim faaliyetlerinde yaklaşık olarak 
1 600 000 kişi için yurt içinde iş imkânı yaratı
lacaktır. Böylece geçimini tarımdan sağlayan-

I ların toplam çalışmalara oranı 1972'de % 65 
iken, bu oran 1977'de % 58 olacaktır. 

Eğitim ve sağlık alanında 1977'de ulaşılması 
amaçlanan sayısal hedefleri şöylece belirtebili-

I riz : 
İlköğretimde 1970 - 1971'de çağ nüfusunun 

yüzdesi olarak eğitim imkânı sağlanan nüfus 
1970 - 1971'de •% 84 iken, 1977'de % 100 olacak
tır. 

Ortaöğretimin birinci döneminde % 35'ten 
1977'de % 50'ye, ortaöğretimin ikinci döneminde 
1970 - 1971'de •% 18'den, 1977'de % 25'e, yüksek 
öğretimde de % 7'den, % 9'a yükseltilmiş ola
caktır. 

Sağlıkta da, 10 bin kşiiye bir sağlık ocağı, 
3 bin kişiye bir sağlık evi, 10 bin kişiye 28 hasta 
yatağı düşecektir. 

Sevgili arkadaşlarım, bizim Cumhuriyetçi 
Parti Grubumuzun kanısına göre, Üçüncü Beş 
Yıllık Plân bir partinin dediğinin aksine ola
rak, devletçilik yönü çok ağır basan sosyalist bir 
muhteva taşımamaktadır. Diğer bir partinin de
diği gibi, emredici, emperatif mahiyette bir plân 
değildir. Keza, diğer bir partinin dediği gibi, 
sağcı ve tutucu bir plân asla değildir. Bütün bu 
eleştirilerin ışığı altında Üçüncü Beş Yıllık Plân 
Atatürkçü ve karma ekonomi prensibinin gevre
ğine göre hazırlanmıştır. Devlet Plânlama Teş-

I kilâtı, en başındaki şahsından en küçük görev-
I deki şahsına kadar yetenekli, vatanperver, bil

gili ve Atatürkçü kişilerin elindedir. Bütün bu 
bilgilerin ışığı altında, Üçüncü Beş Yıllık Plâna 
güvenle baktığımızı, bir kere daha belirtmeyi 
kaçınılmaz bir vazife addederiz. 

I Üçüncü Beş Yıllık Plânı hazırlayıp tatbike 
çalışan genq Atatürkçü kadroyu Cumhuriyetçi 
Parti adına tebriki de bir vazife addederiz. 

Aziz arkadaşlarım, bu arada şunu da belirt
meyi bir vazife saymaktayız: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve onu 
tadil eden kanunlar çıktıktan sonra, bildiğiniz 
veçhile, Devlet Plânlama Teşkilâtında çalışan 
kişilere bâzı maddî imkânlar vermek suretiyle 
burada yetenekli uzmanlar ve yetenekli kişiler 

I sağlanmıştı. Diğer Devlet dairelerinde çalışan 
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memurlarla Devlet Plânlama Teşkilâtında çalı
şanlar arasında ücret bakımından bugün hiçbir 
fark kalmamıştır. Bu hal ise, Devlet Plânlama 
Teşkilâtında çalışan değerli kişilerin teşkilâttan 
ayrılmalarına sebep olmaktadır. Onun için sa
yın Hükümetten, Devlet Plânlama Teşkilâtı için 
özel bir ücret sistemini temenni ettiğimizi ve bu 
hususta gayret beklediğimizi belirtmek isterz. 

Yurt gerçeklerine uyarak hazırlanan plânın 
uygulanmasında tereddütlü hava estirmenin de 
plânlı kalkınmaya zarar vereceği kanısında ol
duğumuzu belirtmeyi, keza bir vazife saymakta 
olduğumuzu zabıtlara geçirmekte fayda mütalâa 
etmekteyiz. 

Cumhuriyetçi Parti Grubu adına şu husus
ları da, Devlet Plânlama Teşkilâtının bütçesi 
görüşüldüğü anda, tenkid etmeyi ve bu husus
ların Hükümetçe tashih edilmesine! gayret edil
mesini beklediğimizi saygıyle arz etmekteyim, 
Şöyle ki : 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluşuna ait 
91 sayılı Kanunun 20 nei maddesi, çıkarılan 340 
sayılı Kanunla değiştirilerek 2490 sayılı Kanuna 
uyma zorunluğu kaldırılmıştır. Bu temin edilen 
imkânla da, yerli ve yabancılara projeler yap
tırabilmektedir. Ve böylece de çok büyük 
meblâğların bu projelere ödenmesine imikân sağ
lanmaktadır. Bunun mutlaka bir zaptıraıpta bağ
lanmasına lüzum ve zaruret olduğu inancında 
olduğumuzu beıliirltmek istiyoruz, 

ikinci tenkit ettiğimiz husus da şudur: Deıv-
let Plânlama Teşkilâtı için çıkarılan Dİ ve 99 sa
yılı kanunlarla sağlanan sözleşmeli personel ça
lıştırma imkânı, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kamunu ve onu tadil eden kanunlarla kaldırıl
mamıştır. Sözleşmeli personel -çalıştırma imkâ
nı Defvlelt Plânlama Teşkilâtında buıgün halen 
'mevcuttur. Ancak, bazen basit mülakatlarla teş
kilâtta yeni ve tecrübesi olmayan kişilerin, bü
yük meblâğlar ödenmek suretiyle sözleşmeli 
(personel olarak ailınmalkta olduğu bizce malûm
dur. Bu ise uzun senedir çalışanları rencide et
mektedir. Bu mülakat sisitemi çok siübjektiif ola
rak cereyan etmektedir. Arz ettiğimiz baı husu
sun düzeltilmesine, objektif esasların konmasına 
mutlaka lüzum ve zaruret vardır. 

Üçüncü tenkit edeceğimiz bir husus da şu
dur : 91 sayılı Kanunda görevler sıralanmış, 
falkat teşkilâtın bünyesinde çalışanların fonksi

yonları belirtilmemiştir. Şu husus havada kal
maktadır ; Devlet Plânlama Teşkilâtında, -çalışan 
uızman teknisyenler fikirlerinde hür miüdürler, 
değil midirler? Bu hususta vuzuh bulunmadı
ğından yukarıdan gelen baskı rahaitlaşmaktadır. 
Yukarının nabzına ıgöre daha alt kademelerde 
ıçalışan uzman teknisyenler rezonanslarını uy-
durmalk zorunda ve mecburiyetinde bırakılmak
tadırlar. Tenkidimizin en ağırlıklı kısmı istih
dam şeklinin bir müeyyideye oturtulmuş olma-
masındandır. Sözleşmeli personelde ulufe dağı
tılır tarzda söızleşme yaipılabilmesi imkânı mev
cuttur ve istisnaî alarak böyle olayların zuhu
ru da Plânlama Teşkilâtında bugüne dek zu
hur etmiştir. Bugün Devlet Plânlama Teşkilâ
tının -başında bulunan çok değerli sayın Müs
teşarın ıgöreve başlamasından önce cereyan et
tikleri bizce malûm olan bu hâdiselerin, Sayın 
Oantürlk'ün zamanında cereyan etmeyecciği 
inancında olduğumuzu da burada belirtmeyi bir 
vazife sayarız. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, süreniz dolmuş
tur. 

AHMET GELAL SUNGUR (Devamla) — 
Sayım Baişkan, sayın milletvekilleri; 

Devlet Plânlama 'Teşkilâtının 1973 bütçesi, 
tasarrufa uyularak hazırlanmış örnek bir büt
çedir, gerçekçidir, Atatürkçüdür ve Türk millet 
ve memleiketinıin yararıma igöre hazırlanmıştır. 
Milletimize ve memleketimize Devlet Plânlama 
bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
'eder, Cumhuriyetçi Parti Grubu adına Büyük 
Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Ali Naki Üner, buyurunuz. 

DP GRUBU ADINA ALÎ NAKÎ ÜNER (İz
mir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Devlet Plânlama Teşkilâtının 1973 malî yılı 
bütçesinin tenkidini yaparken, bu yılın Üçüncü 
Beş Yıllık Plân' döneminin ilk dilimi olması ba
kımından özel bir anlam taşıyacağı nedeniyle 
eleştirilerimizi birinci ve ikinci beş yıllık plân
ların genel değerlendirmelerine dayalı olarak 
takdim etmeye çalışacağız. 

1961 Anayasasından sonra başlanan plânla 
çalışmalar ilk defa olarak 1963'de yürürlüğe 
,giümiş olup, 1977 yılma kadar uzayan bir pers
pektif içerisinde hazırlanmıştır, ikinci uzun dö
nemli plân da 1972 ve 1995 yıllarını içine al-
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maktadır. Biöylece Üçüncü Beş Yıllık Plân bi
rinci orta dönemli perspektifin son, ikinci pers
pektifin de ilk bölümünü teşkil etmektedir. 

Birimci Beş Yıllık Plân, sosyal adalet ilke
lerine uygun olarak, yılda yüzde 7'lik bir bü
yüme hızına ulaşmak ilcin harekete geçirilecek 
kaynakları, bunların kullanılma yollarını, çe
şitli alanlarda yapılması gerekli yeniden düzen
lemeleri ve alınacak tedbirleri birbirine bağlı 
bir bütün olarak göstermektedir. 

Birinci plânda, yüzde 7 kalkınma hızına ulaş
mak hedef olarak tespit edilmiştir. Türkiye'de 
nüfus artıış hızı yüzde 3 olduğuna ıgöre net 
kalkınma hızının yüzde 4 oranında kalması ka
bul edilmiştir. 

Türk ekonomisinde sermaye/hâsıla katsayı
sının 2,6 olduğu, yâni 2,6 değerindeki bir yatı
rımın 1 değerinde hâsıla verdiği bulunmuştur. 
Bu, bakımdan Birinci Boş Yıllık Plân dönemdın-
de GSMH'nm yüzde 18,3 'ünün yaltırıma tahsis 
edilmesi zorunluğu ortaya çıkmıştır. 

Bu miktar yatırımın yapılabilmesi için bu 
oranda bir tasarrufun sağlanması zarurî olduğu
na göre, birinci plânda yüzde 18,3 oranındaki 
toplam tasarrufun yüzde 14,8'i iç, yüzde 3,5'i 
dış tasarrufdan sağlanması öngörülmüştür. 

Uygulamada sabit sermaye yatırımları 
% 18,3 hedefe karşılık GSMH'nm ortalama 
% 16'sına ulaşabilmiştir. Bunun % 14,2'si iç 
ve 1,8'i dış kaynaklardan sağlanmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plânda ise % 7 kalkınma 
hızının sağlanabilmesi için sermaye hâsıla oranı 
3,2 alınmış ve GSMH'nm % 22,5'unun yatırım
lara tahsis etmek zorunluğu ortaya çıkmıştır. 
Bunun % 20,5'unun yurt içi tasarruflarından, 
% 2'si dış tasarruflardan sağlanması öngörül
müştür. Fakat gerçekleşme % 19,3 olarak he
defin gerisinde kalmıştır. Her iki plân dönemin
de de yatırımlar plân hedeflerinin gerisinde kal
mıştır. 

Birinci plân döneminde marjinal iç tasarruf 
oranı % 32, ikinci plân döneminde ise % 25,7 
olmuştur. Birinci plânda marjinal iç tasarruf 
oranında plân hedefleri açılmış, ikinci plânda 
ise hedefin gerisinde kalınmıştır. Sermaye/ha
sıla oranı birinci plânda kabul edildiği şekilde 
2,6 olarak, ikinci plânda ise 3,2 olacağı hesap
lanan bu oran 3 olarak gerçekleşmiştir. 

Birinci Beş Yıllık Plân dnöeminde fert başı
na gayri safi millî hasıla cari fiyatlarla 1963 yı
lında 2 117, 1965 yılında 2 332 ve 1967 yılında 
2 890 lira olmuştur. Aynı değerler 1965 yılı fi-
yatlarıyle ise sırasıyle 2 233, 2 332 ve 2 594 lira 
olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü gibi 1963 -
1965 yılları arasında yüzde 4,43 bir artış göste
ren fert başına gayri safi millî hasıla (1965 yılı 
f iyatlarıyle) 1965 -1967 döneminde bu değerin ol
dukça üstüne çıkarak yüzde 11,23'e çıkmıştır. 

Tarım sektöründe, sulama, gübreleme, geliş
tirilmiş tohumluk kullanma ve makine ve teçhi
zata büyük ağırlık verme gayretlerine rağmen 
üretimin tabiat şartları etkilerinden kurtarıl
ması mümkün 'olamamış ve yıllar itibariyle gelir 
artışlarında yüzde 11,4 ile yüzde 3,3 arasında 
dalgalanmalar meydana gelmiştir. Sonuç ola
rak 1963 - 1965 yılları arasında tarım sektörü 
geliri yüzde 3,3 düşmüş, buna karşılık 1965 -
1967 yılları arasında yüzde 12,4'lük bir artış 
göstermiştir. 

Sanayi sektöründe gösterilen çabalar olumlu 
sonuçlar vermiş ve adı edilen sektörde gelir ar
tışı plân döneminee artan bir seyir izlemiştir. 
1963 - 1965 yılları arasında sanayi sektörü gelir 
artış hızı yüzde 11,25'lik bir artış gösterebildiği 
halde 1965 - 1967 yılları arasında bu artış hızı 
yüzde 38,20 olmuştur. 

Sonuç olarak plânda öngörülen yüzde 7'Mk 
kalkınma hızına tam olarak varılamamakla be
raber yüzde 6,4 ile büyük ölçüde yaklaşılmıştır. 
Buna karşılık nüfus artışı plânda öngörülen se
viyesinin altında bir seyir izlediğinden fert ba
şına gayri safi millî hasıla hedefine hemen tam 
olarak varılabilmiştir. 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde toplam 
tasarrufları artırmak ve bu suretle yatırımlar 
için gerekli kaynakları enflâsyonist bir baskı 
yaratmadan sağlamak amacıyle ortalama tüke
tim eğiliminin yüzde 86,7'den yüzde 82,6'ya dü
şürülmesi öngörülmüştür. Bu konudaki gayret
ler olumlu sonuçlar vermiş 1963 yılında yüzde 
87,4 olan ortalama tüketim eğilimi 1965 yılında 
yüzde 85,2'ye ve 1967 yılında da yüzde 83,1'e 
düşmüştür. Ortalama tüketim eğilimi düşürü-
lürken reel tüketim hacminde herhangi bir da
ralma olmamıştır. Plân döneminde gayri safi 
millî hasıla yüzde 6,4'lük bir ortalama hızla ar
tarken, tüketim, de plân hedefi olan yüzde 5,4'e 
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çok yakın, yüzde 5,2 edvarında bir hızla artmış
tır. Bu durum marjinal tüketim eğilimini azalt
makla, diğer bir deyişle, artan millî gelirin da
ha az bir kısmını tüketmekle sağlanmıştır. 

1963 yılında tüm ekonomide istihdam edilen 
işgücü 12 milyon 829 bin kişi idi. Bu miktar 
1963 - 1965 yılları arasında yüzde 1,74 artmış, 
1965 - 1967 yılları arasındaki artış ise % 5,25 ol
muştur. 

Sigortalı işçilerin günlük kazançları da yüz
de 8,10 civarında devamlı bir artış göstermiş
tir. 

Fiyatlar ve geçinme endekslerinde 1965 yılı 
hariç nispî bir denge müşahede edilmiştir. Top
lam arz ile toplam talep arasındaki denge önem
li fiyat artışlarına lüzum kalmadan reel olarak 
sağlanmış, bâzı mal gruplarında ise kısmı denge
sizlikler müşahede edilmiştir. Ancak bu denge
sizliklerin ekonomiyi tümüyle etkilediği söyle
nemez. 

Sayın milletvekilleri, 

İkinci Beş Yıllık Plânda kalkınma hızı % 7 
olarak alınmış ancak gerçekleşme % 6,9 oranın
da olmuştur. Büyüme hızının sağlanmasında plân 
hedefine göre tarım payı % 16,3 iken 1967 - 1971 
arasında gerçekleşme % 12,9, sanayi hedefi 
% 30,9 iken gerçekleşme % 18,6 olmuş, buna kar
şılık ulaştırma ve konut sektörlerinde ise artış 
olmuştur. 

Tarım kesiminde üretim, İkinci Beş Yıllık 
Plân döneminde 1971 yılma kadar bir duraklama 
göstermiştir. Ortalama plân hedefi % 4,1 olarak 
tespit edilmesine karşılık 1968 - 1969 - 1970'te 
gelişme hızı % 1,4 olmuş 1971'de ise bu miktar 
% 9,5'a çıkmıştır. 

İmalât sanayiinde plân hedefi % 12 olmasına 
karşılık 1968'de % 10, 1969'da 9,4, 1970'te •% 2,5, 
1971'de % 8,7 bir büyüme hızı sağlanarak plân 
hedeflerinin gerisinde kalınmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plânda toplam tüketimin 
GSMH ya oranının azalarak 1972'de % 77,4'e 
düşmesi öngörülmüştür. Bu oran 1970'te % 81,4, 
1971'de de % 87,3 olmuştur. 

özel tüketim harcamaları ise 1970 ve 1971'de 
1965 fiyatları ile % 5,2 ve % 7,9 artış göstermiş
tir. 

Sabit sermaye yatırım harcamalarının yıllık 
ortalama % 11,2 tüketim harcamalarının % 5,8 
artması gerekmektedir. Plânın bu hedeflerine 

karşılık, 1971 yılında GSMH % 9,2 artarken sa
bit sermaye yatırımlarının % 3,4 ve tüketim har
camalarının ise % 9,7 artması, 1971 yılında plâ
nın öngördüğü kaynak dağılımında önemli sap
maların ortaya çıktığını göstermektedir. 

Sanayi üretiminin 1970 - 1971 yıllarında gös
terdiği yetersiz artışlar tüketim harcamalarının 
artışına yol açtığı için ekonomik istikrar bozul
muştur. 

İkinci Plân döneminde kamu tüketim harca
malarındaki artış Devlet Memurları Kanununun 
uygulanmasından ileri gelmiştir. Nitekim Birinci 
Plân tüketim harcamalarındaki yıllık ortalama 
artışlar cari fiyatlarla % 12,8 iken, İkinci Plân
da bu miktar % 22,9 olmuştur. Bu dönemde ka
mu tüketimi içindeki payı Birinci Plânda % 70,4 
ten % 74,2'ye yükselirken İkinci Plân sonunda 
bu oran % 77,5'a varmıştır. Eldeki bilgilere gö
re 1964 yılından bu yana ilk defa sabit sermaye 
yatırımlarının GSMH içindeki oranı düşmüştür. 

Tasarruflarda da bir gerileme görmekteyiz. 
1970'te 32,7 milyar liralık toplam yatırımların 
2 milyar lirası dış, 30,8 milyar lirası iç tasarruf
la karşılanmış, iç tasarrufların GSMH içindeki 
payı % 19,4 olmuştur. 

1971'de ise bu nispet % 19,1'e düşmekte ve 
jılân hedefi olan % 22'nin altında kalmaktadır. 

Sabit sermaye yatırımlarının sektörel dağı
lımları incelendiğinde imalât sanayii, ulaştırma 
ve konut sektörlerindeki gerçekleşmeler plân he
deflerini aşmış, tarım, eğitim ve sağlık sektörle
rindeki gerçekleşmeler ise plân hedeflerinin geri
sinde kalmıştır. Uygulamada sanayi sektöründe 
öngörülen ölçüde büyüme sağlanamadığı için 
plânlarda hedef alman yapıya ulaşılamamıştır. 
Nitekim bu dönemde % 12'lik büyüme hedefi 
% 7,6, tarımda da % 4,1'lik hedef 3,1 olarak ger
çekleşebilmiştir. Bu konuda pahalı çalışan bir 
yatırım akımının mevcudiyetini gösterebilmek 
için şu rakamları vermek istiyoruz. 

Plânlı dönemin ilk yılı olan 1963 yılma de
vam eden iş olarak giren 16,9 milyar liralık pro
jeye 1970 yılı sonuna kadar 88,8 milyar liralık 
yeni iş eklenmiştir. Böylece proje toplamı ilk ma
liyetlerle 105,7 milyar liraya ulaşmıştır. Buna 
karşılık bu dönemde sadece 54,5 milyar liralık iş 
tamamlanmıştır. 1972 yılma 51,5 milyar liralık 
iş devredileceği yerde aynı yıl programında 79,5 
milyar liralık devren devam eden iş, yer almak 
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tadır. Bu durum, 105,7 milyar liralık projede 
% 27 oranında yani 28 milyar liralık maliyet 
artışı olduğunu göstermektedir. 

Halen uygulama safhalarındaki 55 adet önemli 
projenin ilk maliyetleri toplamı 12,5 milyar lira 
iken bu rakam 25 milyar liraya yükselmiştir. 

1967 yılı programında yer alan 50 milyon li
radan büyük projelerden süresi içerisinde sadece 
% 14,5 şu tamamlanabilmiştir. 1971 yılı progra
mında da 133 büyük projenin % 64,9'u 1 ilâ 5 
yıl arasında gecikmeli bitirilecektir. 

Türkiye gibi sermaye kıtlığı çeken bir ülke
de yatırımlarda vâki olan bu gecikmelerin ekono
miyi ne kadar çok buutlu etkileyebileceğini tak
dirlerinize sunmak isteriz. 

Gerek Birinci ve gerekse İkincil Beş Yıllık 
plânlar, karma ekonomi prensiplerini esas ka
bul etmişlerdir. Ancak İkinci Beş Yıllık Plân, 
Birinci Beş Yılluk Plândan karma ekonomi tat-
b'ilkatı bakımından bâzı farklılıklar «arz etmek
tedir. Meselâ Birinci Beş Yıillik Plân karma 
teşebbüsler konusunda «Kamu fonlarının isra
fına ve maksatları dışında kullanılmasına se
bep olan karma teşebbüsle prensip olarak yer 
verilmeyecektir» der ve arkasından da şu istis
nayı getirir: «Ancak özel tasarrufların hareke
te geçirilmesi ve yabancı sermayemin teşviki 
gilbü bâzı özel durumlarda Devlet karma teşeb
büsü kuracaktır». 

İkinci plân bu konuyu daha açıkça ele al
mış, karma teşebbüsün kurulmasını, eğer bir 
yatırımı özel teşebbüs yapamıyorsa ilk önce 
karma teşebbüsle düşünülmesini, bu olmadığı 
takdirde Devlet elliyle yapılmasını öngörmüştür. 

Birinci plânda kamu kesimi yatırımları, 
toplam yatırımın % 59,9'u hedef alındığı halde 
gerçekleşme % 52,4'e düşmek suretiyle teoride 
daha devletçi görünen birinci plân uygulama 
yönünden karma ekonomiye kaymıştır. İkinci 
plânda ise durum tersine işlemiş, % 52,6 kamu 
yatırımları, özel sektör aleyhine % 53,1'e yük
selerek gerçekleşmiştir. 

Plân kamu sektörü için emredici olmasına 
karşılık, özel seiktör için yol göstericidir. Bu 
sebeple plân hedeflerinin gerçekleştirilmesi 
özel sektör yatırımlarının başarısına bağlıdır. 
Bu yüzdendir ki, her demokratik ülkede oldu
ğu gibi, Türkye'de de özel sektör yatırımları
nın daha cazip hale getirilmesi için bâzı teşvik 
tedbirleri getirilmesi zorunludur. 

18 . 2 . 1973 0 : 2 

Gerek Birinci ve gerekse İkinci Beş Yıllık 
plânlarda özel sektör ve kooperatifçilik çalış
malarına yer verilmş olmasına rağmen tatbikat
ta bu konularda ciddî ve bilimsel çareler ve 
tedbirler göremiyoruz. 

Buraya kadar yaptığımız açıklamalarla 1 ve 
2 nei Beş Yıllık plânların uygulamalarındajn son
ra 3 ncü Beş. Yııllık Pân dönemine girerken şu 
manzara ile karşı karşıya bulunmaktayız: 

Sanayi sektöründe yatırım gerilemiş ve 
plân hedeflerinin altında kalmıştır. 

Kamu kesiminde yatırımlar zamanında ta
mamlanamamıştır. 

Özel sektörde sanayi kesimine yönelen ya
tırımlar istenilen ölçüde gelememiştir . 

Devalüasyona rağmen ihracat beklenen ge
lişmeyi gösterememiştir. 

Kamu kesiminde artan carî ve transfer har
camalarının sebebolduğu finansman güçlükleri 
ortaya çıkmıştır. 

Para arzı, enflâsyonist etkide bulunacak 
ölçüde artmıştır. 

Tarım nüfusunun total ve nispî olarak azal
ma temayülü gelir dağılımını ahenkleştirmeye 
yetmemiştir. 

Sanayileşme hareketi, her iki plân döne
minde de istihdam yaratma bakımından ve
rimli bir kaynak olamamıştır. 

Tarım sektörü, kalkınma hızınım tayininde 
anasektör vasfını korumuştur. 

Fiyatlarda artış eğilimi hızlanmıştır. 

Şimdi Üçüncü Beş Yıllık Plân hakkındaki 
görüşlerimizi kısaca özetlemek isteriz. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân 1995 yılma kadar 
uzanan bir perspektif içinde ele alınmaktadır. 
Bu dönemde gayrisâfi millî hâsıla yılda % 7,9, 
yurt içi hâsıla ise % 8'lük bir hız ile artacak
tır. 

22 yıllık perspektifin ilk beş yılında dilimin
de 1972 yılında 5 094 lira olan fert başına ge
lir 1977 yılında 6 640 liraya ulaşacaktır. Bu
nun içinde yurt içi hâsılada % 8 oranında artı
şın gerçekleştirilmesini geretirmektedir. Böy
lece gayrisâfi, millî hâsıla 1977Me 280 milyar 
lira dolayına ulaşmış olacaktır. 

III ncü plân da karma ekonomi düzenini 
esas almıştır. Bu dönemde 1971 fiyatlarıyle 291 mil
yar liralık toplam yatırım ve 281 milyar lira
lık sabit sermaye yatırımı yapılması öngörül-
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müştür. Bu demektir ki, gayrisâfi millî hâsıla
dan milyar lira tarıma, % 10,65 tekabül eden 
128 milyar lira sanayie ve % 10'u olan 120 
milyar lira da hizmetlere isabet etmektedir. 

Sabit yatırımların kamu ve özel kesim ara
sındaki dağılımı sırasıyle % 56,3 ve % 43,7 ola
rak hesaplanmıştır. Bu dağılım I nei ve II nci 
plâna göre kamu yatırımlarına ağırlık verildi
ği anlamını taşımaktadır. Tarımda ise du
rum I nei ve II nci plânda farklı olaraık 33 mil
yarlık yatırınım % 52,7'si olan 17,4 milyar Id-
lık kısmı 'kamu kesiminden, % 47,3'ü olan 15,6 
ımilyarlık kısmı özel kesimden sağlanacaktır. 
Diğer plân dönemleri dikkate alındığında tarım
da oldukça yüksek tutulan hedeflerin gerçek
leştirilmesinde kamu yatıımları azaltılmakta, 
özel kesimi yatırımları artırılmaktadır. 

Üçüncü plân dönemi tasarruf ortalaması 
gayrisâfi millî hâsılanın % 23,3'ü ölçüsünde-
<lir. Diğer iki plân döneminde tasarrufların 
daima plân hedeflerinin gerisinde kaldığı dik
kate alınırsa, bu dönemde 'ekonomimizin bâzı 
fedakârlık veya külfetlere zorlanması icabet
in ektedir. 

En büyük işgücü çeken tarımın faal nüfu
sun 1972'de % 65'ini kapsadığını, 1977'de bu
nun % 58'e ineceğini görmekteyiz. Gayrisâfi 
yurt için hâsıladaki tarımın payı ile faal nüfus
taki payı arasında ilişki kurulduğu takdirde 
tarımdaki nüfus azalışının gelir dağılımm-
dalki dengesizliği düzeltici olmadığı anlaşıla
bilir. 

1972'de toplam gizli ve açık işsizlik 1,6 mil
yondan 1977'de 1,8 milyona yükselecektir. I nci ve 
II nei plân dönemlerinde sanayi sektörünün 
istihdama etkili bir sektör olmadığını arz et
miştik. Nitekim - Lâtin Amerika'da imalât 
sanayii 1950 den 1965'e kadarki dönemde % 
140 arttığı halde, bu sektördeki istihdam artışı 
sadece % 45 olmuştur. Bu sebepten Türk eko
nomisinin bu ciddî problemini sadece sanayi ya
tırımları ile değil, 1 ve 2 nci plânlarda plân he
deflerinin çok gerisinde kalan sulama yatırım
larına, enerji yatırımlarına, yoğun tarıma ve 
sermaye yaygın işgücü yoğun küçük el sanat
larına, teraslama ve ağaçlandırmaya bu dönem
de ağırlık verilerek, yatırım gerçekleşmelerinin 
yüzdelerini artırmaya bağlıdır. Bu maksatlarla 

kurulan kooperatiflerin teşviki ve desteklenme
si zorunludur. 

Kamu kesiminin,'proje, mevcudu 1972 yılın
da 98,6 milyar lirayı bulmaktadır. 1971 sonu
na kadar gerçekleştirilen harcama ,28,6 milyar, 
1972 harcama tahmini de 19,8 milyar lira ola
rak beklenmektedir ki, Üçüncü Beş Yıllık Plâ
na intikal eden kaynak ihtiyacı 50,2 milyar li
rayı bulmaktadır. Bu projelerin 1971 yılı fiyat
larına göre keşif tutarları dikkate alınırsa, ile
ride maliyetlerde büyük artışların olabileceği
ni şimdiden göze almak zorunludur. Meselâ, ta
rım sektöründe 16 milyar 178 milyon liralık 
proje mevcudunun 8 milyar 828 milyon lirası 
Üçüncü Beş Yıllık Plâna aktarılmaktadır. İma
lât sanayiinde 29 milyar 420 milyon liralık pro
je mevcudunun 15 milyar 139 milyon liralık 
kısmı, keza enerji sektörünün 19 milyar 187 mil
yonluk proje mevcudunun da 11 milyar 149 
milyon liralık kısmı Üçüncü Beş Yıllık Plâna 
intikal ettirilmektedir. Bu durum da göster
mektedir ki, tarım sektöründe; sulama yatırım
ları büyük imalât sanayi yatırımları ve enerji 
yatırımları büyük gecikmeler ve maliyet yük
seklikleri nedeniyle 1 ve 2 nci beş yıllık plân
larda tarımda ve sanayi sektörlerinde hedefle
rin gerçekleşme oranlarını büyük ölçüde etkile
miştir. Bunun için Üçüncü Beş Yıllık Plânda 
bu konuya ciddî olarak eğilmek zorunluluğuna 
inanıyoruz. 

Üçüncü plânın 1973 diliminde ilk olarak % 
7 kalkınma hızının üstüne çıkılmakta ve hedef, 
gayrisâfi millî hâsıla % 7,5. artarak 230,9 mil
yar lira olacaktır. Faktör fiyatları ile gayrisâfi 
yurt içi hâsıla % 7,3 hızla artarak 196,2 milyar 
liraya ulaşacaktır. Sanayi gelirinin faktör fi
yatları ile gayrisâfi yurt içi hâsılaya oranı % 
24'e çıkacaktır. 

1973 yılının bu kalkınma hızı göstergelerin
den de anlaşılacağı üzere, sanayi sektörüne bü
yük ağırlık verilmiştir. % 7,3 lük hedef, 1971 
de ulaşılan % 8,9 luk kalkınma hızının olduk
ça altında bulunmaktadır. Zira tarım, halen 
Türk ekonomisinde ağırlığını korumaktadır. 

1973 yılında yapılacak yatırımların, gayri 
safi millî hâsıla içindeki payı ;% 22 ye ulaşacak 
50,.8 milyar lira olacaktır. Bunun f/o 95,6 sı iç 
tasarruflardan ve !% 4,4'ü de dış tasarruflar
dan sağlanacaktır. Yalnız imalât sanayiine 15,2. 
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milyar liralık yatırım yapılacaktır. Enerji sek
törüne 4 milyar, ulaştırmaya 7,6 milyar, tarı
ma ise 5,7 milyar liralık yatırım öngörülmüş
tür. 

Türkiye tatrımını doğal şartlardan kurtar
mak için önemli olan sulama ve gübrelemenin 
plân hedefinde gösterilenin çok gerilerinde ger- ı 
çekleşebileceğini şimdiden söyleyebiliriz. Sula
ma konusunda 1 ve 2 nci plân hedefleri fiilî 
sulama bakımından % 50 civarında gerçekleş
miştir. Üçüncü Beş Yıllık Plânda sulamaya ay
rılan yatırımın, toplam tarım yatırımlarının % 
43,1 ini teşkil edeceğini düşünürsek bu konuda 
alınacak tedbirlere yeni bir şekil vermek zo-
runluğu ortaya çıkar. 

Gübrelemeye gelince bu konuda 1 nci plân
dan bu yana uygulamada muntazam bir düşüş 
dikkati çekmektedir. 1963 de % 92,8, 1967 de 
% 90,3, 1970 de •% 65,8 1971 de % 63,5 olarak 
gerçekleşmiştir. Üretim bakımından da durum 
aynıdır. 1973 de yaklaşık olarak 2 milyon ton 
gübre ithal edilecek ve 1 milyar liralık döviz 
kaybedilecektir. Bu da gösteriyor ki, plânın 
ağırlık verdiği sanayi tarıma dayalı görünme
mektedir. 

Tarımı modernleştirmede önemi bilinen ta
rım alet ve makinaları da karaborsada fiyat 
bulmaktadır. Traktör için bu kadar şiddetli ta
lep varken. Üçüncü Beş Yıllık Plânda yatırım 
malları sanayiinde karayolları taşıtlarına % 
27,1, madenî eşya imalâtına ;% 20,8 oranında 
yer verildiği halde, tarım alet ve makinaları I 
için işe bu oran sadece % 9,6 dır. 

Bu da gösteriyor ki, plânın ağırlık verdiği 
sanayi sektörü, tarıma dayalı ve tarımı destek- I 
leyici yönde yeterli görünmemektedir. I 

Keza gerek sanayi ve gerekse tarımın bü
yük ölçüde dayandıkları enerji sektöründe de 
vaki inşaat gecikmeleri yüzünden, 1973 yılında 
gerçekleşme ve uygulamalarda endişelerimiz 
vardır. 

Enerji sektöründe 1 nci plânda gerçekleşme 
% 63 olmuş, 2 nci plânda da parasaf gerçekleş
me tam olmakla beraber, fizikî gerçekleşme 
plân hedeflerinin gerisinde kalmıştır. İletim ve 
dağıtım tesislerinin gerçekleşmesine karşılık 
üretim tesisleri zamanında bitirilemediği için 
enerji sektörü ciddî endişeler yaratmıştır. Bil- I 
hassa hidroelektrik tesislerinin zamanında ta- | 

mamlanamaması her iki plân döneminde de he
deflerin geride kalmasına yol açmıştır. 

Halen enerji üretiminin ;% 69 unu veren ti
carî enerji kaynaklarının % 14'ü hâlâ taş kö
mürden, % 9'u linyitten % 42'si petrolden ve 
sadece % 4'ü sudan elde edilmektedir. Halbu
ki, en ucuz enerji veren suyun payı bu kadar 
azken, maliyeti yüksek petrol ürünlerine bit ko
nuda ağırlık vermek hatalı bir politika okluğu 
kanısındayız. 

11 milyar kws'lık enerjinin ;% 73'ünü sana
yi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacağa 
dikkate alınırsa, sanayie dayanan plân hedefle
rine ulaşmada bu sektöre bağlı yatırımların ge
cikmesiz gerçekleştirilmeleri zorunludur. 

Bu açıklamalarımızdan sonra 1973 plân di
limi içindeki görüş ve temennilerimizi şöylece 
özetleyebiliriz : 

1. — İstihdam sorunu için sanayinin tek ba
şına yeterli bir tedbir olmadığı anlaşılmıştır. 
Yoğun tarıma, ihracata dönük üretime, serma
ye yaygın - işgücü yoğun küçük el sanatlarımı 
ve köy kooperatiflerinin yatırımlarına önem ve
rilerek istihdama çözüm aramak lâzımdır. Plân 
bu yönü ile tatmin edici görülmemektedir. 

2. — Sanayi sektörü içinde tarımı destekle
yici, geliştirici ve verimi artırıcı nitelikteki ya
tırımlara plânda ifade edilen ölçülerde önem 
verilmemiştir. Bu sebepten de Türkiye tarımı
nın doğal şartlardan kurtarılması için yatının 
dengesi kurulamamıştır. 

3. — Tarımsal ürünlerin ihracatında görü
len anarşik ve zararlı pazarlama uygulamala
rını düzenleyecek ciddî bir tedbir getirilmemiş 
olup bu konuda alınacak tedbirler için zama
nın her geçen gün aleyhimize dönmekte oldu
ğunu ve AET içinde bu gecikmeden faydala
nanlar bulunduğunu hatırlatmak isteriz. 

4. — İkinci plân döneminde başlatılan, ihra
cata dönük yaş meyve ve sebze ihracat proje
si, Güneybatı - Akdeniz - Ege Turizm projesi, 
Orman ve orman ürünleri ihracat projesi, Hay
vancılığın geliştirilmesi ve hayvan mahsulleri 
projesi, Buğday projesi, Maden projelerinin ön
celikle tamamlanmasını, bu projelerin yürütül
mesinde görülen aksaklıkların bir düzene so
kulmalarını temenni ederiz. 

i 

5. — Baraj ve enerji yatırımlarının gecik
mesiz devreye girmelerini temin etmek ve plâ-
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nm öngördüğü yeni baraj ve enerji santralları-
nın inşaasmı hızlandırmak amacıyla bu konu
da her türlü etüt, plân, proje ve inşaat işlerini 
yürütmek üzere TEK'e paralel olarak DSİ'nin 
barajlar dairesi Üe Etibank, İller Bankası ve 
Elektrik İşleri Etüt İdaresinin enerji ile ilgili 
birimlerini de içine alan «'Türkiye Barajlar ve 
Enerji Yatırım Bankası» nm kurulmasını fay
dalı görmekteyiz. 

6. — Teşffik ve uygulama tedbirlerinin tatbi
kinde halka açık anonim ortaklıklara ve koo
peratiflere öncelik tanınmasının, plân hedefi
nin öngördüğü yurt içi tasarrufların arttırılma
sına ve dolayısıyle yatırım hacminin büyüme
sinde gelir dağılımının ve istihdamın olumlu 
yönde gerçekleşmesinde faydalı olacağı kanı
sındayız. 

7. — Kamu yatırımlarında maliyet yüksek
liğini ve gecikmeleri önleyecek ciddî tedbirle
rin getirilmesine zaruret vardır. Devlet Plânla
ma Teşkilâtı, daha dinamik, daha işbirlikçi ve 
daha gerçekçi bir «İzleme» yaparak plân hede
fini ve uygulama sonuçlarını -sıhhatli olarak 
tespit etmeli, parasal gerçekleşme ile birlikte 
fiziksel gerçekleşmeyi mukayeseli olarak değer
lendirilmelidir. 

8. — Devlet kuruluşlarında plânlı kalkın
mayı köstekleyici hukukî malî ve idarî engel
leri ortadan kaldıran tedbirler en geç 1973 yılı 
içinde mutlaka alınmalıdır. 

9. — Halen parlâmentoda bulunan sermaye 
piyasasını düzenleme, toprak ve su kaynakları
nı geliştirme birlikleri, su hakları gibi Türk 
ekonomisini tümüyle etkileyecek olan kanun 
tabanlarının 1973'de Yüce Parlâmentodan çık
masını temenni etmekteyiz. 

Konuşmamıza burada son verirken 1973 ma
lî yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesinin 
milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Meclisi 
D. P. Meclis Grubu adına saygı ile selamlarım. 
(D. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Devlet (Rakam iSayın Bayikara, 
buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
—• Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Devlet Plânlama Teşkilâtının 1973 «malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının görüşülmesi sarasın
da sayın ıgrup sözcüleri ve sayın milletvekilleri 
tarafından yapılmış olan eleştirilere ve ileri sü-

I rüılien 'görüşlere Hükümet adına kısaca cevap 
vermek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Müsaade ederseniz ilk olarak, sayın öztürtk' 
ün anaımeselelere temas eden konuşmasının bâ
zı kısımlarına değinmekle işe 'başlamak istiyo
rum. 

Sayın löztürk, Türküye'nin kimin tarafın
dan iıdıare edilmesi ikonuısundan hareket ederek, 
«sonuçta bu görüşlerinin plânla ilgili kısmım, 
olağanüstü hükümetlerle yahut hükümetler eliy
le yapılan plânlamaların geçerliliği üzerindeki 
şüphelerini izhar ile bağladılar. Kendilerinden 
'özür dilerim, bunu gerçekten olağanüstü Hükü
metin bir üyesi olarak ve bu 'işlerden de binaız 
anlayan bir kişi olarak bu sonuca varmanın na
sıl mümikün olduğunu anlayamıyorum.. Acaba, 
plân yapılmasında, plânın usullerinde, uygula
man mevzuatta bir değişişklik imi olmuştur? 
Plânın (oylanmasında, onaylanmasında bir de
ğişiklik m,i olmuştur? 

SEYFİ ÖZTÜKK (Eskişehir) — Halkın si
yasî tercihi, iştiraki olmıaımıştır. 

DEVLET BAKANIZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — Halkın siyasî tercihi... Bu tercihi 
elbetteiki sadece belli partilerin veya kişilerin 
bileceğimi iddia etmek de mümkün değildir. Hal
kın ekonomik eğilimlerini, balkın yaşantısını 
bilmek elfbetteki yine belli kişilerin inhisarında 
olmamak 'gerekir. 

SEYFİ ÖZTÜRK '(Eskişehir) — Genel se
çimle meydana gelir. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
'(Devamla) — Benim belirtmek istediğim 'za
ten budur. Elbetteki ona daha yatkın bulunan 
kişiler, kendi iradeleriyle seçilmiş (kişilerin on
ların eğilimlerini daha iyi bilmeleri mümkün
dür, fakat yapılan plânlar hiçbir zaman sadece 
Üçüncü Beş Yıllık Plân da öyledir, yapılan plân, 
özellikle Üçüncü Beş Yıllık Plân hiçbir zaman 
bir olağanüstü devrenin hükümetinin bütün işa
retlerini üzerinde taşımaz, zaten taşıyamaz. Şu 
balkıımdan taşıyamıaz. ki, plâna da hâkim olan 
Yüce. Meclislerimizde yine halkın ıdaha iyi ihti
yaçlarım belirtebilecek durumda olduğunu 
söylediğimiz partilerdir. Bu balkımdan, bir ba
kımdan daha 'zatıâlinizin fikrine yahut (Sayın 
öztürk'ün fikrine katılmadığımı söyleyeceğim. 
Bir plân üzerinde balkın itimadım sarsacak, 
oma güveni «arsacıak bâzı intibaları yaratmak, 

I - ıgerçeikten bunu birçok (defa duymuş tuım bura-
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da ve sevinçle (karşılamıştım - 'gerçekten iyi bir-
şey ıdıeğildir. Güven yani plâna 'güven, onun .ge
tirdiği sosyal, ekonomik ve ıkultürel gelişmelere 
ve tedbirlere itimat ve güven devam 'ettirildikçe 
sonuç almak daha kolay olur; gerek işbaşında 
bulunan hükümetler için, gerek Üçüncü Beş Yıl
lık plânları uygulamaları muhtemel olan diğer 
hükümetler için. 

Sayın ımililetvekilleri, yine Sayın Öztürk ge
nel bir konu olarak sayın Başbakanın zannedi
yorum Senatoda yaptılklan bir ıgörüşmeyi ele 
alarak, Başbakanımızın yapılan işlerle övünme 
veyahut buna benzer bir sözünü ele aldılar ve 
.bu Hükümetin ne ile övünmek imkânını bulduk
larını, hangi icraat ile övünmek imkânını bul
duklarını öğrenmek istediler. Gerçekten, belli 
açılardan bakılırsa, yani Sayın öztürk'üm bak
tığı açılardan bakılırsa, Hükümet veyahut Dev
let 'hizmetlerinde, bir daimiyet bahis konusu ol
duğuna göre, başarıyı hiç kimsenin inhisarına 
alamaması lâzım gelir. Şu bakımdan ki, Üçün
cü Beş Yıllık Plân yalhut 19)72 yılında, uygula
madan; plân uygulamasındam, Hükümet icraa
tından elde edilen sonuçlar eğer iyi ise, (bu el-
Ibetteki ondan önceki (geçmiş devrelerin hazırla
dığı zemin üzerine oturtulmuş 'bir iyileşmedir, 
bir basandır. Nitekim İkinci Beş Yıllık Plânın 
ibaşarı temelini Birinci Beş Yıllık Plâın hazırla
mıştır. Bu bakımdan, devreleri birbirinden 'ayı
rarak, -«.Şu devrede elde edilmiş olan başarı, bun
dan önceki bir devrenin devamıdır» 'demek beni 
doğrudur, hem haklıdır, hem de bu gayet tabiî 
bir şeydir. Sanıyorum ki, hükümetlerin başa
rısızlığı .görülmediği sürece de, bu böyle sürüp 
(gidecektir. Biran için Melen Hükümetinin bir 
miiktar başarısız olduğunu düşünürsek, başarı
sız olması halini, ihtimalini düşünürsek, bu-
tgünkü ekonomik ve diğer konulardaki durumun, 
buigünkü haliyle (gerçekleşip, gerçekleşmeyece
ğini daha iyi anlarız. Yani başamızlik, bir şe
yin 'ölçüsü olmamalıdır, başarının devam etti-
.rliOlmeısiinü d'e tabiî karşılamak lâznımjdnır. Bern'im 
kanaatimi sorarsanız, gerçekten 1*972 yılında 
(bunu bilerek söylüyorum) Türk ekonomisinde 
fiyat hareke tleri, ıgeriletilen fiyat hareketi eri 
hariç - çok büyük bir gelişme vardır. Bunun he-
plkrıM isevimdfanem lâzıım. Bu riıe bir övünç ve-
ısiilleisiildür, mje de bir pay çıkarma vesilesidir; fa
kat gerçeği ortaya koyma meselesidir. 

Sayın öztürk, bize yine, Sayın Başbakan ile. 
daha önce yaptıkları (bir konuşmada, kendileri
ne ifade ettikleri bir düşüncelerini, bir sözlerini 
açıklayarak, bize, o sözlere göre 'hareket etme
miz gerelktiğind telkin eder gibi 'görümdüler yan
lış anlamadıysam. Sayım 'Melen ile o zaman bun
dan önee 2216 oy meselesi üzerinde yaptıklan bir 
görüşmede, «Sadece mesele, 226 oy (meselesi de
ğildir. Sizin de kendinize 'göre alacağınız bir ka
rar vardır» dediklerini belirttiler ve benim de 
mensubolduğum Hükümetin buıgün bu durum
da olduğunu söylediler yanlış anlamadıysam. 
öyle zannediyoram iki, benzetmeler arasında bü

yük b&r fark vardır. Şu balkımdan kii, biz Meclidiin 
itimadıma dayanmış olmakla beraber, burada ne 
:bir gruba dayanmaktayız, ne de 226 oya. Bu ba
kımdan, bu telkinlerini ancak Sayın Başbakana 
iletmekle iktifa 'edeceğim. 

Sayın öztürk, özellikle enerji projelerinin 
gerçekleştirilmesinde gecikmeler olduğuna te
mas ettiler. Bunu, zannediyorum iki, son zaman
da bâzı tabiî sebeplerin de tesiriyle ortaya çı
kan tbir darlığım etkisi altında ele alınan büyük 
bir konuyu kendi fikirleriyle ifade etmek için 
söylediler. Ancak, bizim tespit ettiğimiz ve 
bundan önce de açıkladığımız bir duruma igöre, 
enerji projelerinde şimdiye kadar, özellikle 19712 
yılının sebebolabileceği bir gecikme bahis ko
nusu olmaımıştır. Vaktinizi almamak için teker 
teker projeler üzerinde durup, bunların bugüne 
kadar geliş durumunu arz etmiyorum. Fakat ge
rekirse bunları da arz ederim. Fakat, yine. söy
leyeyim ki, 1972 senesinde ve o senenin sebe-
bolduğu herhangi bir igecikme ve gecikme nede
ni mevcut değildir. Ben bununla şunu söylemek 
istemiyorum; hiç bir projede igecikme olmaz. 
bundan önce de olmuş ise, 1972'deki gibi, bu da 
sebepsiz yere olmamıştır. Bu değil.. Bizim mem
lekette şunu kabul etmek lâzım: Birçok incele
diğimiz projeler (Büyük - küçük) bize şunu 
gösteriyor: Sadece bizde değil, başıka memleket
lerde de bütün projelerde çeşitli sebeplerle, 
özellikle proje hazırlaması ve teknik hizmet 
sebepleriyle gecikmeler olmaktadır. Bu, bizde 
olduğu gibi, bizden daha ileri teknolojik seviye.^ 
leri ihraz etmiş memleketlerde de 'olmaktadır. 
Binaenaleyh, bunu ne bir övünme, ne de bir 
dövünme meselesi yapmadan, bu gecikmelerin 
sebeplerini ortadan kaldırarak daha çabuk pro-
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jeleıimizi nasıl gerçekleştiririz 1 Bunların .elbir
liği ile .yollarım bulup, birbirimize göstermemiz 
lâzımdır. Yoksa, beın iki «ede geciktim, sen «bir 
sene gecikmedin.. Bu, memleketimizin (meselesi
ni ıhalletımeız. Kaldı ki, biraz önce de arz ettiğim 
/gibi, 1'972 yılında, - Biraz sonra başka proje
ler dolayısıyle arz edeceğim. - o yılda çıkan 
sebepler dolayısıyle gecikmiş proje mevcut de
ğildin'. 

'Sayım öztünk'ün üzerinde durdukları birkaç, 
konu da'ha vardı. Müsaade ederseniz onlara da 
kısaca arzı cevap edeyim. 

1972 yılında yatırımlar palhalılaşmıştır. Ma
alesef burada 'da buna !«evet» diyemeyeceğim 
için -çok üzülüyorum. 'Çünkü, gerçek de öyle 
değil efendim, gerçek böyle değil. Bizde fizikî 
gerçekleşimeleriın takibinin ne kadar zor olduğu
nu Sayın Öztürfc benden iyi bilirler. Onun için, 
ıbiz kurulan yeni yeni yöntemlere rağmen, [fi
zik ıg e rç ekleş mel eri yüzde yüz ölçebildiğimiz ka
naatinde değiliz. Onun için, vereceğim rakam
lar, Sayın öztürk'üın belirtmesinin 'aksine - im
kânımız olmadığı için - harcatmalar üzerinde 
olacaktır. 

Aralık sonu itibariyle alınan sonuçlar, ka-
ımu yatırımlarının, genel kanaatin 'aksine ola
rak hızlandığını göstermiştir. Kamu. kuruluşları 
Aralık ayı sonuna kadar 16,8 milyar liralık ya
tırım harcaması yapmışlardır. 1971 yılının aynı 
döneminde yapılan yatırım 'harcatması '13,1 mil
yar lira idi. Görüldüğü gibi, 1971 yılına, göre ya
pılan yatırım hareafmalarındaki artış % !2I1 ora
nında, '2,7 milyar liradır. 1970 yılına göre 'har
cama artış oranı ise % ,18'dir. 

Sayın öztürk, yine konuşmalaii'inda, 1973 yı
lı programına kâfi derecede yeni iş alınmadığı
nı belirttiler. Durum şudur efendimi: 1973 yılı 
programına alınan yeni iş ve proje tutarı 45 mil
yar liradi'r. Bunlar için 1973 yılında 9,1 milyar 
liralık tahsisat ayrılmıştır. Buna karşılık, 1972 
yılında programa alınan yeni işler 119,1 milyar 
lira idi: 1971 'de 15,1 milyar, 1970'de 7,5 milyar, 
1'969'da m,8 milyar. Görülüyor ki, 1973 yılı 
programında yer alan yeni iş ve projeler, ger
çekten oldukça büyük bir yer tutmaktadır. 

Sayın Öztürk, özellikle belirttikleri bâzı 
projelerin mutlaka hemen ele alıınlmasmı öner
diler. önerdikleri şeyler, ikinci tesisler, ikinci 
petro - kimya, yeni gübre, yeni rafineri, makine 

harb sanayileri, otomotiv sanayiinin geliştiril
mesi, motor - blok, vesaire.. iSaym öztürk'ün 
bahsettiği projelerin, diyebilirim ki, kemen hep
si Üçüncü Beş Yıllık Plânda isim isim yer al
mıştır. Müsaade ederseniz birkaç tanesini söyle
yeyim; meselâ Plânın 1825 nci paragrafında Ali
ağa Petro - Kimya kompleksi, '847 nci pragraıfın-
da yeni gübre tesisleri, 862 nci paragrafında yeni 
rafineri, 994 ncü paragrafında ıharb sanayii illi.. 
yer almış bulunmaktadır. 

Şunu da ilâve edeyim:: Konu, yani bu saydı
ğım projelerin plâna, programa alınması konu
su, sadece Plân dokümanı içinde de kalmamış, 
söz konusu edilen projelerin 'hepsi ve daha bir
çok büyük sanayi projeler listesi 'dış finansman
larının sağlanması amacıyle Uluslararası finans
man Ikurumlarıyle görüşülmeye de başlanmıştır. 
Bu konuda Dünya Bankası ile önemli görüşme
ler yapılmıştır. Yeni projeler konusu, daka da 
ileri giderek, yıllık programlarda da yer 'almış
tır. Bunların misallerini de verebiliriz. 

Sanıyorum ki, bu suretle Sayın öztürk'ün 
genel olarak soru ve mütalâalarına kısa cevap
lar arz etmiş oluyorum. 

Şimdi müsaade ederseniz, C. H. P. Grubu adı
na konuşan Sayın Kangal'a 'kısa cevaplar arz 
etmek istiyorum. Sayın Kangal'ın da ele. aldığı 
belli başlı konulardan birisi, teşvik tedbirleri; 
yani yatırımları, ihracatı, turizmi ve döviz geti
recek diğer işlemleri teşvik etmek amacıyle 
Hükümetçe hazırlanıp Yüce Meclislere sunulan 
ve kısaca Teşvik Tedbirleri kanun tasarısı dedi
ğimiz tasarı üzerinde yoğunlaşmasıdır. 

Öyle sanıyorum ki, Teşvik Tedbirleri kanu
nu -tasarısı üzerinde yoğunlaştırılan bu eleştirile
rin birçoğu; tasarının etraflıca incelenmesinden 
ortaya çıkan ve belli şüpheleri, tereddütleri 
izhar .«eden görüşlerin mahsulüdür. Çünkü, öyle 
sanıyoruım iki, bu tasarı gerekçesi bihakkın in
celenmiş olsaydı; orada şimdi tereddüt noktası 
olarak ortaya çıkarılan birçok soruların cevabı 
bulunacak idi. 

Evvelâ yanlış bir anlayış var, onu Sayın 
Başbakan düzelttiler. Ben de daka açıklığa ka
vuşturmak istiyorum. 

Teşvik kanunu tasarısı üzerinde konuşan sa
yın Kangal gibi, yine o partiye ımensıiıp sayılı 
milletıvekiılleri ile; sanki bu tasarı sadece özel' 
sektöre, şirketi ere, firmalara yeni yeni haklar 
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ve sadede onlara haklar getiren bir teşrik ted
birleri mıanzumıesidir, diye (mütalâa ediyorlar. 
Bu, ıgayet tabiî (böyle değildir. Bu kamun genel
dir «elendim. Yani, getirilen -teşvik tedbirleri 
özel sektörce olduğu kadar, feamu sektöıiinün de 
benzeri yatırımlarıma aynı teşvik tedbirlerini 
getirecek ve onlara bunlardan yararlanmak im
kânını verecektir. Binaenaleyh, tasarıyı bu açı
dan evvelâ değerlendirmek lâzımdır.. 

İkinci olarak; Teşvik 'Tedbirleri (Kamunu, 
ancak büyük yatırımlar yapacak güçteki kimse
leri, firmaları destekleyecektir. Bu destekleme, 
•bu teşvik, orta ive küçük çaptaki işletmelere sa
rı olmayacaktır. Binaenaleyh, Ibu teşvikler su
retiyle kuvvetlenen îbüyük yatırımlar, küçük ve. 
orta 'yatırımları daha kolaylıkla bertaraf edebile
ceklerdir, görüşü vardır. 

Evvelâ bir hususu belirtmek isterini: Yeni 
Teşvik Kanunundan sadece (büyük sermayeyi 
faydalanabilecek gibi ıgörımek, doğru ıbir görüş 
değildir. Gerçeğe t>aktnğımız zaman, gerçek bu
nun tam tersinedir. Bugün uygulanan temel teş
vik araçlarında, yatırımlarım ithal yolu ile kar
şılanan malları, yatırım miallan ithalâtımdan 
alınan gümrük verfgisi ve ithalde alınan vergi 
ve resimler 'muafiyeti kazanabilmesi için, şu biraz 
sonra arz edeceğim üzere o getirilmek itıhal 
edilmıek istenen malların üç şartı haiz olması lâ
zımdır : 

Birincisi, Türk sanayi mamullerime dış pa
zarlarda rekabet gücü kazandırması lâzımdır. 

İkincisi, yeni imalât teknolojisinin yurda 
aktarılmasına imkân hazırlaması lâzımıdır. 

Üçüncüsü de, yeni teşebbüslerin dünyada 
mevcut ve kurulmakta olan tesislere uygun eko
nomik kapasitelerde kurulması veya mevcutla-
ıın bu şartlarla tevsiMir. 

Görülüyor ki, Ibugün bundan istifade içim 3 
önemli faktör vardır. Şimdi mevcudolan veya 
yeniden düzenlenen bu kanun tasarısındaki teş
vik sisteminde gümrük muafiyetinin en önemıli 
teşvik unsurunu da teşkil ettiğini gözönünde tu
tarsak, durum şu olmaktadır: 

Mevcut sistemde gümrük teşvik aracından 
yararlandırılacak yatırımların, dünyada mev
cut tesislere uygun ekonomik kapasitede olup 
olmadığı araştırılaeaktır. Eğer o kapasitede ise, 
yani yoğun bir sermaye yatırımı yapılmasını 
öngörüyorsa yararlandırılacak; değilse, optimal 

kapasitede dünyada mevcut tesisler arasında ol
mazsa, bu teşviklerden yararlandırılaımayacak-
tır. Bugünkü mevcut statü (böyledir. Halbuki, 
yemi getirilen teşvik tedbirleri içerisinde, 3 mil
yondan başlayıp, bâzı yerlerde, gerice yöreler
de işçilerimiz tarafından kurulacak şirketlerde 
2 milyondan başlamak üzere başlayan- yatırım
larım hepsine, yatırım büyüklüğü aranmaksızın 
teşvik tedbirleri uygulanacaktır. 

Demek k i ; 'bugün durumda ancak büyük ya
tırımlara tanınan teşvik tedbiri, önümüzdeki ka
mun tasarısında, 2 milyon liradan başlayan bü
tün yatırımlara tatbik edilecektir. 

EKREM KANGAL (Sivas) — 1973 yılı Plâ
nında var, son diliminde... 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) —• 2 .milyon lira efendim. 

EKREM KANGAL (Sivas) — 100 milyon li
ra, 50 milyon lira denip gidiyor. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Davamla) — Evet efendim. Onları biraz sonra 
arz edeceğim. Buyurduğunuz 50 ımilyon; yukar
da teşviki öngörülen ve teşvik tedbirlerinin uy
gulanacağı yatırımların dışında kalanlardır, ya
ni onlar teşvik (edilmeyenlerdir. 

Sayım Milletvekilleri; yine bu konu ile. ilgili 
olarak öne sürülen fikirlere (müsaade ederseniz, 
satırbaşları halinde, cevaplar arz etmek istiyo
rum. 

Deniliyor ki; «Yatırımların kazancından 10 
yıla kadar uzanan bir süre, 1 kuruş vergi alın-
mayacak.» Her iki kesim için de geçerli olan 
'birşeydir. Biraz önce arz ettiğim gibi, yani hem 
özel, hem kamu sektörü için geçjerli bir şeydir. 
Bu usulü, yalnız liste incelenirse, burada 10 yı
lın uygulandığı hiçbir teşebbüsü bulamayacağız. 
iSanıyorum ki, Mr yıldan başlayıp /(bâzılarında 
hiç yoktur) önem derecelerime ve öncelik derece
lerine göre 3 - 4 - 5 yıla kadar çıkan vergi mua
fiyeti tedbirleri vardır. 

Diğer taraftan ileri sürülen bir konu da; «Dı
şardan veya içerden satınalınacalk yatırım mal
ları içim ödenecek paralardan hiç bir istihsal 
vergisi alınmayacak» deniyor. Bu da yanlış bir 
fikirdir. Bütün istihsal faktörleri için geçerli 'de
ğildir. İstihsal vergisine tabi olan bütün madde
ler için geçerli değildir. İstihsal vergisinden mu
af tutulacak şeyler, gayet belli, yatırım malla
rı, 'çimento, demir gibi mallardır. 
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Yine yanlış bir iddia ortaya sürülüyor: Ban
ka ve sigorta işlerimden 10 yıl hiç vergi, resim 
aliinmayaeak, deniyor. Bu teşhis de yanlıştır. Bu 
muafiyet sadece yatırımıların gerçekleşme saf
hasına ilişkin muamelelerle ilgilidir. 

BAŞKAN —• Sayın Bakandan bir hususu ri
ca ediyorum. Grup adına konuşan arkadaşların 
konuştukları slüre içinde cevap verme lüzumu
nu hissederseniz ıçok uzar.. Yani... 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — Sayın Başkanım, müsaade eder
seniz kısa arız edenim. 

AHMET CELÂL ISUNGUR (Yozgat) — Ya
zılı da verebilirler. 

BAŞKAN — Biraz telhis etmenizi istirhamı 
edeceğim efendim. Sayın Celâl Sungur'un da 
ıgrup sözcüsü olarak hatırlattıkları (gibi yazılı 
da cevap verebilirsiniz efendim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — Müsaade ederseniz bu konuyu 
bitireyim efendim. 

Sonra yanlış teşhislerden birisi de; «Bir yıl
da en az 15 milyon liralık ihracat yaparsa, bu 
ihracatla ilıgili kazançları vergiye tâbi değil
dir» ifadesi de yanlıştır. Her sene 15 milyon li
ranın üstünde ne kadar yatırım, ne kadar ihra
cat yapabilirse, teşvik unsuru için 15 milyonun 
iüstünde ihracat yapmasını teşvik içıin ancak 15 
milyonu aşan kısmıdır muajfiyet sınırına girebi
lecek olan.. 

Evet, (kısaca bunları arz etmiş oluyorum. 
Bir de gene teşvik tedbirleri ile ilgili olarak yan
lış bir görüşü düzeltmek isterim. Dışarıya gönde
rilecek kimselerin, yani bir firma kendi yakınla
rını dışarıya göndererek onların eğitimlerini ken
di kaynakları ile sağlarsa bunun Devlet tarafın
dan finanse edilebileceği, gibi bir konu ortaya 
çıkmıştır. Bu husus meselenin aslı ile gerçekten 
ilgili bir şey değildir. Teşvik tedbirleri içerisin
de öngörülen, sadece formenlerin ve daha doğru
su teknik elemanların, pazarlamacıların yetişti
rilmesine önem vermek ve bunları teşvik etmek
tir. Nitekim; burada konuşan birçok sayın mil
letvekilleri teknik eleman yetiştirilmesinin ne ka
dar önemli olduğunu esasen belirtmişlerdi. 

Sayın Kangal'ın görüşlerine kısa bâzı nokta
lar halinde temas etmek, istiyorum. 

Sayın Kangal, «Tarım sektörünün ihmalin
den» bahsettiler. Bu konu burada gerçekten çe

şitli defalar konuşulmuş bir konudur. Üçüncü 
Beş Yıllık Plân müzakerelerinden beri görüşül: 
müştür. Gerek ben, gerek bugün Sayın Başba
kan, tarımın ihmalinin hiç bir zaman ne yatırım 
olarak ne de ağırlık olarak bahis konusu olmadı
ğını belirtmiştik. Bunun üzerinde söylenecek çok 
uzun sözler, ikna edici söz ve belgeler mevcuttur;. 
fakat vaktinizi almamak için böyle bir konunun, 
daha önce ele konuşulduğu gibi bir ihmale uğra
tılmasının bahis konusu olmadığını belirtmekle 
yetineceğim. 

Sayın Kangal, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
teknik elemanlarından bahsettiler, bunların se
çilmeleri veya başka bir tâbirle; göreve almma-
larıyle ilgili bir tüzüğün çıkarılmasını ifade et
tiler. Bu usul, yani Devlet Plânlama Teşkilâtına 
yeniden alınacak kişilerin bir sınava tabi tutul
ması usulü epeyce »amandan beri uygulanan bir 
usuldür. Bu usulde eğer bir aksaklık mevcutsa 
- buna başka bir saym konuşmacı da değinmiş-
lerdir-bunu düzeltmek için her zaman hazır ola-: 
cağız. Bunun yanında Sayın Kangal; sözleşmeli 
personelin sözleşmede gecen hizmetlerinin, inti
baklarında nazarı itibara alınması gerektiğini 
söylediler, hüküm, ilâvesini önerdiler.. Biz de ay
nı şeyi düşünüyoruz. Zaten Yetki Kanunu gere
ğince çıkarılan Kararnamede yeralan bir hükmün 
gereği gibi tefsir edilememesi ihtimali ortaya çık
tığı için böyle bir konu bahis mevzuu olmuştur. 
Bunu sağlayacağımızı sanıyoruz. 

Efendim, sanıyorum ki, sayın konuşmacıların 
konuşmalarında bahis mevzuu ettikleri konulara 
çok kısa temas etmek imkânını buldum. Kendile
rine, isim zikrederek cevap veremediğim sayın 
konuşmacılardan özür dilerim. Vaktin gecikmiş 
olması ve bâzı konuların da müşterek olması be
ni bu yola sevketmiş bulunmaktadır. Bşni din^ 
lediğiniz için hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 
Efendim, Genel Kurula bir hususu arz ede-: 

eeğim; program çalışmamızda Danıştay Bütçesini 
de aralıksız görüşmek ve geco birleşimi yapma
mak hususunu oylarınıza arz ediyorum.. («Mu
vafık» sesleri.) 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Saym Hasan Tosyalı, buyurun efendim. 
BASAN TOSYALI' (Kastamonu) — Saym 

Başkanıım, Yüce Meclisimizin 'değerli arka-
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dasları, Devlet Plânlama Teşkilâtımızın mer 
sül bakanı Sayın Zeyyat Baykara ve sayın 
yeni Müsteşarı Kemal Bey ve değerli arkadaş
larını hakikatten içten gelen sevgi ile selâmla
yarak sözlerime başlıyorum. 

Konuşmamı gayet kısa olarak 4 bölüm üze
rinde topluyorum. 

Birincisi Hükümetin mahiyetidir: 
• ıMuhterem arkadaşlarım; bu kısma çok bü

yük yer vermiştim ama zaman kısa olduğu için 
• söyleyemiyorum içinde bulunduğumuz devir 
hepimiz tarafından gayet iyi anlaşılmalıdır. 
Bu devir, 1920 ile 1923 arasındaki devir ne ist-, 
ki o devirde Türkiye Gumihuriyeti yoktu, kur
maya çalışıyorduk. Vatan ve milletimiz dış-

• tan, içten büyük saldırıya mâruzdu, onu kur
tarmaya çalışıyorduk.. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi,' Türk Milleti, Silâhlı Kuvvetleri elele. 
gönül gölüle, birlik ve beraberlik içerisinde o 
gün nasıl çıalışmıı-şsak bugün de öyle çalışıma-
Viiı-z ve öyle muvaffak olmamız lâzımgelir. 

Ben, partilerüstü, partilerara-sı, partilerdışı 
bir hükümet değil, Türkiye Cumhuriyeti Par
lâmentosunun hükümetini görüyorum karşım
da ve ona hitaibediyorum.. Onun muvaffakiye
ti, Türk'Milletinin bugün varolması, eibedryen 
var olması, milletimizin bütünlüğü, rejimimi
zin payidar olması savaşı vardır bugün. Bu, 
3 seneden beri, 19'69'tan beri devam etmekte
dir. 
". H. AVNİ KAVUR,MACIOĞLU (Niğde) —-
Eskiden yok muydu bu savaş?.. 

BAŞKAN — Bu, Plânlamanın içinde galiba, 
değil mi efendimi 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Evet efen
dim. • • • • • 

Binaenaleyh,, yaptıığımız her işte bu anla
yışı, bu ışık ve bu zaviyenin altında görürsek 
birbirimizi çok daha iyi anlarız. 

Binaenaleyh; bu işte birlik olalım diyo
rum. 1920 - 1923'deki vazifemize ilâveten, ay
nı düşmanlar bugün Türkiye'yi içten yıkma
ya çalişmiaktadırlar. O zaman kurtardığımız 
vatan ve milletimizi, kurduğumuz Cumhuriye
timizi yıkmaya çalışmakta, bizi 'birbirimize gör-

.düğümüz gibi düşürmeye çalışmaktadırlar. Bu 
sebeple bu oyuna ge'kneyelim. 

•••.•ikinci.konum,, muhterem arkadaşlarım; Dev
let Plânlama Teşkilâtının görevleridir. 

Anayasamızın 91 nci maddesi, kuruluş ka
nunları gereğince görevleri ve 19»73 yılının 
bütçe programı büyük bir kitap halinde ha
zırlanmış hepimize dağıtılmıştır. Bunları ve 
buradaki rakamları tekrar edecek değilim. 
Devlet Plânlama Teşkilâtımız hakikaten teb
rike şayan bir şekilde birlik, beraberlik ba
kımından, vatanperverlik bakımından dokü
manları hazırlayıp Yüce Meclisimizin huzuru
na sunma bakımından, ekonomiyi 'büyütme, 
sanayiin kalkınmasına öncelik verme ve onu 
bugüne kadar özlemini çektiğimiz yurt sathı
na yayma politikası bakımından ekonomik, 
sosyal ve kültürel kalkınmamızda özlemini 
çektiğimiz dengeli kalkınma, adaletli kalkın
manın kapısını açmaya ilk defa bu Plânlama 
Teşkilâtı geçen sen© başladı ve bu sene devam 
ettiriyor. Bundan dolayı fakir kalmış, geri 
kalmış bütün ülkeler namına Devlet Plânlama 
Teşkilâtına ve bütün mensuplarına teşekkür 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım. Devlet Plânlama 
Teşkilâtımız bu sene çok büyük ça'ba gös
termiştir. Üçüncü Beş Yıllık Plânı başarı ile 
hazırlamış, 22 yıllık perspektif plânı hazır
lamış ve tasvibimizden geçirmiştir ve bilhas
sa ç:ok lâfı edilen teşvik tedbirlerinin mey
dana getirilmesi ve uygulanması tasvibimize 
uğramıştır. Kalkmımaya ve yatırımların mem
leket sathına yapılmasının maymuncuğu teş
vik tedbirlerinden geçer, herkesin bunu böy
le bilmesi lâzım. 

Üçüncü maddem, muhterem arkadaşlarım.. 
CENÖIZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Maymuncuğu kimler kullanır? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Türkiye 
Cumhuriyetini kalkındırmak isteyen herkes 
anahtar kullanır, her şey kullanır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi.. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı bir dakikanız 
var, dört madde mi acaba, üç madde mit 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir kü
çük maddem Var. 

BAŞKAN — Lütfen. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, Devlet Plânlama Teşkilâtı
na ve Devlete Anayasanın 91 nci maddesi di
yor ki ; «Ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma
yı adaletli yapar» diyor. Gelin beraber gide-
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Hm Kastamonu'ya bakalım adaletli yapmış 
mı? (Gülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuşmalarım 
yalnız Kastamonu için değil, Kastamjonıı gibi 
geri kalmış pek çok vilâyetimiz için de aynı
dır, sıra ile söylüyorum. Devlet Plânı]amanın 
kulağıına üç senedir söyleye söyleye küpe ya
pamadım. Şimdi kalbine işleyecek şekilde 
hançer gibi saplamak istiyorum. 

.Muhterem arkadaşlarım, Devlet hizmeti-
•nin gidebilmesi için evvelâ yol lâzım. Ne Dev
let yolu. ne il yolu, ne köy yolu yok; Kastamo
nu'da ve onun gibi geri kalmış bölgelerimizde. 
İlân ettiler, kalkındıracağız dediler, görece
ğiz, ellerini öpeceğim. 

^kincisi; Anayasamız Devlete, herkese in
sanca yaşamayı, insan haysiyetine yaraşacak 
şekilde 'bir ortam yaratmayı vazife vermiş
tir. O vazifeyi ele bugün Devlet Plânlama Teş
kilâtı yapmaktadır, onun koordinatörlüğünde 
yapılmaktadır. Gel gör ki Kastamonu'nun 1 200 
köyünün. 925'inde içme suyu yok, altı sahil 
ilçesinde liman, balıkçı barınağı, iskelesi yok. 
50 yıl evvel (Geçen sefer buradan söyledim) 
Türkiye'nin kurtulmasında, Cumhuriyetin ku
rulmasında... 

BAŞKAN — Bayın Tosyalı, süreniz bitti. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir daki
ka Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O bir dakika içinde en önemli
sini lütfen söyleyin, Tosyalı hakkında («Devam 
etsin» sesleri.) Bütün Genel Kurul tasvip etti
ğine göre bendeniz de süreyi bir dakika vermek 
m ecburiyetini hissediyorum. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Geçen se
fer de söyledim sayın arkadaşlarım, bu milletin 
kurtulmasında % 62 ilâ % 73 gazi ve şehit ve
ren bir ülkeye 50 yıldan berihiçbir hizmet getme-
yişini Yüce Millet Meclisimizin yüksek idrakine 
ve vicdanına hitap etmiştim geçen sefer. Aynı 
hitabı bu sefer Yüksek Plânlama mensuplarına 
yapıyorum. 

Eğer bu Mecliste, eğer bu Plânlama Teşkilâ
tında, eğer bu Hükümette ve gelecek hükümet
lerde insaf, merhamet varsao (var olduğuna 
benim imanım var) Kastamonu'nun da bu mil
letin, vatanın bir parçası olduğuna onun beşyüz-
bin evlâdının da bu milletin bir parçası olduğu
na onların da inanması lâzım bizim, kadar. Ge

çen sefer söyledim teki'ar söylüyorum, yarı felç 
olarak bu kürsüye geldim, ben babam dâhil; 
dayı, amca cinsinden ailesinde 11 şehit olan bir 
arkadaşınızım. Hastaneden geliyorum, bu he
yecanla Kastamonu'nun bu yokluklarını hem si
ze, hem Plânlamaya arz etmeye geldim. Ölür-
sem bu Meclis kürsüsünde öleyim zararı yok. 
(«Allah saklasın; Allah korusun» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı süreniz doldu, 
fazla heyecanlanmayın madem rahatsızsınız. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Çok rica ederim, rahatsız olma
yın. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Artık ye
ter olsun, Kastamonu'nun yolları, Kastamo
nu'nun orman mahsûllerinden istifade için kâğıt 
fabrikası yapılmalıdır. Azdavay'da kömür ma
deni yüzünde var; antrasit kömür madeni. İs
tirham ediyorum şu Devlet Plânlama Teşkilâtın
dan Türkiye'de yalnız Zonguldakta var taş kö
mürü 360 metre derinlikte; fakat Azdavay'daki 
yüzünde arkadaşlar. Taşköprü'de, söyledim ge
çen sefer dünyanın en zengin % 67 tenörlü demir 
madeni var. Yahu acaba şu Tosyalı doğru mu 
söylüyor, eğri mi söylüyor diye gidip bakacak 
adam yok. Türkiye'de demir petrolden daha 
mühim, Türkiye için onun kadar mühim. Lüt
fen alâkadar olun, kaç defa söyleyeceğim ben? 
Dört senedir söylüyorum. Bu dördüncü söyle
yişim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı son cümlenizi; 
hayırlı, uğurlu olması temenninizi lütfen arz 
edin. Çok geçti; çünkü bir dakika değil, bdr 
hayli geçti. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Kastamo
nu'muzu ve Kastamonu gibi geri kalmış bölge
leri Devlet Plânlamamız ele almaya karar ver
miştir, onların vatanperverliğine inanıyorum. 
Bu inançla Plânlama Bütçesinin milletimize ha
yırlı olmasını dilerim, hepinize saygılar suna
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosya
lı. 

Kifayeti müzakere önergesi gelmiştir. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan konu aydınlanmıştır, ki
fayeti arz ve teklif ederim. 

Kahraman Maraş 
Veysi Kadıoğlu 
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BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 4 917 781 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş-
tir. 

102 Destek hizmetleri 11 509 563 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Plânlama hizmetleri 136 101 469 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Transferler 999 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu suretle 1973 yılı Devlet Plânlama Teş
kilâtı Bütçesi Meclisimizce kalbul edilmiş bulun-
maiktadır. Teşkilâta ve Türk Milletine hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

D — DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Danıştay Bütçesinin müzakerıe-
ısine geçiyoruz. Bu bütçe üzerinde söz almış 
bulunan sayın milletvekillerini arz ediyorum: 

Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın İb
rahim Kayhan Naiboğlu, Adaılelt PartîiSİ Gru
bu adına Sayın • Tevfük Koraltan, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Sey-
dibeyoğlu, Demokratik Parti Grubu adına Sa
yın İhsan Tonılbuş, Cumhuriyetçi Part i Gru
bu adına Sayın Celâl Sungur; kişisel görüşle
rini arz etmek üzere, Sayın Enver Akova, Sa
yın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, îSayın Hüseyin Yeni-
pınar söz almış bulunmaktadırlar. 

İlk söz Millî Güvem Partisi Grubu adma 
Saym İsmet Kapısız'm, buyurunuz. 

MİLLÎ GÜVEN PABTİS1 GRUBU ADINA 
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Saym Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; Danıştay bütçesinin 
ımüaalkere edildiği şu anıda Millî Güven Partisi-
nin görüşlerini, temennilerini kısaca arz et
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Anayasamız 2 nei maddeciyle «Türkiye Cum
huriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belir
tilen temel ilkelere dayanan, millî demokratik, 
lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.» esasını 
koymuştur. Bu maddenin unsurları arasında 
yer alan ve modern Devlet anlayışının gereği 
bulunan hukuk devletinin en tabiî şartı kanun 
hâkimiyetinin mevcut oluşudur. Kanun hâki
miyetinin bulunmadığı bir ülkede hukuk dev
letinden asla bahisolunamaz. Kanun hâkimiye
t i ise kanunların herkes için eşit tatbiki ve 
kanun yollarının gerek vatandaşlara, gerekse 
kamu ve özel kuruluşlara açık bulunması an
lamına gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Danıştay müessese-
mâz bir anayasal kuruluştur. Bizde ilk defa 
Tanzimatm gerçekleştirdiği ıslahat hareketle
ri içerisinde 1868 yılında kurulmuştur. Bu mü
essese idarenin işlem ve eylemlerini denetlemek 
ve karar vermek için Anayasamızda özel bir 
yer almıştır. Anayasamız idarenin karar ve ta
sarruflarını keyfilikten kurtarmak, yürütme or
ganının karşısına haklı ve hukukî bir güçle çı
karak millet ve memleket yararına işleyen bir 
yargı sistemi kurmak amacıyle Danıştaya lü
zum görmüştür. Bundan başka Danıştay idarî 
uyuşmazlıkları ve davaları görmek ve çözümle
mek, tüzük tasarılarını, imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmelerini incelemek, kanunla gösterilen 
diğer işleri yapmak dışında, ayrıca Bakanlar 
Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkın
da düşüncelerini bildirmek vazifesiyle de yü
kümlüdür. 

Değerli arkadaşlarım, Danıştay Anayasa
nın kendisine verdiği bu görevleri, halen; Da
nıştay Genel Kurulu, İdarî Daireler Kurulu, 
Dava Daireleri Kurulu, İçtihatları Birleştirme 
Kurulu ile 9'u idarî davalara ve 3'ü de idarî 
işlere bakan 12 daire ile ifa etmektedir. 

Gerek artan nüfusumuzun meydana getirdi
ği sosyo - ekonomik sorunlar, gerekse idare
nin tasarruflarından doğan ihtilâfların çeşitli
lik arz etmesi Danıştaya intikal eden dâvala
rın adedini oldukça kalbarıik hale getirmiştir. 
Danıştaya intikal eden iş hacminin çok büyük 
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rece ve genel alarak üst derece idare nıahkeme-
sidir, şeklinde tanımladığı Danıştayın, görev
leri : 

İdarî uyuşmazlıkları ve davaları görmek ve 
çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen 
kanun tasarıları hakkında düşüncelerini bildir
mek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşıma 
ve sözleşmelerini incelemek ve kanunla gösteri
len diğer işleri yapmak, şeklinde belirtilmiştir. 

Danıştayın kuruluşu, işleyişi, yargılama 
usulleri ve diğer, mensuplarının nitelikleriyle 
ilgili esaslar 31 . 12 . 1964 tarihli ve 521 sayılı 
Danıştay Kanunu ile düzenlenmiştir. 

Danıştay, Anayasanın kendisine verdiği bu 
yetkileri; Danıştay Genel Kurulu, İdarî Dai
reler Kurulu, Dava Daireleri Kurulu, İçtihat
ları Birleştirme Kurulu ile 9'u idarî davalara 
ve 3'ü idarî işlere balkan 12 daire ile yürüt
mektedir. 

1808 yılında kurulan Danıştayımız 100 yılı 
aşan mazisi içinde çok çeşitli değişikliklere mâ
ruz kalmıştır. Bunlar arasında birkaçına işa
ret etmek istiyorum. 

Bunların en sonuncusu 1971 tarihli Anayasa 
tadilâtının Anayasamızın 140 ve 114 ncü mad
delerinde yapılan değişikliklere paralel olarak 
521 sayılı Kanun tadiline ait tasarı olup halen 
Meclisler gündeminde bulunmaktadır. 

Bu değişikliklerin en önemlisini ise askerî 
idarî tasarrufların Danıştay dışında bir Aske
rî Yüksek İdare Mahkemesinin denetimine bı
rakılması hakkındaki Anayasa değişikliği ile 
bu değişikliğe paralel olarak 4 . 7 . 1972 tarih 
ve 1602 sayılı Kanunla düzenlenen Askerî Da
nıştay teşkil etmektedir. 

Böyle yeni bir kuruluşun nedenleri, askerî 
idarî tasarrufların kendine has özellikleri baş
ta gelmekle beraber, yanında Danıştayın geç
mişteki, idarenin takdir yetkisine müdahale 
karakteri arz eden yargı tasarruflarının da bu
lunmuş olmasıdır. 

olması, davaların uzun yıllar sürüncemede 
ikailması, hak sahiplerini büyük ölçüde mağdur 
etmektedir. Danıştay Dava Dairelerinin fera
gat ve fedakârca çalışmaları, hakkı teslim et
mekteki titiz davranmaları bir bakıma takdire. 
şayan bulunmakta ise de, yıllar yılı sonuca bağ
lanmadan bekleyen davaların biran önce çözü
me bağlanması için gereken tedbirlerin alın
ması da ayrıca arzuya şayan bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 20 Eylül 1971 tarih 
1488 sayı ile yapılan Anayasa değişikliği ile 
1961 Anayasasının Danıştayla ilgili 114 ve 140 
ncı maddeleri değişmiştir. Değişikliğin mak
sadı, Devlet ve millet hayatında zaman için
de hâsıl olan ihtiyaçlara daha belirli ve kifa
yetli cevap vermek esasına matuftur. Yine 
önemli bir değişiklik olarak ve beliren ihtiyaç
lar dikkate alınarak 140 ncı maddede yapılan 
değişiklikle asker kişilerle ilgili yargı denetimi 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesiine verilmiştir. 
Bu değişiklikle Askerî Yüksek Mahkeme Baş
kan ve üyelerinin hâkimlik teminatı altında 
olacakları hükme bağlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Millî Güven Parti
si Meclis Grubu olarak 1973 Danıştay Bütçesi
nin bütçe tekniğine uygun olarak hazırlanmış 
ve ödeneklerinin azamî tasarrufa riayet edil
miş dlduğunu tespit etmekle memnuniyet duy
duğumuzu arz etmek isterim. Bu Anayasa 
(müessesemizin rahat bir çalışma düzenine gir
mesini ve çalışmada veriminin artırılması için 
hizmet binasının 1973 yılında behemahal hiz
mete girmesi, Grubumuzun en halisane temen
nisidir. Millî Güven Partisi Meclis Grubu, Sa
yın Bütçe raportörlerinin raporlarında da işa
ret ettikleri dilek ve temennilerine, aynen ka
tılmaktadır. 

Danıştay bütçemizin aziz milletimize, Danış-
t ayımızın güzide mensuplarına hayırlı ve uğur
lu olmasını temennj eder, Yüce Meclisinize Gru
bumuzun saygılarını arz ederim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Tevfilk Koraltan, buyurunuz. 
. A. P. GRUBU ADINA TEVFİK KORAL
TAN (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 1973 yılı Danıştay Bütçesi üzerinde 
A. P. Meclis Grubu adına görüşlerimizi arza 
çalışacağım. 

Anayasamızın kanunların başka idarî yar
gı mercilerine bırakmadığı konularda ilk de-

Muhterem arkadaşlarım, söz buraya gel
miş ilken, Danıştay üzerinde kamuoyumu en 
çok işgal eden, Danıştay karar lan üzerindeki 
çeşitli istikametlerde yapılagelen münakaşala
ra da kısaca değinmek isterim. 

Gerçekten kamuoyunu işgal eden en önem
li konulardan biri, Danıştayın yargı tasarruf
larının, idarî kararları, .idarenin takdir yet
kisine müdahale niteliğinde ve onun müessiri-
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yetini bozucu karakterde oluşu konusunda ol
duğu kadar, bir karşı fikir olarak da, idarenin 
Danıştay kararlarını uygulamamakta ısrar edi
şi noktalarında toplanmaktadır. 

Her iki iddianın da müdafaaya değer yön-
lri olmakla beraber, Danıştayın yakın geç
mişteki göze çarpan bâzı kararları var ki, açık
tan yargı tarafsızlığını ihlâlden öteye, doğru
dan doğruya kendisini idarenin yerine ikame 
öden ve Devleti, hukukçuların «hâkimler 
Devleti» diye isimlendirdikleri istikamette Ana
yasa dışı bir hedefe sürükleyen nitelikler arz 
etmekte oluşudur. 

Bunları teker teker müşahhas misaller ola
rak vermek suretiyle zamanlarınızı israf edecek 
değilim. Bunlar hepilnizin malûmları olan, 
Bütçe Komisyonu ve Cumhuriyet Senatosu kür
süsünden değerli sözcülerin dile getirdikleri 
malûm kararlardır. 

Ben burada hâdisenin sadece ve kısaca hu
kukî eleştirisini yapmakla yetineceğim. 

Danıştay, idarî kararlara karşı, idarenin 
takdir yetkisini ve müessdriyetin'i ortadan kal
dırıcı kararlar alınca, idare de bunu tatbik ede
memek durumuna düşüyor ve sanki idare, 
Anayasanın 132 nci maddesine ters düşüyormuş 
gibi gösteriliyordu. İşte bu görüntü, kötü ni
yetlilerin istismarına uzun bir süre vesile ol
makta devam etti. 

Aslında hangi! siyasî parti iktidarda olursa 
olsun, hiçbir idare yargı ile ters düşemez ve 
yargının karşısında olamaz; bu eşyanın tabiatı
na aykırı olur. 

Yürütme ve yargı güçleri Devlet dediğimiz 
gerçek varlığın birbirini tamamlayan iki orga
nıdır. 

Birimin diğerinin fonksiyonuna tecavüzde 
bulunmaması temel kaidedir ve Anayasamızda 
bu kaideler temel prensipler şeklinde yer almış 
bulunmaktadır. 

Nitekim, Anayasamızın 114 ncü maddesi
nin 1 nci cümlesi «İdarenin her eylem ve işlemi 
yargının denetimline tabidir» kaidesini koyarak 
idareyi hukukla bağlayan ve hukukla bağlı 
Devlet fikrini temelleştiren bir kaide yanında, 
yine Anayasamızın 114 ncü maddesinin 2 nci 
cümlesi «tdarî işlem ve eylem niteliğinde yar
gı kararı verilemez» demek suretiyle yargı gü
cünün idarenin takdir yetkisine tecavüz ede-

miyeceğini ve onu doğrudan doğruya kullana-
mıyacağını ifadıe etmek suretiyle yürütme ve 
yargı organları arasında bir denge sağlamış
tır. 

.Muhterem arkadaşlarım, aslında Danıştayın 
bâzı problemleri vardır. Yüksek Danıştayıımız 
bugün gelen işlerin çokluğu arasında âdeta bu
nalmış bir durumdadır. Çıkan kararların bir 
kısmının hatalı oluşunun diğer nedenleri de da
vaların uısul.î yönden hatalı ikame edilmiş olma
sı ve idarenin çoğu zaman savunma konusunda 
lüzumlu hassasiyeti göstermemiş olmasından 
neşet etmektedir. Bu sebeple Danıştay karar
larının tenkidinde hatayı tek taraflı olarak D.a-
nışjtaya yüklemenin de doğru olmadığı düşünce
sindeyiz. 

Nitekim, son günlerde okullarda yapılan 
tüzük, yöneitımelik ve talimatlara aykırı düşen 
uygulamalara 'karşı Danıştayda açılan davala
rın çoğunluğunun öğrenciler lebine karara bağ
lanmış olmasını, Danıştaya bir kusur olarak 
izafe edilmek hatasına düşülmüştür İd, biz bu 
kararlan bir kusur olarak değil, fertlerin idare 
karşısında haklarını koruyan nitelikte gerçek
ten yargı denetiminim işleyişi olarak takdirle 
karşılamaktayız. 

Danıştayın diğer mühim bir problemi de, 
işlerin çokluğudur. Her ne kadar Danıştay Ka
nunu tadili tasarısı, bir 13 ncü daire ilâvesi ile 
5 ve 12 nci dairelerin işlerini azaltıcı hükümler 
getirmekte ise de, artan iş hacmi muva.eeh.esin-

Işte kuvvetler dengesini sağlayan bu iki 
prensibe hem idarenin hem de Danıştayın sa
dık ve saygılı oluşu halinde bir ihtilâfın mev
cudiyetinden bahsedileni ey eeektir. 

İdare Hukuku müelliflerinin, Devletin gaye 
ve hukukun vasıta oluşu fikrinden hareket ede
rek hukukun, Devletin müessir gücünü ancak 
takviye etm'esi lâzım.geleeeğ,i hiçbir zaman yar
gının kendini doğrudan doğruya idarenin yeri
ne iıkamıe edecek vâsıfta karar vermemesi lâzım-
geldiği konusunda ittifak etmekte oluşlarını 
da gözden uzak tutmamak lâzımg-eİlmektedir. 

Biz, hukuk devleti olmanın temel şartı ola
rak kabul ettiğimiz yargı denetimi görevini ya
pan Yüksek Yargı Kuruluşlumuz Danıştayın 
mümtaz üyelerinden bu davranışı beklemekte 
ve saımjimî olarak ümidetmekteyiz. 
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de bu tedbir Danıştayı sıkışıklıktan kur.taratma-
yacaktır. 

Ancak Sayın Devlet Balkanımızın komisyon
da ifade ettikleri gribi, hazırlıklarının tamam
landıkları mahallî idare mahkemelerinin biran 
önce kurulması ve Danıştay m Yüksek İdare 
Mahkemesi olarak çalışma imkânına kavuştu
rulması ve bu meyanda Danıştaya, idarenin 
yüksek istişare kurulu olaraik da fonksiyonla
rını ifa edeibilme imkânları verilmelidir. 

Danıştaya gelen işlerin çokluğundan bahise-
deıık'en bir küçük misalle sayın üyeleri tenvir 
©tımek istiyorum, Danıştay dava dairelerine 
1970te gelen iş 43 940, çıkan 'iş 35 750, kalan 
iş 36 233, devreden is 28 043'tür. 1972'dc dava 
dairelerine gelen iş adedi 41 812, çıkan iş ade-
li 42 27.1, kalan iş adedi 49 688, devreden iş ade
di 48 705. 1970'te devreden iş adedi 28 bin 
iken, 1972'de devreden iş adedi 48 bine çıkmış. 

'Bu iki yıl içinde devreden işin % 100'e yak
laşan artışı işleri sürünoemıede bırakmakta ve 
geç kalan adalet fayda yerine zarar geitirmek-
te, fertlerin yangı ve idareye güvenini sarsmak
tadır. 

Danıştaya çok iş gelişi biraz da idarenin mu-
rakaibe fonksiyonunun net işlemiediğini telkin 
etmektedar. Normal işleyen bir idareye karışa 
yöneltilen dava adedinin düşüklük göstermesi 
taıbiî olacaktır. 

Tenkid olmamakla beraber bir temenni ola
rak bu vesile ile Sayın Hükümetin de idareyi, 
hizmet yönünden daha silki murakabesi gere
ğine inanmaktayız. 

Danıştayın halen hizmete müsaide-knayan 
bir binada çalışması dikkati çekmektedir. 1972 
yılında tamamlanacak olan Danıştay binasının 
1973 yılı içerisinde her halde tamamlanmasını 
ve hizmetin değeri ile mütenasip şekilde tefriş 
^edilmesini temenni etmekteyiz. 

Bugün Danıştayımız hizmet kadrosu nok
sansız olarak çalışmaktadır. Ancak bir yargı 
mercii olarak her dava dairesinde mutlaka yar
gı usulleri ve ihtisas isteyen hukukî konulanda 
hata yapılmasına mahal bırakılmaıması için en 
az bir mıütelhasısııs hukukçunun bulunmasına dik
kat edilmesini istemekteyiz. 

Anayasamızın öngördüğü uyuşmazlık mah-
kenıelerünin en kısa zamanda hizmette girımıesl-
nıin sağlanmasını dilemekteyiz. 
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ıSaym milletvekilleri, temenni.ve cleşitMleri-
mizi burada tamamlarken, Danıştay bütçesinin 
hazırlanışında Yüksek Danıştay la Maliye Ba
kanlığının mutabakata varmış olduğunu Sayın 
'Maliye Bakanlığı sözcüsünün Bütço - Karma 
[Komisyonunda ifade etmiş olmalarından, hüz-
ınetin önem ve değeri ile mütenasip bir davra
nış olaraik kıvanç duyduğumuzu arz eder Yük
sek Danıştayın mümtaz mensuplarına bütçele
rinin milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce 
Meclise Grubum, ve şahsım adına saygılar su
nar, teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Seydibeyoğhı, buyurun. 

C. H. P. GRUBU ADINA MEHMET SEY
DİBEYOĞLU (Kastamonu) — 'Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Danıştay Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunun görüşlerini bildirmek üzere 
süz almış bulunuyorum. Bu vesile ile Yüce Mec
lisi ve Yüce Danıştayın mümtaz m'ensuplarmı 
grubum ve şahsım adına selâmlamakla sözüme 
haşlamak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Türkıiyemizde Da
nıştay 100 yılı aşkın mazisi ile başlangıçta bir 
istişare ve danışma meclisi olarak kurulmuş ve 
bugün zamanla gelişerek galip vasfı yüksek 
idare mahkemesi olan, ayrıca danışma ve ince
leme vasıflarını da muhafaza eden bir Ana
yasa kuruluşu halini almıştır. 

Anayasamızın 140 neı maddesinde tarif 
edildiği üzere, Danıştay, kanunların başka ida
re mercilerine bırakmadığı konularda ilk derece 
ve genel olaraik üst derece idare mahkemesidir. 
Görevleri ise gerek Anayasamızda, gerekse bu 
Anayasanın gereği olarak çıkarılan 521 sayılı 
Kanunda gösterilmiş, tadat edilmiştir. Bu gö
revlerini şöyle sıralayabiliriz : 

1. İdarî dava ve uyuşmazlıkları görüp çö
zümlemek, 

2. Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun 
tasarıları hakkında düşüncelerini bildirmek, 

3. Tüzük tasarılarını ve imtiyaz, sözleşme 
ve şartlaşmalarını incelemek, 

4. Başbakanlık tarafından gönderiler., her 
türlü işler hakkında mütalâasını bildirmek, 

5. 521 sayılı Danıştay Kanunu ile diğer 
kanunlarda verilen görevleri ifa etmektir. 
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Bakanlar Kurulu, kanun tasarılarının hazır
lanmasında, hukukun üstünlüğünün sağlanması, 
hukuk devleti ilkesindn gerçekleşmesi, Ana
yasa ve diğer kanunlarla çelişkiye düşmemek 
noktalarından hareketle, bu tasarıları Danış-
taya .göndererek düşüncesini alabilir. Ancak 
Ibunda bir zorunluk yoktur; ama alınmasında 
tayin ve tespit edilemeyecek büyüklükte fayda
lar vardır. 

Tatbikatta ekseriyetle hükümetlerin bu yola 
gitmedikleri ıbdr gerçektir. İlgili Bakanlıklar 
kanun tasarılarını kendi bünyelerinde hazır
latmakla yetinmekte, Danıştaya göndererek dü
şüncesini almakta ihmal göstermektedirler. Çok 
zaman alelacele hazırlanan, esaslı bir tetkikten 
geçmeyen tasarılar Meclislerimize sevkolunu-
yor. Gerekçeler yeterli olmuyor, Meclislerde işin 
gereği olmaktan çok siyasî tercihlerin hâkim 
olduğu kanunlar halinde çıkabiliyor. Bunun ne
ticesinde bazan Anayasaya aykırı ve bazan da 
diğer kanunlarla çelişik kanunlar tedvin edil
miş oluyor. Bazan da idare Danıştayın tetkikin
den kaçırmak için, kati kanunî zaruret olma
yan aıhvalde tüzük yerine çok kere yönetmelik 
çıkarma yolunu tercdıh ediyor. Bu haller huku
ka bağlı devlet fikri ile kalbili telif değildir. Bir 
Anayasa kuruluşu olan, görevleri Anayasa ile 
ve ayrımtılları kanunlarla tespit edilmiş bulu
nan Danıştaydan ürkm'e'k, çekinmek için biz 
bir sebep görememekteyiz. Aksdne devam eden, 
gittikçe de yoğunlaşan bu hareket tarzının kim
seye birşey kazandırmayacağını, bu halin de
vamının müesseseyi olduğu kadar, ondan çok 
daha fazla ölçüde, bu yolu seçen iktidarları da 
tahrilbedeceği düşüncesindeyiz. Milletin kayıt
sız ve şartsız olan egemenlik hakkının iktida
rın hakkı sayılması giibd çarpık bir düşüncenin 
mahsulü saymaktayız. 

Murakabeden azade olmak dikensiz gül bah
çesinde bulunmak fikrî hiçjbir iktidara fayda 
getirmemiştir. Getirmeyecektir de. 

Kazaî fonksiyonuna gelince : 
Anayasamız hükmüne göre Danıştay, kanun

ların başka idarî yargı mercilerine bırakmadığı 
konularda ilk derece, ve genel olarak üst de
rece idare mahkemesidir. Bu sıfatla idarî uyuş
mazlıkları ve davaları görmdk ve çözmek göre
vi ile yükümlüdür. Bu görevlerin detayları ve 
nasıl görüleceği 521 sayılı Danıştay Kanunun
da düzenlenmiştir. 

Yine Anayasamızın 114 ncü maddesi hükmü
ne göre idarenin her türlü eylem ve işlemine 
karşı yargı yolu açıktır! 

Bir hukuk devletinde başka türlü olması da 
mümkün değildir. Zdra, iktidarlar ve ona tabi 
olan idare daimi olarak kendi düşüncesini, ey
lemini hâkim kılma eğilimi içindedir ve bunu 
iktidar olmanın tabiî nettıieesi olarak görürler. 
Bu eğilim çok kere haksız tasarruflara ve hu
kuk dışı davranışlara sebefbolaibiim'ektedir. 

Kanunların daima idare lehine yorumu ve 
bunun neticesi meydana gelen eylem ve işlem
ler de bu sonucu doğurabilmektedir. İcra karşı
sında zayıf olan, güçsüz olan bireylerin hakları
nın korunması, keyfî hareketlerin, hukuk dışı 
davranışların önlenmesi zorunluğu daima var
dır. Bunun içindir ki, idarenin her türlü ey
lem ve işlemi yargı denetimine açık tutulmuş
tur. 

Biraz önce arz ettiğimiz üzere Danıştay bu 
konuda iki türlü görev ifa ediyor. Birincisi, ilk 
derece idare mahkemesi olarak gördüğü ve ka
rara bağladığı işler; ikincisi ise, temyiz mercii 
olarak baktığı işler. Kanunlarda ayrı bir idarî 
yarigı mercii gösterilmemiş ise; ilik derece mah
kemesi olarak, idarî işlemler hakkında yetki, 
şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri 
ile kanuna aykırı olduklarından dolayı iptal
leri için menfaatleri haleldar olanlar tarafından 
açılacak «iptal davaları» nı, 

İdarî eylem ve işlemlerden dolayı hakları 
muhtel olanlar tarafından açılacak «tam kaza» 
davalarını, 

Genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için 
aktedilen idarî mukavelelerden dolayı taraflar 
arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, 

İdarî yargı mercileri arasında çıkan görev ve 
yetki uyuşmazlıklarını, 

Adalet mahkemelerinde bakılmakta olan bir 
davada bu dava ile ilgili idarî bir işlemin mâna 
veya şümulünün tâyini hususunda çıkacak uyuş
mazlıkların halli için mahkeme kararı üzerine 
açılacak davaları, doğrudan doğruya ve kesin 
olarak çözümler ve karara bağlar. 

Temyiz mercii olarak da, idarî yargı niier-
cilerinden özel kanunlarına göre kesin ola
rak verilmiş olan ve üst idari yargı merci
leri bulunmayan yargı kararları, Danıştay'ın 
dava dairelerinde veya dava daireleri kurulun
da kesin olarak görülür ve karara bağlar. 
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Her mahkeme gibi Danıştayı da bağımsızlık 
ve tarafsızlık ilkelerinden ayrı mütalâa etmek 
mümkün değildir. Bunun teminatı da Anayasa 
ve Danıştay Kanununda yer alan hükümlerle 
sağlanmıştır. 

İdarî davalarda bir tarafta fertler, diğer ta
rafta idare ve icra bulunduğu, bunun neticesi 
çok kere siyasî iktidarların tasarruflarına mües 
sir kararlar almak zorunda kaldığı cihetle, Da
nıştay icranın ve politikacının boy hedefi olmak
tan kurtulanı amaktadır. Bu itibarla ifa ettiği gö
rev güçtür. 

icranın Danıştaydan şikâyetlerini belli başh 
üç noktada toplamak mümkündür. Bunlardan 
birincisi, Danıştaym vermiş olduğu kararlarla, 
idarenin, icranın takdir hakkına müdahale etti
ği, onu iş göremez, takdir hakkını kullanamaz ha
le getirdiği, 

İkincisi, idare yerine geçecek kararlar verdiği. 

Üçüncüsü ise, sık sık yürütmeyi durdurma 
kararları vererek, idarî tasarruflara müdahale 
ettiği, şeklinde özetlenebilir, 

İdarî tasarrufların maksadı, kamu yararı
dır, bunun dışında bir maksat bir hedef kabule 
şayan olamaz, takdir selâhiyetleri içinde sayıla-

•maz. Bu, kanunlarla düzenlenmiştir. Takdir se-
lâhiyeti idarî tasarrufların diğer unsurları olan 
sebep ve saikte mümkün olur. O da şundan do
ğar: Kanun veya idarenin tasarruflarında kar
şılaşacağı her türlü hal ve vaziyeti kanun çıka
rırken tahmin ve tespit edemeyeceği, bütün ihti
malleri düşünemeyeceği cihetle genel kaideler 
koymakla yetinir. Bütün ayrıntıları kanunda tes
pit etmek mümkün değildir. İşte bu halde, ka
nunda düşünülemeyen hallerin ortaya çıkmasın
da sebep ve saik yönünden bir takdir yetkisi ta
nımıştır. Yoksa idare hukukunda, mutlak mâna
da idarenin takdir hakkı, diye bir yetki bahis 
konusu olamaz. Kanunda sebep ve saik yönün
den açık kapı bırakılmamış öne çıkan durum ka
nun vazıı tarafından önceden düşünülerek ka
nunda tespit edilmiş, idareye takdir alanı bıra
kılmamış ise artık bu yönden dahi takdir yetki
si düşünülemez. 

Bu konuda bir dava açılır. Karar organı olan 
idarî mahkeme kanunî durumu tespit eden bir 
karar vermiş bulunursa, bu idare için lâzimül -
ittiba olur ve takdir yetkisine müdahale olarak 
tavsif edilemez. 

Kanunda açık kapı bırakılmış, yani takdir 
yetkisi tanınmış ise, maksada bakılır, kamu ya
rarına olduğu tespit edilir ise mesele yoktur. Ya
pılan idarî tasarrufta, kamu yararının söz ko
nusu olmadığı, veya kamu yararına aykırı bu
lunduğu yargı organınca tespit edilerek iptali 
cihetine gidilmiş ise burada da takdir yetkisine 
müdaha'le sözkonusu olamayacaktır. 

Bu itibarla idare, tasarruflarında maksat, se
bep ve saik yönünden kanunlara uymak zorun
dadır. Bir konuda kendisine takdir yetkisi ta
nınmasının gereğine inanıyor ve bunu istiyor ise, 
icranın etkenliği yönünden bunu şart sayıyor ise, 
bir kanun tasarısı ile teşriî organa başvurması 
gerekir, ki bunu takdir de tabiî olarak yasama 
organına aittir. Aksi halde keyfî tasarrufları, 
hakların ziyamı önlemek mümkün olmaz. 

İdare yerine geçen kararlar verildiği iddiala
rı da bir yanlış anlamadan doğmaktadır. Zira, 
idarî mahkemenin bu konuda yaptığı, fiilî duru
mu, ihtisas sahipleri marifetiyle tespit ettirmek
ten ibarettir. Meselâ bir öğrenciye hakkı olan not 
noksan verilmiş, bu yüzden hakkı ziyaa uğramış 
ise, mahkeme imtihan evrakını yeminli bilgi sa
hiplerine' tetkik ettirip, hakiki durumu tespit et
mekte ve neticesine göre karar vermektedir. Bu
nun idare yerine geçmekle ne alâkası vardır? 

Yürütmeyi durdurma kararlarına gelince: Bu 
konudaki iddialar Danıştay'da adalet mahkeme
lerinde verilen tedbir kararlarından çok fazla 
nispette yürütmeyi durdurma kararları verildi
ği ve idarî tasarrufların bu yolla etkisiz hale ge
tirildiği, icranın elinin kolunun bağlandığı sure-
tindedir. 

Bir defa, adalet mahkemeleri ile yapılan mu
kayese yanlıştır. Zira, bu mahkemelerde deliller 
çok defa önceden tam açıklıkla ortaya konama-
makta, duruşma sonunda taayyün etmektedir. 
Kat'i deliller mevcut ise ve geriye bırakılmakta 
büyük sakınca doğacaksa hukuk mahkemelerin
de de başlangıçta dava sonuna kadar devam et
mek üzere ihtiyatî tedbir kararları verilebilmek 
tedir. 

İdarî davalarda ise, yürütmenin durdurul
ması ve neticede iptali istenen konular çok kere 
somut hale gelmiş, idarece kararlaştırılarak ilgi
lisine tebliğ edilmiş, müspit evrakı dosyalarında 
mevcut ve dosya üzerinde yapılacak tetkikatla 
aşağı yukarı meseleyi tespit etmek olanağı buhı-
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nan mevzulardır. Bu konuda Danıştayca yürüt
me durdurulmaz ise neticede verilecek iptal ka
rarının infaz olanağı kalmaz. Tazminat veririm 
düşüncesi de şalısın hukuku yönünden tatmin
kâr bir yol değildir. 

Telâfisi imkânsız sonuçların önlenmesi yö
nünden yürütmenin durdurulması müessesesi zo
runludur. Kaldı ki, hukuk davalarında, tedbir ka
rarı yüzünden bir zarar doğmuş ise, bunu davayı 
kaybeden taraf çeker. Fakat, idarî tasarrufta böy
le değildir. Tazminat haksız tasarrufta bulunan 
kişi tarafından değil, Devlet tarafından karşı
landığı ve başkaca bir müeyyidesi de bulunmadı
ğı için keyfî ve haksız hareketler çok daha fazla 
olabilmektedir. Devletin bu yüzden ağır zarar
lara uğratılmaması gerektiğinde de şüphe yok
tur. Bu itibarla, yapılan isnat ve ithamlar ve 
eleştiriler genellikle haksızdır. İcranın, iptal ve 
yürütmenin durdurulması kararlarını uygulama
da ve savsaklamada gösterdiği ihmalkârlığın da 
ötesinde kasıtlı hareketleri de görmemezlik ede
meyiz. Mahkeme kararlarına uyulması Anayasa 
emridir ve bu konuda icranın takdir yetkisi ola
maz. Tazminat ödeme yolu kararın aynen yeri
ne getirilmesine maddî imkân bulunmayan ah
val için konulmuş istisnaî bir yoldur. İcranın bu 
kabil savsaklamalardan ciddiyetle kaçınması ge
rektiğini hatırlatmayı, hükümetlerin dikkat na
zarlarını çekmeyi bir görev sayıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Danıştaydan bir de vatandaşın şikâyeti var

dır. O da davaların çok uzaması ve bir türilü ne-
t'iceleusrnıemesidir. Danıştaya açılan davalar, 
yıldan yıla arıttığı gi'bi, bir yıldan ertesi yıla 
devreden işler de çoğalmaktadır. Mukayeseli 
bir tetkik bunu açıkça gösteriyor. Hem açı
lan dava adedi hem de yıldan yıla devreden 
dosya adedi artmıaktadiT. Bu artışı sadece nüfus 
artışıyle izah. etmek mümkün değildir. Bunda 
toplumun geçirdiği sosyal, ekonomik, malî, ti
carî bunalımım, tatminsizliğin ve huzursuzlu
ğun büyük etkileri olduğu da şüphesizdir. 

İktidarların kifayetsizliği, beceriksizliği, 
yaptığı tasarrufların keyfiliği de, hukuk dışı 
oluşu da ayrı bir etkendir. Gelen dava ve idarî 
işlerin karşısında çıkan işlerin çoğalmış olma
sına rağmen yıldan yıla devrin artması da ta
biidir ve matematikseldir. Aynı 'kadronun değiş
mediğine, daire adedi de artmadığına göre, 

mevcut kadro ile daha fazlasının yapılması da 
mümkün değiiMifo*. Bu eksikliği Damştaym sır
tına yüklemek olanağı da yoktur. Meclisleri
mizde bulunan bir kanun tasarısı ite yeni bir 
dava teşkili ve ayrıca ihtiyaca göre mürettep 
daireler kurulması öngörülm'eikite ise de, bu da 
kâfi bir tedbir olamaz. Köklü ve meseleyi ba
şından alan tedbirlerin getirilmesi zarunetine 
işaret etmıek isterim. Evvelemirde rahat çalış
ma olanağının, huzur içinde işgörme imkânının 
sağılanımıası yüce mahkemenin sıkışıklıktan kur
tulması için 1968 yılından beri bir türlü iknıal 
edil'emiByen Danıştay hizmet binasının biran ön
ce bitirilmesi gerekmektedir. 

Meclislerimize intikal etmiş bulunan allt de
rece idare mahkemelerinin, yani bölge idare 
mahkemelerinin kurulmasını Öngören kanunun 
(maksada en uygun ve ihtiyacı karşılayacak bir 
şekilde öncelikle çıkarılması bir zorumluktur. 
Bu suretle adaletin kısa zamanda ve ucuz bir şe
kilde gerçekleşmesi, müessiriyetin sağl anırması 
olanağı yaratılmalıdır. Danıştay, üst derece bir 
idare mahkemesi, bir içtihat mıahkemıesi haline 
getirilmelidir. Bundan da önce hükümetler ve 
siyasî partilerimiz Anayasa kuruluşla.rını karşı
larına alarak, onları tahribetmıe düşünce ve he
veslerinden kendilerini kurtanmaladır'lar. 

Çünkü, hükümetler ve siyasî partilerimiz be-
ğenseler de beğenmeseler de bu ıkuruluşlar Ana
yasanın kendilerime sağladığı teminata dayana
rak ve bağıımisızlık ilkesi altında Anayasanın 
ve kanunların kıendiilerine tevdi ettiği görevleri 
halk b'ildiikleri yolda ifaya devam edeceklerdir. 
Bunun ötesindeki gayretler boşunadır. Danışıta-
yı, icranm bıir peyki haline getirme düşüncele
ri iflâsa maihıkûmidur. 

Sayın mlilletvefkilleri; 
Bir konuya daha değinerek sözlerimi bitir

mek istiyorum. Yüksek malûmları olduğu üzere, 
1971 yılında Anayasada yapılan değişiMiikler 
ararnııda DanışStaym kuruluşunu,, görev ve yet
kilerini tayin ve tespit eden hükümlerde de bâ
zı değişiklikler yapılmıştır. Bu arada secini 
usullerinde değişiklik yapıldığı gibi asker kişi
lerle ilgili eylem ve işlemlerin yargı denetıimi 
için askerî yüksek idare mahkemesinin kuruil-
ımıası ve bu mahkemenin kuruluş, işleyiş ve yar
gılanma usulleri, Başkan ve üyelerinin atanma
ları, disiplin ve özlük işlerinin de hâıkimilik te-
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ıminatı ve askerlik Mzmetlerinin gereklerine 
göre kanım hlükmü ile düzenleneceği hükmü ge
tirilmiş ve bu kanun da çıkarılarak Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi kurulmuştur. Bu suretle, 
Anayasanın eşitlik ilkesinin bozulmuş olmasın
dan ve yargı bağımsızlığının zedelenmesinden 
başka bir fayda sağlandığı kanısında değiliz. 
Üstelik, asker şahıslarla ilgili bu kabil işlerin 
adı geçen mahkeme kuruluncaya kadar gecik
mesine sebebiyet verilmiştir. Diğer taraftan yi
ne Anayasamızın 114 ncü maddesine eklenen 
2 nci fıkra ile (yargı yetkisi yürütme görevi
nin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uy
gun olarak yerine getirilmesini sınırlayacak 
-tarzda kullanılamaz. idarî eylem ve işlem nite
liğinde yargı kararı verilemez.) Hükmü eklen
miştir ki, bunun da Anayasayı tahripten öte 
âmeli bir fayda sağladığı ve sağlayacağı kanı
sında değiliz. 

Her gün /millî iradeden bahseden, egemenli
ğin kayıtsız şartsız millette olduğu gerçeğini 
tekrar edenlerin milletin kendilerine vermediği 
Anayasayı değiştirme yetkisini, olağanüstü şart
ların getirdiği fırsatlardan istifadeye kalkışma
larını da milllî iradeye saygısızlığın bir örneği 
olarak işaret etmek isterim. Çünkü bu yetki .mil-
letçe kendilerine verilmemiştir; bu, hakkın ve 
fırsatın suiistimalidir. 

Esasen, yüksek Danıştayın da daha önce 
verdiği iptal ve yürütmenin durdurulmadı ka-
rarlannm da bundan farklı bir işleme taîbi tu
tulduğu, yürütme görevinin kanunlarda göste
rilen esaslara uygun olarak ifasına mâni karar
lar verildiği kanısında bulunmuyoruz. 

İSon değişiklikler arasında yine idari yargı 
konusunda Hükümetçe yeni teklifler getirilmek 
istenmişse de, daha geçen yıl yapılan değişik
liklerin gerekleri ifa edilmediği ve partilera-
rası komisyon bu teşebbüsün yersizliğine kani 
olduğu için buna imkân vermemiştir. Bunu şük
ranla kaydedecek bir husus olarak belirtmek is
terimi. 

Bu düşüncelerle, Danıştay Bütçesinin Yüce 
Türk, Milletinıe ve Danıştayın değerli mensup
larına hayırlı ve uğurlu ölmiasını diler, Yüce 
Meclisi ve Danıştayın değerli mensuplarını 
şahsım ve Grubum adına saygıyle selâmlarım. 

(C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Tombuşf.. Yok. 

18 . 2 . 1973 O : 2 

Cumhuriyetçi Parti Grubu adına Sayın Ce
lâl Sungur, buyurun. 

C. P. GRUBU ADINA CELÂL AHMET 
SUNGUR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekili arkadaşlarım; 

Danıştay Başkanlığı 1973 yılı Bütçesi mü
nasebetiyle huzurunuzda söz almış bulunuyo
rum. Sizlere, bu güzide anayasal kuruluş hak
kında Cumhuriyetçi Parti Grubunun görüşleri
ni arz edeceğim. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere Danış. 
tay, önce Şûrayı Devlet adiyle, 1 Nisan 1868 ta
rihli fermanla Divanı Ahfkâmı Adliye müessese
si ile birlikte kurulmuş ve 10 Mayıs 1868 tari
hinde de fiilen açılmış ve işe başlamıştı. Bu gü
zide kuruluş, evolüsyonunu gittikçe artırarak 
31 . 12 . 1964 tarih ve 521 sayılı Kanunla bu
günkü durumuna gelmiştir. 20 Eylül 1971 ta
rih ve 1488 sayılı Kanunla yapılan Anayasa 
değişikliği ile de 1961 Anayasasının Danıştay la 
ilgili 114 ve 140 ncı maddeleri değiştirilmiş, ye
ni esaslar konmuştur. 

Bu değişiklikten sonra da idare, kendi ey
lem ve işlemlerinden dolayı yargı denetimine 
tabidir. Bu suretle yapılan değişiklikteki mak
sat ve murat, devlet ve millet haaytımızda za
man içinde hâsıl olan ihtiyaçlara daha verimli 
ve kifayetli cevap vermek esasına matuftur. 

Eskisi gibi idare, kendi eylem ve işlemlerin
den dolayı husule gelen zararı ödemekle yü
kümlüdür. Bu fıkrada dikkati çekmek isteriz; 
sözü edilen fıkra yanlış anlaşıllmamalıdır. İda
renin tazminat ödemekle her meselenin içinden 
çıkabileceği anlamına asla gelmemelidir. Bu 
hükümden maksat, idarenin kasdı dışında ve 
"telâfisi mümkün olmayan halin vukuunda husu
le gelen zararı ödemesine imkân veren istisnaî 
ibir yolu açık tutmaktır. 

Anayasadaki fikre göre de, bizim Cumhuri
yetçi Parti; Grubu olarak benimseyip tasvibimi
zle göre de, aslolan idarenin Danıştaydan sâdır 
otlan kararları, hiçbir sebep veya mazeret ileri 
sürmeksizin yerine getirmesidir. Yakın tarihi
mizde taifcbik edilmeyen Danıştay kararları ve 
bu kararlara rağmen hiçbir iş ve görev veril
meden veya görevine iade edilmeden maaşları 
ödenen yüksek Devlet .memurlarının hali siya
sal hayatunuzda sökülüp atılamayan birer leke 
olarak mevcudiyetini daima muhafaza edecek 
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ve demokrasi tarihinde kötü örnekler olarak 
daima hatırlanacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; Anayasamızın 
140 ncı maddesinde kanunların, başka idarî 
yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk 
derece ve genel olarak üst derece mahkemıi'esi 
olarak yer alan Danıştayın görevlerinin şöylece 
belirtildiğini tespit (etmekteyiz : «Danıştay ida
rî uyuşmazlıkları görmek ve çözümlemek, Ba
kanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları 
hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük (tasarı
larını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini 
incelemelk ve kanunla gösterilen işleri yapmak
la görevli ve yetkilidir.» 

Bayın milletvekilleri; mıoderıı hukuk devle
tinde doğal şart kanun hâkimiyetidir. Kanun
ların hâkim olmadığı biiNmıemlekette hukuk dev
letinden bahsetmek abes ve gülünç olur. Ka
nun (hâkimiyeti ise, yasaların herkes için eşit 
uygulanması ve kanun yollarının vatandaşlara 
açık bulunması anlamına gelmektedir. Elimiz
deki 1961 Anayasamız idarenin işlem ve eylem
lerini denetlemek ve kanun yollunu açık tut
mak maksadıyle güzide müessesemiz olan Da-
nıştaya özel bir öne'ııiı vermiştir. Anayasamızla 
bir hukuk devleti olan Türk Devletinin idarî 
sahada hukuka bağlılığını bir anayasa müesse
sesi olan Danıştayı kabul edip, anayasal bir 
kuruluş olarak kabul edip kararlarına saygılı 
olunmayı gerekli görmekle çok isabetli bir yol 
tutulmuştur. Aksi takdirde idarenin işlem ve 
eylemlerini keyfilikten kurtarmanın teminatı 
bulunamazdı. Halbuki, Anayasamızın 2 noi 
.maddesi şu ifadesiyle modern hukuk devletin
de Danıştayı anayasal bir kuruluş olarak mev
cut bulundurmayı icabettiılmıektedir. 

Anayasa madde 2 : «Türkiye Cumhuriye
t i insan haklarına ve başlangıçta belirtilen te-
imiel ilkelere dayanan millî, demokratik, lâik ve 
sosyal bir hukuk devletidir.»1 Konuşmamızın 
başlangıç kısmında Danıştayın görevlerinden 
bahsederken bir husus belki açıkça belirtilme
miş olabilir; o da bu anayasal kurulluşa Bakan
lar Kurulunca istişarî .mahiyette bir görevin de 
verilmiş olmasıdır. Bu da çok önemli bir husus
tur. Anayasa bu istişareyi Anayasa Mahkeme
sine vermeyip Danıştaya veıimiş bulunmakta
dır. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Danış
taya müracaat edilerek açılan davaların sene-

J lercc neticelendirilip karara bağlanamaması 
I mağdur durumda bulunan hak sahiplerinin sız

lanmalarına seböboimaktadır. Zamanında elde 
edilemeyen hakların uzun süreler geçtikten son
ra anlamı ve değeri kalmamaktadır. Hemen 
hakkaniyetle de şunu tespit ve teslim edelim; 
Danıştay iş çokluğundan işjlere yetişömtenıekte-
dir. Danıştay Anayasanın kendisine verdiği bu 
göreyleri : 

•1. Danıştay Genel Kurulu,, 
2. idarî Daireler Kurulu, 
3. Dava Daireleri Kurulu, 
4. İçtihatları Birleştirme Kurulu, 
5. 9 ü idarî davalara ve 3'ü de idarî işlere 

bakan 12 daire ile ifa etmektedir. 
İstatistikleri tetkik ettiğimizde çıkan işle

rin gittikçe artmasına rağmen gelen işlerdeki 
artışın daha da çokluğu birikme ve gecikme
lere sebebolimaktadır. Bu hususta Danıştaya bir 
kusur atfetmeye imkân yoktur. Danıştayın iş 
hacminde yıldan yıla görülen bu artışın karşı
lanabilmesi ve Anayasanın 140 ncı maddesinde 
belirtildiği üzere üst derece idare mahkemesi
nin yerine getirilebikıi'esi için Danıştayca hazır
lanan ve hükümetçe de bir reform tasarısı ola
rak nitelendirilip Türkiye Büyük Millet Mecli-

I sime 5 . 5 . 1972 tarihinde sevk .edilen ve halen 
Millet Meclisinde bulunan İdare mahkemeleri 
kanun tasarısı biran önce kanunlaştırılmıalıdır. 
Danıştayın 1961 Anayasasının 140 ncı madde
sindeki değişikliğinden sonra Başkan ve Başıka-

I nunsözcüsünün Danıştayın kendi üyeleri arasın -
dan seçilmesini de isabetli bulduğumuzu belirt
mek isteriz. 

Keza görev sürelerinin 4 yıl olarak saptan
ması, süresi bitenlerin yeniden seçilebileeekleri 
hususunun da bulunması isabetli olmuştur. As
ker kişilerle ilgili yargı denetiminin. Askerî Yük
sek İdare Mahkemesine verilmiesi ve Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerinin 
de hâkimlik teminatı ailtma alınacağının hükme 
bağlanması da doğru bir yol olmuştur. 

(Sayın milletvekilleri, bâzı çevrelerce bilhas
sa hukuk dışı eylemleri tasvibedilmeyip aleyh
lerinde kararlar çıkan çevrelerce kararları ten-

I kide uğrayan bu değerli anayasal müeissesiımizin 
mevcudiyetine, ve modern hukuk devleti olan 
Devletimizde değerine Cumhuriyetçi Parti ola-

I rak inanıyor ve kararlarına saygı duyuyoruz 
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ve dünkü, bugünkü ve gelecekteki icranın da 
bu anayasal kuruluş kararlarına saygılı olma
sını talebediyoruz. 

Danıştay kararları hiçbir surette tatbikten 
alıkonulmamalıdır. Tekerleme haline getirilmiş 
bir kaç cümlenin Danıştay müessesesinin yıp-
ratılmasma Cumhuriyetçi Parti G-ruibu olarak 
asla razı olmadığımızı belirtmcik ve zabıtlara 
geçirtmek isteriz. Her Danıştay kararının, mut
laka tevile kaçmaya çalışılmadan tatbik edil
mesi i'caibottiğıi kanısında olduğumuzu açık ve 
scçik cı]aı-ak. be 1 i rtmek isteriz. 

Aziz arkadaşlarım, bu kadar büyük ve önem
li işlem beklediğimiz bu çok değerli anayasal 
kuruluşumuzu apartman köşelerinde çalışmaya 
mahkûm etmemeliyiz. Danıştay m binası hükü
metçe biran önce bitirilmelidir. Plânlamaca ya
tınım ödeneğinde kısıntı yapılmasını tasvibet-
mıiyoruz. Keza Maliye Bakanlığınca aylıklar 
bölümünden ve buna paralel olarak emekli ke
seneği bölümünden yapılan tenkis davranışları
nın da Grupumuzca tasvibedilmediğini belirt
mek (isteriz. 

Bilhassa tedavi ve ölüm giderlerinde konu
lan noksan ödenek asla olumlu karşılayamaya
cağımız bir husustur. Hizmet içi eğitim ödene
ğinden hiçbir fedakârlık yapılmadan (R) fo.r-
rmiülü ihtiyaca cevap verecek hale getirilme
lidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Danış
tay Başkanlığının 1973 yılı Bütçesi tasarruf 
zihniyetinin de ötesinde kısıntılarla hazırlan
mıştır. Halbuki Maliye Bakanlığınca böyle 
anayasal kuruluşlara karşı hiç değilse realite
nin icabettirdiği ödenekler ayrılmalı idi. Büt
çedeki ödenekleri yukarıda arz ettiğim husus
ları ile yetersiz bulmakta olduğumuzu belirte
rek hiç değilse yıl içinde ek ödeneklerle bu kıy
metli anayasal kuruluşumuzun ihtiyaçlarının 
'hükümetçe karşılanmasını temenni ederiz. 

Danıştay]n 1973 bütçesinin millet ve mıem» 
leketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
eder, Cumhuriyetçi Parti Grubu adına Yüce 
Meclise saygılar sunarız. 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmefer bit
miştir. 

Sayın Akova, Sayın Yazıcıoğlu, Sayın Yeni-
pmar?.. Yo'klar. Başfeaca bütçe üzerinde görüş
mek isteyen sayın üye yok. 

Sayın Devlet Bakanı İsmail Arar buyurunuz 
efendim. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAK (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Yüksek Heyetiniz bir karar alarak programın
da yer alan akşam yemeği tatilini kaldırdı ve 
Danıştay Bütçesi bitene kadar çalışmaya karar 
verdi. Bu itibarla uzun bir çalışma gününün 
sonunda ziyadesiyle yorgun olduğumuz şu anda 
uzun. bir konuşma yapmak idraksizliğine .düşe
cek değilim'. 

E'saseri 'konuşan bütün sayın hatipler Yüik-
sok İdare Mahkememiz olan Danıştaynı Türk 
idare sistemi içindeki yerini muhafaza etmesi 
ve buna hepimizin riayet etmesi lâzım gelen 
yüksek yerini övücü sözlerle ifade 'ettiler; ken
dilerine sadece, bu övücü sözlerinden dolayı te
şekkür borçluyum.. Bunu Danıştaym güzide 
mensupları adına sizlere arz ederim. 

Anayasalınızın, bütçenin göriüşıülmesiyle ilgi
li olarak getirdiği prosedür içinde, esasen bu
raya getirilmiş olan konular daha önce Karma 
Bütçe ve Plân Komisyonunda, sonra Cu.mlhuri-
yet (Senatosunda ve nihayet şimdi yüksek huzu
runuzda sayın milletvekilleri tarafından defaat-
lc ortaya getirilmiş konulardır. Tahmin ediyo
rum ve Yüce Heyetiniz ne de kamuoyu tarafın
dan bunların bilinmeyen tarafı da kalmamıştır. 
Şöyle ki : 

Danıştay da ,gıen>eıl olarak işlerin çokluğun
dan şikâyet ediliyor ve buna bir çare olarak 
!bölge idare mahkemeleri kanunu tasarısının bir 
an önce kanunlaşması arzusu izhar ediliyor. Bu 
tasarı hükümetçe Parlâmentoya takdim! edil
miştir ve bir Geçici Komisyona havalesi de ka
bul edilmiştir. Bu geçici Komisyon çalışmaları
na başlamıştır. Bizim de hükümet olarak bütün 
temennimiz, bu tasarıyı yakından takibederek 
Danıştaym yükünü hafifletecek, ayrıca vatan
daşlara büyük ölçüde kolaylık sağlayacak bu 
bölge idare mahkemeleri kanunu tasarısının 
çıkmasıdır. 

Tabiî Danışıtaydaki işlerin azalmasını (sadece 
bu bölge idare mahkemelerinin kurulmasına 
bağlamaık doğru ve gerçekçi bir görüş olmaz. 
Bütün bürokrasi mekanizmasının daha büyük 
bir sorumluluk duygusu içinde çalışması ve her' 
türlü ihtilâfları Danıştaya göndermieyen bir tu
tum içinde olması da ayrıca önemlidir. Bunun 
için de gerekli tedbirler alma çaktır. 
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Bina meselesinden söz edildi. Danıştayın bu-
•gün işigal ettiği bina gerçekten böyle bir Yük
sek İdare Ma!hkemesine yakışır nitelikte değil
dir. Ama geçici bir süre için oraya girmiştir 
Danıştay. Bina yapılmaktadır. Sayın Bayındır
lık Bakanının, bu bütçeden evvel kendisine sor
duğumda bana kesinlikle ifade ettiğine göre, 
binanın Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümüne ka
dar yietiştirileceğini, belki döşeme bakımından 
(bâzı sıkıntıların olacağını ifade etmişlerdir. 

Bir sayın arkadaşımız da «Danıştayı icra
nın emri altında bir kuruluş haline getirmek ça
bası beyhudedir, Danıştaya hiç danışmadan di
kensiz bir gül bahçesi yaratmak çabaları da 
keza sonuç vermeyecektir,» gibi, aslında doğru 
•olan giörüşler ifade etti. Fakat Hükümetimizin 
esasen ne böyle hir niyeti ne de böyle bir ça-
İbası olmadığı için, bu yerinde temennilerin mu
hatabı olarak da kendimizi addetmiyorum. 

Bu vesile ile arz ledebileceğim, tereddütleri 
izale edici mahiyette cevaplarım bunlardan iba
rettir. 

Yapılmış olan eleştiri ve temennilere Danış
tayın güzide mensupları adına tekrar teşekkür 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Bütçe üzerinde başkaca görü
şecek sayın milletvekili? Yok. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Başkanlığı Bütçesi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 791 021 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 14 982 113 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yargı 21 901 155 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Danışma ve inceleme 3 344 970 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kahul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarında dağı
tılmayan transferler 210 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Danıştay Bütçesinin kabulü 
(Meclisimizce tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 
Bütçenin Danıştay mensuplarına ve Türk Mil
letine hayırlı olmasını temenni ederim. 

iG-enel Kurulun ittihaz etmiş olduğu karar 
veçhile çalışma programımız sona ermiş bu
lunmaktadır. 

19 Şubat 1973 Pazartesi günü saat 9,00'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20,45 

>j^e-« 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

IH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/734; Cumhuriyet Senatosu 1/124) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 844; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Btüçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/749; Cumhuriyet Sena
tosu 1/125) (Millet Meclisi S. Sayısı : 824; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 168) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 3. — Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/735: Cumhuriyet Senatosu 
1/131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 826; Cumhu

riyet Senatosu S. Sayısı : 176 (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

IX 4. — Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet • Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/740; Cumhuriyet Senatosu 
1/130) (Millet Meclisi S. Sayısı : 834; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 180) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 5. — İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başaknlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/743; Cumhuriyet Senatosu 1/128) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 843; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/744; Cumhuriyet Se
natosu 1/129) (Millet Meclisi S. Sayısı : 825; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 182) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 7. — Hacettepe üniversitesi 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/741; Cumhuriyet Senato
su 1/132) (Millet Meclisi S. Sayısı : 832; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 177) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 8. — İktisadî ve Ticarî İlimler Adademi-
leri 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/745; Cum-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. (Devamı arkada) 
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huriyet Senatosu 1/133) (Millet Meclisi S Sa
yısı : 833; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 183) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973), 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/746; Cumhuriyet Sena
tosu 1/126) (Millet Meclisi S. Sayısı : 828; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 172 (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve. 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/742; 
Cumhuriyet Senatosu 1/127) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 829; C. Senatosu S. Sayısı : 171) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/748; Cumhuriyet Senato
su 1/139) (Millet Meclisi S. Sayısı : 823; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 174) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi. 1/739; 
Cumhuriyet Senatosu 1/136) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 837; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
170) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 13. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum-" 
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/737; 
Cumhuriyet Senatosu 1/135) (Millet Meclisi S. 

Sayısı : 835; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
179) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 14. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/738; Cumhuriyet Sena
tosu 1/137) (Millet Meclisi S. Sayısı : 831; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 169) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereler 
ri (Millet Meclisi 1/750; Cumhuriyet Senatosu 
1/138) (Millet Meclisi S, Sayısı : 836; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 197.3) 

X 16. — Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/747; Cumhuriyet Senato
su 1/140) (Millet Meclisi S. Sayısı : 827; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 173) (Dağıtmata-
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 17. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/736; Cumhuri
yet Senatosu 1/134) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
830; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 178) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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