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MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

90 ncı Birleşim 

30 .5 . 1974 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — Geçen tutanak özeti 539 

II. — Gelen kâğıtlar 15410 
III. — Görüşülen âşler 540,637 

1. — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısının reddedildi
ğine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/65; C. Senatosu : 
1/243) (M. Meclisi S. Sayısı : 51; C. Sena
tosu S. -Sayısı : 33(2) 1540:568,I568:6ll3,ı6l3 :634, 

637 .€45,72:7:730 
IV. — Oylaması yapılacak dşler 635 
1. — Toprak ve Tarım Reformu Müs

teşarlığı 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/67; C. Senatosu : 1/245) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 33; C. Senatosu S. Sayısı : 
334) '635,691:654 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar-

Sayfa 
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/66; 
C. Senatosu : 1/244) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 32; C. Senatosu S. Sayısı : 333) 635, 

055 :>658 
3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 

1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/76; C. Senatosu : 1/254) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 42; C. Senatosu S. Sayısı : 343) ,636, 

659:662 
4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/77; C. Senatosu : 1/256) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 43; C. Senatosu S. Sa
yısı : 344) 635,663 r666 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
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Sayfa 
Bütçe K a m u m tasarısı ve Bütçe Karına 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanl ıklar ı tezkereleri (M. Meclisi : 1/78; 
C. Senatosu : 1/250) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 44; C. Senatosu S. Sayısı : 345)63,5,667:670 

(i. — Devlet Üre tme Çiftlikleri Genel 
Müdür lüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dai r Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe K a r 
ma Komisyonu başkanl ıklar ı tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/79; C. Cenatosu : 1/257) 
('M. Meclisi S. Sayısı : 45 ; C. Senatosu S. 
Sayısı : 346) -C^lo, C>T 1 :'674 

7. — Devlet Bava Meydanlar ı İşletmesi 
Genel Müdür lüğü "1974 yılı Bütçe Kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dai r Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanl ıklar ı tezkere
leri (M. Meclisi: 1/80; C. Senatosu :1/258) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 46 ; C. Senatosu S. 
Sayısı : 347) 635,675:678 

8. — Ankara ünivers i tes i 1974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri . (M. Meclisi : 1/68; C. 
Senatosu : 1/246) (M. Meclisi S. Sayısı : 
34; C. Senatosu S. Sayısı : 335) 635, 679:682 

9. — B<..;e Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanl ık lar ı 
tezkereleri ( M Meclisi : 1/69; C. Sena
tosu : 1/247) (M. Meclisi S. Sayısı : 35 ; C. 
Senatosu S. Sayısı : 336) 635, 683:686 

10. — İstanbul Üniversi tesi 1974 yılı 
Bütçe K a n u n u tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna, dai r Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma. Komisyonu Baş
kanl ık lar ı tezkereleri (M. Meclisi : "1/70; 
C. Senatosu : 1/248) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 36; C. Senatosu S. Sayısı : 337)635,678:690 

11. — İstanbul Teknik' Üniversi tesi 
1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanl ıklar ı tezkereleri (Al. Meclisi : 
1 /71; C. Senatosu : 1/249) (M. Meclisi S. 
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' ^J*-' Sayfa 
Sayısı : 37; C. Senatosu S. Sayısı : 338) 635, 

691:694 
12. — Hacet tepe Üniversi tesi 1974 yılı 

Bütçe K a n u n u tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhur iye t Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanl ıklar ı tezkereler i (M. Meclisi : 1/72; 
C. Senatosu : 1/250) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 38; C. Senatosu S. Sayısı : 339)635,695:698 

13. — İkt isadî ve Ticarî İl imler Akade
mileri 1974 yılı Bütçe K a n u n u tasarısı ve 
Bütçe1 Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhur iye t Senatosu ve Bütçe Ka rma Ko
misyonu başkanl ık lar ı tezkereler i (M. Mec
lisi : 1/73; C. Senatosu : 1/251) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 39; C. Senatosu S. Sayı
sı : 340) 635, 699:702 

14. — Çukurova Üniversi tesi 1974 yılı 
Bütçe K a n u n u tasarısı ve Bütçe Karma 

• Komisyonu raporuna dai r Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanl ıklar ı tezkereleri (M. Meclisi : 1/74; 
C. Senatosu : 1/252) (M. Meclisi S. Sayı
sı :40; C. Senatosu S. Sayısı : 341) 635, 

703 :706 
15. — Diyarbak ı r Üniversi tesi 1974 yılı 

Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dai r Cumhur iye t Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanl ıklar ı tezkereler i (M. Meclisi : 1/75; 
C. Senatosu : 1/253) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 41 ; C. Senatosu S. Sayısı : 342) 635: 636, 

707:710 
I.G. — Devlet Su İşleri Genel Müdür

lüğü 1974 yılı Bütçe K a n u n tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanl ıklar ı tezkereler i (M. 
Meclisi : 1/81; C. Senatosu : 1/259) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47 ; C. Senatosu S. Sa
yısı : 3,48) 636,711:714 

17. — Petrol İşleri Genel Müdür lüğü 
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanl ıklar ı tezkereleri (M. Meclisi : 
1/82; C. Senatosu : 1/260) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 48 ; C. Senatosu S. Sayısı : 349) 636, 

715:718 

538 — 
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Sayfa 

30 . 5 . 1974 

İS. — Orman (Jenel .Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu -raporu ile Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/8:5; 
<\ Senatosu : 1/201) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 4!); C. Senatosu S. Sayısı : 350) 636,719:722 

lî). — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1974 yılı I>üt<;o Kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve 'Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : ' l / 84 ; C. Senatosu : 1/262) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 
351) 636, 723:726 

V. — Seçimler 640 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bu

lunan 2 asıl ve 1 yedek üyelik için yapıla
cak seçime dair Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulan Karma Komisyon ra
poru ve aday listesi (3/173) (S, Sayısı : 
57) 646:647 

Sayfa 
647 
647 

VI. — ıSörtuPJair ve ıdevteuplair 
A) Yazılı sorular ve cevapları 
1. — Nevşehir Milletvekili Ragıp üner'-

in, Nevşehir'de yüksek lisan okulu açılma
sına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başba
kan adına Millî Eğitim Bakanı Mustafa 
Üstündağ'ın yazılı cevabı (7/138) 647:648 

2. — Nevşehir Milletvekili liagrp Üner'-
in, Nevşehir'de televizyon yansıtıcı cihazı 
kurulmasına ilişkin sorusu ve Başbakan Bü
lent Ecevit'in yazılı cevabı (7/139) 648:649 

3. — tzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
213 sayılı Vergi lTsul Kanununa 215 sayılı 
Kanunla eklenen geçici 11 nri maddeye iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı ve Maliye Bakan Vekili Cahit Kay-
ra'nın yazılı cevabı (7/147) 649 

4. —' Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
lıan'ın, Balıkesir Kâğıt Fabrikası projesine 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Abdülkerim Doğru'nun "yazılı cevabı 
(7/151) 649:650 

t>9<t 

I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu Birleşimde. 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ('1/65; S. Sayısı : 51) 
üzerindeki görüşmelere devanı olunarak'; 

(îelir bütçesi ve 
1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısının madde

leri kabul, olundu. 

Danışına Kurulunun ; 

Anayasa Mahkemesine Millet Meclisince se
çilecek'üye seçimlerinin bütçe oylamalarıyle 
birlikte yapılması ve 

Bütçe görüşmelerinin bitiminden sonra (<e-
ıı-el Kurul çalışmalarında Salı ve Çarşamba yün

leri, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerinin 
diğer işlere takdimen ve öncelikle görüşülme
sine dair önerisi kabul edildi. 

30 Mayıs 1974 Perşembe günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat "17,10 Yİ a son 
verildi. 

Başkan 
Başkan vekil i 

Kemal Ziya öztürk 

Divan -üyesi 
Erzurum 

Zehıîi Yaylalı 

Divan Üresi 
îçel ' 

Oval Mavioğiu 

Divan Üyesi 
Yozgat 

tlh ami ('etin 

— 539 
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II. — GELEN KAĞITLAR 

30 .5 .1974 P©r§fianlbe 

Tasarılar 
1. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk 

Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı (1/140) (Adalet 
Komisyonuna) 

2. — Deniz hukuku ile ilgili yetki kanunu 
tasarısı (1/141) (Adalet ve Dışişleri komisyon
larına.) 

3. — Devlet Denizcilik Akademisi kanunu 
tasarısı (1/142) (Millî Eğitim, Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyon
larına) 

4. — Hayvan sağlığı ve zabıtası kanunu ta
sarısı (1/143) (Adalet, İçişleri, Tarım, Orman 
ve Köy İşleri ve Plan komisyonlarına) 

5. Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sı
rasında Korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi-

1. —• 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısının reddedildiğine dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/65; 
C. Senatosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sayısı : 51) 
(1) 

(1) 51 S. sayılı basmayazı 17 . 5 . 1974 tarih
li 77 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

nin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin 
kanun tasarısı (1/144) (Dışişleri Komisyonuna) 

6. — Sivil Havacılık Güvenliğine karşı ka
nun dışı eylemlerin önlenmesine ilişkin 23 Ey
lül 1971 tarihli Montreal Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı (1/145) (Adalet ve Dışişleri komisyon
larına) 

7. — Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer bazı 
eylemlere ilişkin 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo 
Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı (1/146) (Adalet ve 
Dışişleri komisyonlarına) 

8. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Söz
leşmesine katılmmasınm onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/147) (Dış
işleri ve Plan komisyonlarına) 

BAŞKAN — Evvelce aldığımız karar uya
rınca bütçe görüşmelerine devam ediyoruz. 

Bütçe görüşmeleri üzerinde son konuşmala
ra geçiyoruz. 

Söz alan sayın üyeleri okuyorum: Grupları 
adına; Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Turhan Feyzioğlu, Adalet Partisi Gru
pu adma Sayın Süleyman Demirel, Millî Selâ
met Partisi Grupu adına Sayın Fehmi Cumalı-
oğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa-

-*» m>m-<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğa» Avşargil (Kaysferi), Mdhdâ Kesiklin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 90 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 540 — 
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yın Necdet Uğur ve Demokratik Parti Grupu 
adıma Sayın Hasan Korkmazcan. 

Şahısları adına : Sayın Kemal Ataman, Sa
yın Hasan Tosyalı, Sayın Zekâi Altmay, Sayın 
Mehdi Keskin, Sayın ihsan Toksan, Sayın Nu
rettin Yılmaz ve Sayın Alpaslan Türkeş. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlar
dır. 

Söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
pu adına Sayın Turhan Feyzioğlu'nun. 

Buyurunuz Sayın Feyzioğlu. 

C. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri); — Saym Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

1974 yılı bütçesinin tümü üzerinde Cumhu
riyetçi Güven Partisi Grupunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuadayiim. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
bütçe müzakerelerinin başladığı gün yapmış ol
duğum konuşmada, hatırlayacağınız üzere, ön-
celikl eenflasyon ve artan fiyatlar üzerinde dur
mayı zorunlu saymıştım. Bunun bir sebebi 
vardır. Türkiye'nin siyasî geleceği, ekonomik 
geleceği ve ıstırap çeken yoksul halk kütlele
rinin durumu ve geleceği her şeyden ziyade bu 
fiyat yapısının etkisi altında kalmaktadır ve ka
lacaktır. 

Yapmış olduğum ilk konuşmada, fiyatların 
geçen yıllardakinden çok daha büyük bir hızla 
artmakta olduğunu, resmî rakamlara dayana
rak Yüce Meclise arz etmiştim. 

1972tte ve özellikle 1973'te fiyat artışları çok 
üzücü bir hıza ulaşmış, bu hızlı fiyat artışları
nın halk kütlelerinde uyandırdığı ıstırabı ala
bildiğine istismar edenler seçimlerde millete 
ucuzluk vaadinde bulunmuşlardı. Ne yazık ki, 
gerçekler vaaitlara ters düşmüştür. 

'Bütçe üzerindeki ilk konuşmamda da belirt
tiğim gilbi 1974 yılının ilk 3 ayına ait toptan 
eşya fiyatları ile ilgili resmî rakamların 1972 
ve 1973 rakamlarıyle karşılaştırılması, şu ger
çekleri ortaya koymakta idi: 

1972 'nin ilk 3 ayında toptan eşya fiyatları 
% 5,2 artmış iken, bu yıl aynı aylardaki artış 
hızı % 10,5 'a çıkmıştır, ilk 3 aya ait resmî bil
giler; bu yıl fiyat artışlarının 1972'dekine kı
yasla % 100 oranında daha hızlı olduğunu or
taya koyuyordu. 

1 Durum 19731e kıyaslanınca görülen durum 
§u idi: 1973'ün ilk 3 ayında toptan eşya fiyat
larının % 6,2 oranında yükseldiği düşünülür
se bu yılın aynı aylarında fiyatların % 10,5 ora
nında artmış olması, enflasyon çarkının 1973'e 
göre de % 70 oranında daha hızlı döndüğünü 
gösteriyordu. 

'Bu gerçekleri şöyle bir benzetmeye başvura
cak açıklamıştım: 

Toptan eşya fiyatlarınım artış hızı bir öto^ 
möbilin hızına benzetilecek olursa, 1972'de bu 
hız 52 kilometre kabul edilirse, 1973'de 62 ki
lometre, bu yıl 105 kilometredir. Pahalılık 
arabasının tekerlekleri geqen yıllardan çok daha 
hızlı dönmektedir. 

Eğilimin ne yolda geliştiğini görmek için, 
Nisan ayına ait resmî rakamlar bütün ilgililer
ce büyük merakla bekleniyordu. Nisan ayına 
ait rakamlar bütçe müzakereleri başladığı gün
lerde henüz ortada değildi, resmen yayınlan
mamıştı. Bu rakamlar 3 - 4 gün önce elimize 
geçti. Gördük ki, durum bütçe müzakereleri 
başladığı gün Yüce Meclise arz ettiğimizden da
ha da üzücü bir seyir takip etmektedir. 

Ucuzluk vaatleriyle işbaşına gelen Hükümet, 
fiyat artış hızı yönünden bütün rekorları kır
maktadır. Gerçekten 1974'ün ük 4 ayında top
tan eşya fiyatlarındaki artış hızı % 13,63'ü 
bulmuştur. Bu fiyat artışı, 1972 yılının başı 
ile sonu arasında 12 ayda vukubulan fiyat ar
tışına yakındır. Hemen belirteyim ki, istatis
tik mukayese imkânı bakımından ilk 4 ay ra-< 
kamlarını veriyorum; fakat asıl büyük sıçrama, 
bu Hükümetin işbaşına geçtiği ve sorumluluk 
yüklendiği aylarda görülmüştür. (Şubat, Mart, 
Nisan aylarıdır büyük sıçrama ayları) 

Nisan ayı sonu itibariyle toptan eşya fiyat
larındaki artış hızları kıyaslanacak olursa, 
1974'ün son yılların en kötü yılı olduğu derhal 
görülür. Bir tablo arz ediyorum: Yılın ilk 4 
ayında toptan eşya fiyatlarının artış hızı; 1972 
(4 ayda fiyat yükselişi) % 5,25, 1973 (4 ayda> 
% 7,16,1974 % 13,63. 

Geçen yılın bütçe müzakerelerinde Sayın 
Eeevit, muhalefet partisi başkanı sıfatıyle Me
len Hükümetini eleştiriyordu. 1973 yılı büt> 
çesi ile ilgili olarak muhalefet partisi başkanı) 
sıfatıyle yaptığı tenkit konuşmasında, fiyat ar
tışları çok sent şekilde eleştiren Sayın Eeevit, bu 
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kürsüden aynen şu söyleri" söylüyordu: «Memur
ların elitte geçen fazla "parayı kısa sürede enflas
yon burgacı on.landan alıp varlıklı çevrelere 
aktarmıştır .» 

Sayın Eeevit, 1972'deki enflasyonu ve hızlı 
fiyat art ış larını eleştirirken, memurlar ın işçi
lerin, köylülerin, eline fazıla p a r a geçiyor gibi 
görünse de fiyat art ış larının bu fazlalığı silip 
süpürdüğünü söylüyordu. Sayın Ecevit, «alda
tıcı sa tmalma gücü enjeksiyonları» tabir ini kul
lanarak, aldatıcı satmalnıa gücü enjeksiyonla
rı yle halkın avutukrağunu; fakat bu pa ran ın 
yükselen fiyatlar sebebiyle iş çevrelerine akta
rıldığını, halkın, eline fazla p a r a geçiyor diye 
açıldığını; fakat elinde - avucunda bulunanı da 
kaptırdığını , sonunda, d a r ve orta gelirli halk 
topluluklar ının eskisinden daha sıkıntılı durum
lara düşürü ldüğünü iddia ediyordu. 

Sıayım Cumhuriyet Malik Partisi (Jenel Baş
kamın bu kadıa.r acı sözlerle eleştirdiği 1972 yı
l ında, 1 Ocaktan -İl Aralığa kadar geçen 12 ay
da toptan eşya fiyatları % 14,9 oranında yük
sel inişti. Oysa 1974 te, sadece 4 aylık fiyat yük
selişi, tenki t edilen yılın tümünde , 12 ayında 
vuku bulan top tan eşya. fiyatları yükselişine 
yakındır , % 1»5,Ö:> tür . Yıl sonuna kada r 4 ay
da varılan bu % l:>,öo oranının nerelere ııla-
şaibileceğini tahmin etmek zıor değildir, l^cuz
luk vaadiyle iş bayına gecen Eceyi! Hüküme
ti, daim şimdiden «Hayat ı en hızlı şekilde pa-
'halılaştıran Hükümet» unvanına hak kazan
mıştır. 

1972 yılının 4 ayında % 5,25 fiyat artışı , 
1974'ün 4 ayında % V\fi% fiyat artışı, ( lörülü-
yor ki'; 1974'te f iyatların artısı , geçen bütçe 
'müzakerelerinde, gecen yıl Ibu kürsüde Sayın 
Ecevit ' in şiddetlle eleştirdiği 1972'ye </6re % 2,6 
misli daiha hızlıdır. 1972Yle 4 aylık palıalılaş-
ına KM) kalbul edil irse; 1974fte 4 aylık pahalı
laşma 260 tır. Bunlar, bizzat Ibu Hükümet in 
resmî dairesinin yayınladığı , resmî rakamla
ra dayanan tatıliltcrdir. 

(Fiyat art ış larını bir aralbanm hızına benze
terek, «1972 yılının ilk '•) ayında hu hız 52 km. 
ise; 1974 ün ilk :l ayında 105 km. oldu» demiş 
idim. Nisan ayma ait son rakamlar gösteri
yor k i ; 1972'nin ilk 4 ayında pahal ı laşma 52 
km. lik hiza 'benzetilir.se, 1974 ün aynı döne
mindeki pahalı laşma hızı 52 km. değil, l.'tti 
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km. dir. .Daha-kolay- anlaşılsın diye . r akan ı İan 
böylece arz ediyorum : o,25 ve lo,(>- '-- ' '•'• •• •••' 

'•197') "ile 1:974'ün ka.i'şılaştınlmaismdan" or
taya (;ıkan sonuçlara gelince: 

iBitindiği gibi, 197:>'de çeşitli seibeplerile fi
ya t la r büyük bir hızla artmışt ı , takat 1974 yı
l ı ; yalnız 1972'nin değil, .197-)'ün de rekorunu 
k ı rmaktad ı r . ( lerçekten 1974'ün ilk dört ayın
d a f iyat larda görülen art ış hızı, geçen yılın 
yani 197o'iin fiyat art ış hızının da iki misline 
yakındır . 197:! ün ilk dört ayında toptan eşya 
f iyat lar ındaki art ış hızı 100 kalbul edilirse, 1974 
ün aynı dönemin'deki f iyatların art ış hızı 190 
dır . Demek ki 1974'de, Ecevit ' in geçen yıl . bu 
kürsüde bahset t iği «Enflasyon burgacı» geçen 
yıla göre çok dana hızilı dönmektedir , Bunun 
ıh eni memleket, ekonomisi açısından, hem da r 
ve orta halli i kitleler 'bakımından ne kadar acı 
ve tehlikeli bir durum yarat t ığ ını etraflıca arz 
etmeme ihtiyaç yoktur . 

iSayın. milletvekil leri ; üç veya dört aylık 
dönemler yerine, 1974'ün Mart ayındaki fiyat 
art ış hızını, geride kalan üç yılın Mart., ayla
rıyla ki yas layacak olursak, görülen gerçek 
ş u d u r Mart. aylarını Mart aylarıyla, Nisan ay
larını Nisan aylarıyla kıyaslamak da. açık bir 
fikir v e r m e k t e d i r ) ; talbloyu arz ed iyorum: 
Mart, 1971 -de toıptan eşya fiyatları art ış hızı : 
% 0,8. Mart 1972: Hiç art ış yok. (Resmî ista
tist ikler.) Mart gen eli iki e 'bir i s t ikrar ayı sa
yılıyor. Mart 197:î: Yine % 0,8. Mart 1974: % 
4,6. 

Hu yılın Mart ayında pailıahlaşma hızı 1971. 
1971, 1972, 197.1 yıllarıyla kıyaslandığı za
man görü lüyor ki, son yıllarda ulaşılmış en 
»hızlı pahalılaşma temposundan 6 misli daha. 
hızlıdır. 

Nisan ayındaki toptan eşya fiyatları ar t ış 
hızına gelince durum şöyledir : Nisan 1971: 
'% 0,87; Nisan 1972: % 0,05 (yani, yine hemen 
hemen şahit) Nisan 197:1.• % 0,89; Nisan 1974: 
% 2,87. 

Bu yılın Nisan ayında enflasyon burga.cı-
nın dönüş hızı son yı l lardaki en kötü rakamın 
'')/) misli kadard ı r . 

Hu- rakamlar küçük görünelbllir, fakat kü-
' müiâtif tesirlere bakmak lâzımdır. Yıl sonuna 
doğru b u n u n ortaya, çıkardığı birikime bak
mak lâzımdır. Bu tempoyla gidiş, benzeri ' gö-
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rülmenıiş "bir enflasyonun içine Türkiye 'y i Şi
n ik lemek olur. Mut laka buna çare bu lmak lâ
zımdır. Bazı ik t idar 'hatipleri toptan eşya fi
yat lar ı endeksindeki ar t ış lar la geçinme endeks-
lerıindeki art ış ın farklı seviyede görülmesinde 
teselli ar ıyorlar . Burada gerçeği okluğu gibi 
görmek için d ikkat edilecek iki nokta vardır . 

ıBirinci nokta ş u d u r : Toptan eşya fiyatla
r ındaki pek hızlı ve kaygı verici ar t ış lar , ge
çinme endekslerine bir süre sonra akseder. 

İkinci nokta da şudur : Geçinme endeksleri, 
ne yazık ki, f iyatlardaki gerçek artışları , dar ve 
orta halli yur t taş lar ı ezen, onların mutfağına te
sir eden gerçek artışları t am olarak göstermemek-^ 
teclir. Bu endekslere giren maddeler, f iyatların 
derleniş tarzı ve çeşitli maddelerin endeksi erdeki 
nisbî ağırlıkları açısından bir düzeltme ihtiyacı 
bu lunduğunda bütün uzmanlar müttefiktir . Ge-
çinme endekslerinin gerçeği tam olarak yansıt
madığı, eksik yansıt t ığı konusunda bizzat Sayın 
Başbakanı şahit göstermek mümkündür . Sayın 
Ecevit geçen yıl 17 Şubat günü, bu kürsüde yaptı
ğı bütçe eleştirisinde; «Geçinme endekslerinde!-:. 
art ışlar görünürde biraz daha düşüktür . Ama 
biz, na rh f iyat lar ına göre düzenlenen İni endeks
leri gerçekçi kabul etmiyoruz. F iya t yapısının bu 
endekslerde görülenlerin çok üstünde oluştuğu 
kanısındayız» diyordu. Endeksler geçen yıllarda
ki usullere göre ve aynı nispî ağırlıklara göre dü
zenlendiğinden, aynı iddiayı bu yılın endeks ra
kamları için de tekrarlamak mümkündür . 

F iya t l a r ve pahalıl ık konusunda, Sayın Eee-
vit ' in ve Cumhuriyet Halk Part is i sözcülerinin 
seçimlerden önce neler söyledikleri o kadar iyi 
biliniyor, halka yapılan yanıltıcı vaatler o ka
da r iyi hat ı r lanıyor ki, bu konuda yeni belge ve 
deliller getirmemize gerek yok. Gerek zamlarla 
ve pahalılıkla ilgili olarak radyo ve televizyon
da yaptığımız cevap konuşmasında, gerek büt
çenin t ü m ü üzerindeki ilk konuşmamızda, bu 
vaat lardan ik t idar ın seçimlerden önce ve seçim
leri takip eden haftalarda yaptığı vaat lardan ye
teri kadar örnek vermiştik. 

Bugün asıl belirtmek istediğimiz husus; Hü
kümetin muhalefette iken başka, ikt idarda iken 
başka* dil kullanarak içine düş tüğü büyük çeliş
k i d i r / B u g ü n ikt idarın sorumluları seçimden ön
ceki beyanlarında, ha t ta par t i ler inin resmî görü-
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şünü yansıtan belgelerde, Türkiye'deki hızlı fi
yat artışlarını izah ederken; hiç de milletlerarası 
konjonktürden, dünyadaki enflasyonun ithalât 
yolııyle Türkiye'yi etkilediğinden bahsetmiyor
lardı. 

Hatır larsınız, bundan daha birkaç gün (ince 
sayın Maliye Bakanı Baykal'ı burada hep bera
ber dinledik. 1073 yılına dair tahliller, bilimsel 
tahliller yapt ı . 1973 yılındaki fiyat ar t ış larının 
gerekçesini bu kürsüde Maliye Bakanı sorumlu
luğu içinde izah ett i ; birazdan zabıtlara geçmiş 
olan konuşmasından örnek vereceğim. 

Ortaya koymak istediğim durum şudur : Hü
kümet olduktan sonra olayları nasıl izah ediyor
lar.' Hükümet olmadan evvel aynı olayları nasıl 
izah ediyorlardı? Birkaç; ay evvel ayın olaylara 
nasıl teşhis koyuyorlardı.'' Tekrar ediyorum; ik
t idar ın sorumluları ne seçimden önceki beyanla
rında, ne de resmî serini bildirgelerinde, Türki
ye 'deki hızlı fiyat ar t ış lar ını izalh ederken, mil
let lerarası konjonktüre tek kelimeyle temas et
miyorlar, dünyadak i enflasyonun i thalat yolııy
le Türkiye 'y i etkilediğini ileri sürerek pahalılı
ğı mazur göstermeye çalışmıyorlardı . Pahalı l ı
ğın önlenmesinde, tamamiyle bizim elimizde ol
mayan bazı dış sebeplerin de bulunduğu, bu se
bepler tek başına izah etmese bile bazı dış sebep
lerin de bulunduğu hiç düşünülmüyor ; o sıra
da iş başında bulunan Hükümet in , kasıtlı ola
rak halkı ezmek için pahalılık yara t t ığ ı öne sü
rülüyordu. Bu insafsız hükümler i verenler iş ba
şına geldiler ve pahalılığı daha çok ar t ı rd ı lar . 
F iya t l a r ı öyle kamçıladı lar ki, enflasyon dör t 
nala kalkt ı , iktisatçı deyimiyle galopan hale 
geldi. Hafta, geçmiyor ki, enflasyonu ve paha
lılığı daha da korkunç hale getirecek yeni bir 
adım atılmasın. Muhalefet te iken geçmiş hükü-
ın,etleri hiçbir ciddî sebep yokken fiyatların ar
tışına yol açmakla suçlayanlar bakal ım şimdi 
ne diyor lar? 

Sayın Ticaret Bakanı Kellim Adak - bu rada 
değiller - bundan 5 - (i gün (ince, Meclis kür
süsünde fiyat art ışlarını izah ederken, her şeyin 
.1.971'de dünyada pa t l ak veren para kriziyle baş
ladığına d ikka t i çekiyor ve aynen şunları söy
lüyordu- : «D-evam edegeli'n parasal kargaşal ık ve 
güvensizlikler ülke ekonomilerinde mevcut kar
şılıklı dengeyi de etkilemiş ve netice olarak ta
lep baskısı ve enflasyon hemen hemen bütün 
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ülkelerin ortak bir özelliği haline gelmiş bulun
maktadır.» 

Ticaret Bakanı söylüyor : 1971 'den bu yana 
hemen hemen bütün dünya ülkelerinin ortak 
özelliği haline gelmiş enflasyon. Hani kasıtlı 
olarak, hiçJbir ciddî sebep yokken, sırf halkı ez
mek için bundan önceki Hükümet pahalılık ya
ratıyordu? 

Yine Sayın Ticaret 'Bakanı, bu kürsüde, bir
kaç gün önce yaptığı bütçe konuşmasında de
vam ediyor : «Meydana gelen fiyat artışlarıyle 
(mücadelede, gelişmiş veya gelişme halindeki ülke
lerin hiçbirisi devamlı bir başarı sağlayamamış
tır. Netice olarak 1973 yılı âdeta milletlerarası 
sarî enflasyon yılı olmuştur. Ülkeler, ithalât -
ühracat işlemleriyle bu hastalığı geniş ölçüde 
birbirlerine nakletmektedirler. İçinde bulundu
ğumuz 1974 yılının da bütün dünya ülkeleri iıçin 
bir enflasyon yılı olacağını söylemek kehanet 
olmayacaktır.» 

Seçimden evvel enflasyonun bütün kusurunu 
hükümetlere yükleyeceksin, bunun gereksiz ol
duğunu, sebepsiz olduğunu, hatta pahalılığın 
kasıtlı olarak yaratıildığmı ileri süreceksin; se
çimden sonra iş başına gelince bu kürsüye çıkıp 
diyeceksin ki : «Bu enflasyon - İspanyol nezlesi 
gibi - sarî bir hastalıktır. Hudutlarımızdan sız
mıştır. Bunu önlemenin çaresi yoktu, bugün de 
yoktur.» 

O günkü beyanlarla bugünkü beyanlar ara
sında böylesine bir uçurum, vardır ve aradan sa
dece bir kaç ay geçmiştir. 

'Sayın Ticaret Bakanı geçen yılın fiyat artışı
nı bakınız nasıl izaih ediyorlar (Bütçe konuşma
larından okuyorum yine) : «Maliyetleri artıran 
unsurlardan en önemlisi, 1973 yılında realize 
edilen '31,15 milyar TL. civarındaki ithalât hacmi
miz nedeniyle yurt dışından getirilen malların 
fiyatlarındaki artışlar, yani yabancı ülkelerdeki 
•enflasyonun yurdumuza taşınmasıdır.» 

1973 yıllı ile ilgili olarak, resmî bir ağızdan 
öne sürülen ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcü
lerinin seçim öncesi konuşmalarının haksızlığı
nı ortaya koyan bu tahlilleri yalnız Sayın Tica
ret Bakanı- değil, bizzat Maliye Bakanı Sayın 
Baykal da yapmıştır. 1974 bütçe müzakereleri
nin başladığı gün Sayın BaykaPm yaptığı konuş
madan birkaç cümleyi beraiberce hatırlayalım,; 
zaibııtlardan okuyorum : 

«1973 yılının en belirgin özelliği hamm.addie 
fiyatlarıyle ücret artışlarının hızlandırdığı ma
mul madde fiyatları artışı ve dış ticaret işlem
leri dolayısıyle enflasyonun ülkeler arası trans
feri olmuştur.» 

Yine Sayın Bakan aynı konuşmasında, enf
lasyonun Türkiye'de has bir olay olmadığını, 
enflasyonun yurt dışından Türkiye'ye bazı zo
runlu, sebeplerle sızdığını izah etmek için şöyle 
demektedir : «11978 yılında fiyat artışları uzun 
yıllardır alışılmamış büyüklüklere erişmiş ve 
bütün dünyaya yaygın bir hal almıştır. Bölge
sel ve yerel bir sorun olmaktan çıkan bu fiyat 
artışları, giderek, küçüklü - büyüklü bütün dün
ya ülkellerini ilgilendiren bir bunalım niteliğine 
'bürünmüştür.» Bunlar da Saym Maliye Bakanı
nın sözleri. 

Sayın Ticaret ve Maliye bakanlarının bu söz
lerindeki gerçek payına kimse itiraz edemez. 
Biz, bu sözlerde gerçek yoktur diye bu sözleri 
nakletmiyoruz, fakat kısa bir süre öncesine ka
dar Cumjhuriyet Halk Partisi yetkilileri millete 
bu gerçekleri söylemiyorlardı. Biz bu gerçekleri 
anlatmaya çalıştıkça, onlar halka, «Bize iktidar 
verin, size ucuzluk getirelim» diye vaatlerde bu
lunuyorlardı. Pahalılığın ciddî ekonomik selbep-
lere dayanmadığını ve (Başbakanın kelimelerini 
tekrarlayayım-) çok basit tedbirlerle önlenelbile-
ceğini ileri sürüyorlardı. Seçimden önce millete 
gerçekleri söylemeıyenler, şimdi ucuzluk vadet-
tikleri kütlelere gerçekleri anlatmakta zorluk çe
kerlerse, kabahati sadece kendilerinde aramalı
dırlar. 

Hükümetin ekonomik politikasında asıl teh
likeli olan husus, milletin geleceğine ait ciddî 
hesapları kısa vadeli oy hesaplarına feda etme 
eğilimidir. Hükümeti yönetenler, bazı kararla-
«rında muhalefetteki sorumsuzluklarını iktidar
da da sürdürdüklerini ortaya koymaktadırlar. 
Fakat, bu çeşit kısa vadeli oy hesaplarına daya
nan politikalar sanıldığından çok daha çabuk if
lâs etmeye mahkûmdur. İktidarın genel politika
sı, daha önce bu kürsüde açıkladığımız gibi, pa
halılığı körükleyicidir, enflasyonu hızlandırıcı
dır. Az topraklı, topraksız köylü yurttaşları, işsiz 
yurttaşları, saJbit gelirli emekli yurttaşları, dev
let hizmetinde çalışanların büyük çoğunluğunu, 
şehirleri çeviren gecekondulara yerleşip bir ge
çim yolu arayanları böyle bir politika ilk kuriban-
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ı.?.n olarak feda eder; en büyük yükü bunlar 
çeker. Kim ne derse desin, bunlara şunu veriyo
ruz, bunu veriyoruz... Cevabını bizzat Başbakan 
geçen sene vermiş. Aldatıcı satın alma gücü şı
rınga ederseniz, bununla çok kısa bir süre sonra 
daha güç duruma düşürürsünüz. 

Dikkat ederseniz, «büyük toprak sahibi, bü
yük çiftçiler» demedim, «az topraklı, topraksız
lar» dedim,. Çünkü, bizzat yine Sayın Başbakan 
geçen yıl bu kürsüde yaptığı bütçe konuşmıaısm-
da, destekleme fiyatlarında b'üyük artışlar ya
pıldığında hangi çiftçilerin yararlanacağını, bu
na karşılık nasıl çiftçi ve köylü kitlesinin bü
yük çoğunluğunun bunun ıstırabı altında enf
lasyon burgacının kurbanı olarak feda edilece
ğini etraflı şekilde söylemiştir. 

Demek ki arkadaşlarım, enflasyonu durdur
madıkça, şu veya bu alanda alman kısmî ted
birlerde dar ve orta halli vatandaşları, sabit ge
lirli vatandaşları ezilmekten korumak mümkün 
değil. Bu tedbirler alınmasın demiyorum.; dar ve 
orta halli yurttaşların imdadına koşmak için 
ne yapmak mümkünse yapılsın. Hükümetin yap
tığından fazlasının yapılması için mücadele ve
receğiz. Am,a bu, fiyatları bir ölçüde sabit tuta
bildiğiniz ölçüde, enflasyonu başka sorumsuzluk
larla, başka yanlış tedbirlerle kamçıladığınız 
takdirde bir fayda sağlar. Halbuki, bütçe konuş
malarında iki haftadan beri arz etmeye çalıştık 
ki, bu Hükümetin politikası enflasyonu körükle-
yicidir. Biraz evvel verdiğim rakamlar da, Mart 
ayında geçen yılların en kötü martından 6 mis
li, Nisan ayında geçen yılların en kötü nisanın
dan yine çok dalha fazla fiyat artışı olduğunu ve 
enflasyon arabası tekerleğinin geçen yıla göre 
% 190, daha önceki yıla göre % 260 daha hızlı 
döndüğünü ortaya koymuştur. 

Cumjhuriyet Halk Partisi yönetiminde, özet
lemek gerekirse, Türkiye eskisinden çok dalha 
hızlı, çok dalha tehlikeli bir enflaisyon sürecine 
sürüklenmiştir. Bakınız enflasyon ve pahalılık 
konusunda «Ak Günler» adlı Cumjhuriyet Halik 
Partisi seçim bildirgesinde ne deniyor, okuyo
rum : . ; 

«Enflasyon ve pahalılık sürecine girildi mi, 
halkın yapabildiği tasarruflar olduğu yerde eri
yerek varlıklıların kesesine akar. Pahalılık hız- ; 
landıfcça kâr oranları artar; kâr oranlarının ar- i 
tışındansa işçi, köylü, memur, emekli gibi dar ve \ 
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değişmez gelirli yurttaşlar değil; aracılar ve ge
nellikle başkalarının malını, parasını, emeğini 
kullananlar yararlanır.» 

Enflasyon rekorları kıran Cumhuriyet Halk 
Partisi yönetimi bu politika ile; «Sonunda kim
lerin ezileceğini bilmiyordum» diye bir m.a.zere-
tin ardına gizlenemez. Kimlerin ezileceği kendi 
bildirgelerinde açıkça yazılıdır. Vaktiyle aldatı
cı satmalma güvü şırıngalarından bahsedenler, 
bir süre daha iktidarda kalırlarsa, her gün bir 
yenisini ektikleri enflasyon tohumlarının ve çe-
ilişkilerle dolu politikalarının zelhirli meyvala-
rını tadacaklardır. Devlet idaresi birkaç cazip 
slogan icat etmek ve herkese her şeyi vaat et
mek değildir. 

Bu bütçe ile, vergiler konusunda da Hükümet 
daha önce millete vaat edilenin tam, aksini ya
par duruma girmiştir. Dolaylı, dolaysız vergiler, 
asgarî geçim indirimi gibi konularda yapılmış 
olan vaatler bir kenarda unutulmuştur. Cum
huriyet Halk Partisinin seçim bildirgesinin 95 
nci sayfasında şu satırları görürsünüz : 

«Dolaylı vergilerin ağırlığının doğrudan ver
giler aleyhine artması da Türkiye'de vergi ada
letsizliğini gitgide artırmaktadır.» 

Cumjhuriyet Halk Partisi b'ildirgesindeki bu 
sözlerin yanma bir belge daha ekleyelim,. 1973 
yılı bütçesinin tümü üzerinde Cumhuri|yet Halk 
Partisi Grupu adına yaptığı konuşmada bizzat 
Sayın Ecervit; dolaylı, dolaysız vergiler üzerin
de duruyor ve toplam vergi gelirleri içinde do
laylı vergilerin oranının yüksek olmasını vergi 
sistemindeki adaletsizliğin işareti olarak eleşti
riyordu. 

O zamanki Maliye Bakanı; «Zamanımızda 
dolaylı, dolaysız vergi ayrımı değerini geniş öl
çüde yitirmiştir. İyi vergi, kötü vergi vardır, 
âdil vergi, adaletsiz vergi vardır, bu önem, ta
şır. Bir vergi dolaylı olduğu halde âdil olabilir, 
başka vergi dolaysız olduğu halde adaletsiz ola
bilir» diyordu. Aslında büyük gerçek payı taşı
yan bu sözlere Sayın Ecevit katılmıyor ve Mil
let Meclisi kürsüsünden 19T3 yılı bütçesini eleş
tirirken şöyle diyordu : 

«Vasıtalı, vasıtasız vergiler karşılaştırması 
vengi sistemlerini hem ekonomik gereklere, hem 
de sosyal adalet ilkelerine göre düzeltmiş, ıslah 
etmiş ülkelerde önemini yitirmiş olabilir, fakat 
Türkiye'de değil. Biz Türkiye'de vasıtalı ve va-
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-sıtasıız .vebgiler karşılaştırmasının önemli oldu
ğunda ve bunun bozuk düzenin gerçek bir gös
tergesini teşfkil ettiğinde ısrar ediyoruz.» Dolay
lı yergilerin vergi sistemi içindeki ağırlığım 
azaltmak vaadi ile iş, başına gelen bir parti, ge
çen yıl bütçesi konuşulurken dolaylı vergilerin 
nispî ağırlığını bozuk düzenin göstergesi olarak 
ilân eden bir Başbakan; beklenirdi ki,. 1974 yılı 
bütçesi hazırlanırken bu düşünce ve inançlarını 
tamamen değilse bile, hiç, değilse bir ölçüde uy-
guilasın. 

Umulurdu ki, bu sözleri söyleyenler iktidara 
geçince dolaylı vergilerin verıgi sistemi içindeki 
ağırlığını azaltacak ufak da olsa bir adım, at
sınlar. Herhalde partinin resmî secim bildirıge-
sinde ve Genel Başkanın bütçe konuşmasında 
yer alan düşüncenin tam aksini yapacakları, ya
ni adaletsiz dedikleri vergilerin oranını ilk de
fa artıran Hükümet durumuna düşecekleri ko
lay kolay tahmin edilemezdi. Ne yazık ki, ucuz
luk konusunda olduğu gibi, dolaylı vergiler ko
nusunda da bu Hükümet söylediğinin tam aksi
ni yapmıştır. 

1974 bütçesinde 1973 yılı bütçesine kıyasla 
dolaylı vergilerin oranı azalmamıştır, artmıştır. 
•Bütçe Karma Komisyonu raporunun 15 nci say
fasında dolaylı vergilerle dolaysız vergilerin 
toplam, vergi gelirleri içindeki nispî ağırlıklarını 
mukayese eden bir talblo vardır. Bu tabloya gö
re.; dolaylı vergilerin payı Sayın Ecevit'iu ge
cen yıl bütçe konuşmasında bu kürsüde iddia 
ettiğinin aksine olarak yıldan yıla artarak git
memiştir. 

Bu resmî tablo, altında C. II. P.'li Komis
yon Başkanının da imzasını taşıyan bu resmî tab
lo açıkça gösteriyor ki; 1966'dan bu yana bir 
küçük istisnası ile doilaylı vergilerin nispeti, 
Başbakanın iddia ettiğinin aksine azalarak git
mişti, yıldan yıla azalıyordu. Karma. Bütçe Ko
misyonunun tablosu şöyle : 

1966'da dolaylı vergilerin payı % 65, 1967' 
de % 64, 1968'de % 63, 1969'da % 64 (istisna 
bu), 1'970'de % 62, 1971'de % 62, 1972'de % öl 
ve yine geçici tahmin olarak bu resmî belgede 
bulunan 1973 rakamı "% 57'dir. Demek ki do
laylı vergilerin oranı, 1966'dan bu yana % 6'5'ten 
.%•. 57'ye. kadar düşnıüş. '4974 bütçesinin gelir tah-

: minlerini,. 1973 yılı için yapiilah hesaplara paralel 
şekilden dolaylı, dolaysız vergilere bölünce apa-
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î çık -bii'. sonuç ortaya çıkmaktadır, Sayın Ece-
I vit'in adaletsiz saydığı, hatta bozuk düzenin 
I g-östeiigesi olarak nitelendirdiği dolaylı vergi-
I lerin oranı, 1974 bütçesinde geçen yıl bütçesin-
I den daha yüksektir. 

I Sayın Eeevit'in adaletsiz dediği bu vergi-
I lerin toplam, vergi gelinleri içindeki payı, 1966' 
I dan beri adım adım azalırken ilk defa Sayın Ecc-
I vit'in bütçesinde yükselmeye yüz tutmuştur, 

% 57'den tekrar % 60'a çıkmıştır. 

I Yıllardır devam eden azalma durmuş, gelişme 
I tersine dönmüştür. Gerçekten resmî tablonun 
I incelenmesi gösteriyor ki; Türkiye'de dolaylı 
I vergilerin nispî ağırlığı yıldan yıla azalarak 
I gitmekteydi, bu gelişmeyi tersine çeviren ilk büt-
I çe; dolaylı vergileri azaltacağız vaadi ile iş ba-
I sına gecen Ecevit Hükümetinin bütçesidir. Yıl-
I dan yıla sıhhatli bir şekilde yükselmekte olan 
I dolaysız vergilerin payı ise, yine ilk defa 1974 
I bütçesi ile gerilemiştir. 
I Hülâsa Sayın Eeevit'in, «Bozuk düzen gös-
I tergesi» dediği gösterg-e bir tek gerçeğin göster-
I gesidir, o da Ecovit Hükümetinin düzeltm.eyi va-
I at ettiği hususları da'ha çok bozduğudur, 

I (Dolaylı ve dolaysız ve ilgilerin karşılıklı 
I ağırlıkları bozuk düzenin göstergesi idiyse; 
I 1974 bütçesi bu durumu düzeltmemiş, dalha da 
I lboz.uk hale getirmiştir. Hem de yıllardan beri 
I devam eden, intizamûı şekilde devam eden bir 
I düzeltmeyi ters yöne çevirmek suretiyle. 

I Vergi konusunda Cumhuriyet Halk Parti-
I si iktidarının sözünde durmadığı konulardan 
I Ibiri de asgarî geçim indirimidir. Bu konuda da 
I malî sonuçları hiç hesaplan maksi zın btöl kese-
I den vaatler yapılmıştır. İşçiler, memurlar, üc-
I retle çalışan bütün yurttaşlar, dar ve orta ge-
I lirli vergi mükellefleri açısından asgarî geçim 
I indirimi (konusu çok büyük önem taşır. Bu bü-
I yük mükellefler için değil; dar gelirli mükel-
I lefler için hayatî bir konudur. 
I Bu konuda. Cumhuriyet Halk Partisi resmî 

seçim . bildirgesinde şu vaatte bulunuyordu: 
«Vongi 'Sisteminde dar gelirliler lehine düzelt-

•I meler yapılacaktır. O arada en az geçim indiri-
I mi hayat pahalılığındaki artış- ve paranın de

ğerindeki düşüş güz önünde tutularak yükse'lti-
I lecektir». («;Akigünler» adlı seçim bilding-esi, 
J Sayfa 96). 

http://lboz.uk
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Bu ViUÜ hieibir tevile imkân bırakmayan çok 
açık bir vaattir. Seçimlerden sonra da aynı va
at çeşitli vesilelerle iktidar mensupları tarafın
dan tekrarlanmıştır. «Zamlardan bağrı yananla
ra özellikle işçilere; asgarî geçim indirimini 
yükselteceğiz. Geçinmeniz için zarurî olan as
garî gelir, vergiden muaf olacak» tarzında va-
atlar yapılmıştır. Hatta bu vaatlere inanan 
Türk - İş bir kanun projesi de hazırlamıştır. 
Gelir Yengisi Kanununun en az geçim iıvdirimi 
ile ilgili maddesinin değiştirilmesini öngören bu 
projeye göre; en az geçim indirimi ile asığarî 
ücret arasında bir Ibağfantı kurulnıası düşünü-
lüyıoıdıı. «Mademki bir ücretlinin yaşaması için 
.gerekli olan asgarî ücret, kutsal ücret tespit 
ediliyor; o halde Yengiden muaf olacak asgarî 
geçim indirimi bu asgarî ücretin tutarına eşit 
•olmalıdır» deniyordu Türk - İş'in hazırladığı 
projede. 

iSayıtı Başlbakamn Ibu ve 'buna benzer 'bazı 
teklifleri hazırladığı için Türk - İş'e bir teşek
kür yakısı gönderdiği de, Türk - İş'in yayımla
dığı son dergide açıklanmıştır. Türk -İş'in hazır
ladığı bu teklif bazı parlamento üyelerince 
yüce Meclise de sunulmuştur. Fakat 1974 'büt
çesine verilen bu umutların, yapılan 'bu vaatla-
rııı h'içlbiri yansıtılmış değildir. Seçim 'bildirıge-
sindeki taahhüt ortada, verilen demeçler, söy
lenen nutuklar hatırlarda. Türk - İş'e verilen 
umut bu kumlusun dergisinde yer almış. Üste-
lik bu Hükümetin yaptığı zamlar yüzünden dar 
ve orta gelirlilerin, işçilerin ezileceği kaygısı
nı ileri sürenlere O. II. P.'nin seçim biîdirge-
sindeki en az geçim indirimiyle ilgili vaadi ha
tırlatanlar olmuş. Hülâsa, vergi mükelleflerin
de en az geçim indiriminin semibolik olmaktan 
çıkarılacağı umudu uyandırılmış, fakat bu 
umutlar uyandırılırken bu sözler verilirken, 
(bunun 'bütçe gelirlerini ne ölçüde etkileyeceği, 
ibumun gerçekleştirilmesinin mümkün olup ol
madığı hiç, ama hiç. hesaplanmamış. En az ge
çim indirimimde yapılacak ufak değişikliklerin 
'bile toplanı vergi ıgeli illerinde önemlice düşme
lere yol açacağı, bu işlerle biraz uğraşanların 
(bildiği ıbasit bir gerçektir. Konu öyle kolayca 
halledilecek 'basit bir konu değildir. Bu söyle
diklerimi bilerek "arz ediyorum. 

Biz sadece, 1974 bütçesinin dayandığı ver
gi düzeni açısından da bu bütçeyi hazırlayan 

30 . 5 . 1974 Ö : İ 

Bil' başka konuyu dikkatinize arz etmek is
tiyorum. 

Bir bütçe yapıyoruz. Bu arada da sayın Hü
kümet belki bugün belki yarin sakak, Resmî 
Gazetede yayınlanacak olan bir personel rejimi 
•kararnamesi'hazırladığını ilân ediyor. Asgari 
ücretlerle ilgili müzakereler var; Devlet per
sonel rejiminde hiçbir memurun aylığının as
garî ücriin altında okumayacağına, dair hüküm 
var. O halde, çıkarılmakta olan kararnamenin 
'yalnız :bu hükmü, birtakım memurlara yapılma
sı düşünülen iş güçlüğü, iş riski zamları; tek
nik personelle ilgili olarafk alınması zarurî hale 
gelmiş olan ve gerçekten alınmasından bizim 
de memnunluk duyacağıımız kararlar, bütün 
bunların hir geniş malî portesi olacaktır. Bunun 
ne olacağını soruyorsunuz; kesin bir cevap ak 
:mak mümkün değil. Bir yandan 'bütçe hazırlı
yoruz; fakat daha biz bütçeyi oylamadan, bıı 
bütçeyi esfciltecek, bu bütçenin rakamlarını bir 
tarih belgesi haline getirecek (geleceğin belge
si değil, geçmişin belgesi haline getirecek olan) 
hazırlıklar şu anda bakanlar tarafımdan imiz a -
1 arıtmakta. Kararname basılmak üzere ya bugün 
matbaaya (gidiyor; ya yarın sabah verilecek. 
Herhalde bu gece basılması lâzım ki, yarın sa
bahki Resmî Gazetede çıksın; çünkü son tarih 
bu. 

Şimdi bu durınmda bir fon ayrılmış. Bu fon, 
yapılan hesaplar göre, karşılamaya yeterli de
ğil. Hülâsa kararname çok geciktirildiği için, 
zamanında yansıtılıııadığı için, doğrudan doğruya 
bütçeyle. Siğili bir temel belge hütçeyle irtibatı 
kesilerek ve son gnıı yayınlandığı için, bu büt
çe daha yürürlüğe girdiği gün birçok rakamları 
eskimiş bir bütçe haline gelme durumunda ola
caktır. 

Sevgili arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par-
tisinin geçen yıl bütçe eleştirisinde üzerinde en 
çok durduğu konulardan biri de dış ticaret açığı 

iktidarın millete, verdiği sözlere ters düştüğüne, 
kendi kendisiyle çelişkiye düştüğüne •dikkati 
çekmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, küçük esnaf ve sanat
kârların vergisi bakımından da yapılan resmî 
vaat; şu idi: «Esnaf için vergi kolaylıkları ge
tirilecek ve genellikle vergi ödeme yöntemleri 
sadeleştirilerek, vergi .geliri artırılacaktır.» Bu 
konuda da bu bütçede bir adım atılmamıştır. 
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idi v$ Cumhuriyet Halk Partisinin seçim bildir- I 
ıgesmdeki açık taahhütlerden birisi de şuydu: «'Dış 
ticaret açığının daraltılması sağlanacaktır...» 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidardadır ve 
Türkiye'nin dış ticaret açığı, hiçbir zaman ulaş
madığı rekor seviyelere ulaşma eğilimindedir. 
Fakat insaf ile belirtelim ki, bu konuda, diğer 
konularda, olduğu gibi ithamkâr olmayacağız; I 
çünkü bu konuda, diğer konulardan farklı ola
rak, asıl sorumluluk iktidarın değildir; burada 
milletlerarası şartların payı, Hükümetin sorum
luluk payından fazladır. 

Sevgili arkadaşlarım, Hükümetin tutumunda 
bizi en çok endişeye sevk eden hususlardan birisi, 
Türkiye'de yatırım ve üretim şevkini kıracak, I 
•hızla gelişmekte olan Türkiyetain, sanayi toplu
mu olmanın sıçrama noktasına ıgeldiği bizzat 
Hükümetçe programında ifade edilmiş olan 
Türkiye'nin kaderini karartabilecek yanlış tu
tumların, yanlış görüşlerin ve davranışların ser-
igüenmesMir. 

Burada, Hükümetin iktisadî işlerinde önemli 
sorumluluk taşıyan bir zatı bütçe konuşmaları 
vesilesiyle dinlerken, hüzün duymamak elde de
ğildi. Türkiye'de bugüne kadar bir şey yapılma
mış.. Sanayileşme hamlesi lâftan ibaretmiş... Kul- I 
landığı deyimi hatırlayınız; «iBirkaç makarna 
fabrikası yapmakla sanayileşme olmaz» deyimini 
hatırlayınız. Türkiye'de sanayileşme gayreti ola
rak, son yıllarda - ki, bu yılların içinde hep plan
lı dönemi alsak - planlı dönemin içinde yıllarca 
devam eden C. H. P.'li koalisyonlar, C.H. P.'siz 
koalisyonlar; tek başına Adalet Partisi iktidarı; 
karma hükümetler, yine C.H.P.'nin katıldığı 
karma hükümetler, katılmadığı karma hükü
metler vardır. Kalkınma bir bayrak yarışı gibi
dir. «Her şeyi ben sıfırdan başlatıyorum; her I 
şeyi altüst ederim ve memleketi, bugüne kadar 
perişan olmuş, birkaç makarna fabrikası dışında 
kalkınma eseri ıgöstemıeyen şu memleketi kal-
dındırırım, bu benimle başlar» iddiasıyle, mem
lekette güven duygusunu, istikrar .ihtiyacını taJh-
rlbedecek şekilde konuşmak kime fayda sağlar. 

Size sadece birkaç rakam arz edeyim. Bira- I 
kınız daha gerileri; planlı döneme başlandığı ta- I 
rihte Türkiye'nin toplam ihracatı 360 milyon do
lar civarında idi ve bu 3f50 milyon dolarlık ihra
catın hemen hemen tümüne yakını üzüm, incir, 
fındık, tütün birkaç geleneksel tarım maddesine 
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dayanıyordu. Türkiye, yine bu Hükünıetiîi bu 
kürsüden daha birkaç gün evvel açıkladığı resmî 
rakamlardan anlaşılıyor ki, 1973 yılında öyle 
350 milyon dolar falan değil, 1,5 milyor dolara 
yakın ihracat yapmış; bunun % 33'ü sanayi ma
mulleri ihracatıdır. 450 milyon dolara yakın sa
nayi mamulü ihraç etmiş. Yani, planlı döneme 
geçildiği zaman Türkiye'nin yaptığı bütün ihra
catın toplamından fazla sanayi malı ihraç eden 
bir Türkiye var bugün ve «Birkaç makarna fab
rikası yaptınız.» ithamı var bu kürsüde. 

Arkadaşlar, kadirşinas olmalı. Bu planlı 
dönemden evvel hizmet yapmış olanlar var; 
ondan evvel hizmet yapmış olanlar var. Cumhu-
luyeiLüin kurufJduğu günden beri, ha'tîta Cumhu
riyet kurulmadan evvel, Millî Mjücaldiele devam 
ederken ilik Türkiye Büyülk Milat Meclisinin' 
'mıültevazi sıırailarımlda oturan elli aitmiş kilsinin 
Türkiye'de sanayileşme için başlattığı ham
leler var. BJiraz insaf ile balkınalk lazıım. (C G. 
P. sıralarından aılkışlar) 

Kalkınana, devamlı bir şeydwr. Kusurlar söy-
lefnelbfiiür aıma, bu kadar ölçüsüz söylenmez. El-
'beltlfce tenkit ed'lecek şeyler vardır; biz de 
etitiik, geçm'iş'te, hatta kendimizin ükttidaırda or
tak bulunduğumuz, sorumlu bulunduğumuz de-
vinlere ai't iora'altita bugün geriye doğru dönüp 
fbalktitğılmız zaıman kusurlu şeyler bulmaımız 
ımiüjmjkün. Bunları acık yürekle söylemek, tar-
îtıışmaik mümkün, ama insaf ile mültailâa etlmek 
lâzım. Bu derecede inteafsifz, bu dlerecede so
rumsuz, bu derecede gerçeklere aykırı beyan
larla Tüılk'jye'nin kalkınıma&ına i'sfcilkabıet ver
mek müimikün mü? Bu kadar sorumsuzluk ve 
eildd^yetistaölkle ne dış pöliltilka yürültülür, ne 
ekomlomüj poMkaısı yürütülür ne Türkjiiye'de hu
zur, Mılkrar sağlanur. Açık oilan bu.. (O. G. P. 
ve A. P. sıralarından alkışlar) Bizi son derece
de üzmüştür. 

BevgiÛ aılkaJdaışılanim, yatının ve üretim 
şevki kurıiırse, Türkiye'yi bekleyen en büyülk 
tehüilke, yakın bir gelecekte işsizlik ^tehlikesinin 
fo'üyümeısii olur. Gelişime haEiıridelk'i! ülkelerin bü
yük dramı zaten bu. BAraızdan bMcaıç ralkam 
arzedecieğim. Türkiye'nin vak'tfiyle en büyük 
dar boğazı dış Ödeme denlgesindeM1 tıkanıklık
ta, döviz bulamayışıydı. Bugün Türfkilye'nin en 
büyüik elkonomik ve sosyal promlemi neldir diye 
Sorulursa; hıflîa artan nüfusumuzun ardımdan, 
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yatırumlan ve istihdam hacauJidi yetiştk:emse<-
yişîma'z ve açık ve gizli1 işsiz nüfusun aızalma-
masudır. Hoş, geçen yıil, plan rakamının ötesine 
geçirmiştir. Gleçen yıl, o kadar suçflanan bur 
teşefblbüs, plan hedefinlin ötesinde yataınim yap
mış ve plamlda kendisine veriilen görmen öte-
BÎn'de iktihdaım hacmi yaratmıştır. Ama, bu ye-
(terli değildir. Yapılanla yetkmıı'ek mümkün de-
ğ'Mir. 'Millet olarak daha hızlı gitmek, daha 
fazıla yatıran yapmak, daha fazla üretHim yap
mak ve hıızila yükselen nüfusumuza daha bü
yük bir tempo ile iş sahaları açmak durumun
dayız. Dışarıya kod ihraç ederek Türkiye'nin 
üstühdaım denjge&Üni ve döviz dengesini! sağla
maya ilâniİhaye devam etlmek mıümkün değil
dir. Bütün bunlar güzel alma, bunun yolu ne
reden geçer? Bumun yolu herhalde topyeikûn 
su'çlatanaHartöan göçmez. Dönemleri topyeikûn ve 
msadki'zca suçlamak, Türkiye'de çalılara, çaiış-
ımalk isteyen vatandaşılan, 'kamına uyanı ve uy-
majyanı ayırmıaidan, sutluyu suçsuzu ayırma
dan topyeikûn resmî ağızlardan en ağır isözler-
le tezyif etmek kalkınmamın yolu değiJİdir. 
Topyekûn suçlamalarla inisanilaaida çalışma 
şevki, yatımnı yapma şevki, üretim yapma 
şeyki bırakmazsınız. 

Bu topyekûn suçlamaların elÜmıizlde birçok 
bölgeleri var, zafbıtlarda yar, bunları- arz ede
rek Vaktinizi almak istemiyorum. 

Değerli arkaldaJşlarıim, Türkiye bugüne ka 
dar çok çetin güçlükler göğiMedi. Fakat yal-
mız Türkiye'mde değil, Türkiye'nin durulmunda 
(bulunan gelişme halinldeki pek çok ülkede, 
1OT3'lerden itibaren başlayan dönem yepyeni 
güçlükler getiren bir dönemdir. Yakltfyle, ge-
lüşlme halindeki ülkeler ve gelişmiş ülkeler a l 
nımı yadken, bugün yeryüzünde bu aynımı en 
azdan üçe çıkarmak gerektiği anılaşıümııştır. 
Oelfîşımiüş üllkıeler vardır, büyük sanayi ülkele
ri vardır, ilerft sanayi ülkeleri varldır, gelişme 
halin/de ülkeler varıdır ve gelişme halimde ol-
•duMaın halde büiyük petrol rezervlerine, çok 
geniş taibiî kaynaklarla sahip olan ve muaz
zam döviz rezervlerini ömiiımüzdeki 10 - 20 yıl 
içinde toplamak ümkâmana kavuşmuş bulunan 
üCfceler vardır. 

Yalnız Oıta - Doğu ülkelerine 1914 yılı ile 
Ü9İS0 yılı anasında 3'50 milyar doiaıüla 5O0 mil
yar dolar arasımda dövizin gi'dereceğini he-

I saİbetlmek, bu tafbiî kaymakların bu ülkelere sağ-
i lajduğı geniş gelişime fırsatımı anlamak içim ye-
j terlildlr. 
j Gerçekten bültçe üzlerimıdeki ilk komuşaııam-
i !da da arz ettilğilm gilbi, Türkiye içlin artık me-
1 sele saklece Batıldaki sanayii üllkelerünie yetiş-
I inek değffldür. Türkiye için büyük dava, bü-
1 yük kavga; en yakın komşuılanmızla aramuzlda-
j ki mesafenin açılimaması davasııdır. Bir Irak'la, 
j bür İran'la, Orta - Doğunun petroıl emirlikleri 
| ııle, Kuveyt gibi memleketlerle, Basra Kjörfe-
] 'Zillideki şeyhliklerle, Iilbya ile, Mısır'la Ceza-
1 yir'l'e, taibiî döviz kaynaklan bakı'mıddan bü-
I yük imkânlara kavuşan bu ülkeilferle ammız*-
j da samayileştoe temposu ve sanayileşme d'ere-
| cesi bakımımdan önümüz'deki 10 - 15 yıllda bir 
] büyük mesafe açul'malmıasımıı sağlaınaktır. Bu-
I mun için Tüıkıiye'min imıkânlam vardır, Türki-
1 ye buigün bu ülkelere nazaran kalkımlma hamı-
] leşimi erken başlatmış olmalının avantajına 
1 ısaıhipti'r. TüıMye, bütün bu ülkeler içinde sü-
1 yassiail alanda, demuokratik ı-ejijmi gerçekleşti-
I rdbillm'iş olan yegâaı'e ülkedir. rDüıki|ye, ek'ono-
I mıik alanlda sağlam ve sıMıatlü kaıKkınlmamaı 
I temellerini ataibilimiş olan ülkedir. TüıÜc^ye, bit' 
j teknik eleman kadrosunu yetlştiıimeye muvaf-
I ırak olmuş bir ülkedir. Sağlam, namnlsılu, faai-
9 letOü 'bir Mareci kadrosuna «.alhilp olan güçlü 
I bir üdaıieye partilerdışı bir idare geleneğine 
I (sabip olan memlekettir. Nihayet Tlürkitye dün 
i Ibağımisızlığma kavuşmuş ülllce d>eğil, bünllerce 
9 yıll dai'ma bağıtmlsız yaşamış biüyiük böir mii'let^ 
l tir. Pek çok imkân!aranız vardır; sosyal aâan-
9 ida iimlkânlarımız vardır, siiyasa! alanida üstıün'-
| löklerimiz vardır, ekonomik alanida aştoığümız 
i mesafeler vardır. Bıuıları iyi değerlendirilmek, 
1 falan ıdevletin bdıze nazaran yalımız petriollden 

8 ihracatımızın on misline yakın döviz temin et-
I meşinin ortaya çıkaracağı dengesizliği başka 
9 güçlerimizle telâfi edebiliriz. Yeryüzünde çok 
i ileri gitmiş memleketler içinde taibiî kaynaklar 
i 'bakımından bize nazaran çok daha fakir olan-
İ l an da vardır. Yeter ki arkadaşlar, bu yarışta 
9 ıgeç kalmamak için, yeter ki, Türkiye'nin kal-
I kınma hamlesini duvaklatacak hayaller uğruna, 
I ıboş hesaplar uğruna, topyekûn ideolojik suç-
i lamalar uğruna Türkiye'nin yatırım ve üretimi 
i şevkini yavaşlatacak, Türkiye'de hızla dönmek-
1 te olan kalkınma tekerleğinin önüne taş koya-
j caik davranışlardan vazgeçilsin. 

- 6 4 9 — 
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Daıha, kısa bir zaman önce yayınlanmış olan, 
kalkınma halindeki ülkelerin problemleri ile il
gili bir rapordan, sadece bir - iki rakamı Yüce 
Meclisin dikkatine arz etmek istiyorum, dünya 
nereye gidiyor ve bu dünyanın içinde biz ne
redeyiz, ııe yapmalıyız konusuna ışık tutmak ba-
ki'mından. 

Dünyada bugün gelişmiş ülkeler kategorisi
ne dahil edilen ülkelerde for't başına düşen ge
lir ortalaması 4 000 dolara ulaşmışken, gelişme
miş ülkelerde, gelişme halindeki (ülkelerde fert 
başına düşen ortalama gelir 290 dolardır. ('Ge
lişmiş milletlerin ortalaması 4 290) Türkiye'nin 
yeri 4 OOO'lerde değildir, ama Türkiye 290'la-
rm arasından kendisini, kim ne derse desin, si
yi.tim aya muvaffak olmuştur ve bunu da sade
ce birkaç makarna fabrikası ile değil; fabrika 
yapan fabrikalar dönemine de girmek suretiy
le, ağır sanayi alanında da, petro - kimya ala
nında da, pek çok alanda da hamle yapmak 
suretiyle başarmış ve fert 'başına .düşeni geliri
ni 000 dolar civarına getirebilmiştir. Bizzat Hü
kümetin itiraf ettiği gibi, sanayileşmenin sıçra
ma noktasına ulaşmış bir Türkiye vardır. Fa
ik a t güçlükler, bu geri kalmış memleketlerin el
lerine geçen büyük imkânlar yüzünden önümüz-
deki dönemde yeni bir «oyir alacaktır ve ken
edimizi buna süratle uydurmaımız, millî kaynak-. 
kırımızı, su kaynaklarını, kömür kaynak
larını, kromumuzu hem üretmek (bakımından, 
hem de milletlerarası pazarda değerlendirilme-
si gereken hammaddelerimizi son alınan Birleş
miş Milletler kararının ışığı altında petrol üre
ten ülkelerin yaptıkları anlaşmaları, bizim de 
dahil olabileceğimiz bazı- hammadde anlaşmala
rının öncülüğünü yaparak yürütmemiz ve bir 
savaşı önümüzdeki 10 - 15 yıkla, artan bir 
azimle devam ettirmemiz gerekmektedir. 

1 Biniz''evvel işsizlikten bahsettim. 1970 yılın
da gelişmeye muhtaç ülkelerde 76 milyon açılk 
-işLsiz vardı. İlmî bir rapor, 1980 yılında gelişime 
halinıde'ki (ülkelerde İşsiz sayısının daha çok ar
tacağını ortaya koyuyor ve sadece 1970 -1980 
yıllar arasında yeniden iş bulunması gerekenle
rin sayısının, yalnız gelişme halindeki ülkeler 
ıbaki'iııından 22(5 milyon olarak hesa.bediyor. 
l,970Vl.o işsiz olan 76 milyonu da eklerseniz 300 
milyon ..kişiye iş bulmak gerekiyor 10 yılda bu 
ülkelerde. Ve Türkiye bu ülkelerden biri... Ge-
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lişnıiş ülkelerde nüfus, ortalamıa olara;k, yıkla 
bizdekine nazaran çok daha az artıyor. Geliş
miş ül'kelerde'ki % 0,9 nüfus artışına karşılık, 
gelişme halindeki ülkelerde nüfus artışı oranı 
% 2,4tür. İşte bu da üzerinde durulması gerek
li olan ciddî konulardan biridir; 

Değerli arkadaşlarını, kalkınma m iz bakı
mından büyük önem ta'şıdığuıa inandığını bu 
konuya değinmişken, nüfus planlaması veya 
aile planlaması konusunda bu Hükümetin tutu
munu anlamaktan âciz olduğumuzu, bir - iki 
(belge oiknyara'k açıklama'k isterim. Nüfus plan
lanmışı dünyadaki gelişmekte olan ülkelerin 
lürçoğu gibi Türkiye'nin de önemli sorunudur. 
Aile planlaması bu sebeple Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, gelmiş geçmiş Hükümetlerine ele al-
dığı bir sorun olmuştur. Bu konuyu akıl gözü ile 
bakmakta y&vav vardır. Milletimizin manevî 
değerlerini ve kalkınma hedefini gözden uzak 
tutmadan konuya eğilmek lâzımdır. Milyonlar
ca işsizi olan, fert başına geliri düşük, yerleş
me, konut, eğiitim, sağlık sorunları çözüleme
miş, ileri ülkelerle arasındaiki mesafe kapana
cağı yerde açılan 80 milyon nüfuslu bir ülke 
düşününüz. Böyle bir ülke içte ve dışta zayıf
tır. 

Kalkınma hamlelerini başarmış, verimli ya
tırımlara yeteri kadar pay ayırabildiği .için sa
nayi ülkeleri ile arasındaki uçurumu kapatmış, 
işsizlik derdinden kurtulmuş, sosyal gerginlik
lerle sarsılmayan, yerleşme, eğitim, sağlık so
runlarını çözmüş, geleceğe güvenle bakan 70 
milyon nüfuslu bir ülke düşününüz, bu ülke 
güçlüdür. 10 milyon işsizi olan 80 milyonluk ül
keye nazaran her ferdine iş bulabilen 70 mil
yonluk ülke güçlüdür. 

Nüfusu yeteri kadar hızla artan, fakat öl
çülü ve dengeli şekilde artan ülkeler kalkınma 
sorununu daha kolay çözebilmişlerdir. Din ku
rallarına, ahlâk kurallarına ve hukuk kural la ri
na saygılı kalarak, hiçbir zorlamaya baş vurma
dan yürütülen gönüllü aile planlaması ('alışma
ları daha güçlü bir .Türkiye'yi daha çabuk ger
çekleştirme amacına yönelmiş olan çalışmalar
dır. Konunun, anasağlığı açısından büyük 
önemi vardır. Nihayet, varlıklı şehir nüfusunun 
nasıl olsa sahip bulunduğu bilgileri ve imkân
ları, aile planlaması konusunda bilgi ve imkâna 
sahip olmadığı için büyük acılar- çeken yoksul 
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çevrelere, kırsal çevrelere ulaştırmak gibi bir 
sosyal yönü de vardır. Bu konuda kalkınma 
planlarında tespit edilmiş olan esasları Bcevit 
Hükümeti kabul ediyor mu, etmiyor mu? Bu 
husus, aydınlığa kavuşması gereken bir husus
tur. Bir hükümet, aile planlamasından yana 
olur veya buna karşı olur, her iki tavrı da an
lamak hatta her iki tutumu kendi mantığı için
de savunmak mümkündür, fakat Cumhuriyet 
Halk Partisinin resmî görüşüne bakıyorsunuz, 
bir de sorumlu bir Hükümet üyesinin bütçe gö
rüşmeleri sırasında bu kürsüde yaptığı suçla -
mayı hatırlıyorsunuz, bu resmî görüşle bu suç
lamayı bağdaştırmak kabil olmuyor. 

Bakınız bu konuda Cumhuriyet Halk Par
tisi resmî seçim bildirgesinin 141 nei sayfasın
da ne diyor: «Aile planlamasından bütün iste
yenlerin yeterince yararlanabilmeleri için ge
rekli hizmetler ve eğitim çalışmaları yurttaşla
rın ayağına götürülecektir.» 

Bugünkü iktidar döneminde yürürlükteki 
kanunlar gereğince aile planlaması çalışmaları 
sürüp gidiyor. Bu Hükümetin bakanları konu 
ile ilgileniyorlar. Hükümet yönetimi altında 
seminerler tertipleniyor, bir hükümet organı 
haline gelmiş olan TRT'd e gönüllü aile planla
masının övgüsü yapılıyor. Bir öğretmen, bir 
imam aile planlaması lehinde, TRT ekranında 
konuşturuluyor. Sonra, bütçe görüşülürken bu 
Hükümetin bir üyesi çıkıyor bu kürsüye ve şu 
suçlamayı yapıyor; «Nüfus planlaması yapıyo
ruz diye bilmeden gaflet ile bu milletin nüfu
sunu azaltmak isteyenlerin karşısında olaca
ğız.» 

Bu sözlerle kimi suçlamış oluyor? Türkiye 
nüfusunun azalması da söz konusu değildir, 
nüfusu azaltmak isteyen de yoktur. 

Bir yanda Hükümetin aile planlaması ile il
gili olarak bugün de fiilen devam eden icraatı, 
bu maksatla bütçeden bu Hükümetin sarf et
meye devam ettiği paralar, 1974 yılı bütçesine 
bu maksat için konmuş bulunan ödenekler. 
Devlet Televizyonunda bu iktidar zamanında ' 
yayınlanan aile planlamasını teşvik edici prog
ramlar, öte yanda Hükümetin başlarından biri
sinin Meclis kürsüsündeki sözleri, delin de, bu 
kadar ciddî konuda Hükümetin ne düşündüğü
nü anlayabiliyorsanız anlayın. 

30 , 5 . 1974 O : 1 

Değerli arkadaşlarım, daha evvel çeşitli büt-
çelcde yapılmış olan tenkit ve tahlillerin hep
sine dokunacak değilim, fakat çok hayatî konu 
haline gelen TRT konusunda görüşlerimizi bir 
defa daha açıklamayı vazife sayıyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisinin resmî seçim bil
dirgesinde TRT ile ilgili vaadi şöyledir. («Ne 
söylediler, ne yaptılar?» konusunu ortaya koy
maya çalıştığımız bu konuşmada, geliniz yine 
«Ak Cimler» adlı kitabın TRT ile ilgili cümle
sini beraberce okuyalım) : «TRT ye yeniden 
özerklik kazandırılacaktır. Bu olanak bulunun
caya kadar da TRT'nin yönetimde ve yayın po
litikasında tam tarafsızlığı gözetilecektir.» 

Yönetimde, yayında tam tarafsızlığı sağla
mak şöyle dursun, tarafsızlığı yok etmek için 
ne kabil ise yapılmaktadır. TRT'de çalışan son 
derecede değerli, dürüst, tarafsız görev yap
mayı şeref sayan insanlar vardır. Onları da 
üzen, onlara da derin elem veren marifetler ya
pılmaktadır. 

Anayasa hiçe sayılarak, TRT Kanunu açık
ça. çiğnenerek, TRT tarihinde görülmemiş dere
cede çıplak, kasıtlı bir tarafgirlik 'izlenmekte
dir ve bunun belgeleri toplanmaktadır. Bun
dan sorumlu olan yalnız CJenel. Müdür ve onun 
amaçlarına alet olan yaranı değildir: Başbaka
nı ile, ilgili Bakanı ile bu yapılan tayinden ve 
TRT nin tutumundan sorumlu olanlar vardır. 
Bilhassa bunları sorumlu saydığımızı açıkça 
belirtmek isterim. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarından 
TRT konusu hakkında seçim bildirgesindeki 
vaadlerini yerine getirmesini belemiyoruz. Han
gi konuda bu iktidar vaadini ve sözünü yerine 
-jetirdiki bu konuda sözünde durmasını bekliye-
lim? İstediğimiz şey, sadece kanunların açık 
veya. dolaylı ş.ekilde çiğnenmemesidir. .-"'Bunca 
yılda, TRT'nin binilir emekle geliştirdiği bazı 
objektif ve dürüst haberler verme kuralları var
dı, kanunda yvv almış kesin direktifler vardı 
(açık oturumlarda ve başka konularda) bun
ları tahrip etmesinler. Bazı Batı demokrasile
rinden bile ileri olduğumuz bir konudur TRT 
Bazı Batı demokrasilerinin bize imreneceği ka
dar ileri noktaya varmış olduğumuz bir alanda 
Türkiye'yi bu kadar geriye götürmesinle!', mib 
İçtin radyosunu ve televizyonunu ustaca tertip-
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lerle solun radyo ve telivizyonu yapmaya çalış
masınlar. 

Sayın milletvekilleri, C. G. P. Grupu olarak 
bu Hükümete ve bütçesine ret oyu vereceğiz. 
Ret oyu vermeimizi gerektiren başlıca" sebepler 
ise şöylece sıralanabilir: 

1. Bu Hükümet hayatı pahalılaştırmakta 
Türk parasının satmalıma gücünü düşünmekte, 
enflasyonu körüklemekte bütün rekorları kır
mıştır. 

2. Bu Hükümet, yoksulu daha yoksul yapa
cak bir enflasyon politikası izlemektedir. Hızlı 
enflasyonun yükünü çekecek kimseler bellidir, 
bizzat Sayın Bcevit, geçen yıl bunları bu kürsü
de saymıştır. Toplu sözleşmesini imzalamış bu
lunan işçiler, az topraklı veya topraksız köylü
ler, maaş ve ücretle çalışanların hiç değilse 
önemli bir kısmı; hülâsa, gelirlerini fiyatlara 
uydurmayan bütün zümreler (milyonlarca in
san) bu Hükümetin hesapsız tutumunun bedeli
ni ödeyeceklerdir. 

3. Bu Hükümet, ülkeye yatırım ve üretim 
şevkini kırıcı bir tutum getirmiştir. Çeşitli fa
aliyet dallarında daha şimdiden bu tutumun el
le tutulur rakamlara daaynan sonuçlan ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Bazı bakanların dillerin
den düşürmedikleri topyekûn suçlamalarla, ka
nuna uyanı da, kanunu çiğneyeni de bir tutan 
topyekûn karalamalarla Türkiye'de teşebbüs 
hevesi kırılmaktadır. İleride işsizliği çok tehli
keli şekilde artıracak olan bir politika izlen
mektedir. 

4. Bu Hükümet, Türk idaresinin çeşitli ka
demesindeki faziletli, tecrübeli, memleket sever 
devlet memurlarını insafsız bir kıyıma tabi tut
muştur ve tabi tutmaya devam etmektedir. He
le millî eğitim alanında, hele milli eğitim ala
nında... önemli gördüğü her yere solcu militan
ları sistemli şekilde tayin etmektedir, her gün 
bir yeni haber gelmektedir, öğrencisini öldüre
siye dövenler, meslektaşını bir köşeye kıstırıp, 
Türk miliyetçisi olduğu için kıyasıya, komaya 
sokuncaya kadar dövenler, hapisanedeyken mü
dür tâyin edilenler, haklarında komünist ör
güt kurmaktan dolayı davaları halen devam et
mekte olan kimselerin derhal tayini hakkında 
valilere verilen yazılı emirler. Bu Hükümet, 
idareyi partizan bir depremle sarsmaya devam 
etmektedir. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Çatla, 
çatla. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Söy
lediğinizi duymadım, iyi bir şey söylemeniz 
mümkün değil. Sizden iyi söz sadır olmaz, o 
yüzden söylediğinizi aynen iade ediyorum. 
(C. G. P., A. P., D. P. sıralarından alkışlar.) 

5. Bu Hükümet, Başbakanın ağzından; bu 
durumda asayişi sağlamakta güçlük çekeceğini 
ilân etmiştir. Bu Hükümet, Başbakanın ağzın
dan; sol eylemcilere yeşil ışık yakıldığı şeklin
de yorumlanmaya müsait sözler söylemiştir. 

Hükümetin başı, çatırdayan bir dala tutun
manın kabil olmadığından bahsetmiştir. Bu 
Hükümetin, Türkiye'yi içte ve dışta bekleyen 
çok çetin siyasî ve ekonomik sorunları göğüsle
mesi mümkün değildir. 

6. Bütçe, iktidarın daha önce millete va-
dettiğı esaslara aykırıdır. Vergiler bakımın
dan millete ne söylemişse, tam aksini yapan bir 
bütçedir. 

7. Daha bütçe oylanmadan (biraz evvel arz 
ettiğim gibi) bütçenin birçok rakamları eski
miştir. Çünkü, bu bütçe ne galopan şekilde de
vam eden enflasyonu, ne Hükümet kararlanyle 
artırılan devlet harcamalarını, ne Hükümetin 
şu günlerde hazırladığı (mevzuatın malî etkile
rini yeteri kadar gözönünde tutmamıştır. («Ye
teri kadar» diyorum). 

8. Türkiye Cumhuriyetinin temelini teşkil 
eden birçok Anayasa ilkeleri, temel Anayasa 
ilkeleri bazan bu kürsüden yapılan açık beyan
larla pervasızca hiçe sayılmaktadır. 

9. Tarafsız olması gereken Devlet Radyo 
ve Televizyonu solun propaganda aracı durumu
na düşürülmüştür. 

10. Dış politikada, haklı millî davalarda 
bütün gücümüzle desteklemeye kararlı olduğu
muz ve millet yararına yapacağı çetin müzake
relerde bütün milleti yanında bilmesini istediği
miz Hükümet, ne yazık ki, birçok hayatî dış po
litika konularını ciddiyetten uzak şekilde ele 
almaktadır. Devletlimizin vakarı ile, Türkiye 
Cumhuriyetinin haysiyeti ile bağdaşmayan çe
şitli davranışlar dillere destan olmuştur. 

Bütün bu sebeplerle, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grupunun bu bütçeye kabul oyu verme
yeceğini arz eder, Yüce Meclisi Grupum adına 
saygıyle selâmlarım. (C. G. P., A. P. ve D. P. 
sıralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzi-
oşlu. 

Söz sırası, Adalet Partisi Grııpu adına Sayın 
Süleyman Demirerin. Buyurunuz Sayın Demi
rci. (A. P, sıralarından şiddetli alkışlar.) 

A. P. GRUPU. ADINA SÜLEYMAN DEMİ-
REL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; hepinizi saygıyla selâmlıyorum. 

1974 malî yılı bütçesinin son konuşmalarını 
yapıyoruz. Bütçe üzerinde haftalardır konuşu
luyor. Bu konuşmalar Bütçe Karma Komisyo
nunda başlamış, Cumhuriyet Senatosunda de
vam etmiş, daha sonra 10 günü aşan bir sü
redir de Millet Meclisinde tümü üzerinde, çeşit
li bakanlıkların bütçeleri üzerinde yapılan eleş
tirilerle bugüne kadar gelinmiştir. 

-Gayet tabiîdir ki, bir bütçe bir memleketin 
en önemli meselelerinden biridir, başlıcasıdır. 
O sebeple bütçe üzerinde çeşitli görüşler serdedir 
lecek'tir, Esasen, serbest tartışmanın zemini 
olan bu çatı altında. bütçe böyle bir muameleye 
tabi tutulmakla, iyileştirme, memleketin acil 
ihtiyaçlarına öncelikle cevap bulabilme, memle
ketin kı!t olan kaynaklarmı en âcil yerlere yönelt
meye gayret sarf edilecektir. 

•Sayın milletvekilleri, 1974 malî yılı bütçe
sini konuşurken,, her yılın bütçesinde olduğu 
gibi, gayet tabiî ki, söz sadece bütçenin sınır
ları içinde kalmamıştır; 'kalması da mümkün de
ğildir. Tartışmaların bütçenin sınırını çok aş
tığı; ama bütçe dolayısıyie yapıldığı ve bu se
beple tartışma konularının çoğaldğını ifade et
mek isterim. 

Tartışma konuları çoğalınca, zamanın mü
saadesi nispetinde bu konular üzerindeki fikir 
ve mütalâalarımızı serdetmeye devam edeceğiz. 
Mütalâalarımızın bir kısmı bu zamana kadar 
serdedilmiştir; 1,5 saatlik süre içerisine sığabi
lecek olan bazı konulardaki düşüncelerimizi de 
yüksek huzurunuzda arz edeceğiz. 

1974 Türkiyesi 1974 dünya şartlarının için
dedir. Aslında, 1974 dünya şartları bâzı önem
li özellikler taşıyor. 1974 dünyasında, bugün 
hâlâ, dünya nüfusunun üçte biri dünya geliri
nin üçte ikisini almakta; böylece dünya nüfusu
nun üçte biri ancak refah seviyesinde, üçte ikisi 
ise refahın çok gerilerinde bulunmaktadır. Kal-
kınmamışlık, geri kalmışlık meselesi 25 senelik 
gayretlere rağmen birçok dünya ülkelerinde çok 

büyük mesafe alabilmiş değildir. Böyle bir 
dünyada Türkiye kendi hedefini iyi ortaya koy
muştur. Türkiye kendi gücü ille ayakta dura
bilen bir ülke olmayı kendisine hedef almıştır. 
Kendi gücü ile ayakta durabilen bir ülke, kendi 
kendini besleyen, kendi ihtiyaçlarını, kendi 
imkânlarıyle bir noktada karşılayabilecek güce 
erişen, refahı, imar ve ümranı milletinin her 
ferdine ve yurdunun her köşesine yaymayı, fa
kirliği, işsizliği, cehaleti ve çaresizliği kaldır
mayı hedef alan; bunun yanında varlık ve beka-
sim her şeyin üstünde tutam ve ileri bir toplu
mun, ileri dünya şartları içerisinde muhitaç ol
duğu eğitimi, bundan 15 - 20 sene sonrasının 
muhtaç olduğu eğitimi bugünden vermeye çalı
şan bir Türkiye olarak kendine hedef seçmiştir. 
Bu hedef doğrudur, önemli olanı bu hedefe ula
şabilmektir. 

Dünya, İkinci Dünya Harbinin sonunda sul
hun ve refahın gayrikabili taksim olduğu nok
tasına gelmişti. Yani, sulh refahtan ayrılamaz. 
Refahı ayrı biçimde düşündüğünüz zaman sulhu 
idame ettirmek mümkün değildir. Bu, dünya 
için doğru olduğu kadar, her ülke için de doğ
rudur, Onun için refahı barış içerisinde gerçek
leştirme, yayma Türkiye'nin en önemli konusu 
olmuştur. 

Kalkınmamıştık meselesi tek başına mütalâa 
olunamaz. Kalkınmamışlık meselesini sadece 

. bir refah meselesi gibi görmek de yanlıştır. Kal
kınmamışlık meselesini,, bir refah meselesine 
ilâveten bir varlık ve beka meselesi olarak da 
görmek lâzımdır. Şayet varlığımızı koruyaibilir, 
bekamızı teminat altında tutabilirsek, o za
man refah meselesini halletmek imkânı olur. 
Yani, refah meselesinin gerektirdiği bir şemsi
ye, gerektirdiği bir himaye, gerektirdiği bir te
minat vardır ki, bu teminat varlığımızı ve be
kamızı mutlak mânada., sağlam bir biçimde or
taya koymak olaca.kt.ir. 

Bu itibarla, kalkınma meselesini düşünürken, 
savunma meselesini ve eğitim meselesini de be
raberce düşünmeye ve böylece topyekûn kal
kınmayı daha geniş kapsamlı bir biçimde mülâ
haza ve mütalâa etmeye mecburuz. 

Bu genel mütalâalarımızı serdettikten sonra, 
bütçe ile ilgili bazı konulara geçmek istiyorum. 

Bütçe, bir kalkınma planının bir dilimini 
yansıtıyor. 1974 yılı Üçüncü Beş Yıllık Kal-
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'kmma Planının ikinci dilimidir, Binaenaleyh, 
ikinci dilimin gerçekleşmesi hali, Üçüncü Beş 
Yıllık Plan sonunda memleketimizin varacağı 
noktaya bizi götürecektir. Daha doğrusu, 
Üçüncü Beş Yıllık Planın ikinci dilimi gerçek
leşirse, üçüncü dil imi gerçekleşirse, dördüncü 
dilimi gerçekleşirse, beşinci dilimi gerçekleşirse 
Türkiye Üçüncü Beş Yıllık Plan. sonunda, var
mayı öngördüğü hedeflere varabilir. Şayet, bu 
dilimlerde aksamalar olursa Üçüncü Beş Yıllık 
Plan sonunda varılması lâzımgelen yere varama
yız., O zaman planlı ekonomiden beklenen fay
da da genellikle ortadan kalkar. Planlı ekono
mi,' bir gönüllü zorlama işidir, yani kendi ken
dimizi zorlama işidir; başkasını zorlama değil, 
kendi kendimizi sonlama işidir, kendi kendimi
zi bir noktaya ulaştırmaya zorlama işidir. «Zor
lama» ile «gönüllü» tabiri bağdaşmayabilir. As
ılında söylemek istediğimiz husus, bir hedef ko
yup, ona ulaşmaya gayret etme işidir. 

Bu itibarla, 1974 bütçesine veya herhangi 
bir bütçeye bakarken, ilk göze alacağımız hu
suslardan birisi, Devletin fonlarının yönlendi
rilmesinde bu istikametlere, yani Üçüncü. Beş 
Yıllık, Planın 1974 diliminin koyduğu hedefle
re ne ölçüde yaklaştığımız, ne ölçüde yaklaşma
dığımız üzerinde durmak gerekecektir. 

Bütçe sadece memleketin tek vasıtası değil
dir, ama en önemli vasıtalarından biridir. He
le Türkiye'nin bugünkü kalkınmışlık seviyesin
de en önemli vasıtalarından biridir. Ama büt
çe ile beraber takip edilecek politikalar, bütçe ile 
(beraber mevki muameleye konacak prensipler, 
bütçeye.' ilâveten birtakım yeni kaynakları da 
memleketin kalkınması istikam etinde harekete 
getirecektir. 

Ayrıca, bu bütçeyi, bütçe ile politikaları ve 
prensipleri tatbik edecek olan Hükümetin zih
niyeti, tutum ve davranışı, meselelere eğiliş 
tarzı da, yine fevkalâde önem taşır. Bütün bun
lar beraberce değerlendirildiği zaman bir nokta
ya varmak mümkündür. 

Bu bütçenin dengesi üzerinde bundan evvel
ki görüşmelerimizde baızı beyanlarda, bulunduk. 
Bütçe, bir istikrar bütçesi değildir. Halbuki, 
Türkiye'nin en baş ihtiyacı bugün istikrardır. 
Bütçe antienflasyonist bir bütçe değildir, yani 
enflasyonu önleyici birtakım tedbirleri içine 
alan bir politikanın eseri değildir. Bugünkü 

Hükümetin, esasen, bir istikrar politikası yan
lısı olduğunu kimse söyleyemez. Hal böyle 
olunca, bütçenin bir istikra)!' politikasının eseri 
dıuayacağı tabiîdir. Biz, bu bütçenin istikrara 
hizmet etmeyeceğini, enflasyonu daha çok kö
rükleyeceğini bundan evvelki konuşmalarımızda, 
her vesile ile ifade ettik, bugün bunu yine 
tekrarlıyoruz. Kanunuz bugün daha da çok kuv
vetlenmiştir. 

Bu bütçe içerisinde öngörülen masrafların dı
şında, Hükümet yeni masraflar ortaya çıkar
maktadır ve buna daha da yenilerini ekleyeceği; 
görünüyor. Bu masrafların kaynakları orta yer
de yoktur. Kaynaklar orta yerde olmayınca, 
Hükümet, ya açık finansmanına gidecektir ve
yahut kalkınma için ayırdığı fonları bu mas
raflara. ayırmak mecburiyetinde kalacaktır. 
Açık finansmanına gitmesi daha, çok enf
lasyonu körükleyecektir. Kalkınma, için ayır
dığı fonları bu kaynaklara ayırması dahi 
bütçeye sıhhat getirse bile, yani denklik bakı
mından sıhhat getirse bile, kalkınma hamlesini 
geniş çapta köstekleyeceği için, üretim ve is
tihdam meselelerini geniş çapta köstekleyeceği 
için yine memlekete büyük sıkıntılar getirecek
tir. 

Bütçe, âdeta, sureta bir bütçe imiş gibi, bir 
yasak savulurmuş gibi bir muameleye tabi tu
tulmuştur. 

Neden, bunları söylüyoruz? 
Hükümet yeni masraflarla, milletin önünde

dir. Ksasen birçok masrafların karşılığı bu büt
çede mevcut değildir. Bu bütçede mevcut ol
mayan masraflar, Devletin cari giderlerinde fi
yat artışlarından dolayı yapılması mutlaka za
ruri olan birtakım masraflardır. Örnek ile bir 
yere varmak istemiyorum -ama., büyük kalemler
den birisi millî savunma masraflarıdır. Millî 
«avunma masraflarının bugünkü bü'tçıede, bu^ 
günkü fiyat seviyesinin yıl sonunda varacağı 
yerde 2,5 milyar liraya yakın bir cari açık mey
dana getireceği tabiî görünüyor. Bu, yiyecek
tir, giyecektir; bundan sarfınazar etmek müm
kün değil. Millî savunma meselelerinin fevka
lâde önemli bir durumu vardır. Millî savunma 
•mesele] erin in değeri bugün bilinmeyebilir, daha 
doğrusu bugün görünmeyebilir; fakat şayet öl
çüler çok aşılmadan millî sa;vunma için gerekli 
tertipleri zamanında almaz isek veya alınmış 
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tertipleri zayıflatır isek, o zaman bunun bede
lini fevkalâde ağır öderiz. 

O itibarla, bu zamana kadar teessüs etmiş 
millî savunma stoklarımızı, bugünkü mertebesi 
ne olursa olsun, bundan çok daha aşağı düşür
mek gibi bir yola gidilmesinde büyük sakınca
lar görürüz. Onun. içindir ki, bu bütçenin Millî 
•Savunma carî giderlerine şayet bundan fazla 
para konamayacak ise, o zam.au, «ıBu para ile 
nıillî savunma gücümüzü azaltmayacak bir bi
çimde en rasyonel çalışma şekli ne olacaktır?» 
in vuzuha kavuşturulması lâzımdır. 

Millî savunma meselemiz sadece carî giderler
den ibaret değildir; silâhlanma, teçhizatlanma, 
millî savunma meselemizin en öııcmili kısımla
rından birini teşkil ediyor. Millî savunma bakı
mından gönül isterdi ki, bu bütçe, bir idame büt
çesi değil, hakikaten millî savunmamıza daha 
çok güç kazandıran bir bütçe olsun. Devlet gü
venliğinin temini ve tesisi bakımından, devlet 
güvenliğini, iç güvenliği sağlayacak, devletin gü
venlik güçlerine de yeni güçler katan bir büt
çe olsun. 

•Binaenaleyh, kalkınma meseleleriyle ilgili 
diğer hususlara geçmeden önce, devlet güvenli
ği üzerine, iç ve dış .güvenlik üzerine yeniden na
zarı dikkati çekiyor, bu bütçe İle iç ve dış gü
venlik meselelerimize ne getirdiğimizin çok iyi 
mülâhaza ve mütalaa edilmesi gerektiğine işaret 
ediyoruz. Kanımızca, bugünkü haliyle bütçe iç ve 
dış güvenlik meselelerimize yeni bir şey ilâve 
etmiyor. 

Toplu sözleşmeler yapılacaktır, toplu sözleş
melerin bilhassa İktisadî Devlet Teşekküllerin
de bu bütçeye ne yükleyeceği, bütçenin tahsi
sat bölümlerinde derpiş edilmiş değildir. 

Ayrıca, personel rejimi üzerinde birtakım de
ğişiklikler getiriliyor. Personel rejimi üzerinde 
yapılan değişikliklerin bu bütçeye yükleyeceği 
masraflar neler olacaktır? Bu da bütçede derpiş 
edilmiş değildir. Ne değişiklikler yapılacağını 
bilemediğimiz için açık ve geniş bir tahmin ver
mek imkânından mahrumuz. Yalnız, gayet tabiî 
ki, işçi ücretlerinde asgarî ücret muayyen bir se
viyeye çıkarıldığı takdirde, memurların alt ka
demesinin de o seviyeye çıkarılması zaruret ha
line geleceğinden, asgarî ücreti de muayyen bir 
seviyeye çıkarmak şart haline gelmiş bulundu
ğundan, gerek asgarî ücretten, gerek toplu söz-
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leşm.clerden, gerek asgarî ücretle birlikte (Per
sonel rejiminde hiç değişiklik yapınasanız dahi) 
personel rejiminden gelecek yüklerin ne ola
cağını ve bunları nasıl karşılayacağını Hüküme
tin ifade etmesi lâzımdır. Nereden karşılaya
caktır? 

Mesele bununla bitmiyor. İki günlük hafta 
tatiline gidileceği haberlerini duyuyoruz. İki 
günlük hafta tatilinin memurlara teşmilinden 
sonra, gayet tabiîdir ki, işçilere teşmili sözko-
nusu olacaktır. İşçilere de teşmil edildiği tak
dirde, bunun getirciceği, bir günlük ücretli tatil 
yerine iki günlük ücretli tatilden doğacak kül
fetlerin devlete yükleyeceği masraflar da bu 
bütçe içerisinde derpiş edilmiş değildir. 

Personel rejimi üzerinde Türkiye'de çok ko
nuşulmuştur ve daha çok konuşulacağa da ben
ziyor. Türk Devletinin bugün 900 000 memuru 
vardır. Sanıyoruz ki cari giderlerinin büyük bir 
kısmı da m.aaşata gitmektedir. Personel rejimi 
uzun seneler boyunca o hale gelmişti ki, kimin 
nereden ne aldığı ve kimin kaç para aldığı âde
ta bilinmez bir hal almıştı: Oırun içindir ki, mo
dern Batı ülkelerinde yapıldığı biçimde, devletin 
görevlisinin devlet için taşıdığı değer kıstas 
•alınmak-suretiyle bir personel rejimine gidilmesi 
öngörülmüştür. Bundan başka bir kus t as mev
cut değildir. Personel rejimi ıslahatında, dev
lete hizmet edenlerin, devlet için taşıdığı değer 
karşılığında ücret almasından maada bir kıstas 
• mevcut değildir. Bunun, gayet tabiîdir ki bir 
asgarisi vardır; asgarisinin de, asgarî manada, 
a>:garî hayat çizgisinde devlet görevlisine bir re
fah sağlaması lâzımdır. Öyle ise, bu alsıg-aırî esas, 
bu asgarinin üstüne bindirilmek suretiyle devlet 
için taşıdığı değere göre devlet görevlilerine üc
ret verilmesi, Batı devletlerinde esas alınmıştır. 
Bunu başarmak; kolay değildir. Devlet için ta
şıdığı değeri nasıl tayin edeceksiniz? Devlet için 
her görevlinin taşıdığı değeri tayin etmek için 
fevkalâde ince, fevkalâde zor metotlar geliştiril
miştir. Bu metotların ülkemizde tatbikatı, ga
yet tabiîdir ki, birkaç senelik iş değildir, bir 
süre alacağı muhakkaktır. 

«Başka şekilde bir personel kanununu nasıl 
getirebilirsiniz?» sorusuna bu zamana kadar 
kimse bir cevap bulamadı. Personel Kanununun 
hedefi, herkesin istediği parayı, herkesin sesi 
çıktığı, gücü yettiği nispette devletten para al-
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masını önlemekti. Persionel Kanununun maksadı, 
devletin tüm, personeline bir acık rejim, bir âdil 
rejim getirmek idi. Bir açık ve âdil rejimi Tür
kiye eninde sonunda mutlaka getirmeye mec
burdur. Adalet nasıl sağlanacaktır? İşte, adalet 
sağlam;anm tek yolu, görevlinin devlet için ta
şıdığı değerdir, bu değeri bulabilmektir. Bu de
ğer bulunabilmediği için personeli rejimine yeni 
bir ek yapılmış, bu. ekte devlet memurları 16 
sıra içinde tasnif edilmiş, birtakım, kıstaslara 
göre de, hiç olmazsa, en iyisi olmasa bile, en 
kötüsünden kurtulmanın yolu aranmıştı. Herkes 
bir maaş almalıydı, bir ücret almalıydı ve bu
nu bir yerden almalıydı. Tedarikinde müşkülât 
çekilen riskli işler için de Meclisler bir kayıt 
kaynıuşiu. Bu gibi işlere ek ödenmeler yapma im
kânları vardı. Üzüntü ile ifade ederim, Personel 
Kanununun tatbikatı yapılamamıştır. Bugün 
de bunun bocalaması içinde bulunmaktadır ül
kemi:/;. Personel Kanunu, tatbikatında meydana 
gelen müşküller, tedarikinde zorluk bulunan 
personel için 'sağlanan birtakım 'kolaylıklar, he
men hem(en tüm personele teşmil edilmiş, teke 'in
direlim,. derken, yani herkes bir yerden ücret al
sın, derken, yine her'kesin birkaç yerden, 'seyya
nen. birkaç yerden ücret alm(ası 'gibi hir durumla 
karşı karşıya kalınılmıştır. 

Aslında, söyleyeceğim mütalaa gayet objek
tiftir. Her hükümet bu sıkıntılarla karşılaşa
caktır. Yetki Kanunu çıkarılması .suretiyle Hü
kümete yetki verilmiştir ibu rejiımi düzeltmesi için. 
•Hükümetler, genellikle personel rejiminin do
ğurduğu baskılar altında Meclisler kadar daya
nıklı değildir. Meclisler, hükümetlerden çok da
ha dayanıklıdır. (Jün'kü, hükümetler, personel 
rejiminde dengeyi bulurken, çeşitli sebepler do-
layısıyle, Bakanlar Kurulunun fonksiyonu gere
ği, Bakanlar Kurulunun çalışmasının birtakım 
zorlukları nazarı dikkate alındığı takdirde, her
kesin kendi personelini korumaya kalkması gi
bi durumların meydana gelmesi tabiîdir. Bunla
rın neticesinde de, hükümetlerin bir personel re
jimini ıslah ederken karşılaştıkları zorluklar 
azîm olmuştur bu zamana kadar ve bu zorluk
lar sebebiyle de personel rejiminde, Türkiye'de 
halen bir durulmaya ulaşılmış değildir. 

Personel rejimi giibi büyük bir davayı kısa 
•süre içerisinde çözmek de mümkün değildir. Bu 
işi yapan ülkeler on seneden evvel meseleyi sü-
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kuruı götürememişlerdir. Tümünü bir daha hal
letmek yerine, birtakım, pürüzleri zam,an içeri-. 
sinde hali etmenin en doğru olacağını düşünmüş
lerdir. Birtakım hususları dondurmuşlardır, is
tisna teşkil etse bile dondurmuşlardır; ondan. 
sonra da on sene içerisinde bu hususları orta
dan kaildirnı,aya çalışmışlardır. 

Diğer bir konu, bütçeye, şimdilik gayrinin. -
ayyen gördüğümüz bu hususların yükleyeceği 
yüklerin ilerisinde bir konu da gübre ve ekmek 
için. düşünülen, sübvansiyonlardır. 

Gübre, Türkiye'de, piyasa fiyatlarına göre 
kilo.başına bir lira daha aşağı satılmaktadır, ha
len. Bu sene Türkiye takriben 4 milyon ton gül.)- ' 
re kullanacaktır. Gübre fiyatları 19'78'teki gibi 
muhafaza edildiği takdirde gübreye 4 imityar lira 
sübvansiyon yapılması lâzımdır. Bu sübvansiyon 
bütçenin hiçbir yerinde .görülmüyor. Oeşitli güb
re fiyatlarının vasati farkı 4 milyar Unadır. 

Bu itibarla bu 4 milyar liranın sübyanse edi
leceğini düşünüyoruz; yani, Hükünıetiıı gübre 
fiyatlarını artırmayacağını, eskisi gibi muihafaza 
edeceğini düşünüyoruz ve bu 4 milyar lirayı arı
yoruz. Bu 4 milyar lira neresindedir, bütçenin? 

Hemen bunun arkasından, buğday fiyatları 
ilân edildiği zamanki Hükümetin beyanım ele 
ailacağız. 

Bknıek fiyatlarının değişmeyeceğini Hükü
met beyan ediyor. Türkiye, ümit ederim bu se
ne 12 milyon ,toıı buğday yetiştirecek. Bunun 2 
milyon tonunu, tohumluk v.s. diğer maksatlar 
için kullanacak, İÜ milyon tonunu halkımız ek
meklik olarak tüketecek. Bu 10 milyon tonun 
içindeki 2 milyon ton da genellikle Toprak Mah
sulleri Ofisinin büyük şehirler için, Ordu için ve 
diğer devlet kuruluşları için veya tanzim, için 
kullandığı miktardır. 

Ama Türkiye'de tüketilen buğday 2 milyon 
tondan ibaret değildir. Türkiye'de tüketilen buğ
day 10 milyon tondur. Binaenaleyh bugünkü ek
mek fiyatları genellikle buğdayın 125 kuruş ol
ması esasına göre teessüs ettiğinde ve gecen se
ne de, devlet, geçen seneki dünya fiyatları muva
cehesinde buğdayı P25 kuruştan alıp, şu ana ka
dar 125 kuruşluk buğday devletin depolarında 
bulunduğundan, bir miktar ithal edilmiş buğday 
devletin depolarında bulunduğundan, bir miktar 
ithal edilmiş buğdayın dünya fiyatlarından ithal 
edilmesine rağmen şu ajıakadar Toprak Malı-
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silileri Ofisinin p'yasaya vermiş bulunduğu buğ
dayın fiyatında bir değişiklik meydana gelmedi
ğinden, genellikle büyük şehirlerdeki ekmek fi
yatlarında 125 kuruşun büyük hissesi vardır. Tü
müdür demiyorum, büyük hissesi vardır. (Jüukü 
bugün fiilen buğday fiyatları çeşitli piyasalarda 
240 ila 285 kuruş arasındadır. Yeni mahsul su 
muhtevası yüksek, biraz daha ueıız; eski mahsul, 
sert buğday, değişik tipler olmak üzere 285 kuruş 
civarındadır. Şimdi Hükümetin şu ana kadar 
vermiş bulunduğu, daha doğrusu Toprak îlahsul-
lcı.'i Ofisinin vermiş bulunduğu buğdayla ekmek 
ihtiyacını karşılayanların, ekmek fiyatları art
mayacağına göre (Hükümet bunu teminat altına 
almıştır, 2 milyon ton gibi bir miktar -içerisinde 
2,5 milyar gibi bir sübvansiyona, ihtiyaçları var
dır. Peki geriye kalan 8 milyon .ton. ne olacak: 
Binaenaleyh, buğday 2,5 lira, un .125 kuuış olan 
b'.r ülkede 2 milyon tonla ekmeklik ihtiyacını 
karşılamak mümkün değildir. Çünkü köylü ken
di çıkardığı buğdayı satarsa 2,5 lira alıyor; fı
rından ekmek olarak alırsa 125 kuruşa alıyor. 
Öyle ise köylü elindeki bütün buğdayı 230 ku
ruştan, 240 veya 250 kuruştan satacak; fırından 
gidip 125 kuruş fiyatı tesis edilmiş ekmeği alacak
tır. Başka yolu yoktur ki bunun. Böyle olacaktır. 
(A.P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) Bu, 
takriben 10 milyar- liralık bir sübvansiyon getirir. 
Biz ekmek fiyatlarının artmaması taraftarıyız. 
Yalnız bu 10 milyar liralık sübvansiyonun nere
den yapılacağını, bu mekanizmanın nasıl isleyece
ğini bilmedimiz için bunun cevabını arıyoruz. 
Hükümet «Buğday fiyatlarını 280 - 240 kuruşa 

çıkardım.» diyor. Tamam. Aslında bu bih' ucuz
dur, 3 lira civarında olması lâzımdı. Ama hemen 
arkasından, «Ekmeğin fiyatlarını sabit tuttum» 
sözünü nasıl gerçekleştireceğini merak ediyoruz. 
Bunun mekanizması ne olacaktır.'1 Daha bugün
den Türkiye'nin çeşitli yerlerinde tahsis meka
nizması kötü işlemeye başlamıştır. Karadeniz 
bölgesinde adam. başına ayda 10 kilo buğday 
verilirken, daha şimdiden ayda 1,5 - 2 kiloya düş
müştür. Karadeniz bölgesinde köylü - kentli ofis
lerin önüne dolmuş ve günlerce beklemek sure
tiyle birkaç kilo buğday almanın peşine düşmüş
tür. 

Bu itibarla sübvansiyon mekanizmasının yep
yeni birtakım özellikler getireceğini, tahsis geti
receğini, tahsisle beraber bürokrasi getireceğini, 
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büroksiylo birlikte hoşnutsuzluk getireceğini, hoş
nutsuzlukla. birlikte adaletsizlik getireceğini hu
zurunuzda söylemek istiyorum. (A.T*, sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi denecektir ki, «Öyle ise ne yapalım?». 
Öyle ise ne yapalım' Tabiî Hükümet düşüne
cektir öyle ise ne yapacağını. Hükümet, ekmek 
fiyatlarını sabit tutacağını beyan etmiştir; biz de 
«Bunu nasıl yapacağınızı söylemediğiniz sürece-
bu beyanınız geçersizdir.» diyoruz. Hükümet ge
lecektir; «Benim beyanım geçerlidir, ekmek fiyat
larını sabit tutmak için şu şu şu geçerli tedbir
leri alacağım, işte elimde sübvansiyon parası, 
işte kaynağı ve bunu şöyle işleteceğim» diyecek
tir'. İşte bunu soruyoruz. Yani «Siz işinize bakın 
hiç merak etmeyin, biz o işin hakkından geliriz» 
demek kâfi değildir ve. milleti de, bizi de tatmin 
etmez ve zaten onun için burada münakaşa, edi
yoruz, «Bunu nasıl yapacaksınız?» diye soruyo
ruz. Ne ile yapacaksınız nasıl yapacaksınız? 
Yapamadığınız takdirde vaadiniz, diğer vaatle
riniz gibi askıda, kalacaktır, onu hatırlatıyoruz. 
(A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ait - alta koyduğumuz 
zaman Hükümetin daha bugünden giriştiği bütçe 
dışı masrafların yekunu 25 milyar liraya baliğ-
olmaktadır. Kakandan, büyütmekle elimize bir 
şey geçmez. Ben Hükümeti müşkül mevkie dü
şür mele için rakamları büyütmüyorum, rakamlar 
büyük çıkıyor. Bu müzakeresini yaptığımız büt
çe, sureta, bir bütçe midir, yoksa, hakikaten mem
leketin senenin sonuna kadar sadık kalacağı bir 
vesika mıdır? İşte bunun için huzurunuzda fi
kirlerimizi ifade ediyoruz. (Jünkü senenin sonuna. 
kadar Hükümetin sadık kalamayacağı bir dokü
manı müzakere ediyorsak", mesele başkadır, me
sele ciddiyetten uzak olur. Sadık kalacağı bir do
kümanı münakaşa ediyorsak mesele yine başkadır. 

Değerli milletvekilleri, bü bütçe ile ilgili müta
laalarımızı söylemeye devam ediyoruz. 

Türk ekonomisinin en çok istikrara muhtaç 
olduğu bir dönemde, Türkiye kalkınmasının 
geldiği fevkalâde önemli bir noktada, Türkiye'
nin rekabet gücü olan bir ekonomiyi kurması ve 
yaşatması lâzımken, rasyonel bir ekonomiyi kur
ması ve yaşatması lâzımken bunun fırsat ve im
kânları varken, rasyonel işlemeyen bir ekonomi-
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Büyümeyi ve istikrarı öngörmeyen, rekabet 
gücü olan bir endüstrileşmeyi öngörmeyen bir 
ekonomi politikası Türkiye'yi çıkmaza götürür. 
Enflasyoncu bir ekonomi politikası Türkiye'yi 
çıkmaza götürür. Bunları söylüyoruz. 

NİHAT SALTIK (Tunceli) — Sizin götür
düğünüz gibi. (A.P. sıralarından gürültüler) 

NİHAT SALTIK( (Tunceli) — Siz anlamaz
sınız. (A.P. sıralarından gürültüler) 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Aferin aferin, 
belli anladığın. 

BAŞKAN — Sayın Saltık, istirham ediyorum 
efendim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) Sayın 
Başkan, ne dendiğini duymadım. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim, buyurun. 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sizin götür

düğünüz yere götürür diyor. 
SÜLEYMAN DEMİKEL (Devamla) — Bi

zim g"ö!tüııü;üğ)üimü:z gilbli diyor. 
Bizim yaptıği/mızı yapın millet akımızdan 

'•öpecektir. Yapın bizim yaptığımızı. (A. P. sıra-
larmdan «Bravo1» sesleri, alkışlar) Yapın alnı-
nralam öpecektir. (A. I*, sılalarımdan. «BraVo1» 
seisıllerfiı, alkışlar) 

Adalet Par'tyinih tek başıma sürllüHdüğü 6,5 
sonleılilk iktidarında yıllık fiyat artışı. % 5'tir. 
Sizim dört ayda meydana getirdiğiniz fiyat ar
tışı % 20.. Her ay % 5 getllirdimiz. (A.. P. sı ilala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ondan sonra, 
tonları 'başkalarımın sırtına etkimeye çalışıyorsu
nuz. Hükümet sizisiniz, yaptığınızdan süz sıoıram-
kusunuz. Sorunailu/luğunu taşımayacağımız Hü
kümete talip olmaimaik lâzımı di. (A. P. sıraların
dan. alkışlar) 

Sayın 'milletvekilleri, 'bu münakaşayı ba
yılarak yaparız, severek yaparız ve bu 'müna
kaşa bJz'i başarı ile çıkarır. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — iSeçıiımler-
!de yapıldı. 

BAŞKAN — Lütfen. sükûneti e taikip ede
lim efenldi'm. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) _ Ya
pıldı seçDmi1 erkle, seçimlerde yapıldı;' secim sa
ma ne sağladı ki? 

:Değcı:i].i milleti vdkilterl, «Bu bütçe pahalılık
la miiıcadelîeyi öngörmüyor1, bu bütçe açıîk 'bir 
'büJt'eeOir, eufiâsyomiLst karateriiı haizidir» dedim.. 
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Üzerinde duracağım diğer bir husus ise, ihra
cat meselesidir. 

Türküye için İhracat hayatî önerm haizdir. 
Dış ülkei'erde çalışan v'atamda.ştaınjmızın Tür
kiye'ye gönderdikleri 1 milyar dolara yakın 
para olmasa Türklljye bufgün yine bütün gay
retlerime rağmen, tediilye zOrtulkıları içeririnde 
olur, duş tediye zorlukları içeriyi'nde olur. Öde
nmeler dtenlgesani, hiç oknazisa şimdi i!k bir süre 
i-cl'jıı dış ülkelere göııldeı/milş İmlunduğumuz iş
çiler sayesinde, vatamdaışlar'Jimız sayesinde sağ-
laımıij 'bulunan Türkiye'nin, bir gün bu kayna
ğa güvenmeden mutlaka dış ödemeler denge
sini kendi sattığı ile, sattığı mail ve hizmetler
le karşılayabilmemi lâzımdın'. Üzerinde haîssa-
Bjyetle duruyoruz. Aslımda ekonomik bağını-
ısızhlk 'buldur. Kimse/ye mulhıtae olmadan yaşa1-
imalk istiyorsak, İdm'seye muM'aiç otmadian ken
di ekonlc'inimlzi kendi gücümüzle yürütim'eye 
•meclbur isek, tediyeler muvazenesi dediğimiz 
ödemeler demgeisiııc fevkalâde önem atfetmeye 
meelburuz. Söylediiiğimjiz hususlar ne bu Hükü-
ı m etin meselesi ne geilecek. Hükümetin, bütün 
külkümdtlcıiilıı meselesidir. İ/kaz ediyoruz, diyo
ruz ki, ihracat ha.om.ini düşürecek yanllış bir 
•ekjometm'ik ploilIKlka takip edİyonlsunıi'z. Öd eme
ller dengesi, hizmet leı d eni gelen ve dış transfer
imden. gelen miktarlarla bugün dengede görü
nür, olur; aıma yar'm Türkiye sıkmlnya girer. 
Tmikîlye, şay>et duş ülkelere satacağı malları ço
ğaltın az'sa, dış ülkelerden sağlayacağı hiz/meıt 
/gcilirlerinli çoğaltlmaAsa ekonomisini kendi gü
cü/y le yürütemez diyoruz, Onum içindir ki, bir 
•süre sonra, dünya, kendili enflâsyonunla 'bir ça
re bu bıçaktır, biz ortada kalıtız yinle. Yani, 
«Dünya nasııl oıllsla enflâsyon için/de, aldırmayın,, 
İbiz de enflâsyon içinde «lakım.» rahatlığıma ben 

' işaret etmek istiyoruım. Bir sıüre sonra Türki
ye'ınlnı mallarını saltamaz haile geliriz, yentLlen 
devalüasyonlara gitımc/k zorunda kalırız. De
valüasyonlar zor operateyonkır'dlır, fiyat meka-
niızimasını allak 'bullak eden operaliyontaidır. 
Ayrıca, devaDüasyonlar zar ope'rai'fyonla.r ol'dıı-
ğu için bıçak kemiğe dayanfmada.n yapıilama-
yam operasyonlarıdır. Onun l'çinldlr ki, fiyat se
viyelerini muhafazada, yanı'i dı'ş dünya ile fi
yat sev'iyeilıerin-in uyuşumumda, TüıMye'mün. mut
laka îlitimak ve dllkk'atıli ollmaisı lâzıım'dır. 

'Bu sene buğday fiyatları, dünya piyaKaia--
rınkl'a 200 dola.r, 224 dolar iken sıom günleıdc 

http://ha.om.ini
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1:70 - 180 dolar. Neden? T972 senesmıde ^ovyek 
ler Birliği 'ÎO mlii'yo-n ton. buğday sa tmalmak 
muK-lburriyetinde. ka lmış t ı r 197:} ihtiyacı için. Bu 
oO milyon ton buğday, Amerika 'nın ve diğer 
'buğday yetişt iren ülkeletkı. bütün stoklarını 
cif t::niştir. Binaenalyh. bundan İki sene evvel (K) 
İd/olar olan buğday öyaülları, iki sene, bir bucuk 
sene içerisinde 2'2-t dolara kada r çıkabilmiştir. 
Bu sene Sovyetler Birliğimin 100 milyon ton, 
BliriVş'iik Amerika 'nın ot) milyon {on buğday 
üreteceği tahmin ediliyor. Binaenaleyh, 197.")' 
'den i t ibaren, dünyatla takıl f iyatlarında bir
takımı. düşüşler beklen'.mekteüir. Binaenaleyh, 
biz dünyanın yüksek komjo.'.iktüt üne u y a r ı / ; 
a,ma dünyamın d.iişük konjonktürü 1)1/1 takr'lbe-
doi'. Dünyamın d'üsük kon jonk tü rü karşısında 
Hi'lkakıetfm bugünden tedbir düşünme s] lfr-vmı-
:dır. Vanii, yanı;: dünyadak i tahı:l fk-atlamı ve 
'(l^ev tanım ürün]e ' in in fiyatlarında. düşüşler 
meydana er idiği zamıan b u g ü ı k ü fiyat seviye
lerini naısıl koruyacak? b u n u da bugünden dü
şü mm ey e m e c'l )iır. 

Değerli nıı'i kd vekilleri, memleketin bayatı 
»meselesidir, onun İçin bunun üzerimde duruyo
ruz. Aslında Tüik iyc 'n in bu işi bir sil-:t(ıme 
bağ lanı ası lâzımı. Yani, dünya konjonktürüm.Ic 
•meydana itelen fiyat dalgalanmalaı nidam miis-
talh'Sİli, üreticiyi zarard ide etmeyecek, yani 
üretkflyl 'baiırmaıyaeak, feri durulma düşür
meyecek bir sistemi inikasa t ettirmesi lâzım
dın'. O, önümüzdeki günlerin mesel esidir ; bu 
huSulsu kamuoyunda tar t ış t ık , yine tar t ışma
ya devamı ede:-cğiz nasıl yapılakİ!Îereğimi ? 

. Türk çiftçüsiinin, Türkiye'nin, nüfusunun f/r 
(iö - 70'mi teşkil e l en Türk çiftçisinin afet er
den dolayı, kötü mahsul yı l lar ından dolayı 
uğraü ığ ı sıkıntıları bir de dünya, euflâsyomu-
uu, dünya kon jonk türündek i inmelerden dola
yı uğrayacağı s ıkınt ı lar karşısında mutlaka 
'bir güvenliğe kavuşturulüıa'sı lâzımdı ı ; şim
diden söylüyoruz. 

Değerli nı'iiletvekıilileri, buğdayla i limiti bazı 
barka. mü lâk azalarımı olacak, om'ları ileride ifa
d e edeceğim vaktim, kaldığı takdi rde . 

İhracat ı ar t ı rma, bir seferileri ik halinde 
devam ettiril emıezs e, Tüık iye , çok kısa. zam an-
Vla tediyeler muvazenesinde yine s ık ınt ıya 
g/iı ecvklir. 

Bugünkü bütçe ile. 80 milyarl ık bütçe içe-
risinde yat ı r ımlara ayrı lan miktar , yani fiilen 
yat ı r ıma »'ide."ek oran mik ta r 87 milyar gibi 
görünmesine rağmen, bunların yat ır ım sayıla
mayacak kısımları çıkarı ldığı t akdi rde :25 mil
yara. iniyor, öy le ise, bu bütçenin ka rak t e r i 
•bir ması afçı bütçedi r ; r/r 7t)'i Devletin işletil
mesi masraflar ıdır , r/r oO'u yatırıımiara, kalkın
maya ayrılmış 'bir meblâğdır . (dönül is'terdr ki , 
Hükümet , Devleti rasyonel. « 'a rak nasıl çalış
t ı racağını düşünsün, Devi elti' dallı a az cari mas
raflarla na'sıl işletebileceğiiiii düşümsün, onun 
todbi r iody 'e mecHislenin önüne gelsin. Omun için
d i r İd, biz bu bütçenin bir nuru afçı bütçe o'-
duğı ınu ifade ettik. Denilecektir ki, bu bütçeyi 
tuz hazııliamadık ki, bu bütçeyi biz hazır bul
duk. Bu «'ecen defa da 'söylendi; ama tekrar 
landığı için söylüyorum, çeşitli ve&il eli erle yi
ne içki arlandı , cevabı t ek ra r l ıyoruz : Bu büt
çe, (üiiruhuriyet Hadk Part isi ile .Mlillî Selâ'met 
Part isi tat a lln'dan kurulmuş bu lunan Koalisyon 
JTükümetinin bütçel idir «Başkasının bütçesi 
idi, biz bunu savunuveriyoruz.» demenin mânâ
sı yoktur . Zira, '\0 İvalsıim. 11)7:! tarikin/de Anaya
saya göre 'bütçe tevdi etmekle mükellef cilan. 
Hükümet istifa etmiş olmasına rağmen, bütçe 
t evd i e tmiş t i r ; aıma bu bütçeyi müzakere et-
m'jyoıuz. Bu büfeciyi almTşsrnrz, kendinize göre 
yort den düzeltmişsiniz, kendinize göre yeni
den şekil vermişsiniz, «llfemdim, kâfi zamanl
ımız yoktu, kâfi derecede düzeltemedik.» diye
mezsiniz, a l t ına imzalarımızı koymuşsunuz ve 
Hükümıetlmiiziin bütçesi otamak getirmiş meclis-' 
leıde takdim etini işsiniz, «Bankasının bütçesi
dir» dem emişsiniz. Savuniaımadığınız yerde, «.Bu 
'bütçe 'bizim değildir» demek caiz değildir. 

•Bu sene (>7 milyar yat ı r ın ı yap;f ması düşünü
lüyor. 07 milyar yatırrmım 87 m' lya ı ıu ı kaimu 
sektörü yapacak, :]() milyarını özel sektör ya
pacak. Bundan, önceki kornişim anıda arz ve İfa
d e ettim ki, 11)74 filyatla-rıı ile bunun 75 millyaır 
civarında olmalsı lâzım, lîinaenlaleyh, yatirıııı-
lara ayrdmış mik ta r ın ])lan dil imindeki p a r a 
değeri bakı'ınurdan düşük olduğunu ve bu se
me içerisinde, ki meydana, gedecek fiyat ar-

\ tısları sekekiyle bu para değeıinin daka da dü
şeceğini v'e bu sebeple yatırrmila.rim ancak % 
1K) - 70 mertebesinde, yani % 100 gerçekleşse İn
il e, r r 00 •- 70 m cırt ebesinde f ikizi yatrri 'ma çev-

559 — 
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rjldbi'îıocıeği'nti tahmin eldiyioıru<z. Bundan, Tür-
kiıye'nün bugünü ve yarımı için önemli nıctiec-
ler dloğuyor. Bu, yenrj dar boğazlar meydana 
•gdtiiırir, yani dar boğazlar meydana getirecek
tir. Bu bütçe, hiçbir dar boğazı açmadığı gibi 
yeni dar boğazlan da berab'eîiilnjde getirtiyor. 
Kuaur biü'Leeriin değiildOr; kusur, gayet tabiî ki 
bütîçeyc hâkilm kılınmaya eabşıllan pofitikala-
î'Mildnr. Yani, mütlsiseisc olarak bütlçeyi değil, 
ID'74 Iblüitçeısinli tenkit elliyoruz, ona hâkim kı
lınan piöÖ'Üt'ilkalIarı ve o piol'/Uikailar neticesinde 
verilen şekli tenkiteıdilyioruz. 

Ne olacaktır? 
'1974. yılımda 1974 plan dilimine göre 306 

bin kûşşililk. yenli iskıbclam. hacmi çıikarıhmaisı 
lâzım, bu büfece ile ancak 150 ilâ 180 bin kişi-
ıliJk isltilhldaım. hacmi çıkarırısınız; o da en iyi ah
valde. Öyİe ilse, 1 milyon vatandaşı drşaırı'da ol
masına rağmen, Tütikiye'nin zaten 1 nıiılyon 
600 'bin civarında olan! içişiz 'kitleffine yeniliden 
150 bin, planda öngörülen rakam noksanın
dan, 1150 •- 200 bin de planın, baişaramadığırMaaij 
tdiolayı olmak üzere, aşağı yukarı 300 - 400 bin 
kiişi daha ekfeimiş olursunuz. Öylcjysc işsizliğe 
çare?... I'şislilzliğe çareyi ne ille 'bulla.-ealksiin.iz? 
«tşjî'iızliğe çare bulacağız-.:» diye nutuk, söyle
mek güzel; aima nutuk söylemi enin nutkunun 
hakikim vermesi lâzımıdır. (A. P. sıralarından 
«'Bnalvo.» sesleıni, alkışlar) Nutkunun lralkkı bu
rada verilecek. 

Bu. bütçenl'n konult mesel esine getirdiğine 
bakaMn. 

Ayrdimiış buuman meblâğlarla 1/.9T4 yılının 
plan diBmiinicle 2)50 bin konut yapıl'matsı lâzım. 
250 bin komili;, Tıüılkliyo'nin iht'iya cundan çok 
aşağı bi'i" rakamıdır; ama. meımleıketin birçıok ih-
itilyaıçılaırı var, plan bu ihtiyaçlara imkânlarını 
ıdengeleılken bu ka'dar bulabilmiş, 250 bin ko
nut. Meydana getirdiğiniz fiyat a;rtışlari!yle 
2(50 bin Ikonu't değill, eğer programımızı icra cde-
biFJiriseniz 150 Mn konut meydana getirirseniz. 
«Hayıır 2150 bin getiririz,:» deyin, senenin. sfonun-
da 'bunun münakaşasını yine yapacağız, ortasın
da yine yapacağız, Aj'lah sağlık verirce hepi-
(miize, bu yapılacak. Binaenaleyh biz şimdiden 
bunları kayda geçiriyoruz. Size saraca ğıız: «Ne 
kadar:- isıtihcla;m hacmi çıkaiAİınaz; kaç kileye iş 
buldunuz?» yine soracağız: «Kaç kişiye yeniliden 
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konut imkânı sağlaldımz, Türkiye'de kaç tane 
konut yapıldı1?.» 

Bunu bugün ısıoruyor değiliz, daha doğrusu 
bugün soruyoruz da., «Bunu senemin sonunda 
tekrar soracağız.» diiyoruz. Yanı, bu bütçeyi ic
ra ettiğiniz zaıman, icra etme imjkâıımı bulur
sanız soracağız diyoruz ve biz id'dinimızı ortaya 
koyuyoruz: Bu para ile 150 Mn konut yapabli-
littsjriiz; daha faala yap amaçsın i«... 

Bu bütçe Doğu illerinle, Doğu Merinin, kal
kınmasına da bir şey götür'mıüy'or. 

Aslınida 37 mffi" yarlık kamu yatırımının za
ten 30 milyarı gecen sene girişilmiş yatifrum-
lar. Yenikten 7 milyarlık bir yatırım yeni baş
layacak işler için düşünülüyor. 

il'974 yılı pr'oıgraimıniı tetkik ettiğimiz za
manı görüyoruz ki, biilhassa sanayi bölüimünide, 
foısfnit ctüıdıü ilcin 13 millyon lira; Kalsan Çelebi 
demir cevherlerini zenginleiştimme için 10 mi'yon 
lira; Divriği demi ir cevih enlerini zengunTeştir-
ıiTcIk için: 13 milyon lira.; Malatya Şeker Fabrii-
kasunnı tevsii için 6 millyon lira:, Erzurum'da 
küp şeker projcışi için 6 milyon lira; E-rzurum, 
Elâzığ ve Erzincan'tla 20''şer millyon liralık küs
pe kurütlma tesisll erinin bu s'encs'i için 2'şer mil
yon lira; Elâzığ Rüvrice Gübre Falb-rilkaisı için 
6 milyon lira, gibi yatıırımlar görülüyor. Bun
ların hepsina tıoptasanıız 60 - 65 milyon lira g''.lbi 
'biş şey tutuyor. Binaıenaley «Ka]lkı'nm:a.m.ış yi>-
•reılere, kalkınlma.mış bölgelere yenildcn hiilznıet 
ĝ öfcürlmüy'oırisuniT.z,;» diiyoruz; «Entlüistrireışime gö-
türmüyoTisunuz,» diyoruz. 

ı«:Tü,ıkiiyc'n.in her tarafına yaygım endüstri 
meydana getiııcccğiz.» IbrnJlaırı söylemek çok 
kolay; ama geıtireceğiiz dediğiniz yer burası, 
işte getiriyoruz dsye söiyleyeccğinlz yer burası. 
Onun için kalkınlmaımuş bölgeler TüıkiyC içlin 
fovk-alâdo önemi haizdir. Kalkınmamış bölge
lere miktarı kâfi yatırım göitürüLlıüğü kanaa-
t'iinjde değiliz; hatta- bu yatınınım e.ch eılıız ol
duğu kanaatindeyiız. 

iHuzuruniuziLİa bir konuya daha doikuna-
ca.ğılm, hu da üniverlsitelcıi' koniusıı'dur. 

TürilîDye bug'üm yülkselk iolkull ve 'ün:iversit(> 
(Jkuima ça,ğuıida (bulunan çıoıculklarının: enca'k % '6' 
sim clkutaibiliyoii'. En 'jjyi .okutan ülkeler ı% 25 -
30_ dku'tuyioT; ama Türlkiyc bunu % 415 duvarına 
çılka.rmaya • mecbur. Bu ka;pais"ftc|yi a.-i-trriaıaıdik-
ç'a, sınavı kaldırmak suretiyle veya kaMuraca-
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giz 'demekte Türkiye'niin yüikiselköğretim. aırese-
löâi'ni h'aliîcdemezJsiliniiz. (A. P. sıralarından! «Bra-
vio» sesleri, alkışlar) Zaten kaldıracağız diyor
sunuz kaldır'anlıyorsunuz ki.. işte evvelâ bura
dan başlamalk lâzım, meseleye. Kapasite meyda
na gelireccksilniz. Ünijv e; site yapmak kolay de-
ğillir, yiülkiselkolkull yapmak kolay değildir. Bun
ları meydana getirmelk, bunun havasını tesis 
Ciludk koi'ay değıüldir. 15 senede bir üniversite 
nTciyiJaııa gelelbiliy'or. Yeniden kurulimaSıtna. gi-
rişi'lmiş buJlunan kanunları çıkmış 4 üniversite 
ile, yeniden kurulm'ası düşünülen 4 ünliSversitc-
riin, ki 8 üniversite ediyor, bu 8 üniversiteyi 
Türkiye binan evvel kuı'mak meeburiyetiııkle-
dir. 

Bakımız ne koy uy o r? (Benim e Timdeki ra
kamlar 1974 yatırım planırldan almimıştır). 

Ml'vas Cumhuriyet Ünıiveı şiltesi için 1'8 mil
yon ]üııa, 500 m'illyon lira sarf etmeniz lâzımı; bu 
teompıo ile 30 yıl sürer. 

Etelklşchiiır Anadolu Üniversitesi için 5 mil
yon lira, 500 milyon lira sarf ötmeniz lâzım; 
bu tempoyla. 100 sene sürer. 

DvIyaTİbalkır Üniversitesi; için 500 milyon lira, 
sarf etmeniz lâzıım; takriben! 100 milyon lirası 
sarf edilmiştir, daha 400 milyon sarf eldillmeisi 
lâz'Jm. 

18 milyar 770 milyon lira... Bunlar teslis pa-
ralaiıldır. Adana Ünûveılsltesi için Oulkukvva Ünli-
versilcsi ilcin yine 500 nıı'lyon i'ira sarf eltim ık lâ
zım; 'talkrllben 100 'milyon liraya yaikın para. sair E 
e/dilmişft&r. 

Yeniliden kurulımaSı düşürıiiilünen 4 üniver
site© içlin, de, biri alkımı fakülteler için beşer, 
ar,ti!şar milyon lira; SanıSun için 5 milyon, 6 
mılillyion lira, Buröa için 8 milyon lira gillbii para-
lar 'konmuştur. Binaenaleyh geçen sene M ediliş. 
kapanmadan evvel kanunu Meclisten geç'miş, 
l)u seme Cumhuriyet 'Senatosuusdan geçerek ka
nunlaşmış bulunan bu yeni üniveıisiltelere sahip 
çıkknanızı riea eldıiyoruz. B:ıınilara sabiilp cılkın. 
Eğitelim nıeselesirii halletmede, yüksdk eğitimi 
yurt satlhıma, yaylma'da hunlar fevkalâde önem
li müesseseleridir. 

Tüıklye'de bir fakülte açılması merakı al
mış yüı üımüştür. Her il bir fakülte isler. Her 
ile bi'ı.' fdküılte kurun. Ona bir şey demiyoruz; 
ama 50 talebe ckutmak suretiyle kuracağınız 
fakÜl tellerde her talebeye kaç para sarf ettiğini-

30 . 5 . 1974 O : 1 

zi de düşünüm. Bugün Erzurum ÜnilverSitelsi, ki 
aşağı yukarı 15 seneye yakın zamandır teşefc-
küle çalışıyor, bir öğrenci için masrafı takri
ben 20 bin liradır. Yani, 3 bin öğırencllyl okut-
masıına rağmen, bir öğrenci için Devlete mas
rafı 20 bin liradır. 13unu 5 - 6 bin lira seviyesine 
inıdiinmeyc mccjburıız. Nasıl indireceksiniliz? 3 bin 
çocuğu 9 bin çocuğa çıkarmak sureliyi!e. Ama. 
öğretmen isler, dershane üsler, ders âlet ve va-
sıteası ister. Bütün bunların bir günkle olfmaya-
eağmı kaibull ediyorum; ama bu insiyatifle, bu 
tempo ile bir yere varajmayacaığnmızı söylemek 
fişliyorum. 

Temel mallar bakımından yeni yatırım pro
jeleriniz çok kifayetsizdir. Telmel mallara he
men hemen bir şey getirmiyorsunuz. Yeni pro
je olarak bir Peikinı ve petrol ürünlerini gö
rünüyor. Onun dışında yeni yalırıdn olarak 
gübreye, çimentoya, demir - eeli'ığe, kimyaya, 
orman ürünlerine getirdiğiniz <meib:lâğlar eok 
düşüktür. Bu meblâğlarla bundan bir süre 
sonra, yani temel mallar Tüı ikiye'ivin fllhtiyaeı 
haline gekliği zaman Türkiye bu temel mal-
laıldan mahrum hale gelir. Temdi malların ba-
şırida ve en önemlilerinden biri şüphesiz ki 
eldldtrllktir. Elektriğe biraz s>omra temas ede
ceğim. 

Bir şeyi masraflar bölümünde söylemeyi 
unuttum. Pemmıcl masraflarını düşünürken' 
asigarî geçim indirimini yükseltmeye mec'bursu-
ııuz. Askerî geçini indirimini yüksel'ttiğiniz 
takdirde de, oraldan bugünkü- getçim iridirimii 
ile vergi olaralk tahassül eden nıüktarilar da 
azalacaktır. O itibaırla onunda, size çıkardığımı 
25 milyar açığa takviye olarak kon'ması lâzım 
gelecektir. 

Zaman zaman ço/k yanlış şeyler söyleniyor: 
«Efendim, kredi ve fon/1 ar ülkenin değişik böl
ge! etinjde değişik dağılmış...» 

Muhterem millileteveklileri, aslında bu açık
lamayı yapmak, yani bunun karşısındaki açık
lamayı yapmak Hükümete düşer; ama Hjü'kii-
met bunu iddia ediyor. Yani yuıfdun şu köşe
sindeki mevduat yumdun başka köşesine gılldl-

| yormuş. 
Şimdi, elimde bir bilgi var : Mevduatla 'kredi

lerin bölgesel dağılımı. Eg'e bölgesinde mevduat 
% 14, kredi % 11; Ma.rma.ra bölgesinde mevdu
at % 38, kredi % 30; Akdeniz bölgesinde mev-
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duat % 6, kredi % 9; Karadeniz bölgesinde mev
duat % 8, kredi % 8; Ortadoğu Anadoluda 
-mevduat % 3, kredi % 1 , Ontagümey Anadoluda 
mevduat % 4, kredi % 3. 

Bunlar 1960 rakamıdır, nicemudur. Ve 'bu 
tablonun allında söyle .bir hüküm var, deniyor 
ki: «Taıblodaiki görünüme rağmen, kredi ii!e mev 
duatm (bölgeler arasında, dengeli olarak değdilı
ğı. 'ileri sürüldbilir.» 

' Bu 'doküman devrelin ı-osmû dokümanıdır. 
«Başbakanlık Devlet İstatistik .Enstitüsünün Tür
kiye'de 'toplumyal ve ekonomik 'gelişmemin öO yılı» 
•adlı eserinin 683 nolu yayınının 346 rveı sayiası-
dır ibu. Yani, Başbakanlığı bağlı Devlet İstatis
tik Enstitüsü kitap çıkarmış» bu kitalbın 349 neu 
sayfasında «Türkiye'de bölgeler arasındaki mev
duat yo kredi dağılımı uyumludur» diyor. Hükü-
mıet geliyor, resmen, Sayın Ma.!iye Bakanı nın ağ
zından «Kredi, sizin mevduatınız, kuraya /ya
tırdığınız mevduat 'b/aşka, bölgelere gidiyor» de
yip, balkı üzüntüye sokacak birtakım beyanlarda 
bulunuyor. Bu beyanınızı tashih ediniz, yakut da 
bu dokümanı taslhih ediniz. (A. B. sıralarından 
«•Bravo» sesleri, alkışta.!'.) 

Muhterem. milletvekilleri, bugün Türkiye 'bir 
durgunluğun içindedir. Bu durgunluğun, bilhas
sa inşaat sektöründeki emareleri 'şaşırtıcıdır. İn
şaat "sektörü, çek iş, yarıl istihdam çıkaran bir 
rektördür, (tcecn defa 'da. bir neibzo söyledim, bakı-
m"A bunun isa.roitlerin e : 

Demli' «tokları; 1973 yılı Nisan sonu itibariyle 
Karabük gecen yıl 260 bin ton demir satmışken, 
1974 yılının 'aynı dönemimle «.'attığı demir 180 Ibin 
tondur. 260 kin ton .180 bin tona. inmiş. J970'in 
ilk üç 'ayında demir talebi 390 bin ton iken 1974' 
ün 'ilk üç ayında, talep 100 bin tondu kalmış. 300 
kin talebe karşılık 100 Ibin ton. 

Çimentoda da aynı şey devamı, ediyor. 
({erten defa arayıp bulamadığını kâğıdı bul

dum, onu şimdi arz •edeceğini, (davet tabiî ki, 'biz 
8 kat. '«ayısının, hakikaten Ibıtgünkü. hayat şa.ıtla-
ıı içerisinde devlet, personeli bakımımdan hiçbir 
'inana taşımadığını ifade ettik. Bakalım, yeni per-
iscme'l kararma mesiylo, •personel rejimiyle liükü-
mıet ne 'getirecek? Oüları bilmediğimiz için, o ikis
ini münakaşa etmiyoruz. 

Köye 'giden hizmetlerdeki durgunluğu da söy
ledik. Köye giden hizmetler, gerçi; «Cumbuı'iyet 
tarihinin en yüksek rakamıdır.» diyor Hükümet. 
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Aslına, ıbaka.rsanız, her seneki rakam bir önceki 
sene rakamımdan fazla olacağına, göre, her senek i 
rakamı. Cum'lmriyet tarihinin en yüksek rakamı ı 
olacak. Ama, bu parayla ne iş göreceksiniz? Bu 
parayı işe çevirdiğiniz zaman neye kalholuyor? 
Bunun çoğu personel masrafı, akaryakıt masrafı. 
Hepiniz mi İlet vekil isiniz, bölgelerinizde hu şika
yetleri güreoeks'lniz, Akaryakıtı şu seviyeye, per
soneli bu seviyeye çıkardığınız zaman bu para
nın çoğu zaten 'elden, gidiyor. Köy hizmetlerinin 
büyük kir kısmı da emaneten yapılıyor, yani ida
re kendisi yaptırıyor. Binaenaleyh, idare direkt 
mas.rafın altılıdadır. 

8'imüi, «({ecen «eneki bu paraya 1 milyar da
im eklerseniz ancak geçen «eneki seviyeye gelir
siniz» diyoruz. 

Yine Hükümetten ricam «udur: Doğu Anado
lu bölgemizde 'başlattığımız birtakım projeler var
dır. Bu projelerden Kars ve Mardin çimento fab
rikalarının, hakikaten enerji meselesi de ele alın
mak suretiyle biran evvel bitirilmesinde fayda. 
vardır, Sivas'tan Karsa 700 kilomıetr'e; Türkiye 
700 kiiomıetre çimento taişımamali. 700 kilometre 
çimento taşımak suretiyle taş ve toprak içimde 
olan Türk köyünü ve Tihk kasabasını imar ede
mezsiniz. Onun için Erzurum fabrikası yapılmış
tır, onun için Kars fakrikasına başlanınıştır, onun 
için Yan. fabrikası yapılmıştır, onun İçin Mardin 
fabrikası yapılmıştır, onun için Elâzığ ve (Gazian
tep fabrikaları genişletilmiştir. Onun içindir ki, 
Kars ve Mardin, falbıikalarını 'biran evvel biti-
rlrs'ek, yurdumuzun o köşesinde i;1:i' avuç çimento
yu lüks mal olmaktan çıkarırız. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) 

({ecen sefer söyledim, bu defa. tekrarlıyorum, 
yine modern mefhumlarda,, yani çağın devleti, ça
ğın ülkesi mefhumlarında, çevre sorunları, tabia
tın korunması vesaire 'gibi birtakım, önemli husus
lara bu bütçeyle kâfi miktarda eğilindiği kanaa-
thi:0 sahip değiliz, 

Değerli mıilletvekiileri, elektrik Türkiye'nin en 
önemli dar (boğazlarından 'biridir, demir - çelik 
'ikincisidir, petrol üçüncüsü, gübre dördüncüsü
dür. Bu dört malda Türkiye nereye 'gidiyor? 
Elektrik için İkinci Beş Yıllık Planda. 24 milyar 
lira., 1971. rayici eriyle 24 milyar lira, para ayrıl
mıştır. 1973 ve 1974 ödeneklerinin 1971 fiyatla
rına 'çevrilmişi takriben 5 milyar lira, ediyor, 19 
milyair lira 'daha yatırım yapılması lâzım önümüz-
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ddki iie sene zarfında, 197.1 fiyatlar ıyle. Binaena
leyh, Türkiye yine önümüzdeki yıllarda, elektrik
siz kalalbltlr. Ivcıban ve Gökçckaya'nm hizmete 
g'lrmi'ş olması, Türkiye'ye bu sene ve gelecek >;'e-
no, 'hatta, 1976'da rahatlık vereıbilir. Anın, 1977, 
1978 ve 1979 yıllarında 1980e kadar kömür san
trali arının devreye girmesi pek kcky -değil, o im
kânları 'kar'şılayacak şekilde kolay değil; onun için 
'bıı lııısusa nazarı dikkatinizi çekiyoruz. 

Aslında Hükümetin enerji politikasıyte kati
yen nıuiaibık değiliz. Enerjilim 'bugün kaç para 
olduğundan daha önemlisi «var» olmasıdır. Bu
nunla, «Canım kaç paraya yapabiliyorsanız ya
pın» 'demdi İstemiyoruz, Ne 'alternatifleriniz var 
elinizde? 1 kilovat saat 'elektrik Türkiye'ye 10 
lira kazandı rıyors a, !bu 35 kuruşa mı 10 kuruşa. mı 
mal ölüyor diye geçireceğiniz zaman 100 sene 
'ise, 'bir (hesap yap m, Türkiye ne kapanıyor, no 
kayıp ediyor? Hesabı böyle yapın... 

«Efendif, fuel - oü santralleri yapılmış da...» 
Fuel - oll santralleri yapılmaca Türkiye 'bugün 
elektriksizdi, bugünkünden çok 'elektriksizdi. Ne 
olmuş fuel - oil santralleri yapılmışa 13,5 kuruşa, 
mal olmuş Ambarlı santralinde elektriğin kilovat-
sati. Gaz tribünleri getirmiş koymuşsunuz, 70 ku
ruşa,, 80 kuruşa, 90 kuruşa, şimdi 120 kuruşa inal 
olmuş... Yani, yokluğu 120 kuruşla karşılıyorsu
nuz. 

Bugün Çukurova kıvranıyor. 1974 yılında. Çu
kurova'da 200 illin kilovat elektriğe ilâveten 150 
'bin kilovat elektriğe ihtiyaç var. 1975 yılında 150 
ıbin kilovat daha, var. Bir taraftan, «endüstri'leşe-
iim» diyoruz, öbür taraftan, «aman elektrik ver
meyelim» diye uğraşıyoruz. Elektriksiz endüstri 
düşünülemez. 

Enerji Bakanlığı 'bütçelinde Cumhuriyet Halk 
Partisi 'sözcüsünün «Çukurova Elektrik Şirketi
nin devletleştirileceği, yolundaki beyanını çok ya
dırgadım. Çukurova Elektrik Şirketi 6 hin or
tağı ibulunan 'bir şirkettir. 1972 yılında, devlete 
98 'milyon lira vergi ödemiştir; 6 ibln ortağına da 
26 milyon lira kâr dağıtmıştır. Devloıleştirirse-
niz, 98 milyon lira vergiden olabileceğiniz giibi, 
bunun üzerine 100 milyon lira da masraf ekler
siniz, (A. P. sıralarından alkışlar.) 100 milyon li
ra da katkıda 'bulunursunuz. Devletin böyle bir 
ameliyeden zararı 200 milyon lira olur: 100, ge
lirden mahrumiyet, 100 de ilâve. 
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J Onun içindir ki, keşke, Türkiye'nin, Çukuro
va Elektrik Türk Anonim Ortaklığı gibi birçok 
ortaiklığı olsa da, keşke hem devlerin görmesi lâ-
zııngelen işleri görse, hem de devlete .100'er mil
yon 'liralık: vergi verse... O 100 milyon lira ile 
Çukurova Üniversitesini beş senede yapsak ve <beş 
senenin 'scnımda her sene «bir fabrika yapsak daha 
iyi olmaz mı? (A. P. sıralarından «Bravo» scwle-
ri, alkışlar.) Bu -memleketin vatandaşının vecibe
lerinin yanında hakları nedir? Yani, 'bu memleke
tin vatandaşı Hm memlekette misafir mi olacak? 
Yoksa, «bu memleketi in vatandaşı olmanın verdiği 
birtakım hakları mı olacak? Onun içindir ki, ge
liniz, (bu memleketin vatandaşının şevkini 'kırıp, 
hu memleketin misafiri, seyircisi haline getirmeye
lim. 

Değerli milletvekilleri, geçen defa. bıraktığım 
üç, -beş kelime noksanını şimdi tamam laya cağını. 

'Sayın Maliye Bakanı iburada, «Depolama ya
pılmak suretiyle bu krizler önlenir-.» dedi. Dün
yada hidb'ir memleket depolanın yaparak krizi 
önleyemediğin'e göre, böyle l)ir politikayı. takihet-
menin pek mümkün olmadığı ortadadır. Ayrıca, 
«depolamayı hangi kaynaklarla yapa'caktınız; na
sıl yapacaktınız?» meseleleri muallâktadır. «Dün
ya konjonktürünü İniş çıkışlarını önceden görüp 
çok önemli tedbirler almadınız» 'diye tenkitler yö
ne] tllebil ir; ama ıbu ten'k'ideıde geçerlilik 'derece
si, kabili münakaşadır; kabili münakaşadır diyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosunda, ifade edildi, iburada 
da ifade edildi; «Scdim öncesindeki Hükümet, 
('beyan aynen (böyledir) bir A. P. - C. G. P. Hü
kümeti idi; şeker ihraç -etti, kudav ihraç etti. 
Onun için Türkiye şekersiz ve huğdaysız kaldı.» 

I 'idiası ('zabıtları tamamlamak için söylüyorum) 
ncigelcndiritem em iştir; böyle bir iddia hoşlukta,-

1.5 Nisan tarihinde Adalet Partisi ve Cumhu
riyetçi Güven Partisinden teşekkül 'eden Hükü
met, dışarıya 'bir kilo (buğday satma iniştir. 3 bin 
ton şekeri İran'a, 400 ton şekeri de 317 dolar ra
yiç. üzerinden Kıfbrıs'a vermistir. 3 ıbin ton şeker
den dolayı şayet, «Türkiye'yi şekersiz 'bıraktınız» 
diyorsanız, İran'dan isteyelim hu 3 bin ton şekeri 
geriye. (A. P. sıralarından alkışlar'.) 

Ondan sonra, gelindi, binada kararname!erden 
I bahsedildi. Kararname... Bir kararname var, kir 
j kararname taslağı var. Bahsettiğiniz, kararname 
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•değil; kararname olması için buza kıran ası, Resmî 
Gazetede intişar ötmesi kızım veyahni (intişar et
meyen kararnameler de yardır devletin aı-lşivin
ce), altına 'imza konmayan şeyde taahhüdü nasıl 
ararsınız? Ondan -sonra diyorsunuz ki, «Efendim 
ibu zamları Ibiz yapmasalk, yani, Adalet Pa.rtisi ik
tidara gelso 'bunları nasıl olsa yapacaktı...» Bu bir 
kurtuluş yolu 'değildir sizin idin; o kadar değil
dir ki, kâğıt kararnamenizin son durumu orta yer
dedir. Kağıt kararnamenizde kâğıdı, geçen 10 
'gün zarfında 750 liralık bir indirime götürebildi-
niz, Şimdi'burada şu çıkıyor; (derci o da çok iyi 
anlaşılır değil ya) bu çift fiyat, iki fiyat, üç fi
yat gOhi konular fevkalâde 'sıkıntılıdır. Hem 'bü
rokrasiyi çek .arttırır, hem neyi doğru, neyi eğri 
yaptığınızı hiçbir zaman kestiremezsiniz; «6 sayfa 
çıkarsa şu, 12 sayfa çıkarsa bu, üst tarafı bu.,.» 
filân, bunları tatbik edenler büyük «ıkıntı İçinde 
kalır. 

Kâğıt kararnamesinde geçen defa G5 tondan 
yukarısı İçin birtakım kayıtlar yardı, aşağısı için 
(birtakım kayıtlar vardı, 6 ay kaydı vardı; «indi
rim miydi?» belli değildi; % 25, •% 10 kayıtları 
vardı. Şimdi, müddet iki seneye çıkmış, 750 lira, 
özel mdıirime İnmiş ve birtakım kayıtlamalar kon
muş; 750 lira özel 'indirim de, seyyanen... 

Şimdi soruyoruz; henüz meselenin üzerinden 
(Şubat 25, Mart 25, Nisan 25, M'ayıs 25) üç ay 
geçti. Belki,.'bu zam lüzumlu muydu da yaptınız? 
«Lüzumluydu yaptık» dediniz; biz itiraz ettiği
miz zaman (E, şimdi) va^geçtiğinize göre, kendi 
kendinizi nakzetmektesiniz. Eğer bunun lüzum
suzluğunu üç ay zarfında öğrenil iyseniz, gelin onu 
'Söyleyin. Eğer Ibunu lüzumsuz olduğu halde yap
tınız ise; yani, 'dallın doğrusu, bu indirimi, lüzum
suz zam yapıldığından 'dolayı yaptıysanız; şeker
de, gazda ve diğer istihlâk 'inallarında, tüketim 
anallarında niye indirim yapmıyorsunuz? «Adalet 
Partisi d'o gelse yapacaktı» diyorsunuz, E, de
mek ki, indirim yaptığınıza göre yapma ihtiyacı 
yokmuş. Bu çeşit iddialarınız muallâkta kalmıştır. 

Ondan 'sonra 'biz sılze şunu 'Söylüyoruz heylcr; 
Türkiye'nin her tarafında vatandaşa, ucuzluk vaat 
•ettiniz; «Etmedik» deyin «Etmedik» diyeniiyor-
sunnz. «Etmedik.» 'deyin biliniz. Başka, zaman çok 
lâf söylüyorsunuz, deyin... (A. P. sıralarından 
«Bravo sesleri, sürekli alkışlar.) 

İşle doküman, nerede, ne vaat ettiğiniz, 
elinizde. Bizim aradığımız şey gayet tabiî ki, 
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sizin neyi söyleyip, neyi yaptı ğınızdır. «Ucuz
luk vaat ettiniz, zam yaptınız» diyoruz. Bunun 
çıkış yolu, «'Siz de olsanız, yapardınız» değil
dir. Çünkü, halk bunun sebebini öğrenince, 
mademki bizde olsaydık yaparnnşısız, «öyle 
is,e /biraz daha yapın» demez «ize. Siz çare bul
mak için gelmişsiniz, çare vaat ederek gelmiş
siniz, çare vaat ederek. Halk sizden çare um
mamış ; «vaatlerini, bakalım nasıl gerçekleşti
recekler?» diye bakmış. «Bir deneyelim baka
lım» filan demiş ve siz 'daha 10 Ekim ^ınü 
söylemişiniz; 16 Ekim günü demişisiniz ki, «ıSu-
nîdir bu iş, palhalılık sunîdir». 

Şimdi dünya krizinden bahsediyorsunuz, 
beyanlarınız burada : «Pahalılık sunîdir, böy
le idareî maSlalhatçı olmayan bir Hükümet 
köklü tedbirlerle paihalılığı durdurabilir, orta
dan kaldırabilir.» «Kaldırın» diyoruz biz. Ken
di kendinizin idarei maslahatçı olduğunuzu id
dia edebilir misiniz? 

ISaym milletvekilleri, Türk tarımının önem
li meseleleri vardır, fevkalâde önemli mesele
leri vardır. Bu meselelere başka bir zamanda 
temas etmek istiyorum. Aslında, Türkiye'nin 
fukaralığı Türk tarımının meseleleri içinde ya
tar. % 70'i çiftçi. Bu % 70, millî gelirden % 30 
hisse alır. Millî gelirden hisse alması; o ka
dar üretir. Ooşitıli yollarla tashih etseniz, bunu 
% 35, % 40'a çıkarırsınız. Önemli olan mesele, 
millî gelire % 30 olan bu katkıyı büyütmektir 
veya % 70 nüfusu küçültmek'tir. Sonra, 'bugün 
Türk toprakları, verebileceğinin üçte birini, bes
te birini veriyor, (mendi olan mesele, bu üçte; 
İbiri, beşte biri; üç misline, beş misline çıkar
maktır. Refah, verimin eseridir. Verimin olma
dığı yerde, prodüktivitenin olmadığı yerde re
fah mümkün değildir. 50 senelik Oumlhuriyet 
tarihinde Türkiye'nin nüfusu % 3 artıyor, kö
yün nüfusu % 3 artıyor; geliri ne artıyor kö
yün? % 1, köyün geliri % 1 artıyor. Artan 
nüfus onun için şehirlere toplanıyor. Yani, ar
tan nüfusla artan geliri mukayese ettiğiniz tak
dirde, Türk köylüsünü bu tempo içerisinde zen
ginleştirmek mümkün değil. Köy - kentler bu
nun çaresi falan değildir. (A. P. sıralarından al
kışlar). 

Zaten köy - konilere kaç- para koymuşsunuz? 
Kendiniz bile inanmıyorsunuz, 5 milyon lira 
para koymuşsunuz. (A. P. sıralarından gülüşme
ler). 
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üMııhtereııı milletvekilleri, devletin yaptığı 
köyler var. Bu köylerde köylüyü oturtuncaya 
kadar akla karayı seçiyoruz. Burada geçenler
de Sayın Bakan bu hususta Yüce Heyetinize 
•bilgi arz etti, zabıtlara geçti. Doğrudur söy
ledikleri.. Yani aslında, köy yapmak kolay 'bir 
iş değildir; şehir yapmak fonksiyonel bir köyü 
yapmaktan daha kolaydır; ahırı, samanlığı ya
pılmayan köy evleri var. Nasıl oturacak ora
da, ahırsız, samanlıiksız, deposuz?. 

Binaenaleyh, bir köy - kent kaça mal ola
cak? «5 bin tane köy - kent yakacağız» diyorsu
nuz. Bir köy - kent 5ü milyon liraya mal olur, 
100 milyon liraya mal olur. Yapın bakalım. 5 
Ibinile 100 milyonu çarpın ne çıkıyor? Kaç senede 
yaparsınız? 

BAYINDIRLIK BAKANI EROL ÇEVİKÇE 
(Adana) — Öyle değil. 

A. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN DELMİ-
REL (Deıvamla) •— Öyle, öyle.. 

Benim dediğim gibi. 
Değerli milletvekilleri, Hükümetin bir par

tizanlık örneğine ((bir çok var ya) temas et
mek istiyorum. Bu, gerçekten partizanlıktır; bu, 
7/i80i83 sayılı Kararnamedir. Bu Kararnamede, 
Tarım Satış Kooperatifleri anasözleşmesi değiş
tiriliyor. Bu anaisözleşmcye göre, Tarım Satış 
kooperatiflerinin idare kademelerinde yer almış 
partililer, bu 'görevlerden uzaklaştırılıyor. 

iKinıi koyacksmız 'bu görevlere? Kimi?. E, 
Tarım Satış kooperatifleri, halkın kendisinin 
kooperatifleri. Yani, Tarım Satış Kooperatifine 
üye olduğu takdirde partisinden mi ayrılacak 
vatandaş? Sonra bu hizmetleri kime yaptıra-
oaksıniiz beyefendiler? Bu hizmetler, önderlik 
isteyen hizmetlerdir. Bu önderliği yapanlar si
zin partinizdedir, faizim partimizdedir, beye
fendilerin partilerindedir. Yani bu, Anayasa
ya aykırıdır bir; kanunlara aykırıdır iki. 

Tarım Satış Kooperatifl'eri Kanununda, kim
lerin yönetimde görev alamayacağı - yazılıdır. 
Orta yerde, «ıSiyasî partilere kayıtlı olanların 
fgörev alamayacağı» hakkında bir kayıt yok. Bu, 
•fevkalâde yanlış bir iştir. Bununla aslında, 
particileri hiç 'bir yere sokmayacaksınız. Yani, 
başka hiç işi gücü olmayan profesyonel par
tici mi yaratmak istiyorsunuz? 

Onun. içindir ki; ibu Kararnamenin tashih 
'edileceğini ümit ediyoruz. Böyle kararname ol-
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maz. Seçme ve seçilme hakkını, Anayasanın 
verdiği hakkı bir kanunla ve gönüllü teşekkül
lerde (Devletin teşekkülleri değil bunlar) el
lerinden alamazsınız. 

Çay meselesine iki üç kelimeyle dokunaca
ğını: Çay meselesi bir ısıtraptır. Bakınız ne
den ıstıraptır? Kararname çıkarmışsınız, bunun 
tarihi 30 Nisan 19'74'tür ve bu Kararnamede, 
alacağınız çay 450 kilo olara'k tespit edilmiştir; 
«Daha fazlasını alamayız» diyorsunuz. Alacağı
nız, günde 25 kilodur. Geçen defaki konuşma
mızda dedik ki, «Peki, verimli olan tarlalar 
900 - 1 000 kilo verdiği takdirde, 450 kilodan 
fazlasını vatandaş nereye koysun? Siz verimi 
cezalandırıyorsunuz.» Bize cevap verildi: «Top
tan şu kadar aile çayla uğraşır ceman bu kadar 
çay çıkarır.» O ceman çayın içerisinde 450 kilo
dan aşağısı da var, yukarısı ad var, o vasati. 
iSiz şimdi 450 kilodan aşağısını aldınız mı, yu
karısını almadınız mı, o «ceman» orta yere çık
maz ki! Bu bir.. (A. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri.) 

İkincisi; vatandaş 450 'kilodan fazlasını ne 
yapacak; denize mi dökecek? Aslolan, çay olan 
ya.prağı aramıyor musunuz? Aslında 1,5 yap
rak hikâyesi de değildir mesele; «çay olan yap-
rak»tır, çay olan yaprağı arayacaksınız. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Bölge, tek mah
sule bakar. 

Bugün bakınız ne oluyor? «Günde 25 kilo 
alırız, daha fazla alamayız» demişsiniz. Günde, 
25 kilo.. Vatandaş getirip bu 25 kiloyu veremi
yor; iki gün kendi elinde kalıyor, kararıyor; 
sonra götürüyor; bu defa da, çay olma vasfı 
ıgitmiştir; Vatandaş mustariptir. İki gün, üç 
veya dört gün bunu teslim edemediğinden do
layı yenisini toplamıyor; çayın bu defa tarlada, 
çay olma vasfı geçiyor. 

iŞimdi Sayın Bakan diyor ki, «Efendim, 450 
kilosundan fazlasını da alacağız» Öyle diyor, 
başka şey de diyor, «'3 - 5 gün bağırırlar çağı
rırlar, sonra .geçer» diyor. Kararname duruyor; 
acaîba, (bu kararnameyi oradaki görevliler uy-
luyor) Kararname varken, Bakanın beyanı bir-
şey ifade eder mi, etmez mi? Bu kararnameyi 
tashih edecekseniz, biran evvel tashih edin. 

Ayrıca, esasen vatandaşın % 30'u 450 kilo li
mitine gelmiştir; 450 kilo karnesini dcMurnıuştur 
ve bundan sonra sıkıntılar başlayacaktır. Bu 
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Kararname cari olduğu 'müddetçe, oradaki gö
revliler 4(50 kilıoyu aşandan, bir kiilo daha ala
mazlar. Vatandaş ne yapacak? 450 kilodan faz
la olanı, cay 6,5 lira mı, 5,5 liradan komşusuna 
satacak; o da götürecek 6,5 liradan verecek. 
Çünkü, onunki 450 kilodan aşağı ise ve bak
madığı için verimsizse onun çayı bunu yapa
cak; bunu teşvik ediyorsunuz. (A. P. sıraların
dan «Aracılık bu işte» sesleri) Çay mıntıkası 
.mustariptir. «Değildir» diyorsanız gidin 'bir ba
kın, gidin bakın. Yani, davulla zurna ile çay 
kampanyası acıyorsunuz; gidin bakın vatan
daş ne yapıyor orada? (A. P. sıralarından «iBra-
vo» sesleri, alkışlar). 

Değerli milletvekilleri 10 dakika vaktim 
var; bu 10 dakika içerisinde, bütün bu işleri 
yapacak olan Hükümeti bir miktar eleştirece
ğim: 

Hükümet, hakikaten ibüyük iddialarla işba
şına gelmiştir. İşbaşına nasıl gelmiştir? Hükü-
mot programında deniliyor ki : «Karma Hükü-
ımetimizi meydana, getiren iki parti (Cumhuri
yet Halk Partisi ile Millî Selâmet Partisi) Hü-
'kümet görevini birlikte üslenme kararını ver-
•maden önce, aralarında her konu ile ilgili ge
nişliğine ve derinliğine görüşmeler yapmışlar
dır. Her alanda izleyecekleri politikaları ilkele
rimle ve doğrultusunda tam bir anlaşmaya var
mışlardır. Bir karnı ı Hükümet içinde temel ko
nularda, hattâ bazı (inendi ayrıntılarda ortaya 
çıkabilecek tartişmahın geride1, Hükümet ku
ruluşundan öııedki aşamada bırakmışlardır. Ne
ler yapacaklarında birleştikleri gibi, neler yap
mayacaklarında da birleşmişlerdir.» 

Bu Hükümet programı 1 Şubat tarihini ta
şıyor. Hükümet programının müzakeresine geli
yoruz. Sayın Hükümet Başkanı, Sayın Başba
kan bu kürsüye 5 Şubat g'ûni'ı geliyor ve diyor 
k i : «Bu Hükümet, proıgrammı uygulamaya baş
layarak bir süre iktidarda kalalbilirse, ki kala
caktır; eğer güvenoylarmızla göreve devam et
in e'k imkânını bulursa, bu Hükümet, programı
nı uygulamaya başlayarak bir süre iktidarda 
kalabilirse; uzun bir süre, çok çok uzun bir 
süre iktidarda kalabilmesi de kesinleşecektir.» 

Yani, 5 Şulbat günü, «bu Hükümetin çok çok 
uzun bir süre görevde kalacağının kesinleşe
ceği» ni Sayın Hükümet Başkanı buradan ilân 
ediyor. 

Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra Ilükü-
ımet, kendi kendisine güveni olmaıdıgmı 4 ay 
içinde ortaya koyuyor. Yani, başkasının güven
sizliği değil, kendi kendisine güveni .olmadığı
nı ortaya koyuyor. Bakınız bunu nasıl ortaya 
koyuyor ? 

M'art ayında bir taraftan, «Hükümet içinde 
anlaşmazlık yok» deniyor; Martta, «Koalisyo
nu Kurtarma Komisyonu» kuruluyor; burada 
•gazeteler, öyle yazıyor. Nisanda biz diyoruz ki, 
«Koalisvyonlar genellikle uzun sürmez; (ken
di teşkilâtımıza diyoruz) 'koalisyon, istikrarsız
lıktır» diyoruz. Ondan sonra bize, kışlkışrtmacı-
lıktaın bilımemnciciliğe kadar dünyanın lâfı söy
leniyor. Devlet radyosundan, dünyanın lâfı üs
tümüze atılıyor. Karşılığında verdiğimiz ccvıa-
fbm 1/10'i Devlet Radyosundan söylenir. Ondan 
ısonra geliyor Sayın Basjbakan 8 Mjayıs günü, 
«Kalacağımızı ispat edeceğiz» diyor. 14 Mayıs 
•günü, «Af Mocllsıten çıkmazsa, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu Koalisyonun dağıtılmasını 
istiyor» diye gazeteler yazıyor. Ondan sonra 
Sayın Başbakan 16 Mayıs günü, «Çatırdayan 
dala fazla yapışmanın yararı yo'k» diyor. Ebe
diyen iktidarda kalacağını .(.kesinieşme odur) 
ilân eden «Hükümete de bir uyuşmazlığımız ol-
mayacalktır» deniyor İnini ara hep inceden ince
ye deyen bir Hükümet, «Çatırdayan dala da
ha itvAlıı yapışmanın yararı yoktur» diyor. Tut
tuğumuz dal çatırdıyor» diyor. Bunları diyor, 
diyor, diyor... Hükümet Başkanı, «Hükümet gü
ven Vermeli, üzüntü budur» diyor. Ondan son
ra, burada birtakım beyanlar daha var. Tabiî 
'bunun eğrilik doğruluk derecesini .bilmiyorum. 
Herhalde, denmediğini kimse söyleyemez, çün
kü bütün gazetelerde bu var. Geıliyor 20 Mayıs 
günü «O. II. P. Hükümetten çekilecek» diyor. 
ıSonra, «Koalisyonda kalmak kararı aldı» diyor. 
«21 Mayısta, «Koalisyonun kader toplantısı ya
pıldı» diyor. Ondan sonra geliyor, «Pazarlık 
yok» diyor başka bir sözcü. Yine başka bir söz
cü, «Pazarlığa falan girmeyiz» diyor. «Eğilim, 
devam kuvveti .eniyor» diyor. En sonunda geli
yor ki (Hu te'kzip edildi mi, edilmedi mi 'görme
dim, belki edilmiştir; ©dildi ise «edilmiştir» de
yip geçersiniz) Hükümetin diğer kanadı «Hü
kümet etme şevki kırılmış bir Başbakanın gö
revde kalması bir anlam taşımaz. Hükümet buh
ranı değil, Hükümet zaafı mevcuttur» diyor. Sa-
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yiıı Barbakan, 21 Mayıs günü, «Koalisyon, Hü
kümet programı geçerli midir, değil midir?» di
yor. E, kendi programına, kendi protokolüne» 
.geçerli midir, değil midir?» diye kendisi derse, 
(başkasına nasıl, «bize güvenin» der?... (A. P. 
(sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bizi fevkalâde üzen başka bir konuya geliyo
rum. O konu şudur: Sayın Başbakan bundan 
l)ir süre önce bir beyanda bulunuyor. Beyan, 
19 Mayıs tarihlidir, (yahut 18 Mayıs tarihlidir 
de 19 Mayıs tarihli gazetelerde çıkıyor) yani 
10 gün evvel; «Sabrın sonu... Şimdiye kadar sağ 
militan güçlerden gelen tahriklere, solda bulu
nanlar ve genellikle ilerici çevreler büyük sa
bır ve tahammül göstermişlerdir diyor. Devam 
ediyor. «Bu bir muindim mahsulü idi, bu umut 
simidi kıriiklı.» Altını şöyle bağlıyor, «O şekil
de sağ militan güçlerden gelen tahriklere rağ
men asayişi bir ölçüde sağlayabiliyorduk. Dü
şüncelerini kabul ettirmek için kalba kuvvet 
kullanmanın, demokrasi dışı yöntemlere baş
vurmanın geçersizliğini büyük ölçüde anlamış
tı bu çevreler» diyor. «Bu ümitler şimdi bü
yük ölçüde yıkılmış olabilir. Bu durumda Tür
kiye'de demokrasiyi yaşatmanın da gereği olan 
asayişi ve huzuru sağlamak son derece güçles
in iş olmaktadır» diyor. 

Hükümet Başkanı söylüyor bunu. «Sol ve 
ilerici çevreler» Onlar kimse; yani, daha doğ
rusu «Sol ve ilerici çevreler» in taşıdıkları mâ
na ne ise, sıfatları ne ise, kuvvet aldıkları yer 
ne ise; bir kısım, sol ve ilerici olunca; diğeri 
de tabiî haliyle onun karşısında ve gerici ola
cağına g'öre, memleketi ikiye bölüyor, bir... 

İkincisi, «isol ve ilerici çevrelerin kaba kuv
vet kullanmasından. sabrının taşacağından» 
'bahsediyor Hükümet Baş/kanı. 

Bir Hükümetin en önemli meselesi emniyet 
ve asayiştir. Emniyet ve asayişi nasıl koruya
cağını Hükümet 'Başkanına, Hükümet olduğu 
zaman sonduk. Diyor ki, «Bize rağmen, Hükü
mete rağmen, dikkatli davranışımıza, tarafsız 
davranışımıza rağmen (Allah esirgesin) yine 
oilaylar çıkalıilir; ama, çıkarsa, tarafsız davra
nışımızla Devletin gücünü, Anayasadan ve ya
salardan alman yetkileri, otoritesini, kanım dı
şına çıkan bütün gruplara adaletle, eşitlikle uy
gulamak şartıyle o çatışmaların tırmanmaya dö
nüşmesini önleyebileceğimize güveniyoruz» 
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Devlet güvenliğini, vatandaşın can ve mal 
güvenliğini nasıl sağlayacaksınız sorusunu ben 
koyuyorum; başJka bir yerde, devam ediyor, 
buna diyor ki, «O zaman eminim ki, (bu 5 Şu
bat tarihlidir) Türk polisi, Türk jandarması, 
bizi hiejbir memlekete imrendirmeyecek kadar 
demokratik hukuk kuralları içinde Türkiye'de 
asayişi sağlayacaktır.» (O. II. P. sıralarından 
«Doğru, bravo» seslen) Acaba Sayın Hükümet 
Başkanı 18 Mayıs günü, «Bunların sabırları tü
kenirse... Umutları kırıldı çünkü derken, bun
dan ,'} - o,5 ay önce yapmış bulunduğu bu beya
nından; Anayasaya, kanunlara, kanun kuvvet
lerine; Anayasadan, kanunlardan ve kanun kuv
vetlerinden çıkan otoriteye güvenerek yapmış 
bulunduğu bu beyanından sarfınazar mı etmiş
tir? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

İşte bunu arıyoruz. Yani, aittik, Hükümet 
Başkanı mademki, «İranlarm umudu kırıldı, 
hurdan zaptetmek mümkün değildir. Bunlar 
bir kaiba küvete falan müracaat edebilirler, asa
yişi korumak mümkünsüz hale gelir» derken, 
Anayasaya, Anayasadan doğan Devlet otorite
sine olan inancım mı k a yetmiş t i r? (A. F. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Demire!, konuşma süre
niz hitti efendim. 

A. P. (İRUPU ADİNA SÜLEYMAN DEMİ-
liFd; (Devamla) —• Bağlıyorum. 

Bunun izailı edilmesi lâzımdır ve asılında kaç 
tane Devlet, var TürkiyeVle? Türkiye'nin meşru 
Devleti, onun kanunları ve o Devletin Anaya
sadan aldığı haklar orta yerde dururken; Ana
yasadan aldığı, güç orta yerde dururken ve 
Anayasia. herkesi bağlarken; hukukun üstünlü
ğü prensibi, Anayaisamn üstünlüğü prensibi bi
zi buraya getirmişken; onu savunmaya yemin 
ot misken; Hükümet Başkanının çıkıp, «Ben 
'bunları zaptedemem» manlsına gelecek bir söz 
.söylemesini fevkalâde yadırgıyoruz. Yadırgıyor 
değiliz, esefle karşılıyoruz. (A. P. sıralarından 
«iBravo» sesleri, alkışlar.) Ye bilmek istiyoruz 
k i ; Türkiye'de, Devlet bir tanedir, Türkiye Cum
huriyeti Devletidir; bunun karşısında bir sokak 
devleti olmayacaktır, olamayacaktır. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağolan. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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Değerli arkadaşlarım, söz sırası bir başjka 
vsaym grup a gelmiştir. Ancak, sayın grupun söz
lerini bölmemek için (çalışına süremizin bitme
sine çok az bir süre kaldı) saat 14,30'da çalış-

BAŞKAN _ Millet Meclisinin 90 ncı Birleşi
minin ikinci oturumunu açıyorum. 

'Bütçe müzakerelerine devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsın

lar. 
ıSöz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu adı

na Sayın Felimi Oumaboğlu'udadır. Buyurun 
Sayın Cumalıoğlu. 

M. S. P. GRUPU ADINA İ. FEHMİ CUMA
LIOĞLU (İstanbul) — Muhterem Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

1974 yılı Bütçesi ürerinde Millî Selâmet Par
tisi Grupunun görüş ve temennilerini arz et
mek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Bütçenin tümü ve Hükümet politikası üze
rinde? görüş ve dileklerimizi açıklamadan önce, 
bazı olay ve gerçekleri dile getirmeyi, içlıuzu-
run sağlanması ve demokı>asimizin bekası için 
zaruret saymaktayız. 

Bütçenin tümü üzerindeki müzakereler esna
sında Yüce Mecliste çıkan olaylar ve kavgalar 
hepimizi üzdü. Millî iradenin karar ve yasanım 
mercii olan bu muhteşem çatı altında vukua 
igelen, Meclisin vakar ve mehabetine hiç de uy
gun düşmeyen bu müessif hadiseler, bu gibi 
olayların ilki değildir. Demokrasiyi savunuyo
ruz, fikrî mücadele yapıyoruz; nadir de olsa, 
bazen his ve hareketlerimizi kontrol edemiyo
ruz, tehevvürî davranışlara kapılıyoruz; böyle
ce demokrasiye bağlanan ümitleri de kırıyoruz. 

malarımıza devam etmek üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanıma saati : 12,45 

I .Demokrasi, millî iradeye teslimiyet, fikirlere 
hürmet, inançları, hürriyet, şeref ve haysiyetle
ri himaye, tenkidlere tahammül rejimidir. Millî 
iradeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil et
mektedir. Muhtelif partilerin programı ve görüş
lerini temsilen Meclislere gelmiş bulunımakta-
yız. 

Fikirlerimiz, zihniyetlerimiz ayrı olabilir, 
ayrı olması da tabiîdir. Millete vadettiğimiz ve 
programlarımıza aldığımız hizmetleri gerçekleş
tirmek için, görüşlerimizi, fikir seviyesinde ka
larak savunmak en taibiî hakkımızdır. 

Kürsü .masuniyeti, herhangi bir kimseyi veya 
parti grupunu tahkir ve tahrik hürriyeti değil
dir. Birbirimizin fikir ve kanaatlerine saygılı 
olmayı, muaşeret âdabına yakışır bir şekilde ko-

| mışmayı, yalan itham ve iftiralardan uzaklaş
tırmayı, gerçekleri ve tenkidleri sabır ve hoşgö
rü ile karşılamayı gelenekleştirmedikçc, bu üzü
cü olaylar tekrar edecektir. 

Her fikir mutlak manada doğru olmayabilir. 
Fikir, aklın mahsulüdür. Yer yüzünde insan sa
yısı kadar akıl vardır. Aklın eseri olarak da, 
sayısız fikir ortaya sürülebilir. Akıl, halikinden 
ışık almadıkça, yanılması, tabiîdir. Çünkü, mah
lûktur; her yaratık gibi noksan ve hata ile ma
lûldür. Muhakkak ki, bu Mecliste, gerçek bili
nen şeyler söylenecektir; aslolau, üslûp ve be
yanı seçmektir. Bazen üslûp ve ifade tarzının 
olgunluğu da sükûnu devam ettirmeye yetme-

I inektedir. Hassas noktalara dikkat gereknıe.kte-
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BAŞKAN : B a ş t a T A k B İMemdufr Eksi 

DİVAN ÜYELERİ : Zekâi Yaylada (Erauruım), Tufan '.Doğam Avşaır-gül '(Kayseri) 
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dir. Öfke ile söylenen tek bir süz, o anda öfkele
rin nareketini davet etmektedir. 

İzin veri liseniz, bu konuda müşahedelerimi 
nakledeceğim. İkinci dönem Kayseri Milletve
kili olarak Mecliste bulunduğum devrede, bu 
gibi üzücü olaylara sık sık rastlanıyordu. Çok 
zaman, hiç de arzu edilmeden bu gibi davranış
lar çok oluyordu. O zaman Millet .Partisi safla
rında bulunan Kırşehir Milletvekili Sayın Mem-
duh. Erdemir her kürsüye çıkışında Sayın De-
ınirel'e sataştığı için kavgalar çıkıyordu. Son
ra, Adalet Partisine transfer olunca bu kavga
lar durdu. 

İkincisi; ilmine ve kişiliğine, hitabetine say
gı duyduğumuz Sayın Profesör Feyzioğlu Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsü olarak kürsüye 
çıktıkça, A. P. sıralarından gelen tepkiler sonu
cu, çoğunlukla bu gibi üzücü olaylar tekrarlı
yordu. Bu defa da. Sayın Profesör, Cumhuriyet
çi Güven Partisi lideri olarak kürsüye çıktığın
da hepimizi üzen bu müessif hadiseler vukubul-
du. Üzüntülerimi böylece belirttikten sonra, 
bütçe ile ilgili konuya geçiyorum. 

Müzakeresi tamamlanmak üzere olan 1974 
yılı Bütçesi; malî yapısı, temel çatısı itibariyle, 
Sayın Talû'nun Başkanlık ettiği A. P. ve Cum
huriyetçi Güven Partisi Koalisyon Hükümetinin 
30 . 11 . 1973 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunduğu bütçenin yeni Hükümet ta
rafımdan iç ve dış ekonomik şartlar, Hükümet 
programındaki hizmet ve hedefler dikkate alı
narak, küçük çapta tadil edilip, 15 . 3 . 1974 
tarihinde Türkiye Büyük "Millet Meclîsine tak
dim edilen şeklidir. 

Bilindiği gibi, 14 Ekim seçimlerinde Adalet 
Partisi büyük bir yenilgiye uğrayıp, milletve
kili sayısı 149'a düşünce, Sayın Süleyman De-
mirel millete küsüp evine kapanmış, «Adalet 
Partisi hiçbir parti ile koalisyona katılmaya
caktır, muhalefette kalacaktır» şeklinde beyan
larda bulunmuş ve bu yolda Parti Yönetim Ku
ruluna bir karar da aldırmıştır. 

•Millî Selâmet Partisi, Adalet Partisine gön
derdiği re'Simî bir yazı ile, «'Memleketin içinde 
bulunduğu iç ve dış şartların vahamet kesbet-
tiği, rejimin bunalımlara düşme ihtimalinin be
lirdiği bir anda vatanseverlere düşen vazife kü
süp eve kapanmak değil, millî iradenin tecellisi-
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ne saygı göstererek, hizmeti cesaret ve feragatle 
göğüslemektir. Lütfen bu kararınızı kaldırınız» 
tarzında ricada bulunmuştur. 

Yurdumuzda bütün İktisadî Devlet Teşek
külleri mamulleri maliyet fiyatlarının üç misli
ne çıktığını, şekerin maliyetinin 7 lira okluğu
nu, bu kuruluşların o güne kadar bu Hazineye' 
verdiği zararın, 3,5 milyara yaklaştığını, Hü
kümet ortağı olması hasebiyle devlet uzmanla
rının raporlarından öğrenmiş olan Adalet Par
tisi yöneticileri, zam yapmayınca bütün bu mü
esseselerin iflâsa sürükleneceğini, fabrikaların 
işçilere yol vermek suretiyle işsizliğin çığ gibi 
büyüyeceğini, zam yapınca da doğacak aşırı. 
hayat pahalılığı yüzünden Adalet Partisinin 
iyice silinip eriyeceğini hesaba katarak bu hiz
met teklifimizi reddetti. 

Millî Selâmet Partisinin ikinci resmî yazı
sında, «ıSajnn Cumhurbaşkanımız, parti genel 
başkanlarına Hükümeti kurma görevini verdi
ğinde, koalisyona katılmama kararınız bir en
gel teşkil edecektir. Memleketin ulvî menfaat
leri namına lütfen bu kararınızı kaldırınız» ri
cası tekrarlanmış ise de; Adalet Partisi, fiyat 
artışlarıııın ve üretim maliyetlerinin dış ve iç 
pazarlarda hızla artması, petrol ve enerji teda
rikindeki güçlük ve pahalılıkların Avrupa eko
nomi ve sanayiini bunalımlara sürüklemesi, dün
ya konjonktüründeki bu ters dalgalanmaların 
Türk ekonomisini direkt ve endirekt felce sü
rükleme ihtimalinin belirtmesi, kendi yanlış po
litikalarının Türk ekonomisini böyle dar bir bo
ğaza sürüklediğini idrak ederek, böyle zor şart
lar içinde hizmet mesuliyeti yerine ucuz kahra
manlığı tercih ederek, ikinci teklifimizi de red
detti. Nasıl olsa kurulacak koalisyon hükümeti 
mutlaka zam yapmak zorunda kalacaktı. Aksi 
halde, ekonomik, sosyal ve siyasî bunalımlar 
doğacak, huzursuzluklar artacaktı. Her iki şık
ta da Adalet Partisinin çıkarları korunacak
tı. 

Sayın Demirel; «Ucuzluk vaadettiler; iç ba
rış ve huzur getireceğiz dediler; Hükümet ol
duklarının üçüncü günü, hayat pahalılığını 
ateşten bir çemjber gibi halkın sırtına geçirdi
ler; ortalıktaki bu bunalımı onlar getirdiler» 
diye, keyiflenerek nutuklar atacak, A. P. yi tu
tan basın bu yolda çığlıklar koparacak, A. P. 
lideri ve ekibi için ucuz kahramanlık devri do
ğacaktı. 
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Sayın Demire!'in 'kazancı üe katlı olacaktı. 
Parti içindeki çatlamalar duracak ve böylece 
lider, rakiplerini de vuracaktı. Ayın zamanda, 
koalisyon partileri bu sürekli menfi propagan
dalar karşısında seçmen kitlesinden bir kısmı
nı kaybedecekti. 

Sayın Cuımhuribaşkanımız. demokratik usul
lere göre evvelâ Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkanı Sayın Eoevit'e sonra A. P. .liderine 
Hükümeti kurma görevini tevdi ettiklerinde, 
Sayın Demirci daima vazifeden kaçındı.' Sayın 
Demire], görev gereği Sayın Bozbeyli'yi ziyare
te gittiklerinde, «(kendisinin başkanlığındaki 
koalisyona katılamayacağı» cevabını 'alınca, 
küskün bir haleti ruhiye içinde, partimizi ziya
rete geldi. Kendilerine cesaret ve ümit telkin 
edildi. (A. P. sıralarından gürültüler, C. H. P. 
ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Bu bütçeye nereden geldik? C. II I\, A. P. 
ve M. S. P. den kurulaca'k bir hükümete katıl
maya hazır okluğumuz bildirildi. C. H. P. nin 
katılacağı bir koalisyonda Başibakan olabilece
ğini neşe içinde hayal ederek Sayın Eeevit'i zi
yaretlerinde menfi cevap alınca, kapıdaki gaze
tecilere, «ıBen gelmeyecektim, bu fikri bana Er-
Ibakan ve Millî Selametçiler öğretip gönderdi» 
demek suretiyle, bir Devlet adamına, hele yıllar
ca mağruraıie Başbakanlık yapmış bir zata uy
gun düşmeyecek bir demeç vermiştir. (O. II. P. 
ve M. S. P. sıralarından alkışlat', A. P. sırala
rı ı ı d an gürül tül er) 

BAŞKAN •— Bir dakikanızı rica edeibilir mi
yim Sayın Cumalıoğlu; 

Değerli arkadaşlarım, öğleden evvelki müza
kereler sırasında Sayın hatipler elbette istedik
leri giıbi konuştular ve Genel Kurul, müzakere
leri sükûnetle izledi. 

Aynı havanın devamını sayın gruplardan ve 
üyelerden istirham ediyorum. Burada bütün 
arkadaşlarımız, İçtüzük hükümleri uyarınca 
istedikleri gibi konuşurlar. 

İstirham 'ediyorum, lütfen müdahale etme
yin. 

Buyurun efendim; teşekkür ederim. 
M. S. P. GRUPU ADINA î. FEHMİ CUMA

LIOĞLU (Devamla) — Sayın Talû'nun Başba
kanlığında kurulacak son bir alternatifin denen
mesi de neticesiz kalınca, devletimizi Hükümiet-
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siz bırakmamak, bir rejim buhranına atmamak 
gayesiyle, Cumhuriyet Halk Partisiyle Millî Se
lâmet Partisi program ve görüşlerinden bazı fe
dakârlıklar yapmak suretiyle, 25 . 1 . 1974 tari
hinde bir koalisyon protokolü imzaladılar, yüz-
bir günlük bir bunalımdan sonra Hükümeti kur
dular. 

14 Ekim 1973 seçimlerinden sonra, yüz gü
nü uşkın bir süre Hükümet kurulamadığı için, 
Bütçe Karma Komisyonu seçilip çalışmalarına 
başlayamamış ve Sayın Talû Hükümeti tarafın
dan Meclise sunulan 1974 malî yılı genel ve kat
ma bütçeleri görüşülüp kabul edilememişti. 25 
Ocak 1974 tarihinde kurulan ve 7 Şubat 1974 
tarihinde güven oyu alan Hükümet, 1974 yılı 
bütçe hazırlıklarına başlamıştır. 

Bütçenin 1 Mart 1974 tarihinde yürürlüğe 
girme kanunî mecburiyeti, 1974 bütçesinin Kar
ma Komisyonda müzakeresine çok az bir zaman 
kalmış olması, Talû Hükümetinin hazırlattığı 
genel ve katma bütçe taslağında; yeni Hükü
metin, koalisyon protokolünde ve Hükümet 
Programında taahhüt ettiği, millî, güçlü, sürat

l i , yaygın bir sanayileşme hamlesini gerçekleş
tirecek imkân ve tahsislerin bulunmaması, hele 
manevî kalkınmaya ait en küçük bir ödenek ko
nulmamış olması, birçok ödeneklerin israf ve 
lükse yönelmiş olması karşısında Hükümet, bu 
bütçe taslağını geri almıştır. 

Kamu hizmetleriyle, yatırımların .aksatılma
dan yürütülmesini, maaş, ücret ve Devlet borç
larının verileb'ilmesini sağlayacak ödeneklerin 
belli, edilmesi gayesiyle (ayrı bir yetki kanunuy-
le) üç aylık bütçeyi yürürlüğe koymuştur. Hü
kümet, iç ve dış ekonomik şartları, sosyal ve si
yasal kaynaşmaları, finansman kaynaklarını ve 
bütün yurt potansiyelini dikkate alarak, 1974 
malî yılı genel ve katma bütçe tasarılarını ha
zırlayarak Meclislere sunmuştur. 

.1974 malî yılı bütçesinin Senato ve Meclis
lerde görüşülmesi esnasında Adalet Partisi ka
nadının ve onun paralelinde olan Cumhuriyetçi 
Güven Partisiyle, Demokratik Partinin ve A. P.' 
ni tutan basının, koparmaya çalıştıkları kızılca 
kıyametin sebebini ve nedenini tahlil lederek 
gerçeği ortaya koymakta, Türk kamuoyunun 
aydınlığa kavuşması bakımından fayda müla
haza ediyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Par
tisi ve Millî Selâmet Partisi Koalisyonu Hükü
metinin Meclislere sunduğu bu bütçe millete, 
yani halka dönük bir bütçedir. Maddî ve mane
vî alanda toptan kalkınmaya değer veren, bu 
konuda ödenekler tahsis -eden bir bütçedir. 

Bu bütçe, bugüne kadar belirli, mutlu bir 
zümrenin havuzlarına akıtılan millî kaynakla
rın musluklarını kısarak, yeni tevzi kanallarıy
la bu nıenbadan, çoraklaşan Anadolu'nun ve fa
kirleşen milletimizin nasibini almasını hedef tu
tan bir bütçedir. (C. H. P. vıe M. S. P. sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar). Bu bütçe, geç
miş iktidarların uyguladığı, «zengini el aha zen
gin, fakiri daha fakir» yapan, Devlet nimetleri
ni, banka kredilerini imtiyazlı küçük bir züm
reye tahsis ederek, büyük kitleleri, bütünü ile 
Türk milletini yoksulluk ve ıstırap içinde bıra
kan, eski sakat ve yanlış politikayı tasfiye et
meye, haksız tasarrufları ve her türlü sömürü
yü önleyici tedbirler getirmeye yönelmiş yeni 
bir görüşün, yeni bir iktisadî politikanın öncü
sü niteliğini taşımaktadır. (C. II. P. ve M. S. P. 
sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bu bütçe, yıllarca nutuk meydan1 arında ve 
Meclis kürsüsünde, «Bu fukara milleti zengin 
yapacağız, fukaralığı kaldıracağız» sloganını 
ağızlarına sakız j^aparak milletin oyunu alan, 
sonunda Anadolu halkını bir lokma ve bir hır
kaya muhtaç bırakan, ekmek parası için milyon
larca vatan evladını, yurdunu, yuvasını, aile oca
ğını terkettirerek yadellere attıran, bu gurbet-
zedelerin Merkez Bankasında toplanan dövizle
rini kendi vilâyet ve bölgelerini kalkındırmaya 
harcamak yerine, mutlu kılmaya yemin ettikleri 
gönüldaşlarına, biraderlerine ayıran yanlış bir 
zihniyet ve politikanın tesciline vesile olan bir 
bütçedir. (C. II. P. ve M. S. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri.) Bu konuyu bîr misalle aça
lım : Ortak Pazara hazırlık devresinde sanayi 
ve tarım sektörümüzü rekabete hazırlamak mak
sadı ile verildiği ileri sürülen % 1,5 faizli ve 20 
yıl vadeli 175 milyon dolar, Devlete verilmiş ol
makla, Devlet bankalarından birinin emrine tah
sisi gerekirken, Sayın Demire 1 Hükümeti, bu 
dövizi özel banka olan Sınaî Kalkınma Bankası
nın tasarrufuna devretmiştir. Bu fondan, özel 
sektör payı olarak dağıtılan lol) milyon dolar 
krediden, Şevket Demire!'e tahsis .edilen 1 mil-
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yon dolar hariç tutulursa, Anadoluyu temsil 
eden sanayi, ticaret ve küçük esnaf ile, tarım iş
letmeciliği kesiminde bulunan ihtiyaç sahipleri
ne bir dolar dahi verilmemiştir. 

Diğer bir misal; şimdiye kadar her yıl Türk 
halkının millî bankalarda toplanan mevduatı 
70 milyar civarında bir potansiyel göstermiştir. 
Bu miktar, her vilâyette tüccar, esnaf, köylü, 
çiftçi, işçi, memur, dargelirli vatandaşlarımızın 
bankalara yatırdığı mevduat toplamıdır. Bu 
mevduat, icranın kredi politikasında temel kay
nak vazifesi görmektedir. «Mamur ve müreffeh 
Türkiye yaratacağız» sloganına sarılan geçmiş 
jktidarlaun, bu kaynaktan sanayi ve tarım sek
törü ile. ticaret ve ihtiyaç, sahiplerine tevzi etti
ği kredi sisteminin esasını, izin verirlerse bir 
açıklığa kavuşturalım. Vilâyetlerde toplanan 
bankalar mevduat yekûnunun kredi olarak tev-
•ziinde, r/c 10 kadarı o vilâyete, ıC/c 90'ı muayyen 
bölgelerdeki mürefi'eh, mesut bir sektör kesi
mine, imtiyazlı kişilere tahsisi planlanıp, gele-
nekleştiriimiştir. Kendi halkının mevduatından 
faydalanmak imkânını bulamayan küçük esnaf, 
küçük sanayi, ziraî işletme ve teşebbüs erbabı, 
gelişip toparlanamamış, kendi vilâyetinin kat
lan masına katkıda bulunamamıştır. Böylece, 
bölgelerarasmda korkunç, bir dengesizlik mey
dana gelmiştir. Bugüne kadar bu adaletsiz tev
zi sistemi milletin gözünden itina ile gizlenmiş
tir. Merkez Bankası arşivlerinde bulunan, vilâ
yet, şirket ve şahıslara göre dağıtılmış olan ban
ka kredi listelerinin kamuoyuna açıklanmasını 
Millî Selâmet Partisi (Trupu olarak Hükümetten 
istirham etmekteyiz. (C. H. P. ve M. S. P. sıra
larından, «Bravo» sesleri, alkışlar). Böylece, re
fah ve kalkınma, edebiyatı yapanların, kimlere 
refah, kimlere azap getirdikleri, belirli bir züm
renin kalkınması pahasına, baştanbaşa Anadolu
lum nasıl bir yoksulluğa mahkûm edildili ger
çeği vesika ve rakamlarla milletimizin gözleri 
önüne serilsin. 

HASAX ÖZOELİK (Ankara) — Serin ba
kalım. 

M. S. P. (TRUPU ADINA î. FEHMİ CUMA-
LIOCTLU (Devamla) — Devam edeceğiz efen
dim. Sosyal adalet ve hak ölçüleri ile bağdaş
mayan bu kredi sisteminde şu kriterler titizlik
le izlenmiştir : Yoksulluk ve borç içinde bunal
mış bulunan köylü ve çiftçilerimiz bankadan fa-
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izle İ 000 lira para alabilmek için 50 000 liralık 
tapu senetlerini ipotek bırakmaya, günlerce ban
ka kapılarında beklemeye; köyünden kasabaya 
gelirken, alacağı 1 000 liranın 300 lirasını yol 
ve otel masrafına sarf etmeye .mecbur edilirken, 
bir mutlu biraderin bir telefon emrine 500 mil
yon, hatta 5 milyar Türk lirası tahsis edilebil
miştir. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkış
lar). Kendi keselerinden bir kuruş katmaksızın, 
halkın parası ile milyoner ve milyarden olabil
mişlerdir. Bu bahtiyarlardan birçoğu, bu kredi 
sistemi ile ithalât ve ihracat rejimini tekellerin
de tutabil mislerdir. İşletme kesimindekiler de, 
ürettikleri malların fiyatlarına, faiz, işletme, 
eğlence, hibe masraflarını, vergi ve kâr marjla
rını ekleyerek, bütün israf yekûnunu halkımı
zın omuzlarına yükleycbilmişlerclir. Bunlardan 
bir kısmı, ilâve tesis masrafları ile şahıslarına, 
kızlarına, kaynanalarına, damatlarına aldıkları 
lüks otomobil bedellerini işletme giderlerine ka
tarak, her sene bilançolarını zararla kapatma 
imkânını bulabilmişlerdir. (C H. P. ve M. S. P. 
sıralarından, alkışlar). 

ABDÜLLÂTÎF ENSAKİOĞLU (Diyarba
kır) — ispat etmeyen namussuz. 

BAŞKAN — Sayın Ensarioğlu, istirham edi
yorum, lütfen müdahale etmeyin efendim. 

M. S. P. GRUPU ADİNA t. FEHMİ CUMA-
LIOĞLU (Devamla) — Bu arada, ayırdıkları 
so'syal yardım fonundan, Adalet Partisine her 
seçimde birkaç milyon Türk lirası bağışlamayı 
da ihmal etmemişlerdir. 

HASAN ÖZOELİK (Ankara) — Tahrik edi
yorsun, doğru konuş. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, hoşunuza git
meyen her şey sizi tahrik edebilir. İstirham edi
yorum efendim. 

HASAN ÖZOELİK (Ankara) — Doğru ko
nuşmuyor, hoşumuza gitmediği için değil. 

1. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Ma
mur ve müreffeh bir Türkiye vaat eden, «bu fu
kara milleti zengin yapacağız» diyen Sayın De
mirci'in yönetimindeki ve Adalet Partisinin or
taklık ettiği Hükümetler, itiraf edelim ki bu ko
nuda müşahhas örnekler vermiştir : Köylerimiz 
hemen baştan başa yolsuz, susuz, okulsuz, tele-
fonsuz; mağara devrini hatırlatan; doktora, ebe
ye hasret kalan, kerpiç ve taş yığını halinde ise 
de. Demii'el haklıdır. 10 senelik iktidarında kö

ye ve köylüye elatmaya, laf ve vaat 'edebiyatı 
yapmaktan, muhaliflerine çatmaktan zaman ve 
imkân mı bulabilmiştir? Bu ihmalini, her seçim 
devresinde dağbaşlarma ve köy kavşaklarına 
buldozerler göndermek, suretiyle telâfiye çalış
mış; seçimi kazanınca, köylünün yola değil, vaat 
ve nasilıata ihtiyacı olduğunu hatırlayarak, yol 
yapmaktan vazgeçmiştir. «Aydınlığa kavuşsun» 
diye, seçimlerde, köylere elektrik direkleri dik
tirmiş; oylar A. P.'ye çıkınca, «bu köyler ay
dınlanmış, artık elektriğe lüzum kalmadı» di
yerek direkleri söktürmüştür. (C. II. P. ve M. S. 
P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışilar). 

Sayın Demirci, köylünün satın aldığı bütün 
mallara % lOö'ü aşkın zamlar yaptığı halde, 
köylünün ürettiği tahılına, buğdayına, arpası
na, bütün iktidarı devrince bir kuruş zam yap
mamış, köylüyü yoksul, köyleri harap ve peri
şan bırakmış ise de, iktidardan düşer düşmez 
köylüden yana olmasını bilmiş, köylünün ıstıra
bını dile getirmiştir. 

İnkâr etmek insafsızlık olur; Sayın Demiret 
in Başbakanlığı devrinde fukaralıktan kurtu
lup cok zengin olanlar yok mudur? Vardır el
bette. Güneydoğu ve Ortaaıradolu bölgelerinde, 
kuru ekmeğine katık bulamayan, ayakkabısı ol
mayan, bir bakraç içme suyuna hasret kalan 
köylerimiz çoksa da, Hiltonda ve onun -gibi lüks 
otellerde çocuklarının düğün törenlerinde bir
kaç yüzlün liralık şampanya patlatarak döşe
meleri içki ile yıkayanlar, kızlarına Paris ve 
Londra moda salonlarından 2 milyon liralık ge
linlik elbiseler alanlar; kadınlarının boyunları
na milyonluk mücevherat takanlar; süs köpek
leri için özel alıcılar ve bakıcılar tutanlar ço
ğalmıştır. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından şid
detli alkışlar). 

Anadolu köyleri, baştan başa birer harabe 
halinde ise de, yurdumuzun tabiî güzelliklerle 
bezenmiş mutena bölgelerinde, plaj ve sayfiye 
yerlerinde şahane köşklere, lüks, konforlu vil
lalara, apartman ve hanlara sahip olan nice ban
kerler ve zenginler türemiştir. Bunlar hiç şüp
hesiz ki, Sayın Demire!'in eseridir. 

Sayın Demire!'i öfkelendiren, yeni Hüküme
tin, köylüyü ve büyük kitleleri fukaralıktan kur
taracak bazı tedbirlere eğilmesidir, kredi siste
mini âdilâne bir şekle sokacak teşebbüslere gi-
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rişmosidir. Hükümet Programının .1.0 ııeu say
fasında ; «Vergi mevzuatının, israfları teşvik 
eden hükümleri kaldırılacak, vergi sisteminde 
sosyal adalet ve kalkınma amaçlarına uygun 
değişiklikler gerçekleştirilecektir» hükmü bu
lunmaktadır. 

Vergi mevzuatından, lüks ve israfı teşvik 
eden hükümler kalkarsa, mutlu biraderlerin 
zevk, eğlence, seyahat, israf masrafları, bilanço
ların gider hanelerinde yer alamayacak; bu is
raftan, Sayın Demirci'm seçim propagandaları
na düşecek pay azalacaktır. Vergi sistemlinde 
sosyal adalet sağlandığı takdirde vergi, Anayasa 
gereğince, mali takati ve gücü olanlardan alına
cak köylü ve dar gelirli vatandaşların sırtına 
yüklenen vergi ağırlığı kalkacak, Sayın Demire! 
de fukaralığı istismar ederek polemik yapmaya 
imkân bulamayacaktır. 

Yine, Hükümet programının 10 nen sayfasın
da yer alan; «Bankalar Kanunu ile ve kredilerle 
ilgili mevzuat gözden geçirilecek; .banka, kaynak 
lamım, sanayide maliyetleri artırmaksızın eko
nomik kalkınmaya daha yararlı alanlara yönel
tilmesini ve başta kooperatifler olmak üzere, halk 
teşebbüslerinin kredilerden yeterli ölçüde yarar
lanabilmelerini sağlamak amacıyle, finansman 
kurumlarında yeni düzenlemeler yapılacaktır. 
Halk yararına işleyecek ve gerçek halk teşebbüs
lerini teşvik edecek etkili ve güvenilir bir serma
ye piyasasının teşekkülü için gerekli mevzuat çı
karılacaktır» şeklindeki ifadeler, elbette Sayın 
Demirci'i ürkütmektedir. 

Bankalar Kanunu ele alınıp, krediler memle
ketin toptan kalkınmasına yarıyacak bir tevzi 
sistemine bağlanırsa, bölgeler arasındaki denge
sizlik tedricen kalkacak, köylü ve küçük esnaf te
fecilerin elinden kurtulacak; fakir Anadolu hal
kının kesesine bir şeyler girecek ve yüzü güle
cektir. Böylece Adalet Partisine, istismar edece
ği bir mevzu kalmadığı için, o parti de eriyip 
tükenecektir. Nitekim, A. P. ve paralelindeki 
muhalefet partileri çok kısa zamanda parçalanıp 
yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları 
için, Sayın Celâl Bayar'm himayesine sığınmış
lardır. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) İzin ve
rirseniz bu konuya biraz sonra temas edeceğiz. 

Muhterem milletvekilleri, 1974 malî yılı büt
çesi münasebetiyle konuşan muhalefet partileri 
sözcülerinden, dünya devletlerini sari]") kavuran 

ekonomik, siyasî ve sosyal bunalımların, ham
madde fiyat artışlarının memleketimize ve eko
nomimize yapacağı tesirleri nasıl yenebileceği 
miz, Devletin sırtına bir kambur gibi yığılan dış 
ve iç borçları nasıl tasfiye edebileceğimiz, yurt
ta barış, huzur ve refahı sağlayabilmek konu
sunda yapıcı, uyarıcı yol gösterici, ilme ve ger
çeklere dayalı beyanlar, tavsiyeler dinlemek is
terdik. 

Muhalefet, koalisyonun kurulduğu günden 
beri Hükümeti parçalamak, memleketi rejim bu
nalımına atmak, yurtta ümitsizlik ve karamsar 
bir hava yaratmak için yalan ve yanlışa dayalı, 
kendi hata, kusur ve günahlarını yeni Hükümete 
yükleyebilmek amaeiyle yürüttüğü bir polemik 
politikasını maalesef, Meclislerin kürsülerine ka
dar getirebilmiştir. «Gel, birlikte hükümet ku
ralım; Devleti, bu badireli devrede hükümetsiz 
'bırakmayalım» dediğimizde «Hayır, biz bu ağır 
yükün altına giremeyiz; iç ve dış piyasalarda 
hammadde ve eşya fiyatları artmıştır, Devlet 
fabrikaları zararına çalışmaktadır; petrole ve 
Devlet mamullerine zam yapma zorlunluluğu var
dır, önümüzdeki yıl toplu sözleşmeler yılıdır. Ha
yatı pahalılandıran bir hükümet ortağı isteme
yiz» diyeceksiniz, vazifeden ve millete hizmetten 
kaçacaksınız; sonra, meydan ve Meclis kürsüle
rine çıkarak, basına demeçler yağdırarak «Bu 
iki parti ucuzluk getireceğiz dediler; iktidara gel
diklerinin üçüncü günü zamları yaparak hayat 
pahalılığı getirdiler» diye nutuklar atacaksınız. 
öyle mi?. (C. H. P. sıralarından alkışlar. A. P. 
sıralarından «Yalan mı» sesleri.) 

Muhterem milletvekilleri, muhalefetin istis
mar ettiği şu zam ve pahalılık olayı, acaba A. P. 
ile (J. G. I*. Hükümetlerinin recide kalkıştıkları 
kötü mirasları mıdır, yoksa yeni Hükümetin bir 
icadı mıdır. Bu konuyu objektif ölçülere ve ger
çeklere sadık kalarak kısaca tahlile çalışacağız. 

Bilindiği gibi, dünya ekonomisi ciddî bir sı
kıntı içindedir. Dünya, 1929 bunalımından bu 
yana en büyük iktisadî krizini yaşamaktadır. İs
tikrarlı ekonomiler, yıllarca % 1 fiyat artışı 
içinde yaşamış ülkeler ve ekonomiler, % 18 ile 
% 20'lik artış]arıyle karşı karşıyadır. Petrol, 
hammadde ve tarım ürünleri fiyatları beklenme 
dik bir seviyeye çıkmıştır. Hammadde stokları 
azalmıştır, fabrikalar tam kapasite ile çalışama
yacak bir duruma gelmiştir; bir kısmı işlerine 
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son vermiştir; yeni bir istihdam politikası uygu
lama zorunluluğu, Ihir işsizlik problemi' dünyada 
ve memleketimizde doğmuştur. Enerji bunalımı, 
istihdam noksanlığı, yatırım düşmeleri iktisadî 
büyüme temposunda sıfıra doğru bir gerileme 
grafiği çizmektedir. Altın ve dolar, değerini yi
tirmiş, petrol, hammadde ve tarım ürünleri bun
ların yerine geçmiştir. Dünyanın malî dengesi, 
Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Orta Doğu petrol 
ülkelerine doğru yer değiştirmektedir. 

Mağrur AET ülkelerinin başvekilleri heyet
ler halindo petrol ;kıpallarının ayaklarına giderek 
.yardım istemektedirler; petrol ülkelerine ödedik
leri 65 milyar dolardan bir şeyler koparmak ümi
dini beslemektedirler. Yalnız Suudî Arabistan'a, 
iki ay içinde 500 heyet gitmiştir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Erba-
kan'da gitmedi mi? 

M. S.P. GRUPU ADINA t. FEHMİ CüMA-
LIOGLU (Devamla) —• Liberal, ekonomik ünite 
teşkiline karar veren Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu bu idealden vazgeçmiş gibidir. Birbirlerine 
açtıkları gümrük kapılarını şimdi kapatıyorlar. 
Meselâ İtalya, «İthalât programını yeniden dü
şüneceğim, serbest ithalât yoktur» diyerek, güm
rüklerini kapatmış bulunuyor. Dünya büyük bir 
iktisadî değişikliğin içime girmiştir, âdeta eski ta
kas usulüne dönmüştür. Hızla iktisadî kal ki ılıma
sını sürdüren Japonya, 1970 başlarında kalkın
ma kaynakları olarak briktirdiği doların ve altı
nın dalgalanmaya başlaması üzerime, bunların 
güvenilir bir rezerv kaynağı olanıayacağını gör
müş, hammaddeye yönelmiştir. Böylece, dünyada, 
bir hammadde buhranı ortaya çıkmış ve o gün
den beri hammaddeye, tarım ve gıda ürünlerine 
bir hücum 'başlamıştır. Artık, ihraç ve döviz baş
lı başına bir değer olmaktan çıkmaya başlamış, 
evvelce ekonominin sırtında bir kambur 
kabul edilen stoklar, ekonomiye iticilik ve güç, 
katan bir unsur olmuştur. 1970 yılından beri 
Türkiye'de işbaşında bulunan hükümetler, bir 
stok politikası uygulanmasını zorunlu kılan mil
letlerarası bir konjonktürün ortaya çıktığını an
layamamışlar ve memleketimizi bugünkü sıkın
tılara atmışlardır. Bu devrede Merkez Bankasın
daki döviz rezervlerimiz, hammadde, gıda, buğ
day ve ihtiyaç maddelerini ithal edip stok]-alma
ya, dışardan 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık demir - çe
lik bağlantıları yapmaya yeter ve artar durumda 

olduğu halde, bunun tamamıyle tersi yapıl
mıştır. 

Bugünlerde Sayın Demirel ve onun paralelin
deki partiler ve onları tutan basın, buğday ve un 
kıtlığından, fiyatların artacağından, ekmeğim 
karne ile satılacağından dem vurarak bir san
sasyon havası yaratarak, halkı, ihtiyacından faz
la ekmek ve un almaya kışkırtmakta, böylece sıı-

j ni bir kıtlık meydana getirmeye çalışmakta. ımes-
j netsiz lâflarla Hükümeti suçlamakta, bu tahrip 
j propagandası ile güçleneceklerimi, kendilerinim 
I küsur ve günahlarını unutturacakları kanısında 
î (bulunmaktadırlar. Gayretleri beyhudedir. Hü-
j kümet gerekli tedbirleri ihmal etmeyecektir. 

Gelelim Sayın Demirci'm 'bu konudaki mesu
liyet ve günah payını açıklamaya: Adalet Par
tisi ile Cumhuriyetçi Güven Partisinin ortak ol-

I duğu Hükümetler, buğday ve tanıla değerince 
I taban fiyatı vermedikleri için hububat ekimi 

azalmış ve stoklar boşalmış olduğu halde, 1972 
yılında tonu 60 dolardan 500 bin ton buğday 
ihraç edilmiş, sonra 1973 yılında tonu 200 dolar
dan 750 bin ton buğday ithal edilmiştir. İşte es
ki iktidarların iktisat politikası budur. (O. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) Sayın Demirci'm 
sahip çıktığı politikaya göre, bu kârlı bir alış ve
riş olmuştur. Buğday stoklarımız azaldığı halde, 
1974 yılının ilk aylarında, Naim Tafû başkanlı
ğındaki A. P. ve C. G. P. Hükümeti yine ucuz fi
yatla buğday ve arpa ihraç etmiştir. Şekere ge
lince, aynı hata. bunda da işlenmiştir. Fabrika
larda şeker stokları azaldığı halde, dünya fiyat
larının yarı bedeline şeker ihraç edilmiştir. Sa
yın Demirel mazeret olarak «Şeker saklanılmaz; 
sararır, bozulur.» dediler. Rutubetten korunursa 
şeker 10 sene bozulmadan saklanabil ir. 

Şimdi gelelim zam meselesine: Petrolün vari
li 2 dolardan 9 dolara fırladı. Sökerin maliyeti 
7 liraya çıktı. Sümerbank, demir-çelik ve çimen
to sanayii mamulleri fiyatlarının yükseldiği, fi
yatlarda ayarlama yapılmadığı takdirde bütün 
bu Devlet müesseselerinim iflâsa gideceği, Sayın 
Talû Hükümetine, Planlamanın ve uzmanların 
vermiş olduğu raporlarla sajbit olduğu, zam içiu 
yeni fiyatlar tespit edilerek Bakanlar Kurulu 
kararnamesi talslağı hazırladığı halde, Adalet 
Partisinin iktidar kanadı olamayacağı anlaşılın
ca imzadan vazgeçilmiş; bugün, A. P. ve ortak
larının kötü mirası olarak yeni hükümetlere bu 
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miras devredilmiştir. Petrol lıarie, bu fiyatların j 
yükselmesinin vebali ve günahı, kendileri sahip 
çıkmak istemıescde, hiç şüphesiz ki takibedilen is- I 
rafçı, idarei maslahatoı, basiretsiz politikanın 
önderi bulunan Savın Demirel ile partisine ve 
ortaklarına aittir. I 

Zam yapılmadığı takdirde bu müesseselerin 
25 milyar tutacak olan yıllık zararını kim öde- I 
yecekti? Talbiî ki bu acık, Hazineye yüklenecek, I 
bütün yatırımlar ve hizmetler felç edilecekti. I 
Hükümetin, basiretli dinamik tutumu, ekonomi- I 
mizi böyle bir felâketten korumuştur. Bütçede 
yatırımlara ayrılan ödeneklerin, yeni kurulacak I 
milyarlık tesislere tahsisi imkânı sağlanabilmiş- I 
tir. 

Muhterem milletvekilleri, muhalefet partile- I 
ri Koalisyon Hükümetini1 parçalamak, memleket- I 
te kargaşalık ve bunalımlar çıkarmak için hor 
türlü tahrik, yıkıcı taktik ve propagandalara baş
vurmuş, «Hükümet anarşiyi himaye ediyor» di- I 
yecek kadar insaf ve gerçekle bağdaşmayan aşırı 
ithamlara kalkmıştır. Gerçekte, bu manada anar- I 
siyi destekleyen, yurtta huzur, iç barış ve kar
deşlik havası yerleşmesini istemeyen, bizzat bel
ki de Sayın Demirel ve Adalet Partisidir. 

Türk kamuoyunda, «Komünist ve anarşistler 
affediyor. 141 ve 142 nci maddeler affa giri
yor» yaygarasını çalkal andıran, bu yolda Adalet I 
Partisini tutan bütün basını iftira ve tezvir kam
panyasına sokan Adalet Partisi ve onun parale
lindeki muhalefet kanadı, kafaları öyle bulandır- I 
dılar ki, dikkatleri o tarafa çekip, fikir suçlarını 
bırakıp, Türk Ceza Kanununun 14G ve 149 neu I 
maddelerinin kapsamına giren silâhlı, bombalı, I 
dinamitli eylemlere karışan anarşistleri affetti
ler.. Sonra da, «Komünistleri affetmedik» diye- I 
rek övündüler. 

12 Mart öncesi vukubulan anarşik hadisele
rin gelişip patlak vermesine Sayın Demirel Hü- | 
kiinıetlerinin sebep olduğu konusunda, kamu
oyunda genolleşmiş bir kanaat vardır. Sayın De
mirci gücenmesinler, bizim, de kamuoyundaki bu 
müşterek kanıya katılmamızı gerektiren mü
şahhas uıüşahadelerimiz vardır. Bu müşahade- I 
1 erimizin tanıkları, 2 nci Dönem, milletvekilleri
dir. Delilimiz ise, 26 .2 . 1967 tarihli 65 nci Bir
leşim Tutanak Dergisidir. Sayın Demirel Hü
kümeti, 1967 malî yılı bütçe tasarısına, Hazine
den. ödenmek üzere sosyal yardım fonundan, | 
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anarşist, militan, komünist ve aşırı uçları da 
kapsayan bütün solcu öğrenci teşekküllerinin her 
birine 200 - 300 bin lira olmak üzere, toplamı 
16 500 0C0 lira tutan ödenek kaynvuşlar; buna 
karşılık sağcı, milliyetçi talebe birliklerine bir 
kuruş dahi ödenek koymamışlardır. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Bütçede, sağ
cı solcu diye bir ayırım oluyor m,u? 

M. S. P. GRUPU ADINA İ. FEHMİ OUMA-
LIOÖLU (Devamla) — Gelecek efendim; nasıl 
ayırdığınızı göreceksiniz. 

Bu ayırımın sebebini Sayın Demirel, o zaman 
öğrendiğimize göre, grupundaki milliyetçi mil
letvekillerine şöyle izah buyurmuşlardır : «iSağ-
cı öğrenci birlikleri ve bütün mukaddesatçı te
şekküller Adalet Partisini destekledikleri için, 
onların gönüllerini kazanmaya ihtiyacımız yok
tur. Solcu öğrenciler ise aşırı hareketleriyle, 
menfi propagandalarıyle Adalet Partisini ve 
Hükümetini kısa zamanda yıpratacak ve çöker
tecek bir tehlike unsuru halinde örgütlenmekte-
dirler. Bunlara bol para vermek suretiyle, kalp
lerini Adalet Partisine ısındırmak gayesini güt
mekteyiz» demişlerdir. 

Maliye Bakanlığı Bütçesinin oylaması sıra
sında bir takrir vererek, bu tutumun millet pa- -
rasını çarçur etm,ekten başka hiçbir fayda sağ
lamayacağını, devlet nimetlerinden öğrencilerin 
bir kısmını faydalandırıp, bu hakka fazlasıyle 
lâyık olan diğer bir kısmını mahrum, etmenin 
adalet ve vicdan ölçüleriyle bağdaşamayacağını, 
onbinlerce yolsuz ve bakımsız köylerimizin içm,e-
öuyuna hasret çektiğini öne sürerek, bu 16 500 000 
lira ile, diğer lüzumısuz derneklere verilen ve her 
ikisinin yekünü 22 milyon liranın, köy içmesu-
1 arına sarf edilmesini teklif ettik. Hükümetin, 
bu teklife katılmadığını bildirilmesi, Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanı, A. P. Genel Başkan Yar
dımcısı Sayın İsmet Sezgin'in de, Komisyon ola
rak bu teklifi asla benimsemediklerini söyleınesi 
üzerine, yapılan oylamada A. P. millet vekili eri
nin oylarıyle, milletin yararına olan bu teklif 
reddedilm,iştir. 

Aşırı anarşist, solcu teşekküllere tahsis edi
len bu 300'cr bin liralık ödeneklerden, İmam -
Hatip Okulu Talebe Federasyonuna, Yüksek 
İslâm Enstitüleri Federasyonuna, İlahiyat Fakül
tesi öğrenci Derneğine, aktarma suretiyle 100 
ilâ 150'şer bin liralık ödenek taihsisi hususunda 
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verdiğimiz önergeler, Sayın Demir-etl'in gözlerine 
bakan A. P. milletvekillerinin oylarıyle hep red
dedilmiş, bunlardan yalnız Yüksek İslâm Enstitü
leri Federasyonuna 70 bin liralık bir tahsis kopa-
rılabilmiştir. 

.Bu gerçekleri inkâr müm,kün değildir. Zira, 
başlangıçta, başta deilil olarak arz ettiğimiz 65 
nei Birleşim ve 26 . 2 . !Wl tarihli Millet Meclisi 
Tutanak Dergisi, söylediklerimizi harfiyen teyit 
etmektedir. 

Sayın Demire!, «Hükümet anarşist!eri hima
ye ediyor» ithamını öne sürerken, bizzat kendi
lerinin uzun yıllar anarşistleri destekledikle
rini, millet parasıyle beslediklerini unutmuş gö
rünüyor. 

Muhterem milletvekilleri, israf çı ölü yatırım
lara, gösteriş ve içkili ziyafetlere ağırlık veren 
sakat bir iktisat politikasının sahibi bulunan 
Adalet Partisiyle bu işte müşterek mesuliyet pa
yı olan partilerin, Türk ekonomisinin sırtına yük
leyerek kanayan bir ur halinde yeni Hükümete 
devrettikleri iç ve dış borçların ne şekilde tas
fiye edilebileceği konusunda, müdafaa sadedin
de de olsa, bu kürsüden mütalaalarını dinlemek 
isterdik. 

"Bugünkü Hükümet, npülkiyet ve mirasın, 
müktesep hakların, meşru kazancın, kalkınma
mızda büyük payı bulunan özel sektörün hami
si ve destekçisi olduğunu Koalisyon'Protokolün
de ve Hükümet Programında açık ve kesin ifa
delerle beyan ve cihana ilân ettiği halde; muha
lefetin, sermaye çevrelerinde tereddüt ve endişe
ler yaratacak asılsız isnat ve mesnetsiz söylen
tilere başvurmasını vatanseverlikle bağdaştıra
nı ıyoruz. 

Adalet Partisi iktidarlarının yıllarca, kötü 
kaderleriyle baş başa bırakarak yoleulluğa ve 
harabiyete terkettiği Anadolu'yu kalkındırm.ak, 
mahrumiyet bölgelerinde yaşayan 'halkımızı fu
karalıktan kurtarmak, bölgeler arasındaki kor
kunç ekonomik dengesizliği bertaraf etmek am,a-
cıyle Hükümet Proigramınm 1!5 nci sayfasında 
yer alan; «Sanayimize hız katmak, dağınık ta
sarrufları değerlendirmek, kalkınmanın nimet!e-
i'inden daha yaygın ve âdil bir şekilde faydala
nılmasını sağlanmak üzere kamu sektörü ve özel 
sektörün yanı sıra, halkın teşebbüs gücünü hare
kete geçirecek bir halk sektörü de geliştirilecek
tir. Halkımızın sanayileşmeye yaygın bir şekil

de katılmasını ve mahallî inisiyatifin güçlü bir 
şekilde harekete geçirilmesini sağlam,ak için ku
rulacak bölgesel kalkınma şirketlerine finansman 
ve diğer teşvik tedbirleri bakımından gerekli des
tekler ve kolaylıklar geliştirilecektir» ibaresini 
kendi felsefelerine ve çıkarlarına aykırı bulan 
Adalet Partisi yöneticileri, «Halk sektörü» tabi
ri, özel sektörü imha etmektir şeklinde bir iftira 
kampanyasına kalkışmışlardır. 

Haılk sektörü, demek, halkın küçük tasarrufla
rını bir araya getiren bölgesel kalkınma -şirket
leri kurmak, o bölgede devletin yardım^ ile ku
rulacak fabrika ve tesislerin sermaye ve yöneti
mine bu mahallî halk şirketlerini ortak etmek, 
tesis kâra geçince, devlet elindeki hisse senetle
rini o bölge halkına ve fabrikalarda çalışan per
sonelle işçilere devrederek, bu fabrikaları halkın 
mülkiyet ve tasarrufuna geçirmek demektir. Bu
güne kadarki tatbikatta, projeyi kim, getirirse, 
krediye ve faıbrika sahibi olmaya o hak kazanı
yordu. Bir proje, etüt ve fizibilite hesaplarıyle 
birlikte, milyonlara malolmaktadıi*. Fakir Ana
dolu vilâyetleri halkı bu imkândan yoksun ol
dukları için, şirketler kurup fabrika sahibi ola
nca m ıslardır. Halk sektörü teşebbüsü, fakir mın
tıkalara da bu imkânı getirmektedir, özel sek
törün haklarının kısıtlanacağına dair en küçük 
bir emare görememekteyiz. Bu yeni program, ile, 
altyapı noksanlığı, nakil güçlüğü, kâr endişele
ri gibi sebepler yüzünden özel sektörün iltifat 
etmediği bölgelere, devletin yardım,ıyle, yaygın 
bii' özel sektör hizmetini de götürmek gayesi gü
dülmektedir. 

Şimdi, milyarlık büyük tesislerin plan ve 
finansman kaynaklarının hazırlanmakta oldu
ğunu, montaj ve gazoz sanayii yerine, Anadolu' 
nun mahrumiyet bölgelerine motor, traktör, 
tank, uçak fabrikalarının kurulacağını, temelle
rinin birkaç ay sonra atılm,aya başlanacağını, 
bu fabrikaların çoğunun sahibinin, o böllige halkı 
ile, o fabrikalarda çalışan personel ve işçiler ola
cağını, yurt dışındaki işçilerimizin biriktirdikle
ri dövizleriyle bu teşebbüslere katılacağını ve 
böylece, mustarip milletimizin fakirlikten kurtu
lacağını gören ve sezen Demirel ve muhalefet 
partileri müthiş bir paniğe kapılmışlardır. Tu
tundukları tabanın ayaklarının altından yavaş 
yavaş kayıp gittiğini görünce, telâş içinde, ye
niden tutunacak bir dal aramışlar; siyasî tarihini 
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kapatmış asırdîde bir zatın, Sayın Celâl Bayar' 
m himayesine sığınmışlardır. 

Sayın Demirel, ensesine kaldırmayı itiyat 
edindiği mağrur başını önüne eğerc'k; Sayın Boz-
beyli de methiyeler dökerek, Sayın Celâli Ba-
yar'ın ellerini öpmek üzere sıraya dizilmişlerdir. 
(C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) Sa
yın Demire1! ile, Saym Bozbeyli basma verdikleri 
demeçlerde; sağcı, milliyetçi cepheyi teşkil et
mek üzere Saym Celâli Bayar'm öncülüğünde ve 
emrinde toplandıklarını belirtmişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, ismiyle zihniyeti 
herhalde birbirine taban taibana zıt olan bu ye
ni cephenin (Bir zamanların «Vatan Cephesi» 
gibi.) çilekeş milletimizin başına yeni badireler 
getirmemesini Cenab-ı Haktan niyaz eyleriz. 
(C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

Bu yeni cephede A. P., D. P. ve C. G. P.'nin 
birleşmelerinden ürktüğümüz, sakın zannedilme
sin. Biz, kuruluş ve seçim beyannamemizde, «Mil
lî Selâmet Partisi kurulmakla yığın partileri 
devri kapanmış, zihniyet ve doktrin partileri 
devri açılmıştır» demiş ve bu gerçeği aşağıdaki 
ifadelerimizle milletimize ilân etmiştik. 

Bugün için yurdumuzda üç zihniyet vardır ve 
bu üç zihniyetin partileri de mevcuttur; biri 
renksiz, liberal zihniyet partisi, Adalet Partisi
dir. Saym Demirel, «Biz ne sağcıyız, ne de sol
cuyuz; bizim, rengimiz yoktur» dediği için, 
«renksiz» tabiri bu zihniyete âlem, olmuştur. «Bu 
zihniyete sahip diğer partiler varsa da, eninde 
sonunda birleşeceklerdir» demiştik, D. P. ve 
C. G. P.'nin aynı cepıheye katılma hareketleri 
sözlerimizi teyit etmiştir. 

İkincisi, solcu zihniyet; demokratik ilkelere 
bağlı solcu görüşü temsil eden parti Cumhuri
yet Halk Partisidir. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

Üçüncüsü, sağcı, millî görüş zihniyetidir. 
«Bu görüşün temsilcisi Millî Selâmet Partisi
dir» diye ilân etmiştik. (M. S. P. sıralarından 
alkışlar) 

O gün, «Birleşeceklerdir» dediğimiz partiler, 
bugün bu birleşmenin gayreti içerisindedirler. 

Muhterem milletvekilleri, bu yeni cephe 
partilerinin ortaya attıkları bu «milliyetçi» ve 
«sağcı» tâbirlerinin, önderliği altında toplanma 
çalbası gösterdikleri Saym Celâl Bayar'ın dünya 
görüşüne ters düştüğü bir gerçektir. Sayın Ba-

| yar, «milliyetçi» kelimesinden hoşlanmadığım, 
Reisicumhurluğunun daha ikinci yılında «Milli
yetçiler Derneğini» kapatmakla göstermiştir. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bu konuşmaya daha müsaade edecek 
misiniz? 

M. S. P. GRUPU ADINA İ. FEHMİ CUMA-
LIOĞLU (Devamla) — Malatya hâdisesinde 
Türk Milliyetçiliğinin... 

BAŞKAN — Anlayamadım efendim, bir da
kika Sayın Cumalıoğlu.' (A. P. sıralarından gü
rültüler) . 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Bütçe mü
zakeresi mi yapıyoruz?.. 

BAŞKAN — Efendim dinliyemiyorum ki, 
müsaade buyurun; Sayın Bozbeyli konuşuyor. 
Kendilerini dinleyeyim, ondan sonra da sizi 
dinleyim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, hatip, burada bulunmayan bir kimse
yi eleştiriyor; buna da müsaade edecek misiniz? 

İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — 
Evet, hakikatleri dile getiriyoruz. , 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozbeyli, an
layamadım. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Efen
dim, burada bulunmayan bir kimse hakkında . 
konuşuyor hatip. Buna müsamaha edecek mi
siniz? Bunu soruyorum. Celâl Bayar hakkında 
konuşuyor ve zatıaliniz de güya dinliyorsunuz. 

BAŞKAN — Saym Bozbeyli, hatibin konuş
masını izliyorum efendim. 

Buyurun efendim. 
I İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — 
I Malatya hâdisesinde, Türk milliyetçiliğinin 

amansız hasmı olan Ahmet Emin Yalman'ın 
hatırı için, eli kalem tutan bütün milliyetçiler 
zindanlara tıkilmıştır., Sağcılık mefhumu, ken
di felsefesiyle, materyalist düşüncesiyle bağ
daşmadığı için, sağcılığın kökünü kazımak, 
dindarları konuşturmamak için 1963 yılında, 
6187 sayılı Kanunu çıkarmıştır. 

Bu zatın inancı, kaza ve kader akidesine 
de ters düşmektedir. Daha bir hafta evvel te
levizyon ekranında seyrederek dinlediğimiz ve 
radyolardan işittiğimiz beyanlarında, «Yüz se
ne yaşamaya söz verdim, bu taahhüdümü tuta
cağım, yüz sene yaşayacağım» demişlerdir. Gaibi, 

i yalnız Allah Celle Celâli bilir. 
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Şimdi, bu yemi cep.hu partileri temsilcileri
nin,.. (A. P. ve D. P. sıralarından gürültüler) 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Biraz da
ha aihlâklı konuş, biraz daha namuslu konuş. 

1 FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — 
Atlıyorum efendilin, kestim; atlıyorum. 

Şimdi bu yeni cephe partileri temsilcilerinim 
«milliyet» kelimesine verdikleri mâna ve mef
humun mahiyetini, müsaadelerinizle tahlil et
meye çalışacağız. Adalet Partisi ve destekleyi
cileri... 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Bu nasıl Başkanlıktır? Bulunduğunuz mevkiin. 
hakkını verin. 

BAŞKAN — Sayın İmer, İçtüzüğün hangi 
maddesinde sizin buyurduğunuz husus var 
beyefendi? İstirham ederim., Başkanlığı sizin 
keyfinize göre kullanacak değilim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Bulunduğunuz mevkiin hakkını verin. 

ıBAŞKAN — Size söz vermedim Sayın İmer, 
lütfen oturun. Burada hatip konuşuyor efen
dim. Sayın Grupunuzun konuşma hakkı var; 
cevap verecektir elbette. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOÖLU (Ankara) 
—• Ne ilgisi var bütçe ile? 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sen onla
rı bırak, afyondan, esrardan bahset biraz. 

1. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — 
Adalet Partisi ve destekleyicileri Avrupa ekono
mik topluluğuna... 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Doğru 
konuş, ahlâklı konuş.. Çetin Altan bu kadar 
konuşmadı, komünistler bu kadar konuşmadılar. 

1. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) .— Biz 
(burada söylenenlere cevap veriyoruz. 

Adalet Partisi ve birlikte olan partilerin 
yöneticileri, Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
katılma, Ortak Pazar ülkeleriyle birlik ve bera
berlik kurma azminde ve fikrindedirler, Bu 
düşüncelerini parti programlarına birer temel 
ilke olarak aldıkları gibi, Meclis içi ve Meclis 
dışı konuşmalarında Ibu fikri savıuıiımaktadır-
lar. Altı katolik hiristiyan devletinin birleşme
ye karar vererek, Roma AnlaşmaSıy'le tespit et
tikleri AET Anayasasında, Sayın Demirci Hükü
metinin kabul ve imza ettiği Ankara Anlaşması 
ve Katma. Protokol metinlerinde, AET'nin nihaî 
igayesi siyasî tek bir devlet olmak.. (A. I*. ve 

1). P. sıralarından şiddetli gürültüler ve anla
şılamayan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Dilemen, istirham ede
rim efendim, müdahalede bulunmayın efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Ortak Pazarı 
dün kim savundu Odalar Birliğinde? Başba
kan yardımcısı dün Ortak Pazarı savundu Oda
lar Birliğinde. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Sayın Ölçmen 
istirham ederim yerinize oturun efendim, söz 
mü aldınız da gelip konuşuyorsunuz burada ? 
İstirbam ederim, buyurun yerinize oturun, sü
kûnet buyurun. 

Değerli arkadaşlarım, burada bulunmayan 
Ibir «abis hakkında konuşup konuşmamak bir 
siyasî nezaket meselesidir. İçtüzüğümüzde bu
nunla ilgili herhangi bir hüküm yoktur. Sayın 
BıoyJbeyii de bilirler bunu, sayın ve değerli Ada
let Partili arkadaşlarımız da bilirler; istirham 
ederim. 

iEKREM DİKMEN (Trabzon) — Sen Baş
kansın, nezakete davet edeceksin; işine geldiği 
için değil. 

ıM. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Dün Ge
nel Başkanları Odalar Birliğinde Ortak Pazarı 
savundu. 

/BAŞKAN — Sayın Önisal, Demokratik Parti 
Grupu ile ilgili herhangi bir konu varsa, zaten 
İSayın Korkmazean'm söz hakkı vardır, o da 
cevap vereceklerdir efendim. Bunun dışunda, 
burada bulunmayan bir kişi hakkında konu
şup konuşmamak, kürsüde bulunan hatibin si
yasî anlayış ve nezaketi meselesidir. 

İ. FEHMİ OUMALIOĞLU (Devamla) 
AET'nin nihaî gayesi, siyasî tek... 

(Traibzon Milletvekili Ekrem Diknren ile Sa
karya Milletvekili İsmail Müftüoğlu arasında 
karşılıklı münakaşa ve gürültüler.) 

IBAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Karıştırdım 
'Ortalığı Başkan! 

İHSAN ARSLAN (Yozgat) — Cıımahoğlu, 
boş una gitti mi? 

1. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Biz 
burada hilafı hakikat bir sev konuşmuyoruz 
ki. 

(BAŞKAN — İdare Âmiri arkadaşlarım.. 
Efendim, lütfen yerlerimize oturalım.. Sayın 
Dikmen, Sayın Dikmen... Sayın Altm'sıoy.. Sa
yın Dikmen, istirham ediyorum, yerinize oturu-
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nuz lütfen. Sayın Müftüoğlu.. Sayın Dikmen, 
rica ediyorum sizden, lütfen yerinize oturunuz. 
(Gürültüler). 

ıSaym Cumalıoğlu, rica edeyim, lütfen, sü
kûnetle takip edilebilecek şekilde konuşun. 

Yerlerinize oturun sayın arkadaşlarım. 
Sayın Değer... 

ıİ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — 
Resmî metinlerde, AET'nin nihaî gayesi, siyasî 
tek bir devlet olmak, sınır ve gümrük kapıla
rını kaldırmak. 

İBRAHİM ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— (Bakanlık sıralarında oturan Başbakan Yar
dımcısı Necmettin Erbakan'a hitaben) Neyi 
seyrediyorsun orada oturup da, neyi seyredi
yorsun! !. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, Sayın Kılıç-
oğlu, istirham ediyorum efendim, lütfen yerini
ze oturun. (C. H. P. sıralarındım gürültüler) 
Sayın Kılıçoğlu.. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen yerlerinize 
oturun efendim. Bu şekilde müzakerelere de
vam etme imkanım yok efendim, lütfen yerleri
nize oturun. 

Sayın Cumalıoğlu, buyurun efendim. 
İ. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — 

AET'nin nihaî gayesinin, siyasî tek bir devlet 
olmak, sınır ve gümrük kapılarını kaldırmak, 
aynı örf, adet, inanç ve kültür birliği içinde 
kaynaşmak olduğu şeklinde ifadesini bulmakta
dır. 200 milyonluk hıristiyan potasında 40 mil
yon müslüman Türk Milletini kaynaştırmaktan 
ne gibi bir milliyetçilik ve millet doğacağının 
izahı güç olmasa gerek. 

Yine Roma Anlaşması hükümlerine göre, 
Ortak Pazar Birliğinin müşterek tek bir parla
mentosu olacak; bu Konseyin vereceği kararla
rı millî parlamentolar aynen uygulamakla yü
kümlü bulunacak. Bu şartlar altında, Anayasa
mızda yer alan «Egemenlik kayıtsız şartsız mil
letindir. Egemenliğin kullanılması hiçbir suret
le belli bir kişiye, zümreye ve sınıfa bırakıla
maz» ilkesinin mana ve değeri ne olacaktır? Yi
ne, kabul edilen Roma Antlaşması hükümlerine 
göre, göç etme, yerleşme, mülk, mal edinme, te
sis kurma serbestliği ta-nmdığına ve bu haklar 
Ortak Pazar ülkeleri halklarına bağışlandığına 
göre, her biri devlet bütçemiz kadar şirketlerin 
bulunduğu Ortak Pazar ülkeleri halkı, yurdu

muzun en güzel ve verimli topraklarını; Boğaz
içi, Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz sa
hillerini, en münbit ovalarımızı satın alarak bu
ralara milyonlarca Hristiyan göçmen yerleşti
rince, mübarek ecdadımızın şehit kanıyla sula
nan bu mukaddes vatanımızı akıbeti ve sahibi 
kim olacak? 

Sayın milletvekilleri, vaktimizin darlığın
dan, yeni cephe liderlerinin milliyet ve milliyet
çilik görüşlerine dair verdiğimiz bu tek misal
le yetinerek, sağcılık anlayışına dair de mi
sal arz etmek istiyoruz: 

Sayın Demirci'm «Sağcıyız, mukaddesatçı
yız. Kur'anı Kerime bağlıyız» gibi sözlerini se
çim meydanlarında hepimiz dinlemişizdir. Sağ
cılığına ait bazı misaller de vermiştir. Arasıra 
Hacı Bayram Camii Şerifinde fotoğrafçıları ça
ğırtıp, namaz kılarken resimlerini çektirmiş, 
sonra da mübarek Ramazan gününde.. (A. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler; O. İL P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Şahin, istirham ediyo
rum oturun efendim yerinize. 

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Ne demek ya
ni? 

BAŞKAN — Saym Yahşi, devamlı İçtüzüğe 
davet edersiniz beyefendi.. İstirham ederim, İç
tüzüğümüz sizin davranışınız gibi davranışta 
bulunmak yetkisini hiç bir üyeye vermiyor efen
dim. 

SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — Ne ilgisi var 
Hacı Bayram Camii ile bütçenin? 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, çok istir
ham ediyorum. 

ARİF TOSYALTOĞLU (Çankırı) — Bütçe 
ile ne alâkası var? 

BAŞKAN — Saym Tosyalıoğlu, rica ediyo
rum efendim; çok istirham ediyorum, öğleden 
evvel saym hatipler konuştular burada, bütün 
gruplar sükûnetle dinlediler. İstirham ediyo
rum; burada hoşunuza gitmeyen sözler söyleni
lebilir; ama onu dinlemek zorundayız efendim; 
istirham ediyorum. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo Saym Başkan» sesleri.) 

1. FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — 
Sonra da, Podgorni ile şarap kadehi ile poz ver
mekte beis görmemiştir. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sadet dışı diye 
bir şey yok mn ? 
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BAŞKAN — Çok istirham ederim efendim, 
eski parlamenterlersiniz. Bütçe müzakereleri
nin ne şekilde cereyan ettiğini biliyorsunuz. 

t. FEHMİ CUMALIOÖLTJ (Devamla) — 
Sayın Demirel 1965 seçimlerine girerken mey
danlarda söylediği nutuklarında; «Bizim evde 
Kur'anı Kerim okunmadan kahvaltı yapılmaz» 
demiş, büyük kitleleri partisinin peşinden sü
rüklemişti. 

1967 Mayısında, Kayseri Milletvekili olarak 
Meclis Başkanlığına, Başbakan tarafından yazı
lı olarak cevaplandırılması kaydıyla bir takrir 
vermiştim. 

MEHMET ALTMIŞYEDİOĞLU (Kayseri) 
Yalnız, sen Kayserili değilsin.. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim Sayın Alt-
ımşyedioğlu. 

İ. FEHMİ CUMALIOÖLU (Devamla) — Bu 
önergemde özetle, «Kur'ansız İslâm olmaz. İs
la mm kökü ve kaynağı Kur'andır. % 99'u müs-
lüman olan Türk Milletinin % 98'i mukaddes 
kitabını aslî harfleriyle okuyamaraaktadır.'Ko
lej ve yüksek okullarda Rusça, Farsça ve Arap
ça okunmaktadır. Anayasa ve mevcut kanunlar 
mani olmadığına göre, ortaokul ve liselere 
Kur'anı Kerim dersleri konarak, müslüman 
Türk çocuklarına neden Kur'aıı alfabesi öğre-
tilmemektedir? Tevhidi Tedrisat Kanununa gö
re, Hükümetiniz bu vazifeyi yerine getirmekle 
yükümlü ve sorumludur.» demiştim. Verdikleri 
ve Meclis tutanağına geçen imzalı cevabî yazı
sında: «Müslüman Türk çocuklarına, ortaokul 
ve liselerde Kur'anı Kerim dersleri okutulması 
pedagoji bakımından faydalı görülmemekte
dir» demektedir. Pedaboji, gençliğin seciye, ah
lâk ve karakterini olgunlaştıran bir sistem ve 
bilim ölçüsü olduğuna göre, acaba Saym Demi
re!, müslüman Türk çocukları Kur'aıı okurlarsa 
seciye ve karakterlerinde bir gerileme olacağı 
kanaatine mi varmışlardır? 

Saym Demire! ve A. P. yöneticileri, «İmam -
hatip okulları sayısını 72'ye çıkaran bizleriz» 
demelerine rağmen, binaları halk tarafından ya
pılmış imanı - hatip okullarını açmamakta di
rendiği gibi, bu okulların kaynağını kurutmak 
maksadıyla 8 nci Maarif Şûrasını toplayarak, 
bu okulların orta kısımlarını kapatma kararı al
dırmış ve sonra da kapanmalarına yardımcı ol
muştur. 
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Liselerarası yapılan münazaralarda imam -
hatip okulları çoğunlukla birinci olmalarına 
rağmen. Saym Demirel ve Adalet Partisi, ikti
darları boyunca bu okul mezunlarına lise mua
deleti tanımamış ve üniversitelere girme imkân
larını baltalamıştır. 

Saym Demirel 14 bin vekil imamı asalete ge
çirmemek için, bütün iktidarı boyunca dayat
mış, iktidardan düşünce, bu mağdurların mü
dafii olmuştur. Demirel Hükümetlerinin Diya
net bütçeleri tetkik edilince görülecekti)' ki, 
bir bahçıvana 1 500 lira aylık ücret bağlanırken, 
dersi ânı ve müderrislere 250 - 450 liralık ma
aş tahsis edilmiştir. Sayıları çok azalan, İslâm 
dininin âlimleri olan bu yaşlanmış zevata karşı 
Demire! Hükümetlerinin gösterdiği bu tutum, 
sağcılığa karşı alâkalarının nispet ve derecele
rini göstermektedir. 

Demirel Hükümetlerinin, mübarek ecdadı-
Tnızm arnuığarn olan vakıf eserlere karşı tutu
mu da yürekler acısıdır. İkinci dönemde,•Vakıf
lar O-enel Müdürlüğü bütçe müzakerelerinde ve 
gündem dışı konuşmalarımda, vakıflara yapılan 
katliamı vesika ve delilleriyle açıklayarak, za
bıtlara tescil ettirmiştim. Tereddüde düşen muh
terem milletvekilleri, Meclis tutanak dergileri-
ne başvuraibilirler. 

M'Uih'teı em milletvekilleri, Hükümeti temsi
ldi Başbakan Yardımcısı Profesör Necmettin 
Erbakan'ııı başkanlığı altında Suudî Arabistan'a 

'giden Heyetimizin, resmî ziyaret dışında, özel 
yaşajnş ve inanışlarına aidolarak, umre yap-
ınıak üzere Kâ.be-i Muazzamayı, Mescidi Neibe-
viyi ve Yüce Peygamberimizin mübarek ka
birlerini ziyaret etmelerini bahane ederek, bu 
üç parti sözcüleri Senatoda ve Millet Meclisin
de yaptıkları konuşmalarla, İslâm ibadetlerini 
ve İslâını dinini ne derece hakir gördüklerini açı
ğa vurmuşlardır. (A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

İSMAİL HAKKİ KÖYLÜOOLU (Ankara) 
— Olmaz böyle şey... 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, rica ediyo
rum. 

M. S. P. GRUPU ADİNA İ. FEHMİ CÜMA-
LIO&LU (Devamla) — Hele Saadat'tan oldu
ğu söylenen bir ali oy e mensubolan senatör Sa
yın Kâmran İnan'm, Müslümanlığı gericilikle. 
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itham eden konuşmasını hayret ve ibretle kar
şıladığımızı belirtmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetin politi-
kasiyle, 1974 bütçesi üzerinde Grupumuzun gö
rüş ve temennilerini özetlemekle konuşmaları
mızı tamamlayacağız. 

Hükümet programında .yer alan, içinde bu
lunduğumuz güvenlik sistemine ve ittifaklara 
'bağlı kalınacağı; bunların gelişen şartlara inti
bak edeceği şekilde uygulanacağı; müttefikleri
miz ve komşu ülkelerle ve aramızda tarihsel, 
geleneksel ve manevî bağlar bulunan ülkelerle 
iyi ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veri
leceği yolundaki taahhütleri, Hükümetimizin 
Kıbrıs konusundaki politikasını, Yunanistan'ın 
tecavüzkâr tutumuna karşı azimli ve kararlı 
tutumunu tasviple karşılıyoruz. 

Orta - Doğu'da sulhun gerçekleşebilmesi için 
İsrail'in silâh zoruyle işgal ettiği bütün top
rakları terketmesi zaruretine inanıyoruz. 

İçişleri Bakanlığının, millî bünyemizi ve aile 
düzenimizi tahribeden içtimaî hastalıklara kar
şı ç-ok ciddî tedbirler alması lüzumuna inanıyo
ruz. Eski iktidarların yanlış zihniyeti ve lâkay-
diısi yüzünden yaygınlaşan kumar, fuhuş, zina, 
içki, rüşvet, irtikâp, katil ırza tecavüz gibi re-
daeti ahlâkiyenin kökünü kazımak üzere kök
lü tedbirler almasını, mahalle aralarına kadar 
sokulan bar, gece kulübü, randevuevleri gibi 
ahlâk sefaleti yuvalarının kaldırılmasını... (C. 
H. P. sıralarından «•Bravo» sesleri, alkışlar...) 
Oocüklara açılan oyun, kumar salonlarının ka
patılmasını, gerektiği takdirde bunlar için ağır 
müeyyideler getiren kanun tasarılarını biran 
önce hazırlamasını bekliyoruz. 

Yargı organlarımızın çok ağır şartlar ve 
mahrumiyetler içinde, dağlar gibi yığılan dos
yalar arasında çalıştıklarını biliyoruz. Bu or
ganlarımızın ihtiyaçlarının biran önce karşılan
ması, modern imkânlara kavuşturulması lüzu
muna inanıyoruz. Fakat, mahkemelerin ve hâ
kimlerin sayılarını artırmak, polisiye tedbirler 
almak, cezaevlerini çoğalıtmalkla bu kör düğü
mün çözülebileceğine inanmıyoruz. Suçluyu ce
zalandırıp islaıhevine sokma yerine, evvelâ biza
tihi insanı İslah etmeyi, manevî değerlerle ter
biye ve teçhiz ederek suç işlemeyecek duruma 
getirmeyi zorunlu buluyoruz. 
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Millî Eğitim Bakanlığımızdan, Koalisyon 
Protokolünde ve Hükümet Programında taah
hüde bağlanan hususlardan; 

1. İmam - halt ip okullarından, kapatılan 
birinci devrelerinin ve bunlarla birlikte halk ta
rafından binaları yapılmış olan bütün imam - ha
tip okullarının açılarak önümüzdeki ders yılın
da tedrisata başlayabilmeleri için şimdiye ka
dar bitirilmesi gerekil hazırlıkların 15 gün için
de tamamlanmasını; 

2. İmam - hatip okulu mezunlarının, diğer 
lise mezunlarivle birlikte aynı eşit hakka sahi-
bolarak diledikleri fakültelere ve bu Haziran
dan itibaren açılacak üniversiteye kabul imti
hanlarına girebilmeleri için gerekli bütün ted
birlerin bir hafta içinde neticelendirilmesini; 

•I. İlkokuldan liselere kadar konup okutu
lacak olan «Millî :hlâk derslerinin» program 
ve muhteviyatının, 1 tizim millî örf, anane ve 
inançlarımıza göre biran önce hazırlanıp ta
mamlanmasını ; 

4. Millî eğitim müfredat programlarında 
yer alan ve sanki bir müspet ilimmiş gibi oku
tulan, çocuklarımız.ı hayvan »oyundan geldiği 
inancını aşılayan Darvin Nazariyesi'nin, insan 
ceddinin maymun olduğu safsatasının; 

5. Viyana'lı Yahudi Hekim Freud'un, 
ana - baba ile evlâtlar arasındaki şefkat, mu
habbet ve bağlılığın kökünün şehvete dayandı
ğı yolundaki hezeyanların, seks nazariyelerinin 
müfredat programlarından kaldınılmasını; 

G. Liselerde okutulan materyalist, nihilist 
felsefe dersleri yerine, millî ve manevî değerle
rimizi geliştirecek, mesuliyet ve vazife duygu
sunu geliştirecek, vatan, millet, bayrak ve ordu 
sevgisini genelleşltirecek din bilgisi derslerine 
ağııılik verilmesini; 

Millî Selâmet Partisi G,rupu olarak önemle 
tavsiye ediyor ve İsrarla bu hususların yerine 
getirilmesini diliyoruz. 

Vâkıfların şarti.ınmelerindeki esaslara ria
yet edileceği, vakıf eser ve müesseselerin mak
sat ve gayeleri dışınla bir hizmete tahsis edile
meyeceği yolunda Devlet Bakanının- teşkilâta 
yayınladığı tamimi takdirle karşılıyoruz. 

Devletin, şarap vo alkollü içkiler yapıp sat
masını Anayasamızın, «Devlet, insanın maddî 
ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şart
ları hazırlar» ilkesiyle bağdaştıramiyoruz. 

581 ~ 



M. M«cM B : 90 

Devletin, halkın sağlığını korunraMa görev
li ve mükellefi olduğu prensibine inanıyoruz. 
Alkolün, insan karakterini, insan tohumunu, 
organizmalarını, rüh ve sinir yapısını tahribe-
den bir zdhir olduğu, bütün dünya tıp otorite
lerince kaibul ve ispat edilmiş bir gerçektir. 

Alkil ve ruh hastalıkları klinik ve hastane
lerinin devamlı müşterileri, trafik kazalarının, 
cinayetlerin, ırza tecavüzlerin sebebi hep alkol
dür. 

bağdık Bakanlığınca, hızla artan nüfusumu
zu topraklarımızın besleyemeyeceği gerekçesine 
dayanılarak «aile planlaması nüfus ayarlaması» 
adı altında yürütülen hizmetin, uygulanan bu 
şekliyle milletimize bir fayda sağladığına inan
mıyoruz. Bu vatan, engin zenginliklere, ürün
lere, kaynaklar bakımından 200 milyon müref
feh ve mesut edecek bir potansiyele sahiptir. 
Kalkınma, vatanımızı korumak için insangücü-
nü artırmak zorundayız. Doğuma mâni hap ve 
biserlerin organik arıza ve hastalıklara sebebol-
duğu, istatistiklerle saıbit olmuş durumdadır. 

Serbest bırakılan kürtajların, gebeliğe en
gel hapların fulhuşa yol açtığı kanısındayız. 

Aile planlamasını, anne ve çocuğun sağlığı
nı korumla, gürtniz nesiller yetiştirme hedefine 
yürüt m eliyiz. 

.Millî Savunma bütçesine konan ve kahra
man ortînmuzun modern silâh ve gereçlere sa-
'hilbolmak üzere ayrılan ödenekleri kifayetsiz 
bulmaktayız. 

Bütün kaynatalarımızı harekete geçirerek 
ağır harp sanayimizi kurıiKaik, kendi uçağımızı 
kendimiz yapmak kanarı ve hazırlıkları içinde 
gördüğümüz Hükümeti yürekten destekliyoruz. 

1974 yılı Bütçesinin milletimize, memleketi
mize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, bu büt
çeye grupumuzun müspet oy vereceğini arz ey
ler, Yüce Meclise saygılarımızı takdim eyleriz. 
(O. H. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın (Juma-
lıoğlu. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, gönderdiğiniz 
önerge ile Millî Selâmet Partisi Sözcüsünün 
Adalet Partisi Grupunun sataştığını iddia edi
yorsunuz. 
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Hangi konuda Sayın Öztürk? (A. P. sıra
larından. gürültüler) 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, «hangi konuda?» diye soruyorsunuz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzük, emri; sor
mak mecburiyetindeyim. Muhakkak sizin key
finize göre bu Meclisi yöneteınem, İçtüzüğe gö
re yöneteceğim, istirham ederim. (C. H. P. sı
ralarından. «Bravo» sesleri, alkışlar A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

Buyurun Sayın Öztürk. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş

kanım, çalışmanızı kolaylaştırmak için arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — «Adalet 

Partisi her seçimde devletin sosyal fonlarından 
milyonlarca lira almıştır» dediler; bir itham. 

BAŞKAN — - Kim için söylüyor efendim bu
nu? 

SEYFİ ÖZTÜRK Eskişehir) — Konuşma
sında söylüyor. «Adalet Partisi her seçimde 
devletin sosyal fonlarından milyonlarca lira 
almıştır» diyor. (O. H. P. sıralarından «Doğru» 
sesleri) 

BAŞKAN — İstirham ederim, lütfedin mü
saade edin efendim. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — 2. «Ada
let Partisi iktidarı zamanında, bir tek şahsa, 
kardeşe, bir tek telefonla 500 milyon, 5 milyar 
lira verilmiştir» dediler. (C. H. P. sıralarından 
«Yalan mı?» sesleri) 

İLYAS SEÇKİN (Samsun) — Zabıtları 
tetkik et. 

.BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlarım, 
istirham ediyorum efendim. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — -3. «Ada
let Partisi halkı fakir yapmıştır. Köye yol yap
mamıştır. Elektrik götürmek istediği köyün 
elektrik direğini sokmuştur. Adalet Partisi 
şeker ihraç ettiği için, buğdayı ihraç ettiği için 
şekersiz, buğdaysı/ kalmışızdır.» 

4. «Adalet Partisi, Ankara Anlaşmasını 
imza etmiştir... Buna göre mecburî olarak Or
tak Pazara Türkiye'yi sokmuştur. Ankara 
Anlaşmasını Demirci imzalamış, (sene 1963) 
1963'te Ankara Anlaşmasını Başbakan olarak 
Süleyman Demire] imzalamış», iddia bu. 
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Bunun dışında Sayın Genel Başkanımızı, ba
şını, boynunu, konuşmasını, camideki ibadeti 
dahil, ele almak suretiyle tezyif, 'iftira, gerçek 
dışı isnatlarla şu kürsünün seviyesine uymaya
cak ithamlar altında bırakmışlardır. 

Üslubu içinde cevap arz edeceğim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bu sebepleri ihtiva eden o pusulayı bana 

göndermenizde bir mahzur var mı efendim? 
KEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Not halin

de. 
NAKİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş

kan, baştan sonuna, kadar sataşılmıştır. 

BAŞKAN —• Sayın Menteşe, söz verip ver
memeyi ben takdir edeceğim. Baştan sonuna 
kadar sataşmıştır veya sataşmamıstır; bunun 
takdirini ben yapacağını. Eğer yanlış takdir
de bulunursam Meclis karar verecek, değil mi 
efendim f 

NAHİT MENTEŞL (Aydın) — Şimdiye 
kadar ki tatbikatınızı gördük. 

BAŞKAN — İstirhamı ederim Sayın Mente
şe. Peşin olarak itham etmek zorunda değil
siniz efendim. 

NAHİT .MENTEŞE (Aydın) — Tarafsız 
değilsiniz. 

BAŞKAN — İstirham ederim. (O. H. P. sı
ralarından «Yeter artık» sesi) 

Ben arkadaşımdan bir yardım istirham edi
yorum. Bunu da partizanlık olarak, tarafgirlik 
olarak ifade ediyorsanız mesele kalmaz. 

SEYRİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Zatiâlinizi dinledim efendim. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Hskişehir) — Sayın Baş

kan, kürsünün seviyesine layık bir şekilde sa
vılmamızı yapacağım. 

BAŞKAN — - Elbette efendim o şekilde ko
nuşacağınızı biliyorum. 

İzin verirseniz bu konuları tetkik edeceğim 
efendim ve gerekirse size söz vereceğim efen
dim. 

Teşekkür ederim. 
İSMAİL HAKKF KÖYLÜOGLU (Ankara) 

Xc demek yahu.'.. 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğü . lütfedin 

okuyun. Ne demek olduğunu İçtüzük söylüyor. 
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — İ ç t ü 

zük yalnız Adalet Partisi için mi çalışıyor? 
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i NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, burada Cumhuriyet Halk Partili arkadaş
larımız kendilerine sataşma olduğunu iddia et
tikleri zaman, onları dinleyip derhal söz ver-
mişsinizdir. Şimdiye kadar ki tatbikatınız böy
le olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, zabıtları tetkik 
ederseniz, sizin hükmünüzün doğru olmadığını 
anlayacaksınız efendim. (C. İT. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

I NAHİT MENTEŞL (Aydın) — Sayın Cu-
malıoğlu konuşmasında baştan aşağı Adalet 
Partisine sataşmıştır. Eğer vicdanınız buna 
müsaade ederse başka bir şey demeyeceğim. 

BAŞKAN — Bir konuda «Evet» diyebiliyo-
rum Sayın Menteşe. O da, «Adalet Partisinin 
devlet bütçesinden 5 milyar lira aldığı» konu
sundaki ithamdır. Bunu kabul ediyorum. 

Diğer konularda, müsaade buyurun da sa
lim bir neticeye varayım efendim. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Sayın 
Başkan, Sayın Oıımalıoğlu'nun konuşması bas
tırılmış. Oradan tetkik edin. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalıoğlu, istirham 
ederim. Oturun lütfen. 

Diğer konularda salim bir neticeye varmamı 
istiyorsanız, yazılı olarak zabıtlarımız ortada 
efendim. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Ben de, 
«Konuşması yazılı olarak var» diyorum. 

BAŞKAN — Zabıtları getirip tetkik edeyim. 
Bunun tarafgirlikle, partizanlıkla bir ilgisi var 
mı Sayın Menteşe? 

Dinleyicilere bir hususu hatırlatmak istiyo
rum: Dinleyiciler, oturdukları yerde görüşme
leri sükûnetle takip etmek zorundadırlar. Gö
rüşmelerde «kabul» veya «ret» yönünde: her
hangi bir hareket ve beyanda bulunamazlar. 

Bu hususu hatırlatmış oluyorum; teşekkür 
ederim. 

Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupıı 
adına Sayın Necdet Uğurda. 

Buyurun efendim. (O. Tİ. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

C. II. P. GRUPU ADİNA NECDET UÇUR 
(İstanbul) — Sayın Başıkan, değerli milletve
killeri; 

Biraz evvel Meclis görü.şımelorini .izleıiken, 
I çoik kısa bir süre ünce, kürsü masuniyetini ve 
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kürsüdeki düşünce öagürlüğünü savunanların, 
simidi 'kürsü tahriklerinden, bizi çok geride bı
rakacak şcikilde, şikâyet ettiklerini gördüm. 
Bunu tespit etmek işitiyorum. {i\ H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri.) 

Değerli arkadaşlar, 1974 yılı bütçe tasarısı 
üzerindeki görüşmelerin son gününe gelmiş 
ıbulunuyoruz. Siyasî partiler bütçe tasarını 
üzerinde kısmen görüşlerini söylediler ve daha 
çok bütçe tasarısını bahane ederek veyahut 
(aylında bir ölçüde haklarıdır da), üç aylık 
koalisyon Hükümetinin, Ecevit Hükümet inin 
eleştirisini yaptılar. 

Bu eleştirilerde bütçenin işgal ettiği kesimi, 
•doğrusu, polemik ve politikanın işgal ettiğin
den çok azdı. Duna rağmen kendimizi, daha 
öncclk'i konuşmacıların değindiği bazı nokta
larda açıklama yapmakla görevli saydığımız 
için, özellikle fiyatlar konusunda (Juınlhuriyet 
Halk Partisi Grupımun yaklaşımı mı ve görüş 
açısını bir daha belirtmek istiyoruz. 

Ülkemizin. son yıllarda 'karşılaştığı en 
önemli sorunlardan bir tanesi hiç şüphe yok 
ki, hızlı fiyat artışlarıdır. Son aylanda değil, 
son yıllarda karşılaştığı en önemdi sorunlar
dan bir tanesi hızlı fiyat artışlarıdır. Bu hızı 
fiyat artışlarının doğurduğu ekonomik ve sos
yal dengesizlikler bir süreden beri hissedil
in ektedir. 

Fiyaltların bu şelkilıdc büyüık artısının ne
denleri üzerinde çı;<k duruldu. Dünya konjonk
türünden dalha. evvel çok bahsetmişlerdi, bi
zim sorumlu ve yetkili arkadaşlarımız da bah
settiler; faik ait onlar burada dünya konjonk
türündeki gelişmelerin, yurt içinde alman 
tedbirlerle kontrol edilmemesinden bahsetmiş
lerdi, ki, bu (Toğruldur,- geçen yıllarda izlenen 
para ve 'kredi puTi'tüka'sından neden olarak 
bahsetmişlerdir ve arz yetersizliğinden • bah
setmişlerdir. Aslında bütün bu nedenler, özel
likle 1973 yılındaki fiyat artışlarının önemli 
etkenleridir. 

Yıl sonları esas -alımıma, toptan eşya fiyat
larındaki artış .197.1 yılımda % 23; 1972 yılın
da % 1.4,9; 1973) yılında % 29,2 olmaktadır. 
iSon yıllardaki bu hızı fiyat artışları ülkemizde 
gelir - fiyat dengesini önemli ölçüde bozmuş
tur. 
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Burada, fiyat artışları konusunda Önemli 
gördüğümüz bir konuya da değinınıdk istiyo
ruz : Son iki yılda Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinde iç ve duş ekonomik etkenlerim zorunlu 
kıldığı bazı. kararlar alınmamış ve yeni ^ ü -
Ifcü m et e b ı r a k 11 m ist 11 •. 

Kanın İktisadî Kuruluşlarının finansman 
açıklan başlıca üç kaynaktam karşılanmakta
dır : 

Genel bütçeden yapılan ödemeler; 
Devlet Yatırım Bankası kredileri; 
Dış proje kredileri. 
1968 - 1973 dönemimde finansman açığının, 

ortalamıa % 44'ü bütçeden, % 31'i Devlet Ya
tırım Banlkası kredilerinden veoıitala'ma % 25'i 
de dış proje kredilerinden karşılanmıştır. An
cak, bu dönemde -finansman durumları kötü-
leştîkçe, açığın giderek daha büyük oranları 
için, bütçeye başvurmak zomuluğu oritaya çık
mıştır. Bu, 1973 yılında (i 919 000 000 liraya 
ikadar çıkmıştır. 

Yeni Hükümet, iş başına gelir gelmez bazı 
•maddelere zam yapmıştır. Dünün iktidar parti
leri, bu zamları uzun boylu eleştiriyorlar ve sonu 
gelmez şikâyetlerde bulunuyorlar. Bu zamlar
dan şikâyet etmemesi ıgereken ve buna hakkı 
olmayanlar varsa bunun, dünün iktidarını, Hü
kümetini teşkil eden iki siyasî parti olduğu ka
nısındayız, bunda ısrarlıyız. 

Kamu iktisadî kuruluşları, piyasa düzeni 
içinde çalışırlar. Piyasa düzeninin asgarî koşul
ları, bu kuruluşlar için de geçerli olmak gere
kirken, kendilerine tanınmamıştır. Ayrıca bu 
kuruluşlarda yanlış ekonomik politika izlenmiş
tir. Bu yüzden finansman durumları son yıllar
da çok bozulmuştur. Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin kaynak ödeme dengesi 1>9'6:8 yılında 42 
milyon açık vermişken, bu 1969 yılında 
1 144 000 000, 1970 yılında 1 106 000 000 1971 
yılında fiyat ayaı'Tamallariylc 335 milyon, an
cak 1972 de 1 634 000 000, 1973 yılında 
2 238 000 000 liraya çıkmıştır. 

Eğer fiyat ayarlamalarıma gidilmeseydi, yi
ne igeçmiş Hükümet zamanında yapılan çalışma
lara göre, işletmeci kuruluşların kaynak ödeme 
açığı, 1974 yılında 4 553 000 000 çıkacaktı. 

30 . 11 . 1973 tarihinde imzalanan 7/758Ö 
sayılı Kararnamede bu kuruluşların kaynak 
ödeme açıkları, yalnızca 700 milyon olarak gös-
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terilmiışitâr. Şimdi kendilerine soruyoruz: 1972 
yılında 1 634 000 000, 1973 yılında 2 238 000 000 
olan kaynak ödeme açığı, hangi tedibirlerle (bir
den 700 milyon liraya inmektedir? Gerçekler 
'bıı kadar ortadayken ben imzaladım, sen imza
ladın tartışmasına girmenin hiçbıir yaran yok
tur. 

(Kısa dönemde ekonominin ve koşullarının ge
rekli kıldığı bıı zamları yapmak zorunluydu. Bu, 
geçmişte izlenen politikaların ve dünya koşul
larının ekonomiyi ve ülkeyi getirdiği bir nok
taydı. Hele 1974 yılının ikinci ayında iş basma 
gelen Hükümet yönünden, içinde bulunduğumuz 
yıl bakımdan, bu zamları yapmamanın tek al
ternatifi, yatırımlardan vazgeçmek olacaktı. 
Yatırımları kusmanın, istihdam ve kalkınma 
(hedefleri bakımından getirecekleri sakıncalar 
ise çok daha büyük olurdu. Bilindiği üzere, 
Kamu iktisadî Kuruluşları, ulusal ekonomimiz 
içinde son derece önemli bir yer tutarlar. Ser
maye birikiminin yetersiz, teknolojinin geri ve 
yetişmiş işlgüeüuün sınırlı olduğu ülkelerde, 
devlet işletmeci olarak kalkınma atılımına ön
cülük etmek zorunluluğunu her zaman duymuş
tur. Bir ekonomide hedeflerin ulusal düzeyde 
benimsenmesi ve bunların belli süreler içinde 

igençeklıeştirilmesini sağlayacak en etkili araç, 
hiç kuşkusuz Kamu İktisadî Teşebbüsleridir. 
Kendi haline bırakıldığı takdirde serbest piya
sa düzeninin, planlarda öngörülen hedefleri ger
çekleştirecek nitelikte ve ölçüde bir kaynak da
ğılımını sağlama olanağı, çeşitli nedenlerle kı
sıtlıdır. Deıvlet .girişimciliği bu nedenlerle de 
gerekli olmaktadır. Ancak, ülkemizde Devlet, 
elinde bulunan bu büyük güçten yeterince ya
rarlanmamıştır. Aslanda Adalet Partisi ve Cum
huriyetçi' Güven Partisi Koalisyonu tarafından 
İktisadî Devlet Teşekkülleri aleyhine yürütülen 
ve bunların ekonomi içinde etkinliğini azal
tıcı sonuçlar veren politikanın etkilerini, bu ku
ruluşların kâr - zarar durumunda görmek müm
kündür. 

»Devreye giren yeni tesislerle varlıkları bü
yümesine karşılık, bu kuruluşların toplam kâr
ları, 1973 yılında önemli ölçüde azalmıştır. Ni
tekim, işletmeci Kamu iktisadî Kuruluşlarının 
toplam kârları 1972 yılında 1 446 000 000 lira 
iken 1973 yılında 360 milyon liraya düşmüştür. 

Kamu iktisadî Taşelblbüislermin yıllardır sü
re gelen bazı sorunları olduğu bir gerçektir. 
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Bunların çözümlenmesiyle bu kuruluşların eko
nomik ve sosyal kalkınmamıza yapacakları kat
kı, bugünkünün çok üstüne çıkabilir. Bütün 
bunlar, Kamu iktisadî Teşebbüslerinde dün ol
duğu gibi, bundan sonra da gerekli alabilecek 
fiyat ayarlamaları zorunluluğunu ortadan kal
dırmaz. Yine bütün bunlar çözümlense bile, 
Devletin elindeki bu etkin ve güçlü araçların 
yatırım .görevlerini yerine getirmek için bütçe 
kaynaklarına başvurmaları gerekli olabilir. 
Kaynakları, etkinlik ve verimılilikleri arttıkça, 
Devletin kendilerine dalha büyük sorumluluk 
yüklemesi doğaldır. 

İSayın Eeevit Hükümetinden önce başlamış 
ve bütün hızıyle devanı eden bu fiyat artışları
nı önlemenin yolu nedir? Bunları önlemenin, 
etkin bir biçimde önlemenin yolu; hiç kuşku
suz arz ve talep dengesinin kurulmasından ge
çer. Şimdi, ülkenin bugünkü koşullarında akla 
gelecek, ama hiçbir partinin de açıkça tavsiye 
etmediği nokta, (belki aklından geçirdiği, ama 
tavsiye etmediği) talebi kısmaktır. Bugünkü 
Hükümeti teşkil eden partilerin programları ve 
•görüşleri; talebi, özellikle büyük kitlelerin ta
leplerini kısmanın karşısmdadır. Tam tersine 
'bugünkü Hükümet, geniş halk kitlelerinin gelir 
ve refahını artırıcı politikaları uygulamak is
temektedir. Örneğin; memur maaşlarında kat
sayının 8'e çıkarılması, personel yasasında ya
pılan değişiklikler destekleme politikalarında 
üreticiye tanınan alın terlerinin karşılıkları, top
lu Sözleşmeler ve asgarî ücretlerle emekçilere 
tanınan, yine emeklerinin karşılıkları. 

Bütün bunların, aslında talebi kısıcı bir po
litika olarak hiç birisi nitelendirilemez. Bun
lardan, bu verilen ve talebi artıran olanaklar
dan bir bölümünün tasarruflara, ya da toplum 
yararına üretken yatırımlara yöneltilmesi müm
kün müdür? Bunun özendirici tedbirleri var mı
dır? Mümkündür, vardır ve bu Koalisyon Hü
kümeti bunun tedbirlerini almaktadır; Önümüz
deki .günlerde, ne türlü ve hangi yasalarla ala
cağını kamuoyuna bildirecektir. 

ikinci bir arz ve talep dengesindeki duru
mu arz ediyorum. Arzın artırılması etkin bir 
yoldur. Bu, ya iç üretimle, ya da ithalâta gidil
mek yoluyle artırılabilir. Bu amaçla ülke için
de mevcut üretim kapasitelerinin en yüksek 
düzeyde kullanılması için gerekli tedbirler alı-
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nacaktır. G*erck kamu kesiminde, gerek öziel ke
simde kısa dönemde devreye girecek üretken te
sislerin üretime geçmesini 'sağlayıcı yollara gi
dilecektir. Teşvik, para - kredi ve maliye po
litikaları bu .amaçla uygulanacaktır. 

Bugünkü döviz rezervi yüksek düzeyde itha-
lât yapılmasına olanak tanımaktadır. Ancak, 
uygulama, ,geıçmiş dönemlerde yavaş olmuştur. 
Bu engelleri ve dar boğazlan giderecek ve hızlı 
(bir uygulamaya imkân verecek tedbirler alına
caktır. 

Kamu yatırımlarında önemli aksamalar ol
maktadır ve bu, büyük kaynak israfına yol aç
makta, enerjide olduğu giıbi giderilemeyen dar 
boğazlar yaratmaktadır. Yeni Hükümet, yeni 
bir dönem başında, yeni bir anlayışla, kamu ya
tırımındaki ıgeıçlkmeleri önleyecek tedbirleri 
alacaktır. 

Önceki Hükümet tarafından hazırlanan büt
çede, Hükümet Priotgramı doğrultusunda ilâve
ler yapılmıştır. Bunun dışında da, bütçe yatı
rımlarının hızlanması ve ekomıomik büyümeyi 
temel politika alan bir görüşle hareket esnekliği 
de veren bazı fonlar öngörülmüştür. Bu fonlar; 
daha evvel bu Mecliste ayrıntılarıyle -açıklan
dığı gilbi, önemli fiyat artışlarının gerektirdiği 
(giderleri karşılayacak fon, yatırımları hızlan
dırma fonu ve küçük tasarrufları yatırıma yö
neltme ve halkı yatırıma teşvik fonudur. 

Şimdi, bunlardan 'Sonuncusu üzerinde dur
mak istiyoruz. Küçük tasarrufları yatırıma yö
nelten ve halkı yatırıma teşvik eden fon. Bu 
(bizim halk sektörü diye adlandırdığımız ve bu 
Hükümetle ilk ,kez uygulamaya -giren, ciddiyet 
kazanan ve şaşılacak bir şekilde ıgerek kamu-
-oyunda, (kamuıoyunun bir kesiminde) gerekse 
(siyasî partilerde aşırı hassasiyet uyandıran bir 
politikadır. 

Halk sektörünün, köylü kooperatiflerinin, 
sosyal güvenlik ve yardımlaşma kurumlarımın, 
sendikaların, yurt dışındaki işçi ortaklıklarının 
ve benzeri halk ortaklıklarının girişimlerinden 
/oluşacak bir sektör olduğu, uzun zamandan beri 
kamuoyuna duyurulmuştur. 

Halk sektörünün, halkın kendi emeğini, ken
di parasını ve kendi yönetimini ekonomiye üret
ken olarak .sokacağı da bir süreden beri yine 
kamooyuna anlatılmıştır. Halk sektöründe işçi
nin, çiftçinin, memurun, sanatkârın, küçük sa-

mayi erfbaibmın, kooperatiflerin, sendikaların ve 
Ibuna benzer kuruluşların, Devletin yol gösterici 
ve öz'endiriei öncülüğünde, girişimlerde bulu
nacakları açıkça ilân edilmiştir. 

Karma ekonomi düzenini benimsemiş, bir ül
kede, geniş halk kitlelerinin ekonomik girişim
lerde bulunması, küçük bir azınlığa tanınmış 
Ihulunan özendirici tedbirlerden yararlanmasının 
kınanacak bir yeri, haklı bir yeri olmaması ge
rekir. Aslında bir süreden beri, Cumhuriyet 
Halk Partisinde ortanın sıolu politikası çıktığı 
zaman, uygulanan davranış, halk sdktöründe de 
aynen tekrar edilmektedir. O zaman yıllar bo
yu, «Bu ortanın solu nedir? Bu ortanm solu
nu bir türlü anlatamadınız» diye yıllar boyu 
Mecliste konuşmalar yapılır, bütçede eleştiriler 
yapılır, hatta seçim kampanyaları verilirdi; fa
kat yine buraya gelinir aynı şey söylenirdi. 

Aslında bu tür bir sual, ortanın solunun ne 
olduğunu anlamamaktan ötürü gelmezdi. Mü
temadiyen ortanın solunun suçlanacak bir anla
yış olduğunu ifade etmenin, bir başka yolu idi. 
En sonunda 1973, 14 Ekim seçimlerinde Türk 
'halikı, ortanın solunun ne olduuğnu çok açık 
(bir şekilde anladığını belli edince, artık bu soru 
sorulmaz oldu. 

ıŞimdi yine, uzun süreden beri halk sektörü 
anlatılmaktadır, halk sektörünün ayrıntıları 
açıklanmaktadır, konuşulmaktadır; dışarda, 
Mecliste her yerde; ama mütemadiyen dünkü 
konuşmada bile, gazete makalelerinde, «Halk 
sektörü nedir? Kimse bunu bilmiyor, herkes 
değişik şeyler söylüyor» eleştirisi yapılıyor. 

En son bu eleştiriye Odalar Birliği G-enel 
Kurulu da katıldı. Odalar Birliği Genel Kuru
lunda, halk sektörü konusundaki yapılan konuş
maların ve hassasiyetin, birtakım siyasî parti
ler tarafından da paylaşılmış olmasını bir te
sadüf saymıyoruz. Bir süre önce özel sektör tar
tışmaları yapılırken, Adalet Partisi Grene! Baş
kanı Sayım Demirei'in bütün radyolardan, bütün 
Türk balkına özel sektörü bir tarif edişi vardı. 
Üzerinde daha sonra çok yazılıp, çok söylendiği 
için akılda kalan bir tarifti. Diyor du ki; «Özel 
sektör, Anayasanın himayeisindedir. Özel sektör; 
sen, ben, köydeki oturan vatandaş, esnaf, gece
konduda oturan ve kendi işini yapan Türk va
tandaşı, bütün Türk milleti.» 

Memuriyet dışında ve bir de Devletin kur
duğu kamu teşefblbüsleri dışında bütün Türk 
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.vatandaşlarının hayatlarını kazanma yolunu 
özel sektör olarak tanımlıyordu; ama bir süre
den «beri konuşmalara dikat ederseniz, gerek 
bazı siyasî partilerin, gerekse özellikle dün Oda
lar Birliğinde yapılan yetkili kişilerin konuş
malarına, özel sektör diye akılda tutulan, özel 
sektör denildiği zaman .anlaşılan 'bir başka ke
sim vardır. Bir de halk sektörü dedikleri za
man, dediğimiz zaman bizim, doğru anladıkla
rını ifade eden bir başka kesim vardır. Hiç şüp
he etmeyiniz, önümde Odalar Birliğindeki ya
pılan konuşma var, onlar halk sektörünü doğru 
'anlıyor. 

Halk sektörünün, Türk halkının çok önemli 
fbir kıısmmı kapsayan sektör olduğunu çıok iyi 
anlıyor ve özel sektörün bunun dışında, bir baş
ka bir şey olduğunu da açık ifade ediyor ve 
karşılaştırma yapıyor. 

«(Böyle bir sektörün kurulmasında başlıca 
desteğin kredi mekanizması olacağı açıktır. 
(Kredi ve sermaye kaynakları kıt olan ve bu kıt 
kaynağı, en verimli üretim alanlarına ve verim
li üretim organizasyonlarına yönelmek zorunda 
bulunan ülkemizde, kredilerin önemli bir kısmı
nın, verimliliği ve rasyonelliği açıkça seçil cm'e-
yen halk sektörüne aktarılması halinde, kamu 
kesimi ile özel kesimin kendi ihtiyaçları karşı
lanamayacaktır.» diyor. Şimdi altını okumaya
cağım, hep böyle aynı anlayışla gidiyor. 

Diyarlar İri; «Siz anlaşılan bu kredileri filan 
ya kamuya, ya buraya vereceksiniz. Özel sektör 
ne olacak?» 

Peki, kamu kesiminin ne olduğunda tered
düt yok; ama halk sektörü derken ne diyoruz'? 
(Biz diyoruz ki, kooperatifler, üreticilerin kur
duğu ve kuracağı kooperatifler ve üst birlikle
ri, sendikalar, diyoruz. Çalışanların kuracakları 
ıMDYAK, İYAK gibi kuruluşlar, diyoruz. Yurt 
dışındaki işçilerin 'kuracakları, katılacakları 
kuruluşlar, diyoruz. Yani Türk halkının 35 mil
yonunun 33 milyonunu, 34 milyonunu içine ala
cak diyoruz. Krediler bunlara verilmeyecek de 
kime verilecek'? Türk halkını temsil eden han
gi kesime verilecek •? (O. H. P. sıralarından 
«Bravo Başkan» sesleri, alkışlar) 

Onlara göre Cumhuriyet Halk Partisi, bu 
(halk sektörü ile ne idüğü belirsiz bir yokla. 

Yine birisinin, önemli mevkilerde bulunmuş 
birisinin de bu konuda bugünlerde çok çıkan 

(bir başfea beyanı var. Orada diyor ki, «Cumhu
riyet Halk Partisi akılları karıştırmak istiyor, 
uyduruyor. Böyle bir şey olmaz.» tıpkı, «İşte ne 
dediği belirsizi demek ister gibi. 

«Halk sektörü, ayrı bir unsur görüntüsü 
içinde, yatırım isteklerini azaltacaktır. Ekono
mik kalkınmanın birçok şartları arasında, güve
nilir önderlik, önemli bir yer işgal eder..Önder
likten ve tecrübeden yoksun ve ekonomi dışı 
desteklerle bir araya gelmiş insanların kuracak
ları ekonomik müesseselere kimse itimat etme
yecek, güçlüklerle meydana getirdiği tasarruf
ların yok olmasına rıza göstermeyecektir.» 

Şimdi, «önderlikten ve tecrübeden yoksun 
ve ekonomi dışı desteklerle bir araya gelmiş in
sanların» sözü yine kimler için deniliyor? Uzat
mayayım, hepsini biliyorsunuz, bir tanesini mi
sal olarak alayım; yurt dışındaki işçiler için. 

Yurt dışındaki işçilerin tasarruflarının bir 
kısmını orada tükettikleri, bir kısmını Türkiye' 
ye gönderdikleri; fakat bir kısmını da orada bi
riktirdikleri gerçeği biliniyor. Yurt dışındaki 
işçilerin tasarruflarının da çok önemli miktar
lara vardığı da biliniyor. Bunlarla Türkiye'de 
çok büyük yatırımların, çok kâr getiren yatı
rımların kurulmaisı imkânı olduğu da biliniyor. 
Şimdi bir soru: 

Yurt dışındaki işçilerin de (yatırım) ne de
mektir; parayı işletme ne demektir; paranın 
karşılığı nasıl alınır' gibi soruları, orada çok iyi 
öğrendikleri ve paralarını sağlam hissetmek is
tedikleri de bir gerçektir. 

Şimdi, Türkiye'nin karşısına çıkan bu im
kân, iki çözüm yolu ile karşıkarşıyadır. Bir ta
nesi, sanıyorum, Adalet Partisinin ve diğer ba
zı partilerin çünkü yal.ıız Adalet Partisine ve 
Cumhuriyetçi Güven Partisine söyleyebilirim, 
diğer partilerin iktidarda bu konudaki fikirle
rini müşaJhade etmedik - özellikle Adalet Par
tisinin bu konuda görüşü açıktır. Bu biraz ev
vel okuduğum yazıda, Adalet Partisi sözcüle
rinden birisinin yazısıdır. Odalar Birliğinde 
olup bitenler, Adalet Partisi görüşüne çok ya
kın görüşlerin ortaya çıkması, dünkü olaylarla 
da bir ölçüde yine kendini gjslji'iiıiştiıv 

Şimdi Adalet Partisinin görüşüne göre; dı
şarıdaki milyarlar, Türkiye'de üretken yatırım-

. lara yöneltilmelidir. Ama İrimin önderliğinde ? 
Bu konuda güvenilir, tecrübe kazanmış büyük 
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yatırımcıların önderliğinde. Kimin desteği ile? 
Tıpkı, elbette, her büyük kuruluşta bugüne ka
dar olduğu gibi, Devletin desteği ve teşAdki ile. 

Cumhuriyet Halk Partisi, çok açıkça başka 
Ibir alternatif koyuyor: Yurt dışındaki işçilerin 
•tasarruflan, Türkiye'de üretken ve kâr getiren 
yatıranlarda değerlendirilmelidir. Kimin öncü
lüğünde kimin desteği ile? Kendilerinin öncülü
ğünde. Kimin desteği ile? Devletin desteği ile. 

«Canım, bunlar nasıl kendilerini idare eder
ler? Bu kadar milyarlarca liranın hakkından 
nasıl gelirler?» diye açık veya kapalı soruyorlar. 

Peki, bir başka soruyu sorma hakkımız yok 
mu? Bugüne kadar sizler kendinizi nasıl idare 
ettiniz? Kamu iktisadî Kuruluşlarından yüksek 
ücretlerle transfer edilen,, birtakım yetişmiş 
yöneticilerle idare etmediniz mi? Aynı yönetimi,, 
işçilere Devlet tarafından şu veya bu statü ile 
sağlanamaz mı? Sizler büyük yatırımları nasıl 
gerçekleştirdiniz? Nasıl güvenilir oldunuz? 
Birtakım kredi müesseselerinin ve Devletin ga
rantileriyim ve destekleriyle değil mi? Aynı 
şeyler Devlet tarafından yine bunlara yapılamaz 
mı? 

«Bunlar bilmıezler bu işleri» diyorlar. Emin 
olunuz, Almanya'daki işçiler burada pek çok 
kişiden çok daha iyi, «yatırım ne demektir; ya
tırımın verimlilik, kârlılık hesabı ne demektir; 
kârlı yatırım nereye yapılır?» bunları çok iyi bi
liyorlar. Çünkü bunun içinde yaşıyorlar. 

Cumhuriyet Halk Partisinin tıpkı «ortanın 
solu» nda olduğu gibi böylesine bir politika iz
lemesinin, baştan aşağı halktan yana bir po
litika olduğunu gizlemek için; bu politikayı «or
tanın solu» politikasında olduğu gibi görecek
siniz- Şimdi geveliyorlar, ama yakın bir za
manda aynı suçla, aynı boyayla boyayacaklar; 
kızıla koyayacaklar. Çünkü halktan yana, çün
kü büyük kitleden yana. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) Bunun hazırlıkları var. 

«Olmaz, yürümez, Dünyada var mı emsalli?» 
diyorlar.. Dünyada emsali pek çoktur. En ba-< 
sitinden Türkiye'de emsali pek çok. Bugüne 
kadar Devletin, Cumhuriyetten beri, sizlere 
yaptığını, müsaade ediniz de biraz büyük kit
leye yapalım. Türkiye'de yapıldı bu. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar «Bravo» sesleri.) Yok mu 
dünyanın başka yerlerinde emsali? Bilirler, çok 
iyi bilirler. Cumhuriyet Halk Partisinin söyle-
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diklerinin hiç birisi yeni icatlar değildir. Dün
yanın başka yerlemde son derece başarılı uy
gulamaları vardır. 

Biraz evvel burada hafif istihfafla bahsedi
len köy - kentler, Cumhuriyet Halk Partisinin 
uydurmaları değildir. Uygulamaları olan, başa
rılı örnekleri olan ve dünyanın önemli bir kesi
minde ciddiyetle denenmiş, birtakım kalkınmak
ta, gelişmekte olan ülkelerin, kalkınmada kul-> 
ianmak istedikleri bir yöntemdir. 

Halk sektörü konusunda Cumhuriyet Halk 
Partisinin bu programda yazılı ve bu bütçeye 
konulmuş iki tane önemli girişimi var. Birisi, 
Kooperatifler Bankası; öteki Sanayi Bankası 
ve yakın !bir zamanda da 'bunun kanunu gelmek 
üzeredir. Ne denilirse denilsin, Ecevit Hükü
meti, Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet 
Partisi Koalisyonu hizmet ettiği sürece, son 
gününe kadar, halk sektörünü 'gerçekleştirmek 
ve büyük halk kitlelerini örgütleyip, hem yöne
time, hem de biriktirdikleri paralarının değer
lendirilmesine katılmalarını sağlamak için elin
den gelen her şeyi yapacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle, soyut de
mokrasinin Türkiye 'deki geçirdiği serüveni ya
kından izlemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bu 
soyut demokrasi ve özgürlüklerden bir sınaî de-> 
mokrasiye geçişin ne kadar zorunlu olduğunu bi
lir. Halk sektörü, asılında gerçek demokrasinin 
ıbu ülkede yerleşmesi sonucunu doğuracak ve sı
naî demokrasiyi kurduracak açıdan da çok önem
li bir adımdır. 

Anamuhalefet Partisi Başkanı Sayın De
mirel'in bütçe dolayısıyle burada yaptığı eleş
tirileri dikkatle izledik.; Sayın Demirel Anamu-
haleifet Partisi Başkanı olduğu zaman verdiği 
demeçlerde Türk kamuoyuna, «Muhalefet nasıl 
yapılırmış; sorumluluk taşıyan muhalefetin 
örnekleri nasıl verilirmiş.» Bunu göstereceğini 
vaat etmişlerdi. Merakla bekliyorduk; Sorum
lu muhalefet, ciddî muhalefet; altı, yedi yı l ık 
hizmetten geldikten sonra yapılan muhalefet, 
yapıcı muhalefet nasıl olur?» diye merakla bek
liyorduk. Bunun bir süreden beri birtakım ema
releri vardı. Ama bugünkü konuşmada, zanne
diyorum ki, aslında sorumlu muhalefet diyeme-
ceğim, ciddî muhalefet de diyemeyeceğim; ama 
Demirel usulü muhalefetin ne olduğunu gördük. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış-
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lar) Stee bu yeni muhalefet türü, bu Demire! 
usulü muhalefetin ne olduğunun örneklerini ver
mek istiyorum. 

Birinci örnek; diyor ki, «Buğday fiyatlarına 
yapılan zamlar yetersizdir, daha fazla yapıl
ması gerekirdi» bir. 

İki; «Bu yapılan zamların ekmek fiyatları
nın üzerine geçirilmemesi, ekmek fiyatlarının 
değiştirilmemesi, bugünkü giibi kalması doğru
dur. Ama, arada sübvansiyon olacaktır. Bu 
kadar parayı nereden bulacaksınız? Bana söyle
yin bakalım.» diyor. 

ıŞlımdi bu soruya cevap vermeden evvel şu
nu belirtmek gerekir ki, Sayın Demirel'in bu 
soruyu sorma hakkı yoktur., önce Sayın De-
mir'el buğdaylara verilen fiyatı az mı buluyor, 
çok mu buluyor? Sayın Demirel buğdaylara 
verilen fiyatı az buluyor., Sonra, Sayın Demirel 
ekmek fiyatlarının da olduğu gllbi kalmasından 
yana. Ondan sonra da çıkıp diyor ki, bunun 
parasını nereden bulacaksınız? Bu ne biçim 
mantıktır diye dışarıda konuşurken, bir senatör 
arkadaşımız; bu: «Sıcak buz yerini ıslatmaz» 
lâfına benzer dedi. (C .H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar) 

Sayın Demirel usulü muhalefetin başka bir 
Örneği; Personel Kanununu eleştirisinde... 

Şimdi diyor ki, «8 katsayısının hiç/bir mana 
ifade etmediğini biliyoruz. Aslında yetmez; ama 
ıDirtakım değişiklikler getirdiniz. En son onla
ra Bakacağız; Personel Kanunundaki bu getirdi
ğiniz değişiklere bakalcağız. Yani bu konuda 
Türk kamu personeline söyleyeceklerimiz var» 
diyor. 

Şimdi Ecevit Hükümetinden evvel, Sayın De
mirel'in Meclis huzurunda açıklıkla benimsediği 
bir başka Hükümet var. Biliyorsunuz bir tartış
ma dolayısıyle Sayın Demirel, Talû Hükümeti
ni, bir A. P. Hüküm;eti olarak, bir ortakla, kü
çük bir ortağıyle benimsemektedir. §im,di Sayın 
Demirel'in bu kürsüden açıkça benimsediği Ta
lû Hükümetinin hazırladığı bütçede biliyor mu
sunuz ki, öngörülen katsayı 8'dir? 

Şimdi 'burada Sayın Demirel, yine Demirel 
usulü muhalefetin bir ıgereği olarak '«Canım bu 
8 katsayının hiçhir anlam ifade etmediğini bili
yorum;; an\a değişikliklerle ne ıgetireceksiniz?» 
diyor. 

Böyle de kalmadı, bakınız Demirel usulü mu
halefet ne oldu? Bu konu Bütçe Komisyonunda 
görüşülürken, Adalet Partili parlamenterler kat
sayının 11 olmasını önerdiler. 

Şimdi yapıilan hesaplara göre her artan 1. 
katsayı 2,6 milyar liralık bir yük getiriyor. Kat
sayı 8 değil, 11 olsun demek 7,5 milyarlık bir 
yükten bahsetmektir. Vergileri çıkarırsanız, bi
raz daha aşağı; fakat önemli olan rakam değil, 
(getirilen yük; 3 katsayı daha fazla. 7,5 milyar, 
deyiniz 6 milyar, deyiniz 5 milyar. Biraz evvelki 
sorduğu, haiklı olmadığı halde sorduğu, hakkı ol
madığı halde sorduğu için ekmek konusunda ce
vap vermediğimiz bir soruyu, şimdi haklı olarak 
biz ona soralım. Çünkü, biz 8'i 11 yapmadık. Bu 
parayı nereden bulacaktınız? Bir tarafta aman 
'enflasyon, fakir - fukara ne olacak diyor, bir 
başka yerde de buğdaya yaptığınız fiyat artışı 
azdı diyor, sübvansiyon yapmayın demjyor, ge
liyor burada «Memura 8 katsayı yeter mi?» di
yor. Ne yapalım? 11 yapınız, yani 7,6 milyar 
lira ekleyiniz diyor. Enflasyon burada unutul
du, hemen arkasından unutuldu. Aynı konuşma 
içerisindeki mantıktan örnekler... 

Aslında Personel Kanununu eleştirdiler bu
rada. Dikkatle dinlenilirse, iyi bir şey yaptılar, 
güzel bir şey yaptılar. Bilmem değerli arkadaş
larım Sayın Demirel'in Personel Kanunu eleş
tirilerini yakından izlediler mi? Benim izleye
bildiğim kadarıyıle, «Personel Kanunu başarısız 
bir kanundur, reform değildir» dediler; anladı
ğımın özetini söylüyorum, överek söylüyorum,-
Yalnız, sonunda bir fikrimi de söyleyeceğim. 

«Neden başarısız olmuştur? Çünkü, Hükü
metler ve- meclisler .görev yaparlarken, hükümet
ler zayıftır, meclisler kuvvetlidir. Bu kanunda 
herkes istediğini değil, yaptığı görevin değerini 
almalıydı; ama sonunda bakanların her biri ken
di adamlarına, haklı olarak kendi mensuplarına 
daha fazla imkân vermek istedi. Sonunda ipin 
ucu kaçtı ve herkes hem istediğini, hem kopardı
ğını aldı, yaptığı görevin değerince bir sistem 
uygulanamadı.» diyorlar. 

Şimdi bu neyi var sayıyor? Hükümetçe geti
rilen ve yine kendi sorumluluğunda olan Perso
nel Kanun tasarısının reform niteliğinde olduğu
nu varsayıyor. Oysa, aslında temel sakatlık per
sonel reformu diye getirilen tasarının reform ni
teliği yoktu. Personel reformunun çok basit bir-
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kaç ilkesi vardı. Bir tanesi, «Eşit işe, eşit ücret 
verilir.» Personel Kanununda yapılacak olan, her 
şeyden evvel, işin tarifidir. Reform yapacaksanız 
bu tarife göre işler sınıflandırılır, .ondan sonra 
değerlendirme yapılır. Bu, aslında klasikleşmiş, 
ama büyük bir kaımu örgütünde uygulaması za
man alabilecek, ama mutlaka pek çok örneği 
olan, yöntemleri son derece geliştirilmiş bilinen 
bir gerçektir. İş tarifi yapıldı mı kamu kesimin
de? Hayır. İş .sınıflandırılması yapıldı mı? Hayır. 
İş değerlendirilmesi nasıl olurdu? Herkesin yap
tığı işin önemine böre sen nasıl bir fiyat biçer
sin; bunların arkasında (gitmeden? Yani hazırla
dıkları tasarı reform niteliğinde değildi ki, Hü
kümet onu nozmuş olsun; ama buna rağmen, bu
raya gelip de vaktiyle bu Mecliste çok tartış
maları yapılan bu tasarının sonunda bir başa
rısızlık olduğunu söylemesinde yapılan hatala
rın düzeltilmesinin uzun yıllar alacağını belirt
mesinde büyük yarar vardır. Bu saklanacak; bir 
şey değildi; ama açıkça söylediği için kendisini 
övmek istiyorum. 

Bir şeyi de müsaade ederseniz söyleyeyim : 
Bu pahalılık, pahalılık, pahalılık; bu kamu kesi
minde verimsizlik, verimsizlik; bu yatırımlarda 
aksama, aksama; biraz da sebebini burada ara
yınız. Yıllar önce yapılan müdahalenin sistem
siz, düzensiz, pa!halı, bütün kamu -kesiminde her 
türlü hiyerarşiyi, her şeyi bozan, hiçbir verim 
getirmeyen reform yapacağım diye, eskisine ben
zer bir barem kanunu yapan uygulamada arayı
nız. 

Yine Sayın Demirel usulü mulha'leıfetten bir 
başka örnek vermek istiyorum. Kendileri diyor 
ki, yıl sonu sorularını hazırlamışlar, bize. Yıl so
nu olduğu zalnan, bütçe yılı sonu olduğu zaman 
bize soruları var. Bakınız yıl sonu sorularından 
bir tanesi hangisi. Diyor ki, «Bu bütçeyle istih
dam sorununa çözüm bulacaksınız. Şu kadar 
istihdamı sorununa çözüm, bulmanız gerekir. Yıl 
sonunda soracağım.» diyor. «İstihdam hacmini 
ne yaptınız, buraya kadar getirdin mi?» 

«1250 bin tane konut yapmanız gerekir.» di
yor. «Ama fiyat artışları dolayısıyle yapamaya
caksın, 1150 bini bile zior yaparsın.» diyor. «Sene 
sonunda ben »bunu size soracağın^; (kaç tane ibo-
nıut yaptın? diye».. 

Şimdi bu yıl sonu sorularını soracak olan kişi 
kimdir? Türkiye Parlamentosuna yeni girmiş, 

Türkiye'de hiçbir sorumluluk taşımamış bir kişi 
liridir; yoksa yıllardan beri Türkiye'de istihdam^ 
sorununa çözüm bulmakla görevli, yıllardan beri 
kıonut açığını kapatmakla görevli kimse midir? 

Sayın Demirel, sizin zamanınızdaki istihdam, 
sorununa bulduğunuz çözümün sonucu belli. Mu
halefet öncesinde diyordunuz ki ; «Ben Türk hal
kını gurbete hicret ettirmem.» 

Bakınız Almanya'daki işçiler milyonu buldu. 
Hani konut sorununun hesahını soracaktınız? 
Yıllarca yaptığınız hizmetten slonra büyük şehir
lerde oturan nüfusun yarısından fazlası gece
kondulu oldu. Konut sorununa verdiğiniz cevap 
bu mu idi? Hem uygulamanızda her iki soruda 
da başınız eğik, nasıl siz yil sonu sorusu sorar
sınız? Bir taraftan üretken yatırımlardan baihse-
diyor, «Aman çok önemü konjonktüre! etkiler 
var.» diyor; bir taraftan da, hiç üretken olma
yan, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullara ce
vap teşkil etmeyecek bir sektörde, konut sektö
ründe tam gerçekleşme istiyor. 

Bu da sanıyorum Sayın Demirel usulü muha
lefetten bir başka örnek. 

«Türkiye topraklarının verimini üç misline, 
beş misline çıkarmanız gerdkir.» diyor. «iŞimdi 
'köylerin geliri % 1, nüfusu ise ,% 3 artıyor» di
yor. Gelir dağılımı adaletsizliğinden, Sayın De
mirel, anamnhalefet partisi olduktan sonra söz 
açm,aya başladı; ama Saym Demire!, Üsfeüdar'da 
saibaJh oldu; yedi yıl bunu uygulama im,kânınız 
vardı. Yedi yıldır biz bunları söylediğimiz za
man bizi, başka yardımcılarınızla birlikte, yine 
konuşmanızın başka yerlerinde yaptığınız gibi; 
birtakım ideolojilerin sözcüsü olmakla suç'luyor-
ıdunuz. 

En son söylediği bir başka noktaya gelmek 
istiyorum. «Türkiye^de devlet bir tanedir; bu
nun karşısında sokak olmayacaktır.» diyor ve şu
nu, dallı a evvel soruyor : «Türkiye'de kaç tane 
devlet vardır? önce bu sıoruma cevap isterim». 

Şimjdi «ITürkiye'de kaç tane devlet vardır?» 
sorusunu soran kişi, acaiba yine kendisi icra so
rumluluğunu taşırken Hükümetinin icraatları 
dolayısıyle bu soruya kaç defa kendisi muha
tap olmuşlardır; biliyorlar mı? Ama isterseniz 
ben hatırlatayım-

«Türkiye^de kaç tane devlet vardır?» sorusu
nun doğru sorulma yeri; birtakım sola dönük fi
kirlerin 'gösterileri başladığı zam,an, onların 'kar-
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şiisma devlet kuvvetleri ile değil de; birtakmı 
halkı ve başka gençleri öngiitleyip de çıkardığı 
zaman, devlet kuvvetlerinin hareketsiz bırakıl
dığı zaman bu soru sorulmalı idi : «Türkiye-'de 
kaç tane devlet vardır?» diye... (C. H. P. sıra
larından «Bravo sesleri, alkışlar.) 

Otobüslerde nümayişler, kanunsuz hareketler 
olduğu zaman, hafızalarınızı yoklaymız; o za
man kendisi Başibakartdı. Ne dedi o zaman? Oto
büs yolcularına, bizzat iıhkakı hakkı Başbakan 
olarak salık veren kendisi değil mi idi? O za
man kendisine; «Türkiye'de kaç tanıe devlet 
vardır?» diye sorulmaz mı? 

Daha yakınlarda, bn dönemde yine değerli 
arkadaşlarım, hatırlayacaklar; Hükümetin bir 
politikası tartışılıyordu. Burada bu kürsülerden, 
kendileri ve diğer sözcüleri, ısrarla, Hükümetin 
emrindeki bazı kuruluşları kastederek; [«Onlara 
sordunuz mu, onların rızasını aldınız mı?» diye 
burada polemik yapmadılar mı? Sayın Demire! 
kaç hükümet var Türkiye'de; kaç devlet var 
Türkiye'de? O zaman size bu soruyu sorduk; 
doğru yer o zamandı. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Şimdi konuşmalarının bir yerinde, aslında 
bu da Sayın Demirci usulü muhalefetin bir ör
neği, diyor k i ; «ISiz bunları yapıyorsunuz, mak
sadınız ne? Siz kalıcı mısınız, gidici mjsiniz?» 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler.) 

Şimdi nasıl bir muhalefettir ki, iktidarın ay
rılmasından ödü kopuyor. İktidar ayrılırsa, ik
tidara hazır değil. Ayrılacak mı, kalacak mı di
ye endişe içinde ve burada soruyior. 

Sayın DemirdUn buradaki konuşnıasından 
aldığımız izlenim, o ki ; altı yıllık bir hükümet 
etmeden sonra Türkiye'nin bugün içinde bulun
duğu koşullarda, kendisi ve partisini iktidara 
(hazır görmemektedir. Kendisi, «Bugünkü iktidar 
ya ayrılırsa» diye belli olan bir endişe içinde
dir. 

Yine kendisi, buradaki konuşmalarından an
laşılıyor ki, bir sorumlu mulhalefet örneğinden 
daha çok, raihat ve kolay kandırılabilir birta
kım sözlerle, aksi akşama belli olacak en ucuz 
muhalefet yolunu seçmiş buhımmaktadır. 

Sayın Demirel dünyadaki son gelişmelerden 
ye yüksek konjonktürden bahsetti. Aynı zaman
da da konuşmasına başlarken; «;Geri kalmışlık 
meselesi nedir?» dedi. «Bir defa refah meselesi 

30 . 5 . 1974 0 : 2 

değildir, bir savunma meselesidir, eğitim mese
lesidir.» dedi ve eğitim üzerinde dururken, yine 
çok yadırgadığımız bir şekilde, aynı usulü de' 
nedi eğitimde, dedi ki ; «Her üniversite 500 mil
yona çıkar, Çukurova Üniversitesine 53 milyon 
vermişsiniz, kuruluşundan bugüne kadar 100 mil
yon lira verilmişti.» dedi. «.öbür tarafına niye 
salhip çıkmıyorsunuz? Ben bunu sorarım.» dedi. 

İnsaf ediniz, kuruluşundan bugüne 100 mil
yon verilmiş, bir Hükümet çıkmış bir senede 5'3 
milyon vermiş; «Buna sahip çıkacak mısın, çık
mayacak mısın?» diyor. Öbür taraftan diyor ki ; 
«!5 milyon ile, 10 milyon ile olmaz, bu 500 mil
yon meselesidir». Bütün bunları, doğrusu, millet
vekillerine bir gerçeği ifade etmek için söyledi
ğimi sanmıyorum. Milletvekillerinin üstünden 
de, o bölge insanlarına hoşgörünmek için söylen
diğini de pek sanmıyorum; çoğu duymayacak
lardır. Yalnız, üzerinde durmak istediğimiz bir 
başka nokta var. 

'Sayın Demirel'i üniversiteler konusunda, fa
külte talepleriyle, çok fazla meşgul gördük. 
Aslında, bizde, vaktiyle ortaokul ve lise açılması 
için olduğu gibi, her yerden fakülte açılması 
için olağanüstü bir talep var. Bunu şükranla 
karşılamak ve bundan çok memnun olmak gere
kir. Ama bunun cevabı, «Her biri 500 milyon 
lira eder, sahip cılk» demek değildir. Önce şu so
ruya cevap vermek lâzımdır : 

Türkiye'nin sanayileşmesi için, Türkiye'nin 
kalkınması için gerekli olan, yüksek tahsil dip
lomalı insanların adedinin çokluğu mudur; yok
sa Türkiye'nin sanayileşmesi için, orta kademe 
insanlarına, özellikle teknik seviyede öğrenim 
•görmüş, orta kademe insanlarına mı daha fazla 
ihtiyaç vardır? 

Türk sanayiinin bu andaki temel ihtiyacı ne
dir? Oraya gitmek için ortaöğretimde nereleri 
takviye etmek lâzımdır? Asıl soru bu. C. H. P.' 
niıı de bu konuda görüşü o M, bugüne kadar 
Türkiye'de millî eğitimde uygulanan sistemden, 
artık başka bir sisteme geçmenin zamanı gel
miştir. Bu sistem,, bize, sanayileşmiş bir toplu
mun ihtiyaç duyduğu yetişkin insangücünü ver
meyecektir. Bunun yerine yeni bir sistem getiri
liyor. Burada uzun müddet açıklandı. Bundan 

>ısonra uygulamasında da görülecektir. Ta ilk ka
demeden beri gittikçe mesleğe dönük sisteme, hiz
mete dönük sisteme, üretime dönük sisteme; in
sanları, sadece övündükleri boş kâğıt parçasıy-
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le, toplumda bir işe yaramayan birtakım diplo
ma yanıllgısryle bırakmayıp, her kademesinde, 
topluma gittiği zaman üretime daha fazla kat
kıda bulunduğu bir sisteme, gitmek çok daha 
doğrudur, diye C. H. P. düşünüyor; Koalisyon 
Hükümeti bur görüşte ve bunun uygulamasında... 

Bu bakımdan, üniversiteler ve fakülteler hak
kında söylediklerini doğrusu, konuşmanın içine 
serpiştirilmiş, belki de o bölge insanlarına «Bakın 
sizin üniversitelerinize ben salhip çıkıyorum» da-
vacısıyım.» deme niyetiyle açıklıyorum- Hele 
bir teknik adanı olarak, kendisinin, sanayileşmiş 
ülkelerin ihtiyaç duyduğu doğru eğitim, politika
sının bu olmadığını bilebileceği kanısındayım. 

«Dünyada yüksek konjonktür var, fiyatlar 
ıçok yükseliyor. Buna uyuyorsunuz, tamam; amıa 
ya düşük konjonktür gelirse ne olacak? Meselâ; 
yakında hammaddelerin üretimi artabilir ve şim
diden hazırlıklı olun.» diyor. 

Aslında saygı duyulacak uyarılar. Yalnız, bu
gün dünyada konjonktürün gidişi üzerinde bir 
başka açıdan durmak gerekli olduğu kanısında
yız. 

Biliyorsunuz, Birleşmiş Milletlerde bu sefer 
çok önemli ve dikkat çekici bir toplantı yapıl
mıştır. Gelişmekte olan ülkeler, Cezayir'in yap
tığı bir teklif üzerine bir ekonomik karar almak 
için toplanmışlar ve gelişmiş ülkeler, ilk defa 
çok ciddî bir şekilde bazı temci sorunları getir
mişlerdir. 

Gelişmekte olan ülkeler, bugüne kadar Bir
leşmiş Milletlerde ya da başka 'milletlerarası 
sahnelerde, bu fikri getiriyorlarıdı ve gelişmiş ül
kelerin düşünürleri diyorlardı ki, «Bu böyle git
mez. Tıpkı bir toplumda, nasıl sosyal adaletsiz
lik yürümezse, o toplumda sonuna kadar sürgit 
sosyal 'adaletsizlikten yana olursanız, onun po
litikasını izlerseniz; 'bu nasıl bir yerde patlar
sa ; bunun gibi, milletlerarası ilişkilerde de bu 
sosyal .adaletsizlik, bu sömürü düzeni gitmeyecek. 
Dünya değişti, bir başka dünyaya girdik. Ge
lişmiş ve sanayileşmiş olan ülkeler, m£llî gelir
lerinden belirli bir oranı, her yıl gelişmekte olan 
ülkelere versinler, dağıtsınlar.» Bu fikir bir sü
reden beri yaşıyordu. Ama bilirsiniz, gelişmişler 
bunları dinlerler, güzel nutuklar verirler, avu
turlar. Az gelişmişlerin güçsüzlüklerini çok ra
hat kullanırlardı. Ama dünyada, ilk defa ,çok 
yeni bir şey dluyor. Bu yeni oluş karşısında, dün

yâ kamuoyunun, (Alman Bafbakanı, Batı Av̂ -
rupa devlet adamları, Atlantik ötesi devlet 
adamları daJhil) aynı iyimserlikleri paylaştıkla
rı görülmüyor. Hammadde üretenler ve satan
larla, sınaî mamul üretenler ve satanlar arasın
da yıllardan beri, hammadde üretenlerin sömjü-
rüldüğü bir düzen vardır. Hammadde kendilerin
den ucuza alınır, sınaî mamul kendilerine pa
halı verilir idi. Bir süreden beri Orta Doğuda 
başlayan önemli bir hareketle, bu düzende, (Bir
leşmiş Milletlerdeki hareket de bunun tanijamla-
yıcısı) yeni bir uyanış başladı. 

Biliyorsunuz, Orta Doğuda Arap ülkeleri, 
İsrail'le savaşırlarken, bunun sonunda bir çıkar 
yol olarak, bütün güçlerini birleştirdiler, olma
dı; politik kombinezonlara girdiler olmadı; ne
den sonra, ellerinde dünyanın 'en büyük gücü
nün olduğunun bilimcine vardılar ve bu gücü 
kullanmaya başladılar; petrol silâhını kullanma
ya başladılar. 

Petrol silâhının çok etkili olduğu çok kısa 
bir zamanda gürüldü. Petrol silâhının etkisi, 
(sadece petrol fiyatlarını yükseltmek suretiy
le) bu bir kısmı çok küçük olan ülkelerde bü
yük, bugüne kadar dünya tarihinde görülmemiş 
miktarlarda ve çok kısa zamanlarda görüldü. 
öyle ki, bu küçücük devletçiklerin bir tanesin
de, fert başına, yılda (bu yeni durumdan son
ra) 2İ40 bin dolar düşüyor. Böylesine anormal, 
böylesine mantıksız bir şekilde bir servet tera
kümü başladı, önemli olan; petrol fiyatlarının 
yükseltümesi; bunun maliyetlere girmesi; bunun 
sınaî memleketlerdeki akisleri; bize kadar ge
len akisleri... Yalnız bu değil, asıl önemli olan, 
bu ülkelerin elinde toplanan ve gittikçe de ar
tan, görülmemiş büyük servetler. Bu ülkeler bu 
servetleri kullanamıyor. «Elimizde para olsun, 

yatırım yapacak kaynaklar olsun, bak ne tolur-
du. Ülkemiz güllük gülistanlık olurdu.» diyen
ler gördü ki olmuyor. Ellerinde, insanlık tari
hinde görülmedik ölçülerde, miktarlarda para
lar, çok kısa bir zamanda oldu ama ne yapa
caklarını bilemiyorlar. Aynı sosyal adaletsizlik
ler sürgit ve nihayet banker arıyorlar... Bu dev
letlerin kapılarında, İsviçre'li banker; yanında 
eğer yer bulursa Fransız banker; fakat Ameri- , 
kalılar bir tarafta bu Avrupa dolarının gizli 
yatırımcıları bir başka yerde; çok kârlı bir baş
ka alışverişler teklif ediyorlar. 
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Asıl büyük tehlike; bu memleketlerde biri
ken, bu muazzam servetlerin dünya para piya
sasına girdiği zamanki olup bitecekler... Şimdi 
bunun kıorkusundalar. 

Yalnız petroldeki bu silâhı kullanan ülkele
rin, bunun sonunda bu imkânları, bu paraları 
gördükten ısonra ve bugüne kadar niye kullan
madıklarını, sebeplerini de çok iyi anladıktan 
sonra bu silâhı birden bırakacaklarını hayal et
mek imkânsızdır. E, hammadde, sınaî imaımul 
dengesinde yıllar boyu ıgeri kalmışlığın temel ne
denlerinden 'biri olmuş; ama bu dengeyi bir baş
ka türlü oynatabildiğim gören gelişmekte olan 
ülkeler, bundan böyle gelişmişlere hammaddele
rini değişik bir politika ile satmanın yollarını 
arayacaklardır. 

Ne yaparsınız? Kuvvet kullanırsınız. Aslın
da dünya, belki gelişmekte olanların bir tali
hi, eski zamanlarda olduğu gibi, büyüklerin 
kuvvet kullanmailarma da imkân vermeyecek 
bir ölü noktadadır. Bildiğiniz gibi bir dehşet 
dengesi vardır : Büyükler birbirlerini frenleme 
durumundadırlar. Orta Doğumda olup bitenleri 
biliyorsunuz. Bu Mecliste çok konuşulan bir 
Orta Doğu var. Şimdi mesele bu noktalara gel
mişken, dünya 'konjonktürüne gelmişken, ikide 
bir ; «Orta Doğu politikamız, Orta Doğu» der
ken, Orta Doğu'nun, bir başka deyimle, batta 
daha geniş alalım, Akdeniz'in ne olduğunu bir 
yakından (görelim. 

Şimdi son gelişmeler, son israfil haıbinden son
raki 'gelişmelerle birlikte düşünelim ve Ortadoğu 
dahil Akdeniz 'haritasına (bakalım; kaç tane rejim, 
kaç ırkın, kaç değişik lidareai -Ve değişik doktrini, 
değişik politikası, çatışan menfaatini göreceğiz? 

ispanya bir diktatörlük; Yunanistan bir dik
tatörlük; iki başta. Aralarında İtalya ve Fransa:. 
Fransa 'gelişmişler, zenginler kulübünün en çok 
gelişenlerinden birisi. Karşısında Fas, bir teok
ratik Devlet, kapitalist bir yönetim. Onun yanın
da, kendine özgü bir sosyalizm uygulayan bir Ce
zayir, bir Tunus ve Müslüman, sosyalisti olduğu
nu-(kendisi ifade eden bir Libya, Hemen 'arkasın
dan Nasır'm halefi olan Mısır Devlet Başkanı Se
dat; Suudî Arabistan; Basra Körfezi küçük dev-
letçükleri; Baas'cı inak; Baas'tan esinlenen Suriye 
ve yine petrol (kapitalisti İran. 

Sedat'ı bir yerde, israil mesel esinde görüyor
sunuz: Mısır Devlet Başkanı, Amerika ve Suudî 

Arabistan'la bitlikte bir pöHtükanm peşinde. Ya
kın zamana kadar Mısır bir bteşfoa yerdeydi; Su
riye bir başka yerdeydi. Şimdi Irak bir başka 
yerde. Barzani hareketi ile petrol arasındaki ya
kın ilişkiler gözler önünde. Barzani yakın zama
na kadar bir başka iklimdeydi, isimdi (bir başka 
ilişkilerde; Irak'ın ilişkileri bir başka yerde. 

Şimdi Ortadoğu'da ve Akdeniz'de politika iz
lenirken devletçi olduğunu söyleyenden mi yana
şınız? Eğer duygusalsa politikamız, sosyalist ol
duğunu söyleyenden mi yanaşınız; kapitalist bir 
uygulamada bulumamdan mı yanaşınız; yoksa Müs
lüman sosyalisti olduğunu söyleyenden mi yana
şınız? 

Yine Ortadoğu'da (bir politika izlerden, şu . 
kamp Amerika ile beraber, bu kamp Rusya ile 
beraber denilirken, son gelişmelerde hangi kamp, 
kim nerede? Bunu açıklıkla /teşhis etmek mümkün 
müdür? Bunların hiçbirisi mümkün değil; ama 
bir şey açıklıkla görülüyor: Ortadoğu'da da, Ak
deniz 'ûe de dünyanın iki tane büyük devleti kar
şı karşıya; birbirlerini kolluyor, birbirleriyle 
karşılıklı politika yapıyor ve belirli bir hareket 
sabası içinde hareket ediyorlar. 

Bu küçüklerin bu arada kalan manevra saba
sı var; o sahada yine bazan birisine, bazan öte
kine dayanılarak kendileri politika yapıyorlar. 

Şimdi Türkiye'nin Ortadoğu ülkeleriyle yapa
cağı, gerek ticarî, gerek siyasî, ber türlü girişim
lerde; Ortadoğu ülkelerinin bu manzarasını,-bü
tün geleneksel, duygusal saygılarımıza, bağlarımı
za rağmen, gözönünde elbette tutmak lâzımdır. 
Aynı zamanda, yine çok gerçekçi bir görüşle, ne
reye koyacaklarını bilemedikleri o inanılmaz ser
maye birikiminde, ilci taraf için de faydalı olacak 
yatırım alanlarında Türkiye'nin de bulunmasını 
istemek, bunu sağlamaya çalışmak elbette doğru 
bir yol olabilir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirci'm, ko
nuşmasının son sayfasında, bir konuya, çok tar
tışılmış bir konuya tekrar değindiğini görüyoruz. 
Bu 'konu düşünce özgürlüğü konusu. Cumhuriyet 
Halk Partisinin düşünce öğürlüğü üzerinde çok 
hassasiyetle durduğunu söylüyor ve «Bu maddele
ri değiştirmekle, Ceza Kanunundan çıkarmakla 
Türkiye'de fukaralık, işsizlik mi ortadan kalka-
cak?» 'diyor. «Bunlar değişmezse ne olur? Devlet 
kendisini koruyacak tedbirleri almalıdır; almaya 
da mecburdur.» diyor. «Bunlar özgürlük kısıt
laması, falan değildir.» diyor. 
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Şimdi .'Sayın,. Demirerin böyle düşünmek İrak
ladır. Düşünce özgürlüğü fconusıu, bereket versin, 
son af tasarısından sonra, o 'tasarı çıkmcaya ka
dar ele alındığı şeklinden heraet etmiştir. Ne idi 
tasarı- çıkıncaya kadarki 141 ve 142'1ddk!i başlıca 
ntesele? «Türle Devlerinin düşmanları Türkiye'yi 
(batıracaklar, yıkacaklar;"(bunları nasıl affedersi
niz; anarşistleri nasıl affedersiniz» idi. Oysa bir 
kanun çıktı; ıböyle diyenler, Türk devletinin aley
hine (bir yabancı devletle îberalber çalışanlar ve 
casusluk yapanlar, ibuna nazaran çok daha ağır 
«uçlarım affında, bir sakınca 'görmediler. 

E, canım, Türkiye^deki düzeni, nizamı değiş
tirecekti? Bir başka nedenle Türkiye'de 'bugün
kü kurulu nizamı değiştirenlerin affında da sa
kınca 'görülmedi. O halde mesele ne? 141 ve 142' 
delki mesele, koparılan yaygara idi; o gürültüde 
(belli ölmüyordu; ama (bulutlar dağıldı. Anarşiz
me 'götüren, devlet için yıkıcı sayılabilecek, hal
kı 'birbirine katmaya imkân, 'verecek öylesine suç
lar affedildi ve 'bunlar edilmedi. «Bir sınıfın, 
öbür sınıf a tahakkümü deniliyordu», ibir başka ne
denle, o da affedüdi, ibu kaildi. Bunun kalması 
aslında ibunu (bırakanlar için doğru 'bir hesaptır. 
Yalnız, perde düşmüştür, 'gerçek maksat artık or
taya çıkmıştır. 141 ile 142 içeride; o •maddelerden 
tutuklananlar, ibir gün dışarı çıktıklarında Türk 
toplumuna zararlı olurlar diye affın dışında 'bı
rakılmadı. 141 ve 142 nci maddeden suç giyen
ler affedilirse (benzer suçları teşvik ederiz, aman 
etmeyelim diye de affın dışında bırakılmadı. As
lında, 141 ve 142 çok bilinçli bir şekilde bir başka 
politika için ayakta tutuluyor. Anarşistlikle, 
devletteki yıkıcılıkla., halkın (bir kesimini öbür ke-
ısime kırdırmakla hiçbir ilgisi olmayan bir başka 
neden için ayakta tutuluyor. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Nedir o ne
den? 

C. II. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Şimdi o nedeni söylemek istiyo
rum. İnsan toplumlarının gelişmesinde çeşitli aşa
malardan geçti insanlık tariki. Bir 'zaman 'geldi 
ki tasan düşüncesine, insanın 'eleştirici aklına, hiç
bir kayıt konmadı. Binlerce yıl evvel de böyle
sine olan toplumlar vardı, bu toplumlardan bugü
ne kadar eserler kaldı. Zaman geldi, yüzlerce yıl, 
bin yıl sürdü, insanlar belirli bir şekilde düşün
meye zorlandı, düşüncelerini serbestçe ifade öt
meleri neredeyse imkansızlaştı. Bu arada Osman

lı jtoplumu, lıor iki dönemi de kendine özgü yaşa
dı. Arap medeniyetinde birinci düşünce bir 'gele
nek olarak bir süre yaşadı; Osmanlı toplumunda 
da yaşadı. Ama bir dönem 'geldi, Batı Avrupa' 
daki toplum yapısı değişti, Batı Avrupa'daki o 
tür düşünce biçimini 'ayakta tutan toplumdaki 
ilişkiler değişik; akıl, düşünce zincirlerini kırdı; 
insan aklı bor konuda soru sormaya başladı. Kuş-
kuyle eleştirdi; doğru mu 'değil mi, nereye kadar 
doğru? Bu sualleri sormaya başladı. Batı mede
niyetimin, 200 yıldan beri doğru yanlış 'Türkiye' 
nin peşinde koştuğu bu uygarlığın temelinde, 
önce düşünce özgürlüğü yatar, eleştirici akıl yatar, 
şüphe etmek yatar, düşündüğünü ifade etmek 
yatar, kendi önüne sunulmuş bir gerçeğe soru.sor
ma hakkı yatar. 

Ben yönetiliyorum Sayın Dağdaş, Türk vatan
daşıyım, sordunuz bana, (bir yönetim biçimi öne-
riyorsunuz bana, Türk vatandaşı olarak bu yö
netim. (biçimimiz hakkında aklıma 'gelen her türlü 
kuşkuyu söylemek görevimdir; insanım çünkü. 
Ben İbu kuşkuları söyleyeceğim, 'aklımın alma
dığı şeyleri söyleyeceğim, elettireceğim;, cevap ve
receksiniz, bütün bu eleştirilerden sonra şizün 
önerdiğiniz düşünce ve sistem ayakta kalacak; o 
zamian düşünceniz kuvvetli, sistemliniz kuvvetli. 
Ama benim eleştirimden kaçıyorsunuz, korkuyor
sunuz, benim duyduğum kuşkuları tatmin etmek 
istemiyorsunuz. Sayın Dağdaş, aklınızdan, düşün
cenizden sisteminizden kuşkunuz var o halde. 

Ne zaman mümkün olmuştur insan düşüncesi
ne zincir vurmak; ne zaman mümkün olmuştur in
san kafasındaki kuşkuyu kaldırmak? Ortaanado-
lu milletvekilleri, 'gidiniz bakınız, yedi kat yerin 
dibine'girnıişler adamlar; belirli bir noktaya inan
mışlar, karşılarına çıkılmış, Hristiyanlar oraya 
kadar 'gitmişler. İnsanın düşüncesiyle, inancıy-
le, bugüne kadar, insanlık tarihinde başa çılalma-
mıştır. İnsanı insan yapan da budur, insanı hay
siyetli yapan da budur zaten. (C. H. P. sırala
rından, alkışlar.) 

Şimdi, her hangi bir düşünc'eyi söylediğiniz 
zaman, o düşünce serbest tartışmalardan sonra 
ayakta kaldığınca güvenilir, sağlamdır. İkincisi 
değerli arkadaşlarım, tam gerçekler bir düşünce
de değildir; gerçeğin bir kısmı bir düşüncede, baş
ka bir kısmı bir düşüncededir. Bugüne kadar, 
değerli milletvekilleri soruyorum, insanlık tari
hinde tartışılmayan değişmeyen, toplumlar de-
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ğiştıikçe, tartışılmamış, soru sorulm&amş bana bir 
düşünce 'gösterebilir imisiniz? 

Cumhuriyet Halk Partisi, baştan beri düşünce 
özgürlüğünü savundu. Denilebilirdi ki, Cumhuri
yet Halk Partisi muhalefetteydi; elbettcki muha
lefetteyken iktidarın yapacağı birtakım yerli yer
siz, doğru, yanlış uygulamalara karşı kendisine 
yaradığı iiçn bu fikri savun'abüirdi. Dikkat edi
niz, Cumhuriyet Halk Partisi ifctMarda r e ikti
darda kaldığı sürece önemli olayların sorumlusu 
da olacak, onların karşısında görev yapacak. Bu
na rağmen, dar geçitlerden geçecek ibelfci Cumhu
riyet Halk Partisi. Yani ibu dar geçitlerde ikti 
darda olmuş, dar geçitlerden geçme durumuyle 
karşı karşıya gelmiş; fikri belli, düşüncesi »belli, 
tutumu Ibelli; pekâlâ biliyorsunuz ki, Cumhuriyet 
Halk Partisinin, orta sol düşüncesllnin, o arada 
ima ettiklerimizle ilgisi de yoktur, yaptıklarından 
da ıbelli her şeyi ile. Sorumluluk taşıyacak dar 
geçitlerde de, ne diye peki düşünce özgürlüğünün 
İbu kadar ısrarla, peşine düşüyor? Aleyhinde ol
maz mı! Eğer inanmasa ibuna, eğer düşünce öz
gürlüğünü kapatırız, hapsederiz, kısıtlarız diyen
lerin Ibüyük bir yanılgı içinde olduklarına inan
masa, ıbunun mümkün olmadığını bilmese, aslın
da ıbelk'i yapardı; ama 'biliyor ki, bu mümkün de
ğildir. 'Bir toplumun düşünceleri, o toplumun 
içinde bulunduğu koşullarla yakından ilgilidir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de Batılılaşma 
(şliırıdi çağdaşlaşma oldu adı) diye peşinde koşu
lan ne? 

Sanayileşme; dünya bugün bizim peşinde koş
tuğumuz sanayileşme noktasını geride bıraktı, bir 
başka çağa doğru girdi. Başka türlü birtakım et
kenlerin içinde yeni bir uygarlık doğuyor; biz 
hâlâ Ib'irihcisindeyiz, ikincisine varırken bile bi
zim önümüze sunduğunuz bazı reçetelerden şüp
he etmeyeceğim, soru sormayacağım, Türk hal
fana bunu nasıl reva görürsünüz? Dünyanın böy
lesine sık değiştiği bir çağda, dünya tarihinde gö-
rülmemıiş ölçüde keşiflerin yapıldığı, gelenekle
rin değiştiği, değer yargılarının değiştiği, on yıl
da eskinin bir insan ömrü kadar yaşadığımız bir 
çağda, Türk halkının düşüncelerini hangi inanı
lır, saygıdeğer düşünce ile dondurabiDirsiniz? 
Mümkün değildir, bulunamamıştır bunun yolu, 
bulunamaz. Bir toplum, içinde bulunduğu koşul
ların düşüncesine gider. 

Şimdi niçin 141, 142? Açıkça belli İd anarşist
ler için değil. Af fin kapsamına neler girdiği belli. 

Açîkçaifbelliki devlet düşnijaıılan. içinjdeğ'îl.. Onlar 
affedildi çünkü. Niçin? Şunun için'.- TürMyeMe 
yeni bir toplum yapısı ortaya çıktı. Türkiye'de 
halk sektörü diye bir sektörü kurmak isteyenler, 
devlet imkânlarını, her şeyini, halkın büyük ke
simini aktarmak isteyenler çıktı ve liktidara geldi. 
Bu tür lâfları kuşkuyla, soru işaretleri içerisinde 
tutacaksınız; bu tür lâfları söyleyenlere en kolay, 
en ucuz edebiyatla renk izafe edeceksiniz ve böy
lece bu tür uygulamayı durduracaksınız... Bu 
mümkün değil. 

BAŞKAN-— Sayın Uğur, 2 dakikanız var 
efendim. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — İki dakika 
geçti zaten. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Bir toplum 
eğer bu noktaya gelmişse, bu mümkün değildir 
Eğer bu mümkün olsaydı, biz 186 ile burada ol
mazdık. 

Değerli arkadaşlarım, biz bu bütçeye elbette 
olumlu oy vereceğiz. 

1974 bütçe müzakeresinin son 'gününde, sözle
rimi bitirirken iki noktaya dokunmak istiyorum. 

Dünyanın içinde bulunduğu zor koşullar için
de, Türkiye, en önemli olayların çıktığı bir bölge
de olmasına rağmen, Millî Selâmet Partisi ile 
birlikte 'iktidara gelmiş olan, Cumhuriyet Halk 
Partisi var. Bir gün, ileride, bu iktidar günlerini 
Cumhuriyet Halk Partililer anlatırken, ya da ge
lecek kuşaklar geriye dönüp bugünlere baktıkları 
zaman; bu Meclisin içinde düşünce özgürlüğünü 
'sonuna kadar güç şartlarda bile savunan insan-r 
lan, başta Cumhuriyet Halk Partililer olmak üze
re, tarih ve gelecek kuşaklar şerefle 'anacaklar
dır. İnsanlığa şeref verdiniz diyeceklerdir. (C. H. 
P. «ıralarından alkışlar.) Gelecek kuşaklar, gele
ceğin Türkiye'sini en zor şartlar, en ağır itham
lar altında yılmadan sorumluluk yerinde bile sa
vundunuz diyeceklerdir. Bununla ne kadar övün-; 
sentiz yeridir Cumhuriyet Halk Partililer. 

Yine (ileride bir gün, bu günlere bakıldığı za
man, yine türlü ithamlar altında kalırlarken «Ne
dir o dediğiniz? Kimse anlamıyor.» derlerken, 
«Ben 'endüstrimi, saınay'iikni, köylüme kurduraca
ğım. Almanya'ya gitmıiş, binbir mahrumiyet için
de kalan işçimlin dişlinden, tırnağından artırdığı 
para ile, kendisine sanayii kurdurtacağım,» ~ 

BAŞKAN — Efendim süreniz bitti. 
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NEÖBET UĞUR (Defamla) — «Memurun 
tameğM (kendisine değ^rlettireceğim ve giriş&mile-
rini (başarılı kılacağını.» diyen Cumhuriyet Halk 
Partisi ve ortağı, gelecekteki Türkiye'nin yine 
önemli (blir temelini atmaktadır. Bunun da şerefi 
vardır, (bunun da övüncü vardır. Bu M övünç bir 
siyasî hayatı olan parlamenterlere yeter artlar da 
(bile. 

Hepimize övgüler, hepinize saygılar. (O. H. P. 
sıralarmdan sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Değeri 'arkadaşlarım, Sayın Uğur'un konuş

ması saat 16,05 'te 'başlamıştır... 

iSayın Hasan Öze/elik arkadaşını, süz© hitap edi
yorum. Saat 1-6,05'te başlamıştır. Bir Sayın Ada
let Partili üye 'arkadaşımız Divanda bulunmakta
dırlar. Ayrıca teknik iarkadaş'l'anmız da Saat tut-
mtalktadırkr. 'Sayın Uğur tam 1,5 saatte. konuş
masını (bitirmiştir efendim. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

Taşekkür ederûm Sayın Özçelik. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Adalet Partisi 

Orupuna Millî 'Selâmet Partisi Sayın Sözcüsü 
(Fehmi Cumaboğlu'nun konuşması sırasında sa
taştığı iddiasını havi olan zabıtları ve iddianın 
muhtevasını getirttim efendim. 

Sayın Cumalıoğlu'nun konuşmasındaki «Bir 
mutlu- biraderin bir telefon emrine 500 milyon, 
hatta 5 milyar TL. tahsis edilebilmiştir.» sözünü 
bir, 

Bir de <<Bu arada ayırttıkları sosyal yardım 
fonundan Adalet Partisine bir seçimde birkaç 
ımiliyon TL. bağışlamayı ihmal etmemişlerdir.» 
şeklindeki iddiayı iki; şahsen sataşma kabul et
tim. 

SEYİFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Din kısmı 
var. 

BAŞKAN — Efendim, zabıtlar burada. Ada
let Partisi iktidarının seçim konuşmaları sıra
sında yaptığı vaatlerin seçimden sonra unutul
duğu hususundaki iddiayı, ben şahsen bir siya
sî eleştiri kabul ettim Sayın Öztürk. Direnme 
hakkınız var. 

SEYİFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Ankara an
laşması... 

BAŞKAN — İstirham edeyim efendim. Var 
efendim, acele etmezseniz arz ediyorum Sayın 
öztürk. 
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. Ankara Anlaşmasıyle ilgili söz. aynen şu 
efendim: Sayın Cumahıoğlu; «6 katolik hıristi-
yan devletinin birleşmeye karar vererek Roma 
anlaşmasıyle tespit ettikleri AET Anayasasında 
(Sayın Demire! Hükümetinin kabul ve imtza et
tiği Ankara Anlaşması ve katma protokol me
tinlerinde AET'nin nihaî gayesi siyasî tek bir 
devlet olmak.» demektedir. Bu iki hususu ben
deniz sataşma kabul etmedim, bir siyasî eleştiri 
kabul ettim Sayın Öztürk. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

İstirham ediyorum efendim, müsaade buyu
runuz meseleyi halledelim. İki konuda sayın 
ıgrupunuza sataşıma olduğu kanaatindeyim. Di
ğer iki konuda da sataşma olduğu hususunda 
direniyorsanız, Yüce Heyetin oylarına arz ede
ceğim Sayın Öztürk. 

ISEYM ÖZHÜRK ((Eskişehir) — Sayın Baş
kanım, direnmeden evvel şunu insaf ile söyleye
yim: Aşağı - yukarı durum bellidir. Sataşma
nın sınırı içinde müsaade ederseniz maruzatta 
bulunayım. Direnme veya direnmeme meselesi 
oyla halledilecek bir mesele değil. İçtüzük hük
münü yerine getiriyorum derseniz, arkadaşları-
ımın takdirine bırakıyorum, direnmeye mecbu
rum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi ben 2 konuda 
Sayın Adalet Partisi Grupuna sataşma olduğu
nu kabul ettim ve arz ettim, 2 konunun da bir 
siyasî eleştiri mahiyetinde olduğunu, Ankara 
Anlaşmasının da Sayın Demire! Hükümeti tara
fından imzalanmış olduğunu kabul ettiğim için 
bir sataşma kabul etmedim. 

AHMET TOPALOĞ-LU (Adana) — Öyle şey 
olur mu*? Nasıl kabul edersiniz. Demire! Hükü
meti zamanında olmamıştır. 

SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, Ankara Anlaşması Demirel Hükümeti za
manında imzalanmamış," merhum İsmet İnönü 
Hükümeti zamanında 1963 yılında, imzalanmış
tır. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, benim hafı
zam beni yanıltabilir. Bu konuda eğer uyarırsa-
nız, kabul ederim... (A. P. sıralarından gürültü
ler.) Sayın Topaloğlu ben gerekçemi söylüyo
rum. İstirham ederim. Hep birbirimize yardım
cı olarak bu meseleleri halledelim. Birbirimizi 
peşin fikirlerle itham etmeyelim efendim. Eğer 
Ankara Anlaşması Sayın Demirel Hükümeti ta-
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rafından imzalanmamış ise, bu konuda da gru-
punuza sataşma değil de tashih kaydıyle söz 
veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Öztürk. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Sayın öztürk, istirihaan ediyorum lütfen bir 
sataşmaya daha meydan vermeyelim efendim. 

IA. P. GRUPU ADINA S E Y î l ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

Millî Selâmet Partisi Grupu Sözcüsü Sayın 
öumalıoğlu, Hükümet bütçesinin eleştirilmesi 
lâzımı iken, Adalet Partisi iktidarını, Adalet 
Partisi Grupunu ve Adalet Partisinin Sayın Ge
nel Başkanını hedef alarak birtakım mesnetsiz, 
insafsız, iftira ve isnatlarda bulundular. 

Değerli .arkadaşlarım, insaf ve vicdan sahibi 
>her arkadaşımızı bu konuşma yürekten yarala
mıştır ve üzmüştür. Ben cevap arz etmeden ev
vel, Millî Selâmet Partisine mensup değerli ar
kadaşlarımı tenzih ediyorum. Çünkü o arkadaş
larımız bu konuşmayı hiçbir şekilde taisvibet-
mezler, edecek taibiatta insanlar değillerdir. Bir 
noktayı tespit edeceğim; umuım müdür olarak, 
sulbe müdürü olarak, Devletin yüksek kademele
rinde müsteşar olarak administrasyona dahil 
vazifeli arkadaşlarımızın bir kısmı şimdi siyasî 
hüviyet içinde, o parti saflarında milletvekili 
ibulunmaktadır, senatör bulunmaktadır. 

iSaym Cumalıoğlu, 1965 - 1069 arasında aynı 
üslup içerisinde hem bizi, hem o değerli admi-
nistraısyondaki görev yapan arkadaşlarını tezyif 
etmişti, isnat ve iftiraya muhatap kılmıştı. Onun 
için tenzih ediyorum o arkadaşlarının. 

ÎMuihterem arkadaşlarım, sözcülük kolay bir 
şey değil. Fikir haysiyeti, fikir namusu iddia
nın mutlaka belgelenmesini, delillendirilmesini 
gerektirir. Bu, afif olmanın sonucudur. Aksi 
halde, demlendirmediğiniz iddia, iftira sınırını 
geçmez. Ben Müslüimanım diyen herkesin evve
lâ faziletli ve dürüst olmak mecburiyeti vardır. 

Şimdi sıralayalım. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Ne demek?... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
«Müslüman olan herkes faziletli olmalıdır» 

dedi sayın hatip. Bunda sizin müdahalenizi ge
rektirecek bir şey var mı? İstirham ederim 
oturun efendim. 

Buyurun Sayın Öztürk 
A. P. GRUPU ADINA SBYFt ÖZTÜRK (De

vamla) Şimdi değerli arkadaşlarıım, Ankara 
Anlaşması, hepinizin bildiği gibi 1963 senesin
de, Sayın Başbakanın, Çalışma Bakanı olduğıu, 
Sayın Menhum İsmet İnönü Hükümetleri zama
nında imzalanmıştır. 1963 senesinde Adalet Par
tisi iktidarda değildi . 

Saym Fehmi Cumalıoğlu diyor ki, «Katolik 
ve Yahudi pazarı olan bu pazıara girişimiz De-
mirel Hükümeti zamanında, onun imzası ile sağ
lanmış oluyor.» 

Bakınız iftira ne kadar -açık ve pervasız. 
Devam ediyor, «Katolik pazarı, Yahudi pazarı» 
diye, kötülüyor; ama Sayın Genel Başkanı dün 
Ticaret Odasında Ortak Pazarı hararetle savu
nuyor. Bunu izah etmek mümkün değil, bir çe
lişki içinde. Mutlaka Adalet Partisini tahribet-
me'k lâzım, her vesileden istifade ederek. Nite
kim, Sayın Cumalıoğlu bir konuşmasında, Ada
let Partisi ik'tidarmm 85 kilise inşa ettirdiğini 
söylemiştir; bu Anayasa Mahkemesi kararların
da Var; soracağız kendilerine: Şu 85 inşa edil
miş kiliseyi yıktırdınız mı, yaptırdınız mı, ne 
yaptınız? Bunu soracağız. 

«Tolhfum bankaları açtırdılar.» 
Bu iftiralar devam etti, şimdi devam ediyor 

(bir başka yenisi, «Efendim bir telefonla, bir şan
sa, bir biradere 500 milyon lira, 5 milyar lira 
kredi verilmiş» (C. H. P. sıralarından, «Doğ
ru» sesleri.) Değerli arkadaşlar, 5 milyar lira, 
500 milyon lira!... 

BAŞKAN —• Değerli arkadaşlarım, lütfen 
müdahale buyurmayın. 

ıSEYFl ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, hani yalanın bir şekli olur; ama bu 
kadar da zırvası olmaz. Bu meseleler Meclisin 
kürsüsünde defalarca konuşuldu, cevaplandırıl
dı, incelendi. Af Kanunu buraya geldiği zaman 
Adalet Partililer olarak, değerli arkadaşlarımız, 
iktidar zamanımıza ait ne varışa hesabının so
nuna kadar görülelbilmesi için es*ki Başbakan, 
Ibakanların ve milletvekillerinin affın dışında 
kalmasını biz savunduk; affın içine almak iste
yenler onlar. Hem içine alacaksın, hem iftira
ya devam edeceksin, bunu ahlâkla bağdaştır
mak mümkün değil. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 
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Muîhterefm arkadaşlarım, bunları artık hal
kımız şaka olarak kabul etmdktedir, şaka; çün
kü, ciddiyetini kaybetmiş sözler bunlar. 

Adalet Partisi halkı f akirleştirmiş, halk hiz
metlerini, köy hizmetlerini yapmamış, elektrik 
•direklerini Sökmüş. 

Değerli arkadaşlarım.. 
{BAŞKAN — Sayın Öztür'k, bu konuda söz 

vermedim efendim. 
iSEYFİ ÖZTÜHK (Devamla) — 1965'te 245 

köyün elektriği vardı, bugün 4 800 köyün elek
triği yar. Bizim iitilbarılmızm, hikmetlerimizin 
zekâtı kadar hizmet imkânını bulun, yapın, mil
letin önüne öyle çıkın; zekâtı kadar hizmet edin, 
onu görelim. 

Değerli arkadaşlarım, imam - hatip okulla
rının orta kısmının kapatılması için söylediği 
de yalandır. Orta kısmı 1971 Ağustosunda ola
ğanüstü rejim, ara rejim, partiler dışı, partiler-
üstü rejim zamanında, Şinasi Orel tarafından 
kapatılmıştır; defaatle söyledik bunu. Biz, 26 
imaım - haltip okulunu 73'e çıkarttık. İmam - ha
tip okulunu açan., bir ' iktidar kapatmaz, açan 
iktidar kapatmaz. Bu da iftiradır. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

Diyanet işleri Bütçesi 80 milyondu, 380 mil
yona çıkmış; «Derneklere yardım yapılmadı» 
diyor sayın arkadaşım. 1967 senesinde 5 mil
yon lira olmak suretiyle Kocatepe Camii Yap
tırma Derneğine verdik, dört minaresi azametle 
orada şaManııyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar burada iftira 
alarak yapıldığı için hepsine cevap vermeye 
taıedburum. 

iŞekeri .satmışlar, buğdayı satmışlar da, meım-
leketi şekersiz bıraimışız. Bunların vesikaları is
tendi arkâdaşılarım... 

(BAŞKAN — Sayın Öztürk, istirham ediyo-
rum. 

ISEYFÎ ÖZTÜRİK (Devamla) — Sayın Baş
kan, bir noktayı daha Söyleyeceğim.. 

BAŞKAN — Lütfen, hangi sınırlar içerisin
de size söz vermişsem o hudutlar içerisinde ka
ilin ©fendim. 

• » Y M ÖZTÜRK (Devamla) — Faziletli bir 
insan, dürüst (bir inlsan, (burada kendisini savun
ma hakkı olmayan, Cumhuriyet Devrinin Üçün
cüıCumlhurlbaşkanının 'tezyif eden bir uıslûplla ko
nuşamaz, konuşmamalı; ayıp olmuştur arkadaş

lar.. (A. P. ve D. P. sıralarından sürekli al
kışlar). 

Değerli arkadaişlariım, dinimizin mukadde-
ısatını, hiç bir şekilde süfli maksatlara vasıta 
yapmamak lâzımdır. Müslüman dini şu veya bu 
şekilde istismara vasıta yapılamaz. Hele rey top
lamak için basamak yapılacak bir din değildir, 
başjtacı yapılacak bir idindir Mâm dini. Bunu 
da böyle hatırlatmak isterim.. (C. H. P. sırala
rından, «iSiz de çok yaptınız» sesleri.) 

BAŞKAN — Çok istirham ediyorum, lütfen 
müdahale etmeyin efendim. 

(BEYÛPU ÖZTÜRiK (Devamla) — Değerli ar-
kadaş'lanm, Sayın Fehmi Cumaboğlu'nu dinle
diğim zaman üzüntüm şu oldu: Cumhuriyet 
Halk Partisi kendi proıgrammı müdalfaa ettir
mek için bir cübbe hediye etmiş, iyi bir avukat 
bulmuş, bir yastıkta Allah kocatsın sizi, beraber
liğinize devam edin. Yalnıız, burada faziletli gö
rüntüde bulunan sayın arkadaşıma şunu söyle
rim. 

[İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Avuka
ta ihtiyacımız yok. 

İBAŞKAN — Sayın Akdoğan, lütfen mü-
dahallıe'etmeyin. 

ISOEYFt ÖZTÜRİK (Devamla) — Onlar ki, 
verirler lâf ile dünyaya nizamet, binbir tesey
yüp bulunur hanelerinde, 

ISaygılar ısunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Değerli arkadaşlarım, söz sırası, Demokratik 

Parti Grupu adına Sayın Hasan Korkmazcan'ın, 
(buyurunuz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA HASAN KORKMAZ-
CAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milfet-
vefcilleri; 

(1974 malî yılı Bütçe gıörüşmellerinin sonuna 
ıgelmiş bulunuyoruz. Bu bütçe görüşmeleri, Türk 
siyasî hayatında şimdiye kadar pek görmeye 
alışık olmadığımız şartlar içerisinde cereyan et
miştir. Bütçe görüşmeıleri, her şeyden önce si
yasî istikrarın bulunmadığı bir ortamda başla
mış, siyasî istikrarın kurulamadığı ortamda de
vam etmektedir. 

Af Kanununun Meclislerden çıkışından beri 
'Türkiye'de siyasî istikrardan bahsetme imkânı 
kalmamıştır. Bugün vatandaşların zihnini meş
gul eden en önemli soru; «işbaşında ciddî, ka-
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rarlı bir hükümelt var inidir, yok mudur ?» soru
sudur. Hatta Hükümetin işbaşında, Anayasanın 
öıllçüleri içerisinde, programını yürütmek mak-
sadıyle bulunup .bulunmadığı hususunda iktidar 
sözcülerinin de şüpheleri vardır. Biraz önce bu 
şüpheleri buradan ifade etmişlerdir. İktidar 
grupunun sözcüsü arkadaşımız (buyuruyorlar 'ki; 
«Hükümet gidici midir, kalıcı mıdır; bu mev
zuda önce tereddütler yaratılıyor, sonra da 
Hükümetin gitmemesi için birtakım beyanlarda 
bulunuluyor.» 

Değerli arkadaşlarım, Demoratik Parti Gru-
pu olarak açık ve kesin olarak ifade edelim İd, 
böylesine varlığı ve yokluğu tartışma konusu 
olan bir Hükümet, kalacağına, 24 saat içerisin
de tasını tarağını toplayıp giderse memnun olu
ruz. (D. P. sıralarından alkışlar) 

Türkiye'yi nazla; tafra satarak idare etme 
hakkı hiç kimseye verilmemiş, Türk milletinin, 
tafralı, nazlı; «Bugün iktidardayım, yarın isti
fa ederim, öbür gün tekrar gelirim; tuttuğum 
dal -elimde çatırdıyor; yok, dalsağlamlaştı.» 
gibi nutuklarla idare edecek yöneticilerin hiz
metine ihtiyacı yoktur. (D. P. sıralarından al
kışlar) Bu meclis, Millet Meclisidir, Cumhuriye
tin Meclisidir; içinden binlerce hükümet çıka
rabilir. 

Değerli arkadaşlarım 1973 seçimlerinden 
sonraki ilk bütçeyi görüşüyoruz. 1973 seçimle
rinde hesabı görülmüş birçok hususların, maa
lesef bu bütçenin ilk gününden bugüne kadar 
defaatle bu kürsüye getirilmiş olmasından üzün
tü duyduk. Bütçe müzakereleri, âdeta 14 Ekim 
1973 seçimlerinden önce zam yapanlarla, 14 
Ekim seçimlerinden sonra zam yapanların kar
şılıklı bir mücadelesinden ibaretmiş gibi bir 
hava içerisinde cereyan ediyor. Biz buraya iş 
başında olan bir iktidarın, yarın Türkiye'ye ne 
getireceğini, Türk ekonomisine hangi istikameti 
vereceğini yapılmadığını iddia ettiklerini hangi 
politikalarla gerçekleştireceğini getirmesini te
menni ederdik. 

Halbuki, insaf sahibi iktidar partisi grupu 
arkadaşlarımızın da takdir edecekleri gibi, büt
çe müzakereleri, maalesef eski iktidarın hatala
rıyla yeni iktidarın hatalarının karşılıklı ser
gilenmesinden ibaret olmuştur. 

İktidar grupunun birtakım tenkitlerine; bu
günkü mevcut iktisadî güçlüklerin, sosyal güç-
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lüklerin, geçen dönemin sonucu olduğu iddia
larına katılırız; ama, bir muhalefet partisi ola
rak geçmişteki icraatta da sorumluluğu olma
yan, bugün de muhalefet görevi yapmaktan öte 
bir sorumluluğu bulunmayan bir grupun tem
silcisi olarak biz, iktidardan ve Hükümetten es
ki icraatın hangi yönlerde aksadığı hususunda 
konferans dinlemek istemiyoruz. Kendileri ne 
yapacaklardır? Millet önüne onu çıkarmalarını 
istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 1974 yılı bütçesi yeni 
bir şey getirmiyor. Bu bütçe sadece Naim Talû 
Hükümetinin hazırladığı, Kasım ayında Meclis
lere sevkettiği bütçenin üzerine bir şey koyma
makla malûl değil, onun da ötesinde, ta 1970 
yılından beri Türkiye'de takip edilmekte olan 
yanlış ekonomik politikanın üstüne de bir şey 
getirmemiştir. 1974 bütçesi, 1970'lerde girilen 
yanlış ekonomik politikasının kötü bir kopyası 
ile milletimizi karşı karşıya getirmiştir. 

Evvelâ bütçeye sahip çıkan bir Hükümet 
yoktur ortada. Burada İmar Bakanı açıkça ifa
de etmiştir; «Bu bütçe, bizim görüşlerimizi yan
sıtmıyor. Bu bütçeyi eski iktidardan devraldık». 
buyurmuştur; zabıtlarda vardır. 

Ama, onun arkasından buraya çıkan Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşımız, bu 
bütçe ile Türkiye'ye hürriyet düzeninden başla
yarak yeni bir cennetin geleceğini vaat etmek
tedir. Bu sözler arasındaki çelişkiyi, evvelâ ken
di içinizde gidermeye mecbursunuz; ondan son
ra Yüksek Meclisin huzuruna çıkmak zorunda
sınız. Aksi halde, sizin beyanlarınızı ciddiye al
mayız ve mütalâalarımızı, ciddiyeti tartışılan, 
varlığı, yokluğu tartışılan bir hükümet nokta
sından başlatarak yürütürüz. 

Değerli arkadaşlarım, zamlar yapılmış; 
«Zamları biz yapmadık, bu zamların kararna
mesini eski Hükümet hazırlamıştı.» diyorsunuz. 

Bütçe birtakım ödeneklerden yoksun olarak 
çıkarılmıştır. Bütçe, anflasyonist gidişe «Dür», 
diyebilecek anlam taşımamaktadır. Bütçe, eko-
nomimizdeki durgunluğu giderecek özellikler
den uzaktır, diyoruz. «Ne yapalım, bizden önce
ki Hükümet hazırlamıştı.» diyorsunuz. 

Peki aziz arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partisi grupu, 1973 seçimlerinde millet önüne, 
«Düzen değişikliği» sloganıyla çıkmadı mı? 
Millet, düzeni değiştirecenize inanarak size oy* 
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vermedi mi? Bırakınız düzen değiştirmeyi, siz 
daha zam kararnamesini değiştirmeye mukte
dir değilsiniz; siz daha bir bütçe değiştirmeye 
muktedir değilsiniz. 

Bununla, «getireceğiniz düzeni beğendiği
mizden, onu ortaya koyun» demek maksadı ta
şımıyorum. Getireceğiniz düzeni millet bir an 
evvel görsün de, bir an evvel tasınızı, tarağını
zı toplayıp, millet hizmetinden çekilip gidin di
ye söylüyüyorum. Ne ise getireceğiniz, ortaya 
koyun. 

Aziz arkadaşlarım, ucuzluk vaat ediyordu
nuz. îşte getirdiğiniz nokta. Geçen yılın bu dö
neminin üç aylık fiyat artışı ortalamaları ile, 
bugünkü fiat artışlarının mukayesesi ortada
dır. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Bunlar ucuz 
laflar, ciddi laf söyleyin. 

D. P. GRUPU ADINA HASAN KORKMAZ-
CAN (Devamla) — Ucuz hükümetlere karşı, 
ucuz iktidarlara karşı ciddi laf söylüyoruz bu
rada. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, istirham ediyorum 
efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Her
kes bizden hakkı olduğu ölçüde iltifat görür, her
kes bizden hakkı olduğu ölçüde karşılık bulur. 

Değerli arkadaşlarım, aslında 1974 bütçesi, 
Türkiye'de 1960 sonrasında hâkim olan bir ide
olojik baskının izlerini taşımaktadır. Bu ideolo
jik baskı, sol kanattan gelmiştir; devletçi solun 
Türkiye'ye getirdiği ve bugünkü çıkmazın başlan
gıcını teşkil eden bir uygulamadır. Aslında, biraz 
önce de ifade ettiğim gibi, iktidar partisinin, ik
tidar gruplarının ve Hükümetin bazı konularda, 
«Biz geçmiş uygulamanın sıkıntılarını çekiyo
ruz geçmiş uygulamalar bizi bu noktaya getirmiş
tir.» sözünde ağırlık ve haklılık vardır. 

Ama bu geçmiş uygulamaların içinde de Cum
huriyet Halk Partisinin sorumluluğu vardır. 
Hem, siyasî hayatı etkileyen bir siyasî teşekkül 
olarak sorumluluğu vardır, hem, partilerüstü 
hükümetlere güvenoyu vermiş ve partilerüstü 
hükülonetlerin politikasını tasvip etmiş bir heyet 
olarak sorumluluğu vardır, hem de bugün aynı 
çizgiyi devam ettiren bir iktidar olmak dolayı-
sıyle ağır sorumluluğu vardır. Eğer geçmiş hükü
metin ve geçmiş hükümetlerin icraatlarının Tür
kiye'yi normal, Türkiye'yi çağa uygun bir ekono

mik gelişmeye götürmediği iddiasında iseniz, ay
nı çizgide devam etmemek mecburiyetindeydi-
niz. Halbuki siz, bu çizgiyi çok daha koyulaştı-
rarak devam ettirmektesiniz. 

Bizim ekonomimizin tatbikatı, bütün dünya
da sabit olduğu gibi, devletçi uygulamanın ge
çerli olmadığını, ekonomiye yarar getirmediğini 
göstermiştir. Devletçiliğin ağır bastığı güdümlü 
ekonomi modeli, neredeyse demirperde gerisinde 
dahi terk edilmektedir. Tarımda Polonya'da dev
let güdümündeki işletmelerin sayısı sadece % 2'ye 
indirilmiştir. Rusya da dahil, Romanya'da, Ma
caristan'da takip edilen politikalar devletçi gü
dümü azaltıcı istikamete yönelmiştir. Ama ne
dense Türkiye'deki bütün uygulama sonuçları
nın açıklıkla ortaya koyduğu başarısızlığa rağ
men, devletçi uygulamayı sonuna kadar müda
faa eden, hâlâ Türkiye'nin bu yıllarında da hâ
kim kılmak isteyenler Türkiye'de susturulama-
mıştır, susmaraışlardır. Başarısızlıklarının ortaya 
çıkması kendilerine en büyük ders olacaktır ve o 
zaman, bugün söyledikleri gibi meseleleri geçmiş 
iktidarların sırtına yıkmakla halkın gözünden 
saklayamayacaklarmı göreceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bugünün ekonomik an
layışına ters düşen çağ dışı bir ekonomik politika, 
Türk ekonomisine derece derece nasıl hâkim ol
muştur? Bu meseleyi tespit etmemiz lâzım. 

Aslında, bütçe hakkındaki hükümde iktidarın 
yetkilileri de Hükümet mensupları da, diğer 
gruplar da birleştiğine göre, bu politikayı sade
ce 1974 bütçesinin çizdiği hudutlar içerisinde de
ğerlendirmek bizi yanlış sonuçlara götürebilir. 
O bakımdan meseleyi geçmişi ile ele almak ve 
Türkiye ekonomisinin 1995 yılma giden 22 yıllık 
perspektifte ihtiyaçları açısından ele almak 
zorunluğu vardır. Şimdi bütün bunları biz geçen 
yılların bütçelerinde de gelip burada ifade etmi
şiz. Geçen yılların bütçelerine, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu, Adalet Partisi Grupu ile ve di
ğer ortaklarıyle oy verirken, biz Türkiye'nin bu
günkü noktaya bugünkü çıkmaza geleceğini vak
tiyle haber vermişiz. Şimdi Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarını suçluyorsak. «Bu çıkmazda, da
ha koyu bir şekilde niye devam ediyorsunuz?» 
noktasında suçluyoruz. 

öncelikle son yıllarda uygulanan politikaya 
bir göz atmak icap -ettiğini ifade etmiştim. Geçen 
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seneki bütçe konuşmamızda yaptığımız bir de
ğerlendirmeyi, özetle huzurunuzda yeniden zabıt
lara geçirtmek istiyorum. Geçen seneki bütçenin 
tümü üzerinde Demokratik Parti Grupu adına 
yaptığım son konuşmada aynen şu satırlar var: 

«Devletçi solun yoğun propagandası 1960Ylan 
sonraki dönemde yapılmıştır. İlk etapta, günün 
şartlarından da yararlanılarak, 1950 - 1960 uy
gulaması her yönüyle mahkûm edilmiştir. İkinci 
etapta aydınlar grubunun olayları arkadan izle
mek yüzünden boşlukta kalan bir bölümüne devlet
çi sol tek çare olarak kabul ettirilmiştir. Bundan 
sonra başlatılan propaganda sağanağı, ilk tesir
lerini Birinci Beş Yıllık Planda göstermiştir. 

Gerçekten Birinci Beş Yıllık Plan kamu kesi
mi yatırımlarını toplam yatırımın % 59,9'u, 
özel kesim yatırımları ise % 40,1'i olarak tespit 
etmişti. Ancak uygulamada gerçekleşen kamu ke
simi yatırımı % 52,4'e düşerek, devletçiliğe ağır
lık tanıyan plan hükümlerini teoride bırakmıştır. 
Sol propagandanın devletçi sol biçiminde gelişen 
uzantısı Cumhuriyet Halk Partisini etkileyerek 
bu partiyi ortanın solu sloganına itmiştir. Gerek 
Birinci Beş Yıllık Plandaki, gerekse Cumhuriyet 
Halk Partisi politikasındaki devletçi sol kutup
laşmalar, sınıfçı sol propagandanın bürokratlar 
üzerindeki etkisinin bir görünümüdür. Halbuki, 
enternasyonalist sosyalistler için devletçi sol, 
sadece ekonomik hayatı çıkmazlara sokmakta, 
halkın teşebbüs gücünü kırmakta bir ara rejimdi. 
Kendilerinin güçlenmelerini sağlayıcı ortamı ha
zırlıyordu. Bu sebeple sosyalist propagandanın 
kendi gelişimi ve eylemi başka legal ve illegal 
örgütler içinde yürüdü. Bu eğilimin 12 Mart ön
cesi ve sonrası maceraları hepimizin gözleri önün
de geçmiştir. Şimdi bu eğilimin Yeni Cumhuri
yet Halk Partisi slogan altında Cumhuri
yet Halk Partisi fikriyatını devletçi ve büvokra 
tik soldan sınıfçı sola doğru etkilemekte ve kay 
dırmakta olduğunu görmekteyiz.» 

Geçen sene bütçe konuşmalarında yaptığımız 
bu teşhisin bu sene doğruluğu ortaya çıkmış
tır.. Cumhuriyet Halk Partisinin bugün müda
faasını yaptığı sal, eski bürokratik çekirdeğe 
dayanan devletçi sol olmaktan çıkmış, sınıfçı 
gayeler taşıyan bir sol renge bürünmüştür. Bu
nu sadece bir tespit olarak söylemiyorum. Bi
raz sonra meselelerin içine girdiğimiz zaman, 

Cumhuriyet Halk Partisi sınıfçı sola doğru 
hangi politikaları kullanarak kaymakta ve mem
leket sınıflaşmaya hangi politikalarla götür
mek. niyetini taşımaktadır; onları ortaya koya
cağız. 

Sayın milletvekilleri, 1969 seçimlerinden 
sonra Türkiye'de beklenmedik bir gelişme, dev
rin iktidarı içinde ortaya çıktı. 1969 'seçimle
rinde Türk seçmeni ortanın solunu reddetmişti; 
ama iktidar partisinin yöneticileri sol propagan
danın etkisiyle ortanın soluna yakın bir eko
nomik görüşe kaydılar. Şu kadar farkla ki, or
tanın solu politikasında hâkim kadro bürokrat 
temele dayanırken, Adalet Partisi devletçiliği 
statik sermaye gruplarının temsilcilerinden olu
şan günübirlikçi bir kadroya dayanıyordu. Özel 
sektör içinde bulunan bir grupun bu politikayı 
desteklemesi bazılarına şaşırtıcı gelebilir. Hal
buki, ortada anlaşılmaz bir durum yoktur, özel ı 
sektör içinde teşebbüs gücünden ekonomiye kat
kıda bulunma enerjisinden yoksun, günübirlik
çi ve devletin halktan topladıklarını paylaşma 
eğiliminde olan azınlık bir grup daima bulun
muştur, Asıl özel teşebibüsçü'lüğün asalağı olan 
bu grupy fırsat buildukça Devlet imkânlarını 
yağmalamaya devam etmiştir,. 

Sınıfçı ve enternasyonalist sol çevrelerin, ik
tidar partisindeki bu değişmeye alkış tuttukları 
yüksek malumunuzdur. Sosyalistler bu geliş
melerle, Devletin aşın vergilendirme yoluyle 
orta sınıfın ve geniş halk kitlelerinin tasarruf
larında sınırlı bir zümreye çıkar aktarması sure
tiyle Türkiye'de sınıflanma bilincinin hızlana
cağını hesap ediyorlardı. Hattâ bugünün sol
cu Hükümetinin Başbakanı Sayın Ecevit, Ada
let Partisinin Finansman kanunları adı altında
ki sola dönük vergi politikasına; «Biz iktidarda 
olsak dahi, bu kadarını çıkaramazdır.» diye İz
mir nutkuyla alkış tutmuştu, bu ela hatırlarda
dır. 

Şimdi geçen uygulamaların rakamlarına göz 
atarak, teşhislerimizin hangi matematik zemine 
dayandığını ifade edeceğiz, diyoruz ve bun
dan sonra ifade ettiğimiz 1970 sonrasının devlet
çi sola dönük ekonomik politikasının, 1968 - 1970 
arasındaki başarılı politika ile mukayesesini ya
pıyoruz. Geçen seneki zabıtlarda bunlar mev
cuttur. 
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Değerli arkadaşlarım, bunları ifade ederken, 
halisane niyetimiz başarısızlığı 14 Ekim 1973 
seçimleriyle tescil edilmiş ve artık terk edilmesi 
millet çoğunluğu tarafından istenilmiş bir poli
tikada ısrar etmenin hiç kimseye fayda getir
meyeceğini ifade maksadıyle bunları söylüyo
rum. 

Cumhuriyet Halk Partisi, ya kendi seçim 
meydanlarında söylediği «düzen değişikliği» ni 
tatbike koyar, Anayasa çizgisi içinde kaldığı 
müddetçe yapacakları düzen değişikliğine sade
ce muhalefet olarak görüşlerimizi ifade etmek 
suretiyle, tenkitlerimizi yöneltmek suretiyle 
katkıda bulunuruz; Anayasa çizgisi dışına çı
kacağı, çıkma eğilimi aldığı _ zaman da bize, 
Cumhuriyete ve Millet Meclisinin içine girdiği
miz gün rejim üzerine ettiğimiz «Yemin» e sa
dık mücadelemizi yaparız; ama görürüz ki bir 
şey yapmayıp da eski politikayı devam ettire
cek:, ondan sonra da kendisini her sorguya çek
mek istediğimizde, «Ben ne yapayım, zamları 
Adalet Partisi hazırlamıştı. Ben ne yapayım, 
bütçeyi Talû hazırlamıştı...» gibi kaçacak, bu 
fırsatı elinden almak istiyoruz. Aslında bu türlü 
foir politika, bu türlü bir müdafaa tarzı hiçbir 
Hükümete itibar getirmez; hiçbir Hükümeti me
selelerin içinden çıkacak güce ulaştırmaz. Hü
kümetler, meseleleri açık seçik ortaya koymaya 
ve ortaya konulan teşhisler üzerinde kendi bil-
dikleıinee veya öğrenebildiklerince bir uygula
ma yapmaya medburdurlar. 

Değerli arkadaşlarım, hakkaniyetle ifade 
edelim ki, 1974 bütçesinin bir - iki ufalk yeniliği 
•var., Bu yenilikler; ilâve edilen fonlar ve özel 
teşebbüs, kamu sektörü yanma ilâve edilmek is
tenen ibir «halk sektörü» tartışmasıdır. 

Bir kere, bütçeye konulmuş olan fonların, 
'Sayın Maliye Bakanının ifade ettiği gibi, büt-
çeciliğe yeni bir yaklaşım olduğunu idda et
meye yetecek miktarda olmadığını tespit etmek 
zorundayız. Hayat pahalılığını önlemek için 
bir miktar konulmuş, yatırıımlan. hızlandırmak 
için bir miktar konuımuş ve küçii'k sermayeyi 
harekete geçirmek için bir miktar konulmuş. Bu 
ikltidar, bütün edebiyatını, bütün yenilik tafra
sını «ihalk sektörü» 'mevzuunda yapıyor. 

«Halk sektörünü harekete getirici fon» di
ye koydukları, 400 milyondan ibaret; bütçenin 
iç erlisine koydukları rakam 400 milyondan iba-
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ret. İşte yenilik diye takdim edilen şeyler, bu 
göstermelik rakamlardan ibarettir. Ama, bu ra
kamların arkasında bir münâkaşa açılmıştır. 
Bu münakaşa, «Türkiye'nin yarını için nasıl bir 
dkonionıi'k politi'ka takibedilımesi lâzım?» tartış
masının, akıl planında yürümesini önleyecek bir 
yaygara haline gelmiştir. Türkiye'de bugün için 
taıtışaeağıımız konu, halk sektörü mü olsun özel 
se'ktör mü olsun meselesi olmamalı idi. Türkiye, 
değişen, dünya şartları içerisinde milletlerarası 
yarışta ayakta kalabilmek için ekonomisini, sü
ratle büyütmeye, ekonomisini Avrupa Ekono
mik Topluluğu standartlarına yaklaştırmaya ve 
rekalbct gücü olan bir ek'onomilk yapıya kavuş
maya mecıburdur. Bu hedefler. Üçüncü Beş Yıl-
lılk Planda, 199-5 yılma giden 22 yıllık pers
pektifle tespit edilmiştir. Bu hedeflere nasıl va
rılabilir, onun tartışmasının yapılacağı bir or
tamda, Hükümet, sadece lâftan ibaret, ağırlığı 
da sadece 400 milyondan ibaret olan bir mesele
yi getiriyor, bütün meselelerin önüne çıkarıyor. 
Hani, üç aydan beri, dört aydan beri bir «Af» 
lâfı ile milleti oyaladıkları gibi. Dört aylık ic
raat dönemine bakınız şu Meclisin huzuruna cid
dî bir kanun tasarısı ile Hükümet gelememiş
t i r ; bir «Af» lâfı ile oyalayıp gitmiştir. İşte, 
«ihalk sektörü» denilen, işte bu cinsten oyalayı
cı bir lâftan ibarettir ve tartışma, Türkiye'deki 
ekonomik politika haklkmdaki tartışmayı yan
lış zeminlere çekmektedir. Bundan ne iktidaım 
fok- yararı olabilir, ne de memleketin bir yara
rı olabilir. 

Değerli arkadaşlarım, ünümüzdeki dönem
de Türkiye'nin karşılayacağı en büyük prob
lem; bugün olduğu giıbi, yatırımlar için yeter
li kaynak problemidir. Bugün de Türk ekono
misi yeterli kaynak bulamamanın sıkıntısını çek
mektedir, dün'de yeterli kaynak bulamamanın 
sıkıntısını çeikiyordu, yarın da yeterli kaynak 
lbulam.am.anm sıkıntısını çekecektir. Türkiye'de 
sektörlere eğilirken, Türkiye'de ekonomik prob
lemlere eğilirken, her şeyden önce Türkiye'nin 
planlı kalkınma döneminde kaynak meselesini na
sıl halledeceğim diye bir ıbirinci maddeyi günde
min basma koymak zorunlıığıı vardır. 

Şimdi, açılan halk sektörü tartışması, aca
ba Türkiye'de kaynaklan çoğaltacak mıdır; 
kaynakları yeterli oranda yatıranlara sevkede-
oek midir, etmeyecek, midir; onun tartışmasını 
yapalım. 
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Halk sektörünün en rahat uygulanabileceği 
alan olanak iktidar mensupları, tütün bölgeleri
ni ve tütün üreticisinin sermayesini görmüşler
dir. Gene halk sektörünün kapsamı içerisinde, 
sayın Hükümet, değişik yerlerde görüşlerini 
ifa'de eden iktidar partisinin değişik sözcüleri, 
Almanya'deki işçilerimizin yapacakları tasar
rufları görmüşlerdir ve destekeleme alımları 
«sonucunda köylümüzün eline geçecek paralan 
'.görmüşlerdir. Şimdi bu paralar halk sektörü 
•gi!bi bir edebiyatı ile ekonomi/k devreye soku
labilir mi, sokulamaz mı; onu tartışmak lâzım. 

Evvelâ şu tütün konusundan başlayalım. 
Değerli arkadaşlarım, Demokratik Parti 

Grupu, yıllardan beri Türkiye'de Devletçi uy
gulamanın en güzel misalini veren, Devletçi 
•uygulamanın. iflâsını ilân eden Tekelin düzen
lenmesi, serbest rekabete açılması görüşünü sa
vunmaktadır. Tültün üreticisi vatandaş, her se
ne işlbaşındaki Hükümetin eğilimine göre piya
sadaki, dış piyasadaki yaprak tütün fiyatları
na göre kumar oynamakta, tütününü ekerken 
de, dizerken de, ailesinin kaderini buna bağlar
ken de bir güvensizliğin içinde bulunmaktadır. 
Bu güvensizlikten Tekel, hiçbir zaman tütün 
ekicisini kurtaramamıştır. Üstekil Tekel, dün 
akşaım televizyon ekranlarında da seyrettiğiniz 
ıgibi, üzerinde 550 kuruş yazan Samsun sigara
sını 850 kuruşa satılmaktan kurtaramamışitır. 
Devlet televizyonunun ekranında ilân edilen 
(bir gerçekti/r bu. Ayrıca, Türkiye, yapılan araş
tırmalara göre, Amerikan ve Alman sigaraları
nın, kaçak olarak yurda gelen sigaraların bede
li olarak yılda en azından 4 sigara faibrikasmm 
bedelini de o kanaldan ödemektedir. 

Bütün bunlara sağlam bir çözüm getirebil
menin yolu; «Tütün üreticisi vatandaşlarımıza 
'sigara fabrikası kurma hakkının tanınmasıdır.» 
diyoruz. Demokratik Partinin görüşü budur. Bu 
görüşün takipçisi olarak yeni Hükümetimizin 
beyanlarına baktık. Sayın Gümrük ve Tekel 
Balkanı tütün piyasasını açtığı her yerde, «Si
gara fabrikası kurmak için aranızda birleşin, 
kooperatif olun; biz Devlet olarak katkıda bu
lunalım, beraberce sigara fabrikası kuralım.» 
buyurdular. Bunun üzerine Sayın Gümrük ve 
Tekel Bakanı ile görüştüm. Çünkü, tütün böl
gesinin dertlerini bilen bir arkadaşınızım. Bi
zim bölgelinizde kurulacak bir sigara fabrikası 

bahis konusu olursa, yalnız tütün üreticisinin 
iştirak edeceği en azından 50 milyon liralık bir 
sermayeyi toplamanın mümkün olduğunu sayın-
Bakana anlattım; ama onlar kooperatifi, bizim 
anladığımız mânada, vatandaşın cebindeki üçer, 
beşer bin linalık küçük tasarrufların toplana
bileceği yol olarak düşünmüyorlar. Nasıl ola
cakmış? Tütün bölgesinde vatandaş kooperatif 
kuracak, bunlar mıntıkalar olarak, birlikler ha
line gelecekler; sonra Ankara'da tütün üretici
leri kooperatifleri birliği kurulacak; ondan son
ra Devlet bu para ile canının istediği yerde si
gara fabrikası yapacak... 

O zaman Türkiye'de tütün müstahsilinden 
bir kuruş para alamazsınız. Türk milleti eko
nomik hayatın nasıl işlediğini artık görmekte
dir. Türk vatandaşı, çiftçisi, köylüsü, esnafı, 
işçisi Kamu İktisadî Teşebbüslerinin, ellerinde
ki milyarlık değerlere rağmen, zararının millet 
sırtında kaldığını göre göre, bu türlü gözünün 
önünde olmayacak karanlık birtakım teşebbüs
lere bir kuruşunu dahi vermez. Öyleyse, «Koo-
pratifler Birliği» adı altında bürokrasi çarkının 
ağızma vatandaş paralarını getirip de atacak
tır zannediyorsanız, bu çok yanlıştır ve halk 
sektörü için bütçeye koyduğunuz 400 milyonun 
karşılığı kadarını dahi vatandaştan alamazsı
nız. Ama bunu almanın yolu vardır; Demok
ratik Partinin bu konuda, küçük halk tasarruf
larının değerlendirilmesi konusunda yıllardan 
beri bu kürsülerde söylediği görüşleri vardır. 

Asıl ımesele; ekonomik problemlere, ekono
minin kendi kuralları içinde yaklaşabilmektir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halle 
Partisi iktidarı ekonomik problemlere siyasî 
açıdan yaklaşmaktadır. Köy - kent meselesi de, 
halk sektörü meselesi de, yaygın kooperatifçi
lik de aslında siyasî amaçlar taşıyan teşebbüs
lerdir. Milletin gelir seviyesini yükseltelim, 
kaynakları çoğaltalım, ekonomideki durgunlu
ğu giderelim endişesinden ziyade, Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarının bütün gayesi; siyasî, 
ekonomik, ideolojik bir örgütleşmeye götür
mektir. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Bunların altında yatan asıl maksat odur. 

«Nereden çıkarıyorsunuz?» diye sorabilirsi
niz. Açın Hükümet programını okuyun Hükü
met programında köy - kentlerin idaresini kime 
veriyorsunuz? Kooperatif yöneticilerini yeni 
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bir komün idarecisi halinde teşkilâtlandır-. 
mayı düşünüyorsunuz; Hükümet programında 
bu yazılı. 

Demek ki, ekonomik meselelere yaklaşırken 
siyasî hesaplar peşindesiniz. Siyasî hesaplarla 
bir memleketlin ekonomisine yön vermeye kal
kışan her hareket hüsranla -sonuçlanmaya mah
kûmdur. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomimizin günde
minde birinci maddeyi işgal etmesi gereken 
«kaynak» problemini halledebilmek için vatan
daşımızın mahallî yatırım şevkini ayakta tut
mak lâzımdır. Şu ana kadar Almayna'da bulu
nan işçilerimizin Türkiye'de giriştikleri teşeb
büslere bakmak lâzımdır. Almanya'dakii işçi 
vatandaşlarımız, bulundukları ülkenin ekono
mik şartları ile Türkiye arasındaki farklılıkları 
gördükten ve yurda döndükten sonra bütün 
tasarruflarını yatırıma sevk etme şevki ve heye
canı taşımaktadırlar. Almanya'daki vatandaş
larımız aynı zamanda o ülkelerde olduğu gibi, 
bölgelere dengeli bir şekilde dağılmış yaygın 
bir sanayii arzu etmektedirler. .Yani kendi böl
gelerinde birtakım yatırımların olmasını, eko
nomik hayatın canlanmasını istemektedirler. 

Bugünlerde, son ekonomik krizden sonra 
meydana gelen şartlar, işçilerimizin bu prob
lemleri! daha çok düşünmeleri sonucunu doğur
muştur. Herkesin, her işçinin kafasında bugün, 
«Türkiye'ye döndüğümüz zaman ne yapaca
ğız?» suali çöreklenmektedir. 

Bu ölçüde büyük bir yatırım potansiyeli ve 
ekonomik kalkınma devresine girmeye hazır 
küçük tasarruf vardır. Bu tasarruflardan isti
fade edilmesi lâzımdır. Onların izinli geldik
leri sıralarda hemşehrileri arasında yaptıkları 
konuşmalar da buradaki birtakım küçük ser
maye sahip1 erinin sanayi yatırımına eğilimini 
artırmaktadır. Demek ki, Türkiye nnoral bakım
dan sanayi dönemine bütün hızıyla girecek po
tansiyele sahiptir. Ama bu potansiyeli hareke
te geçirmenin çaresi, onun önüne bürokrasi çar-
kıyla çıkmak değildir; onun önüne, siyasî bir 
örgüt kurup, ekonomiyi devlet güdümüne verici 
modelle çıkmak değildir. Onun hangi eğilim
ler içinde olduğunu iyi tespit etmek lâzımdır. 
Bugüne kadar Almanya'daki işçi vatandaşları
mızın Türkiye'de giriştikleri birtakım ekono
mik teşebbüsler olmuştur ve bu teşebbüslerde 
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vatandaşlarımız daima «ımüteşeibbis idareci» 
denilen bir grupun, teşebbüslerinin içinde bu
lunmasına itina göstermişlerdir. 

Almanya'daki işçi vatandaşlarımız, bugün 
okonıomiık faaliyetin sadece emekle, sermaye'ile 
yüratülmcyeoeği kanaatini, yürütülmeyeceği 
kaidesini öğrenmiştir.. Ama maalesef biziim iş-
başındaki iktidarnınız bu konuda, Almanya'daki 
işçimizin gerisindedir. Teşebbüs nedir, teknolo
ji nedir, sanayi sevk ve idaresi nedir konuların
da yatırım yapma arzusunda'ki vatandaşlarımı
zın gerisinde kalmıştır. 

Aslında iktidarın iddiasını ortaya koyabil
mek için, halk sektörünün iyi işleyeceği yolun
daki iddiasını ispat edebilmek için yapacağı bir 
şey vardır: Kamu İktisadî Teşebbüslerini ran-
taıbl hale getirmek, çalışır hale getirmek ve bü
rokrasiye rağmen ekonomiye birtakım katkılar
da bulunulabileceğini ispat etmek. Aksi halde 
bürokrasinin eline kimse getirip de üç - beş ku
ruşunu, çoluk çocuğunun rızkından biriktirdiği 
parayı yatırmaz. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, bugün içinde bulunduğu
muz şartlar, kaynak problemi kadar istihdam 
prdblciminin de gözönünde tutularak ekonomik 
politikaların tespit edilmesi zorunluğunu orta-

| ya koymaktadır. Türkiye'de her yıl istihdam 
\ açığı büyümektedir. Gizli ve açık işsiz sayısı. 
j nüfusumuzun içinde çalışanlara oranla çok bü-
i yük rakamlar ifade etmektedir. Yurt dışında 
; 1 milyondan fazla vatandaşımız bulunmasına 

rağmen, istihdam açığı her yıl 150 bin civarın
da artarak gitmektedir. Bir de yurt dışındaki 
işçilerimizin dönüş zamanını hesaplayacak olur
sanız, Türkiye'nin, önümüzdeki dönem içerisin
de atacağı her adımı, sosyal patlamalara imkân 
bıraikmayacak-bir şekilde, istihdam sorunla rıyle 
birlikte düşünme mecburiyeti vardır. 

ıŞimdi bu iktidarın getirmeye gayret ettiği, 
daha doğrusu bütçede yansımasını göremediği
miz, ama lafta getirildiği, lafta önerdiği ekono
mik, model, istihdam, imkânlarını da genişletici 
değildir. İşçinin, işçi kesiminin haklarını savu
nacaklarını söylemişlerdir. İşçi kesiminin, hem 
de işverenin Devlet okluğu işyerlerinde yaptığı 
grevin acıklı manzaralarına hepiniz .şahidolu-
yorsunuz. Devlet üretme çiftliklerinde girişilen 
grev hareketinin acıklı sonuçlarını ve manzara
larını görüyorsunuz. 
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Bir taraftan da, işçi arasında ikilik çıkar-
ıııakj bölümlük yapmak istikametinde de ikti
dar yöneticilerinin, Hükümet yetkililerinin fa
aliyetlerine şahidoluyoruz. İstihdam problemle
ri henüz çözümlenmemiş bir memleketin işçi ke
simi arasında da, politik maksatlarla değil, işçi
nin Türk ekonomisine katkısını artırıcı ve yeni 
iş sahaları meydana getirici faaliyetlerini ko
laylaştırmak nıaksadıyle bir Hükümetin bulun
ması lâzımıdır. Halbuki şimdi işçilerimizin, bil
hassa kamın iktisadî teşebbüslerinde vazifeli iş
çilerimizin bir çoklarına, DİSK sendikasının 
çatısı allında toplanma telkinleri yapılmakta
dır. DİSK, bugün için Hükümetin paralelinde, 
gölgesinde bir sarı sendika hüviyetine bürün
müştür ve Çalışma Bakanımız da DİlSK'in bu 
faaliyetlerinin destekçisi durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomik politikanın, 
uzun vadeli hedefleri gözönündc tutulmadan çi
zileni eyeceği yolundaki görüşümüzün izahına 
devanı ediyorum. 

önümüzdeki dönemde Avrupa Ekonomik 
Topluluğu standartlarına sanayiimizin ulaştırıl
ması lâzımıdır. Bu Avrupa Ekonomik Toplulu
ğuna girsek de bir zorunluluktur, Ekonomik 
Topluluğun dışına çıksak da bir zorunluluktur. 
Modern ekonomimizin zorunluluğudur. Yani, 
Türkiye'de bir sanayi tesisi yapılacaksa, bu te
sisin mutlaka bugün teknolojinin ulaştığı sevi
yeye, standarda uygun olarak yapılması lâzım
dır. Cumhuriyet Halk Partisinin önerdiği halk 
sektörü ve yaygın kooperatifçilik ile, standardı 
yüksek olan, kapasitesi büyük olan sanayi tesis
lerine kavuşmak imkânı yoktur. Bunlar, 400 
milyon liralık bir fona umudunu bağlamış bazı 
kooperatiflerin, sağda - solda kuracakları ku
luçka fabrikası, süt fabrikası, yumurta istihsal 
yerinden ileriye gidemez. Halbuki, Türkiye'nin, 
eline geçecek bütün kaynakları, ekonominin bu
lgun icabettirdiği şartlara ve standartlara uy
gun büyük kapasiteli yatırımlara sevk etme 
mecburiyeti vardır. 

Küçük ve cüce sermaye ile, küçük ve cüce te
sisler ile dev adımlarla ilerleyen bir ekonomi 
dünyasının rekabetine dayanmak mümkün değil
dir. -Sevk ve idare yönünden de; Devletin yapa
cağı pazarlama ile, Devletin yürüteceği bir eko
nomik yönetimle milletlerarası pazarda rekabet 
edebilmek şansı yoktur. Tekel İdaresi ortada; 

elindeki milyarlarca liralık ekonomik değere rağ
men, Avrupa'da bir sigarasını vitrinlere köydu-
rabilmekten acizdir. Milletlerarası rekabet bu öl
çüde insafsız bir şart içerisinde cereyan ederken, 
burada milletin birtakım yatırıma yönelmiş kü
çük tasarruflarını cüce işletmelere bağlamak, 
milletlerarası yarışta bize çok şey kaybettirir. 

Sanayileşmemizin kapasitesinin büyük tu
tulması zorunluğu kadar, süratle sanayileşme 
mecburiyetiyle 'de' karsı karşıyayız. Değerli ar
kadaşlarım, hızlı sanayileşme 'her şeyden önce 
hızlı 'bir karar mekanizmasına, sevk ve idare 
mı ek a n k masın a d ayan ı r. 

,1C;50 yılından .beri denediğimiz karma, ikili 
sistem, aradan 24 sene geçtiği halde, henüz 
emekleme devresine gelmiştir, .henüz halka açıl
ma devresine gelmiştir. Hâlâ çıkarının nerede 
okluğunu 'bilmeyen devletçi sol politikayı des
tekleyen bir özel sektör kesimi1, azınlığı da var
dır. 25 yıl geçtiği halde ita kip ettiğimiz nrodel 
bu seviyeye gelebilmiştir. Kendi çıkarının nere
de olduğunu bilmeyen, kendine uzun vade içe
risinde milletin ekonomik değerlerini artırıcı 
bir misyonu kabul edemeyen bir seviye içindo 
kalmıştır. Simidi (bu modeli kaldırıp yerine bir 
kooperatifçilik modelini koyduğunuz zaman, 
en azından ;25 yılını daha ıbu milletin israf et
mek durumuna düşersiniz. Kooperatifçiliğin iyi 
yürüyebileceği sahalar vardır. Demokratik par
ti, kooperatifçiliğin desteklenmem görüşünü 
hor zaman ifade etmiştir. Ama kooperatifle 'bü
yük sanayi kurma imkânı yoktur. Geç eni e ide 
televizyonda yapılan ibir 'açık oturumda Cumlhu-
riyet Halk partisi sözcüsü arkadaşımızın ifade 
ettiği giıbi, 1CÖ bin lira yatıranın da 1 rey hak
kına sahip olacağı, 500 lira yatıranın da il rey 
'hakkına sa'hip olacağı bir şirketle, lıiç .bir za
man ibüyük sanayi yatırımı yapılamaz. Ancak, 
söylediğimi gilbi, yumurta üretim evi veya ot 
kurutma makinesi tesisi kuru'la'bilir. Onun öte
sinde .bir şey yapılamaz. ; 

Üretimi optinıal seviyeye önünüzdeki dö
nemde çıkarmak mecburiyetindeyiz. Milletin!' 
elindeki ekonomik değerleri, sanayileşme şev
kini sağda - solda harcıyarak, 'birtakım poli
tik hesaplar uğruna harcayarak üretimimizi de 
yüksek seviyeye çıkarma imkânı hiç. bir zamanı 
bulunamayacaktır. Nitekim, şimdiden yine 'bir
takım siyasî sebeplere dayanılarak krediler ke-
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ıSİlnıİGıir. Piyasadaki durgunlukla beraber, para 
(sıkıntısı da çekilmektedir. Hükümete sorarsa
nız bu para politikasıyle enflasyon önlenecek
tir. Halbuki, bu para politikası enflasyonu kam
çılamaktadır, .Siyasî 'maksatlarla alman her 
ekonomik karar geri teper ve önlemeye çalıştı
ğınız enflasyonu kamçılar. Bugün içim, Türkiye 
(birkaç yıldan beri bir talep baskısıyle karşı' 
karşıyadır. Bu talep baskısını frene edebilmek, 
fiyat 'artışların önleyebilmek, eflasyonu durdu-
rabilımek, her şeyden önce üretimi .artıiimakla 
mümkündür. Üretimi artırmak için, yatırımlar 
yapılması lazımdır. Ama birtakım tefecilerin 
•eline geçer, iddiasıyle kredileri kesmeye kalıkı-
şumanız, yatırım da yapıllmaz, üretim de olmaz. 
Bugünden iflâs eden üretim (konusunda, üreti-
ımin optimal seviyeye çıkarılması problemi kar
şısında, bugünden iflâs eden Cumhuriye't Halk 
partisi ekonomik politikasının, yarın ne getire
ceği şimdiden ortadadır. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomimiz planlı dö
nemde yapı değişikliği geçirmektedir. Tarıma 
.dayalı 'bir ekonomi olmak yolundan, planlı (bir 
şekilde sanayie doğru kaymaktadır. Ancak, bu 
konuda 'geçmiş dönemde yapılmış nazı hatalar, 
sanayileşmek için tarımı ihmal ederek mümkün 
•olıır gibi, bir hareket noktasından başlanıldığı 
için nıuvaffakiyetsizlikle sonuçlanmıştır. Tarı
mı ihmal etmeden Türkiye'nin 'bir yapı değişik
liğine .geçme mecburiyeti vardır. 

Türk tarımının 'bir ç/ok problemleri' var. 
'Türk tarımının ekonomiye kaynak aktaracak 
seviyeye gelmemesi hallinde Türkiye'nin, sana
yileşmesini sıhhatli 'bir şekilde yürütebilmesi 
imkânı yok. Bunun karşısında da Cıımıhuriyet' 
Halk Paritisinin ekonomik politikası 'maalesef 
memleketin içinde bulunduğu gerçeklerle bağ
daşır olmaiktan uzaktır. Cumhuriyet Hjalk Par
tisinin yönetimi, tarım meselesini sadece bir 
toprak reformu edebiyatı çerçevesinde görmek
tedir., Aslında taran reformunun içinde toprak 
reformu da vardır. Toprak reformunun, yanısı-
ıra tarım reformunun yapılması zorunluğu da 
vardır; ama Cumhuriyet Halk Partisi yıllardan 
/beri bu konunun şampiyonluğunu yaptığı halde 
(meseleyi enine, (boyuna tetkik etmediği için 
ıherzamanki adetleri veçhile lâfla ve sloganla 
meseleleri çözümlemeye kalkıştığı için Urfa'da 
yapılmakta olan uygulama da iflasa doğru git
mektedir. 
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Demokratik Parti toprak reformu ve tarım 
reformu konusunda bıı Mecliste Kanun teklifi 
-getirmek şerefini taşıyan bir gruptur. Cumhuri
yet Halk Partisi 25 'seneden (beri (toprak refor
munun lâfını eder hâlâ jbir Kanun metni halin
de görememâşizdir. Nedir istedikleriı toprak re
formundan? Şimdi .geçen dönelinde oy verme
dikleri (bir Toprak Reformu Kanununun uygu
layıcısı olarak Yüce Meclisin huzunındadırlar, 
kamuoyunun huzurundadırlar. Bu reformun et
raflıca düşünülmeden çıkarılmış olan Kanunda
ki yanlış anlayışı, etraflıca 'düşünülmeden' yü
rütülen uygulamada da devanı ettirecekleri 
anlaşılmaktadır. Neticede 'bunun Türk tarımı
na da, ekonomisine de fayda 'getirmeyecek bir 
sonuca gitmekte olduğnu ifade etmek işitiyorum. 
Aslında Urfa'da yapılmakta olan toprak •refor
mu bizim tasvip etmediğiımiz 'bir Kanunla ya
pılmaktadır; ama tanımın ıgcilişmesi yönünden, 
milletin 'milyonlarca lirasının toprağa ıgemülime-
ımesi için iktidarın bunu tarım reformu tedbir
leriyle- desteklemesi gerektiğini ifade ediyoruz. 

iSulama, Urfa ovasının en büyük problemi
dir. Toprak reformu yapılırken sulama proble
mi de, toprak sahibi olacak çiftçinin kredi ile 
desteklenmesi problemi ele ve modern tarım 
aletleriyle desteklenmesi problemi de birlikte 
düşünülmelidir. Halbuki değerli arkadaşlarım, 
köylünün yanında olduğu iddiası ile işbaşına 
gelen Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı bulgun, 
Türk çiftçisine ilâç dâlhi veremeyecek dunuma 

' 'düşmüştür. Pamukla mücadele ilâçları piyasa
da ateş pabasmadır. Bu günlerde çiftçinin, ihti-

• yacı olan gübre ateş pahasınadır. , 

Değerli arkadaşlarım, bu ölçüde teferruatta 
ıgitmeye tahmin ediyorum vaktim müsait değil, 
ancak ekoncınimizin genel hedefleri nelerdir 
konusundaki izahatlarımız, gerektirdiği ölçüde 
başka sahalara da çıkıyorum'.. Şimdi izahatımı
za kaldığımız noktadan devam edelim1., 

Türkiye'nin önümüzdeik döncmdeıki prob-
lerinden birisi de bölgelerarası dengelerin sağ
lanmasıdır. Bölgeler arasındaki kalkınma den
gesini kuı aımadığımuz takdirde, Türkjiye'de 
sosyal adaletten bahsetmek mümkün olmaya
caktır. Sosyal huzurdan (bahsetmek mümkün ol
mayacaktır. Demokraltlk Parti Kars'dan Edir
ne'ye kadar bütün vatan sathının miCilî ekono
minin icap ettirdiği ölçüde ekonomik gelişme-

006 — 



M. Mcc&i B : 90 

nin. nimetlerinden istifade etmesini istemekte
dir.. Bir bölgemiz büyük ölçüde gelişirken, di
ğer bölgemizde ..gelişme olmazsa bu srhlıatli bir 
büyüme olmaz, kanserli îbir büyüme olur; Mem
leketin içinde ur 'haline gelebilir. Bu Sbakıuı-
dan bülgeler arası dengenin sağlanması 1 azlin
dir. Belgeler arası dengeyi, Cumhuriyet Halk 
Partisinin önerdiği ekonomik politika sağlaya
mayacaktır. Ne diyor Cumhuılye'UHalk Parti
si? «Her [bölgenin, vatandaşı bizim burada büt
çeye koyduğumuz 400 milyonluk halk tasarruf
larını yatırımlara sevk etme fonu ile harekete 
geçecek. Kendi memleketlerinde bir fabrika 
yapacaklar..»' Kim yapacak? Bitlis'im, Siirt'in, 
Hakkâri'nin insanları sizin 400 'milyonunuzdan 
4 milyonluk pay alabiliri erse onunla kendi 
memleketlerinde (sanayi kuracaklar. Bu müm
kün değildir. 

Aziz arkadaşlarım, bölgeleı arası dengesiz
liği kaldırabilmek için mutlaka daha büyük 
kapasitede sanayinin ele alınması ve ibir tesis 
kurulunken (bu tesisin orada sanayinin çekir
değini teşkil edecek kapasitede göz önünde 
tutulması lâzımdır. Halk sektörü 'dediğiniz koo
peratif sistemi ile böylesine büyük ibir 'teşebbü
sü gerçekleştirmek imkânı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktada şunu da 
ifade edelim ki, biz kooperatiflerin desteklen
mesi fikrinin yanındayız; ama kooperatiflerin 
faydalı olabileceği alanlarda tutulması, sanayi, 
büyük sanayi alanına kaydırılmaması gerektiği
ni ifade ediyoruz. Biz kooperatiflerin, halk ta
sarrufunun yanındayız; ama halk sektörü adı 
ile bir edebiyat çıkarılıp toplumu sınıflaşmaya 
Igötüreeek politikanın karşısındayız. 

Bir memlekette yatırımlar desteklenecekse, 
bu yatırım özel sektörün de olsa, sizin halk 
sektörü adını koyduğunuz kooperatifin yatırımı 
da olsa aynı ölçü içerisinde desteklenmesi lâ
zımdır. Sadece adı kooperatiftir diye, sadece 
.adı halk sektörüdür diye bir müessese bir ya
tırım desteklenmez. Bu kayırma olur. Sektör 
kayırması olur. Sınıf kayırması olur. Aslında 
»geri kalmış, kalkınmasını tamamlayamamış 
bugünkü ekonomik gelişmenin gerisinde bulu
nan bölgelerde yapılacak yatırımları destekler
siniz, bu yatırımı özel sektör yapabilir, koope
ratifler yapabilir; ama yatırımın niteliğini des-
lektemek lâzımdır. 
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Türkiye planlı bir şekilde kalkman mem
lekettir. Plan hedeflerine göre bir yatırımı kim 
yaparsa devlet onun yanında yer almalıdır. Yok
sa, benim kendi partime mensup, benim düşjüıı-
ce'lcrimi benimsemiş bir sektör icat edeyim, dev
letin imkânlarını o sektörün lehine sefeılber ede
yim derseniz, kalkınmayı bugün olduğu nokta
dan çok daha geriye götürmenin vebalini yükle
nirisiniz. 

Değerli arkadaşlarım, aslında Türkiye'de 
devletin dalha fazla ekonomik yük almaması 
mecburiyeti vardır. Sanayi toplumu haline ge
liyoruz. Avrupa Ekonomik Topluluğuna geçiş 
hazırlıkları yapıyoruz. Bu toplumda devletin 
bir çok yükü olacaktır sırtında. Eğitim proble
mi okicaktır, şehirleşmenin, henüz Türkiye'de 
fikri gelmemiş olan şehirleşmenin getireceği 
problemler olacaktır. Sağlık yapılarımın tesis 
edilmeisi problemleri olacaktır. Altyapının bu
günkü düzeyden yükseltilmesi problemi olacak
tır ve güvenlik problemi olacaktır. Bütün bu 
problemlerle uğraşması gereken devleti siz yu
murta üretimi için, ot kurutma makinalam için, 
birtakım sektörler düzenlemek gibi yüklerin al
tına sokarsanız, devlet asıl kendi yapması lâ
fzım gelen işleri, asıl kendi ifa etmesi gereken 
fonksiyonlarını ifadan âciz duruma, düşebilir. 

ıSaym milletvekilleri; ifade ettiğimiz bu hu
suslarla Cumhuriyet Halk Partisinin Politika
sının >çağ dışı bir 'ekonomik politika olduğu, 
açığa çıkmaktadır. Bize, «Fikir hürriyeti iste-
miyoısunuz» diye miting nütkuyle saldıraca
ğınıza, bize «Komünistleri affetmediniz» diye, 
miting meydanlarındaki üslupla saldıracağınıza; 
şu koyduğumuz problemler ışığında Bütçenizin 
müdafaasını yapın. 

[Biraz sonra, fikir hürriyetini kim istiyor, 
kim istemiyor; hürriyetten, fikirden inançtan 
kim yanadır, kim onun karşısındadır? O nokta
lara da .geleceğim. Ancak, Demokratik Parti 
Grupu atlına ortaya koyduğumuz mâruzâtla açı
ğa çıkmaktadır ki; Cumhuriyet Halk Partisinin 
politikası gerçekten çağın gerisinde kalmıştır. 
Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi slogancıdır, 
slogancı.. (C. II. P. sıralarından gülüşmeler, 
alkışlar; D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Sadece lâfla memlekieti idareye kalkış
maktadır, lâfla. Zaten her devirde Cumhuriyet 
Halk Partisi çağın icabettirdiği anlayışın geri-
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•sinde kalmıştır. (C. H. P. sıralarından gülüş
meler, «İBrarvio» sesleri, alkışlar). 

Cumhuriyet Halk Partisi. 
HASAN CEBIT (Adana) — Devrimciliği 

kabul etmiyorsunuz. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Si
zin devrimciliğinizi kabul etmiyorum tabi. Si
zin devrimciliğiniz «Klancıbk» a gidiyor. Tari
hin derinliklerinde kaldığı için kabul etmiyo-
yoruz. 

Aziz arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
Türkiye'deki bir milletin derinliğinden kopmuş 
kadronun görüşlerini yansıtmaktadır. Her de
virde böyle olmuştur. Batının, batılılaşmanın 
medrese, kilise, münakaşalarından çıkıp; haya
tın içine girmek anlamına geldiği bir devirde, 
Tanzimat Devrinde; Cumhuriyet Halk Partisi
nin kökenini teşkil eden, yıllarca müdafaasını 
Tarih kitaplarında yaptığı ve bizlere «Kahra
man» diye okuttuğu insanlar; o devirde batılı
laşmayı, bir başkasını taklit olarak anlamışlar
dır. Halbuki batılılaşma kendine ve hayata dön
mekti, araştırma yapmaktı, deney yapmaktı ve 
deney yaparak birşeyleri bulmaktı; yerli tek
nolojiyi geliştirmekti. Batı Toplumu böyle kal
kmıyordu. Ama Tanzimatta, Cumhuriyet Halk 
Partisinin bize yıllarca kitaplarda okuttuğu ze
vat batılılaşmayı, «Batı bulsun, araştırsın. Biz 
kopyasını yapalım» şeklinde anladı. Arkasın
dan «Jön - Türk» anlayışına geçti. Arkasından 
946 dan .950 den sonraki dönemde, yine halkın 
gerisinde ve yine çağın gerisinde kaldı. O gün 
için, memlekette süratli yatırım yapılması lâ
zım Ikea, «Taşa kayaya neye para yatırıyorsu-
nuz? Bu çimentoyu nerede kullanacağız» diyor
lardı. Şeker fabrikası yapıldığı zaman, «Bu ka
dar sökeri kime yedireceğiz» diyorlardı. Baraj 
yaj&MUg'i zaman, «Bu elektiriği toprağa mı gö
meceksiniz?» diyorlardı. Cumhuriyet Halk Par
tisi 1950 - 1960 yılları arasında da çağın geri
sinde. idi. Şimdi diyeceksiniz ki ; «O eski Cum
huriyet Halk Partisi idi. Biz Yeni Cumhuriyet 
Halk Partisiyiz» 

M. RAUF KANDEMİR (Ankara) — Öyle 
öyle. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Pe
ki, isminizi her yeni dediğinizde, yanılgılarını
zın hepsini unutup, geçecek miyiz? 5 yıl sonra, 
kendinize «Yeni yeni Cumhuriyet Halk Partisi» 

mi diyeceksiniz? Yanlış yolda olduğunuz bu
günden belli, onu söylüyoruz. 5 yıl sonra gali
ba «yeni yeni» yapacaksınız. 

Aziz arkadaşlarım; şu Af Kanunu konusu, 
Türkiye'nin bir hükümet bunalımı ile karşı kar
şıya gelmesi sonucunu doğurdu. Biraz önce de, 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Sözcüsü 
arkadaşımızın ifade ettiği gibi öyle bir durum 
ki; «Aman, Hükümet düşmesin, diye muhalefet 
bile omuz veriyormuş» Demek ki, muhalefetin, 
Sayın DemirePin desteğine dahi muhtaç olacak 
hale geldi Hükümet. O ölçüde bir zaıf içine düş
tü. Hangi kanun dolayısıyle? Af Kanunu dola-
yısiyle. Ne olmuş? Af Kanununun 5 nci madde
si, Meclis kararına iktiran etmemiş. Peki, 5 nci 
maddede ne vardı? Türk Ceza Kanununun 141 
ve 142 nci maddesi sanık ve mahkûmlarının Af
fın kapsamına alınması vardı, bunlar istisna 
olarak tutuldu. 

Aslında bu hususta, Cumhuriyet Halk Parti
sinin Sayın Genel Başkanı Bülent Eeevit ve 48 
arkadaşının Meclis Başkanlığına sundukları 
bir Kanun teklifi vardır. Bu kanun teklifinde 
Sayın Eeevit ve arkadaşları; 141 ve 142 nci 
maddeleri af kapsamına kendileri almamışlar
dır. Gerekçesinde de yazmışlardır. Gerekçede 
diyorlar ki; 

«Ancak son yıllarda Devlet bütünlüğüne ve 
hür demokratik rejime karşı işlenmiş bulunan 
ve silâhlı şiddet eylemi niteliği taşıyan suçla-
ların, toplumdaki olumsuz etkileri henüz ta
mamen ortadan kalkmamış olduğundan; bu suç
lularla ilgili eczalar konusunda istisnai hüküm
ler getirilmesi uygun görülmüştür. Hazırladığı
mız kanun teklifine göre, bu gibi cezalar 10 yıl
lık indirimden yararlanamayacaktır.» diye bir 
bölümüne, bizim 141. ve 142 nci maddeleri red
dederken, ortaya koyduğumuz gerekçenin bir 
bölümüne katılmışlardır. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 
sözcüsü çıkıyor. Sanki, bu gerekçeyi imzalayıp, 
Meclise takdim eden Sayın Eeevit değilmiş gibi, 
«141, 142 nci maddeler ve şiddet eylemleri me
selesini ortaya koymanın memleket severlikle il
gisi yoktur,» manâsına gelen sözler söylüyor. 
Yani, muhalefet komünistlerin affının karşısı
na çıkarken iktidar gruplarından bazı arka
daşlarımız komünistlerin affının (karşısın'i 
çıkaıken; başka maksatlar taşıyorlarmış, 
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memlekete böylesine bir affın zarar vereceğini 
hesap etmiyorlarmış gibi sözler sarfediyirlar. 
Ama Sayın Genel Başkanlarının Meclis Başkan
lığına verdiği gerekçe, Sayın Uğur'un yanında 
değil, bizim yanımızdadır. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi bir yeni oyun 
hazırlanmaktadır. Bu oyun, Türkiye'de millet 
iradesi ve Meclis iradesine karşı girişilmiş olan, 
demokratik bir maske altında girişilmiş olan 
kuşatma hareketidir. Bu Meclis, 141 ve 142 nci 
madde sanıklarını affetmemiştir. Ne yapmak la
zım? Meclisin bu iradesinin karşısına çıkmak lâ
zım. Ne ile? Fikir ve İnanç özgürlüğü Kanunu 
adında bir kanun hazırlayıp, 141 ve 142 nci 
maddeyi değiştirmek ve şu anda hapisanede 
yatanların cezalandırılmasında mesnet teşkil 
eden hususları kaldırıp, onları salıvermek. Mec
lise karşı bir hile yapılacak. Millet iradesi arka
dan kuşatılacak. Çıkarılacak bir kanunla, mec
lisin daha bir hafta, 10 gün önce kabul etmedi
ği bir husus, o Meclise kabul ettirilecek. Şimdi 
Hükümet bu gayretin içindedir. Ama bu gayret 
beyhudedir. Millet iradesiyle oyun oynanmaz. 
Millet iradesinin ne kuşatma hareketlerinde, ne 
de karşısına dikilme hareketlerinde bir pervası 
olmaz. Bu gayretler beyhudedir. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye'de demokra
tik hak ve hürriyetleri savunan bir partiyiz. 
Hepinizden daha fazla demokratik hak ve hür
riyetlerin savunucusu olduğumuzu partimizin 
gencecik tarihi göstermektedir. Bu konuda Mec
lis çatısı altında Demokratik Partiyle yarışacak 
bir parti yoktur. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Hürriyetleri, demokratik nizamı, Ana
yasayı savunmak konusunda hiçbir parti Demok
ratik Partiyle yanşamaz. (D. P. sıralarından 
alkışlar) şimdi Demokratik Partinin karşısına 
geçip siz fikir özgürlüğü istemiyorsunuz de
mek, bir kere geçmişte cereyan eden hadiseleri 
hatırlamamak, geçmişte cereyan eden hadisele
ri milletin unuttuğunu zannetmektir. 

Değerli arkadaşlarım, biz hak ve hürriyet
lerin savunucusu olduğumuz içindir ki, Devle
tin himayesinde sokaktaki birtakım insanların 
hak ve hürriyetleri çiğnemesinin karşısında mü
cadele veriyoruz. Siz kanun getireceksiniz, so
kaktaki birtakım insanlara hak ve hürriyetleri 
yeniden çiğneme fırsatı hazırlayacaksınız; on
dan sonra da bmıun adına özgürlükçülük diye
ceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de millet her 
türlü hak ve hürriyete lâyıktır. Türki Milleti 
gerçekten her devirde Cumhuriyet Halk Parti
sinin gerisinde kaldığı ölçüde demokratik an
layışa sahiptir. Devlet tecrübesine sahiptir. Türk 
Milletinin bugüne kadar hiçbir hürriyeti suiis
timal ettiği görülmemiştir. Hürriyetlerin en 
geniş kapsamlısını Türk Milletine vermek lâ
zımdır. Demokratik ölçüler içerisinde hürriyet
lerden hiç, birisini aziz milletimizin bugüne ka
dar suiistimal ettiği, kötüye kullandığı görül
memiştir; ama Cumhuriyet Halk Partisinin ka
natları altındaki bir grup millete tanınan hür-
hürriyetleri, hürriyetleri imha için kullanmış
tır, bugün de kullanma teşebbüsündedir. (D. P. 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar.) 

VAHİT ÇALIN (İstanbul) — El öpmeye, 
haydi el öpmeye.. 

BAŞKAN — Sayın Çalın.. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — El öpmek 

de bir terbiye meselesidir, bu terbiyeye erişmek 
lâzımdır. 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Başka serma
ye bul. (C. II. P. sıralarından gürültüler) 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Serma
yeni yenile, sermaye bul. 

BAŞKAN — Sayın Üretmen.. Sayın Üret
men rica ediyorum efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım benim sermayem Cumhuri
yet Halk Partisi Hükümetinin bütçesini müza
kere ettiğimiz bir yerde, Cumhuriyet Halk Par
tisinin, grup sözcüsü kalkıp da hürriyetlerin, fik
rin, demokrasinin bu Meclisteki rakipsiz sa

vunucusu partiye hürriyet düşmanı sıfatını ya
kıştı rsa elbette bu olur, sermayem bu olur. 

Arkadaşlar, «Anayasa yozlaştırıldı, diyenler 
de var Cumhuriyet Halk Partisinin içinde. (C. 
H. P. sıralarından «Doğru» sesleri) Doğru mu?. 
Doğru mu? Anayasa yozlaştırıldıysa, değişen 
Anayasa maddelerinin hepsinde başta Sayın Ge
nel Başkanınız olmak üzere g'eçen devre bu sı
ralarda oturmuş arkadaşlarınızın oyları var. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Demokratik Partinin 5 maddede oyu yoktur, 
karşı çıkmışızdır; başta 38 nci madde olmak 
üzere ve birtakım baskılarla getirdiği için, As
kerî Danıştay kurulması vesaire gibi maddelere 
karşı çıkmışızdır. Sizler hep oy verdiniz; ama 
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milletin karşısına geçip orada Demokratik Par
ti Anayasayı değiştirenlerin arasında, bulundu, 
Anayasayı yozlaştırdı, bunlar hürriyetleri kıs
mak istiyor dediniz. Şimdi seçim meydanların
da o fırsatı buldunuz; ama Meclis kürsüsünde 
size o fırsatı vermeyiz, burada söyleriz. (D. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu kürsüde Sayın Bcevit.. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Koç'un emriyle , 
mi hareket ediyorsun? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bu 
kürsüde Sayın Ecevit.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin değerli ar
kadaşlarım, müdahale etmeyin hatip fikrini söy
lüyor. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Anayasa Mahkemesinin yetkileri kısıtlandı bu
yurmuşlardı bir tarihte. Hemen gittik Meclis 
kütüphanesine baktık, meğer 147 nci madde de
ğişikliğinde Sayın Ecevit'in de oyu var. Her 
meseleye burada oy vereceksiniz, sonra karşısı
na geçeceksiniz. Bu siyasî münakaşayı nasıl ya
pacaksınız? Her attığımız yumruk yumuşak ka
rınlara gelirse, gerçekten muhalefet yapmakta 
güçlük çekeriz muhterem arkadaşlarım. Biraz 
fikrinize sahip çıkın, verdiğiniz oya sahip çıkın, 
partiler üstü Hükümetteki iştirakinize sahip çı
kın, bütçenize sahip çıkın (D. P. sıralarından al
kışlar) 

Aslında bu Mecliste fikir sahibi kim, fikir
siz kim şu bütçe müzakereleri herkese epeyce 
fikir verdi. İktidar partisinin fikir olarak orta
ya koyduğu, özgürlük olarak ortaya koyduğu 
bir muhalefet liderine kaba kuvvetle saldırmak
tı, onu da gördük.. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Geçen 
sene Komisyonda bir Adalet Partiliyi öldürü
yordunuz. 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Sen bardak 
attın, ne çaibuk unuttun. 

VAHİT ÇALIN (Istaıibul). — Bugün de 
kürsüye yürüdünüz. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)—İkti
dar partisinin... (O. II. P. sıralarından gürültüler) 
bir başka kanadı da kalktı buradan fikir münaka
şasının, yapılacağı kürsüden cefke.it . soyunmalı 
numaralar yaptı, çıkarın ceketleri falan diye 
numara yaptı. İşte fikirleriniz bu. (C. H. P. 
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sıralarından gürültüler-, D, P.-şıralarından- al
kışlar,)" ' •' Y Y . .'..' '• . ' 

VAHİT CALİN (İstanbul) — Fikirlerimiz 
gel e e erk, göreceksin. 

BAŞKAN — Sayın Çalın, rica ediyorum. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 

Bekliyorum, be »ki iyonum, gelecek fikri; a>ma 
«onduğum EDrularım cevaibmı da bekliyorum, 
ciddiyetle. Zahiri a ıüa bunlar... 

Değerli arkadaşlarım, aslında Af Kanunu 
ile koruınıaik istediklerinizin ve şimdi dolam
baçlı yoldan affetmek için Hükümetin kade
rini bağladığınız insanların bir marifeti dün 
yeni ortaya çılk/tltı. Hükümetin /kaderini bağla
dığınız kusanların marifeti ortaya çıktı. El - Pe-
tilhUen geldiler güpegündüz Ankara'nın en ka-
laıbabik caddesinde banka soydular, yenid'en 
IbarJka soydular. Şimdi herhalde Saym Başba
kanın ifade ettiği salbırı taşan ilericilerden bi
risi olacak ibu barnika soygununu, düzenleyen... 
(A. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Sayın Barbakan Af Kanunu böyle, çıktı, 
antik ben onlara salbır tavsiye edemem, asa
yişi sağlamakta güçlük çekerim diyordu. He
lmen bugünden başladı. Saibrı taşanlar birer 
ikişer ortaya çıkıyor, bankalara saldırıyorlar. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Değerli arkadaş-
larum, Cumihuriyet Halk Partisi Hükümetinin 
cıcık öğündüğü köycülük politikası hususunda 
ila görüşlerimizi ifade edelim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Ege Bölgesine 
gitmiştir, davullu - zurnalı tütün piyasaları 
aeımıştır. Cumlhuriyelt Halk Partisi çok öğü-
nerclk bir buğday piyaısaisı açımıştır, buğday, ta-
'ban fiyatı vermiştir. Aslında tütün, politikanız 
ımilütlerarası konjonktürün _ Türk üreticisin o 
verdiği primin çok altında bir miktarda kal
mıştır. Ege'de 2,5 lira verdiniz tütün üretiei-
ısin'e, Karadeniz'e geçip dünya piyasasındaki 
durumıu öğrendikten sıonra 35 liraya çıkardı
nız. Aslında tütün 43. lira, (C. H. P. sıraların
dan «O başka tütün» sesleri.) Başka tütün... 
Karadeniz tütünüyle Ege tütünü ba:-ka tütün
dür; ama hiçbir zaman Ege tütünüyle Kara
deniz tütünü arasında 10 liralık fark olma mis
tir, hesa<p yan'lışlığınnzdan olmuştur. Eg-eli tü
tüncünün yarım milyar lirasını Tekelin küflü 
kasalarına aktardınız. Politikamız bu. 
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Buğday fiyatı verdiniz. Buğday fiyatınız... 
(C. H. P. sıralarımda/n gürültüler.) Değerli ar-
ıkaJdaışlarıim, buğday fiyatınız bugünkü piyasa 
rayicinin alltftıdadır. Neresi destekleme bunun. 

OSMAN ÇITIRM (Adana) — Ne kadar 
Öteikuaıuz var? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Bugün 280 kuruş buğday, fiilî piyasadaki du
rum budur. (C. II. P. sıralarından gürültüler.) 
Bu dunumda... 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Ne kadar 
stolkun var, onu söyle. (C. H. P. sıralarından 
«tfStloktan bahset» sesleri.) 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
ıSihaku sizin hükümetleriniz yapaealktı, şu par-
tilerüritü reformcu hükümetler; io ıbizdım vazife
liniz değil, sizin hükümetlerinizdi. (O H. P. 
ısıralarından «Bilziım Hükümetlimiz değildi» 
isesleri) Evet, evet eski arkadaşlarınız söylesin 
size. (D. P. sıralarından «Reddi miras» ses-
ıleri.) Reddi miras; bu politikanın da reddi 
ımirası yaikmdır. Ben «onu söylüyorum zaten, 
yanlış yoldasınız bunu da reddedensiniz, alıştı
nız bir kere. Alıştınız îbir kere reddi mirasa, 
!bu da yaikmdır. 

Değerli arkadaşlarım, buğday fiyatının rea-
ılist tayin Gidilmemesi selb'ebiyle bu sene buğda-
yın 5 liraya kadar yükseleceğini tahmin et-
ımeik kellıanet olmayacaktır. Realist bir fiyat 
veremediniz için Çukurova'da Ofis buğday 
alımına gireni eımelktedir. Buğdayı alamıyor... 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Yalan 
•söylüyorsun, ben Çukurovalıyım. 

HASAN KORKMAZCAN (Devalmla) — Bir 
dalıa git bakalım. 

(BAŞKAN — Sayın Çıtırik, istirham ediyo
rum. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Türkiye ̂ de Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene en 
düşük alımı yapacaiktır. Tüccardan, buğday 
çiftçisini destekleyecek, piyasaya girecek, re-
İtafoet edecek tüccardan ikrediyi kestiğiniz 
halde yine de Ofis yetendi buğdayı almaya-
caiktır, 

İKADIR ÖZPAK (Uşak) — Koçtan 
Eczacılbaşı'dan mı aldın suvunuculuğu? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
B'en hdrtaikım ikişilerin suvunueuluğunu yapmı
yorum burada. Ben birtakım karanlık kadro-
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larm da karşısındayım, 'birtakım hesaplaTin da 
•karşısındayım. Buralda milletin hakikimi mü
dafaa ediyorum. Milertjten aldığ:ım yetki ile 
•konuşuyorum, milletin haklarını savumuyj-
ruim. 

BAŞKAN — Sayını Koıhmazcan süreniz 
(bitmek üzeredir. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Sayın . Başkanım, dış politika konusunda 
(önemli gelişmelere değmimelk istiyordum, ama 
arkadaşlarımız fırsat vcıimediler, onlar kaldı. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim, dört daki
kanız var; 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Döıt dakikalm mı var efenldiım ? 

BAŞKAN — Evet efenldim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 

Eğitilin ve gençlik konusunda görüşecetkleri-
•ıniz vardı. Şim'di kısaca önemli gördüğüm bazı 
noktalara değineceğim. 

(Muhteremi ankadaşlarım, millî eğitim poli
tikası maalesef Cumhuriyet Halfa: Partisinin 
her alanda görülen 'bir (kadronun Hükümeti 
olmak anlayışının izlerini taşımaktadır. Mille
t in Türkiye Cumhuriyetinin Hükümeti gibi 
değil; belli bir kadronun eğilimlerine göre 
'karar veren bir Hükümet hüviyetini Cumhu
riyet Halk Partisinin her icraatında görmekte
yiz. işçi kesiminde yaptığı icraatta görmclk-
teyiz, çiftçi arasında yaptığı icraatta görmdk-
teyiz. Biz buna partizanlıık demiyoruz, parti
zanlık kelimesi az gelir; kadnooul.uk yapmak
tadır, Cumhuriyet Halk Partisi. Bir Örneğini 
simidi ortaya kayacağım. Qo)k daha başka ör
nekleri koyabilirdik, ama valktimiz yclk. 

Millî Eğitim Balkanı Sayın Mustafa Üstün-
dağ 11 Nisan 1974 tarihinde İsparta Şehit Ali 
İhsan Kalmaz Lisesi Müdürüne takdirname 
veriyor, teşikefkür ediyor, başarılarının deva
mını deliyor ve şöylesine ('takdirnaımeyi sayın 
üyelere göstererek) süslü olaraık hazırlanlmış 
'bir vesikayı çerçeveletip evine asısın diy e gön
deriyor. Ama buigün takdirname verilen lise 
ımüdürü, 12 yıllık idareci almasına rağmen 
Siirt'in Koakuk ilçesine öğretmen olarak sürül
müş bulunmaktadır. 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — Orası mem
leket değil mi? Orası valtan değil mi? 
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... HASAN- KORKBIAZCAN . (Devamla) — 
.Memlefcet tabiî, tabiî., öğrenmen olarak gön-
Iderilmiştıir, ama 141 ve 142 nci .maddeden mah-
(kelmede daha hesabını vermemiş olanlar, en 
(mutena yerlere geıtiriliıyor. Memleket değil mi, 
hapishane de memleket! Oraya getirmişlerdir. 
(C. II. P. sıralarından gürültüler.) Size şunu 
[söylemek istiyorum, başarıısmı bir halita evvel 
'oa'taya kolduğunuz bir kimseyi, bir öğretim eni 
(ders yılı sona ermeden oradan alamazsınız. Bu
nun altımda yatan gerçelk sebep, bu öğret-
ımenin Şarkta hizimet görüp görmemesi sebebi 
ıdeğiıldir. Bu düpedüz onum inancından dolayı 
'uygulanmuş, haksız, mcisneıtisiz /kadrocu bir ce-. 
zadır. Tülkürdüğıünü Hüikümet bu kadar kısa 
izamanLla yalamamalıdır. 

İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Tü
kürüğü ancak sen yalarsın. 

HASAN KORMAZCAN (Devamla) — Şim
di aziz arkadaşlarım, üniversite mevzuundaki 
vaatlerinizin de boş olduğu ortaya çıktı. 
170 000... Kendi beyanınızla üniversiteye mü
racaatlardan 45 OOO'ini karşılayamıyorsunuz, 
gece öğretimi yapacaksınız, ne yapsanız bu 
kadroyu üniversite çatısı altına almak imkânın
dan mahrum bulunuyorsunuz. Bu hesabı önce
den yapmak lâzımdı. 

Şimdi üniversiteleri daha fazla zorlamanın 
da gereği yoktur. Bu konu üzerinde etraflıca 
çözüm yolunu her zaman söylediğimiz gibi, her 
konuda bir hususu ortaya koymuşsak çözüm yo
lunu arkasından koyarız Demokratik Parti ola
rak; onu da söyleyecek 'idim ama vaktimiz kal
mamış bulunuyor. 

BAŞKAN — Doldu Sayın Korkmazean. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Yüz-
bin öğrenci girecek, siz de bu söylediklerinizden 
utanacaksınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa
yın Başkanım müsaade ©derseniz konuşmalarını 
yarıda kalmış olmakla beraber, Demokratik Par
tiye, Millî Selâmet Partisi Grupu adına konuşan 
arkadaşımın bazı sataşmaları vaki .olmuştu. Onla
rı fconu§nıa süremin dışında cevaplandırayım. Bu 
hususta sayın Adalet Partisine karşı hakşinas bir 

uygulamada bulundunuz, aynı müsamahayı, aynı 
hakşinaslığı bize 'karşı da 'göstereceğinizi ümide-
diyorum. 

BAŞKAN — ıSayın Korkmazean, elbette bu 
şekilde bir talebiniz olsa idi, sizin ki de İçtüzük 
ölçüleri içerisinde karşılanırdı. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Bu talep 
değil mi"? 

BAŞKAN" — Buyurun Saym Değer, bir şey 
n ı i söylüyorsunuz ! 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Bu talep 
değil mi Sayın Başkan, şimdi kürsüde bulunu
yor? 

( BAŞKAN — Bunların hepsinin usulü var 
Sayın Değer. 

Bu talepte bulunmadınız, konuşma süreniz 
bitti .Sayın' Korkmazean, istirham ediyorum, lüt
fedin konuşmanızı bağlayın. 

HASAN KORKMAZOAN (Devamla) — Bi
lâhare dikkate alacak mısınız efendim talebimizi! 

BAŞKAN — Böyle bir pazarlık yok Sayın 
Korkmazean. İstirham ediyorum, lütfen bitirin 
efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devanda) — Sa
yın Başkan, değerli (milletvekilleri; 

Ortaya koyduğumuz görüşler karşısında 
Cumhuriyet Halk Partisi, Millî Selâmet Partisi 
Koalisyonun bütçesine Demokratik Partinin kır
mızı oy vereceğini ifade etmiş oluyoruz. Görüşle
rimizin hiçbir suretle birtakım parti 'gruplarını ve 
Hükümet mensuplarının öfkelendirmek gayesi 
ile alâkası yoktur. Bütün bunların dikkate alın
ması, üzerinde düşünülmesi' gerekli eleştiriler ola
rak iyi niyetle ifade ettik. 'Sayın Hükümetin de 
aynı iyi niyetler içerisinde görüşlerimizi 
değerlendirmesi ye memleket için yol yakın iken 
yanlış yerlerde çözüm yolu aramaktan vazgeçme
si temennisi ile Yüksek Meclisi saygılarımla se
lâmlıyorum. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kork
mazean. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe üzerinde grup
lar adına yapılan son konuşmalar bitmiş bulun
maktadır. 
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Çalışma süremiz sona ermek üzere, Sayın 
Barbakan söz istediler. Sayın Başbakanın konuş
masını ıbölmemek üzere 15 dakika aradan sonra, 
oylamaların ve müzakerelerin sonuna kadar cel
senin uzatılması 'hususunu Yüce Heyetin ovları-

mza arz ediyorum. Kabul edenler.,. Etmeyenler... 
Kalhul edilmiştir, 

15 dakika sonra toplanılmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

(Kapanma Saati : 19,20) 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma öaıaıtii! : 19,35 v 

BAŞKAN : B^ik&nvtdkll Metadıulı Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : MeMİ] Kedkütn (Kastamonu), Tufan.Doğam. AvşargOl (Kayseri) 

(BAŞKAN — Millet Meclisinin 90 ncı Birle
şiminin Üçüncü oturumunu açıyorum. 

Bütçe müzakerelerine devam ediyoruz. Hükü
met; ve Komisyon yerlerini almışlardır. 

Buyurun Saym Korkmazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, biraz önce kürsüdeyken arz etmiş
tim. Bütçenin tümü üzerinde konuşmasında 
Millî Selâmet Partisi Grupu Sözcüsü, Saym Ce
lâl Bayar'la Demokratik Partinin münasebetleri 
(konusunda, Grupumuzu küçültücü bir ifadede 
bulunmuştur. Bu bakımdan, sataşma vaki ol
muştur., Bu konuda ve buna münhasır olmak 
üzere söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, takdir buyurursu
nuz ki zaman geçti. Bu arada bu konudaki za
bıtları getirtip gereğini yapacağım Sayın Kork-
maizcan. 

Değerli arkadaşlarım, Saym Başbakan söz 
istemiş bulunmaktadırlar. 

.Saym Başbakan Bülent Ecevit, buyurun 
efendim. (C. H. P. sıralarından ayakta sürekli 
ve şiddetli alkışlar, «Bravo» sesleri) 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zongul
dak) — Saym Başkan değerli milletvekilleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi son dört ay 
içinde ;iıki kez bütçe görüşmelerinin, çalışmaları
nın yorucu ve ağır yükünü taşımış bulunuyor. 
Sıkışık bir zamanda iki bütçenin zamanında çık
ması için gerek iktidardaki, gerek muhalefette
ki partilerin elbirliği ile göstermiş oldukları ça

baya Hükümet olarak sözlerime başlarken şük
ranlarımı sunmak isterim, 

Değerli arkadaşlarım, bu dört ay Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi için bütçe çalış-
•malarıyle çok yüklü bir dönem alarak geçtiği 
gibi zor bir dönemde.işbaşına gelen Hükümet de 
ilk ayların pekçok kendisini bekliyen görevleri
nin yığılmış olmasına rağmen bu dört ayın bü
yük bir bölümünü bütçe çalışmalarına ayırmak. 
ve daha icraatının başındayken ve henüz kendi 
bütçesine kavuşamamışken hesap vermek duru
munda kalmıştır. Dolayısiyle daha. çok geçmişte 
kalan dönemin, geçmişten devraldığımız sıkın
tıların hesabını da bu arada vermek zorunda 
kaldık. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet göreve baş
ladığı vakit yalnız ülkemizde değil, bütün dün
yada koşullar, hemen bütün dünya ülkeılerinin 
hükümetleri için son derecede ağırlaşmıştı ve 
bu koşullar altında işbaşına gelen C. H. P. -
M. S. P. Koalisyon Hükümeti daha ilk günler
den itibaren çetin, zor kararlar almak zorun
da kaldı. Üstelik henüz memlekette Anayasa 
doğrultusunda kendi istediği e&onomik ve sosyal 
düzeni de getirme vaktini btalamaımış olduğu 
için devraldığı, işbaşına geldiği bu zor koşullar 
altında kendi programına, felsefesine bâzı ba
kımlardan aykırı düşen bir düzen içinde o dü^ 
zenin kuralları içinde, bâzı önemli tedbirleri al
mak zorunda kalmıştır. 

Hükümetin işbaşına geldiği dönem bütün 
dünva ekonomisinde büyük sarsıntıların ve de-
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ğişiklikleriin yer aldığı bir dönemdir. Ayrıca, 
geride bıraktığımız ara rejimin hatta ondan 
biraz daha önceye giderek 1970 devalüasyonu 
sonrası yönetimlerin sürekli olarak erteledik
leri, çözüm bulunmasını kendilerinden sonraki 
hükümetlere devrettikleri sorunların, büyük bi
rikim haline gelmiş sorunların çözümlerini ge
tirmek de yine işbaşında bulunan Koalisyon 
Hükümetine düşmüştür. 

Öyle ki, koalisyon partileri olarak görev ba
şına geldiğimiz vakit sanki bir setin arkasında 
birikmiş sular taşma noktasına gelmiş bulunu
yordu, Hükümetin kuruluşu ile birlikte setle
rin o sorunları artık taşıyamayacak hale gelen 
setlerin kapakları açıldı ve birikmiş sorunlar 
bir sel gibi bütün toplumu kapladı. Bu ilk dört 
ayda Hükümet olarak bizim çabamız, her şey
den önce toplumu kaplayan bu birikmiş sorun
lar selinin bir kısmı da dışarıdan ülkemize ge
len selin suları üstünde milletçe başımızı tuta
bilmenin tedbirlerini aramak ve almak oldu. 
Bugün birçok bakımlardan çok değişik bir dün
ya iile karşı karşıyayız. Bazı az gelişmiş ülke
ler, ekonomik, sosyal, kültürel ölçülere ğore az 
gelişmiş sayılabilecek ülkelerin harcıyarılaya
cakları kadar geniş maddî bolluğa kavuşmuş
lardır, bu dönemde. Buna karşılık gelişmiş ül
kelerden bazıları da tarihlerinde pek nadir rast
lanan ölçüde kemer sıkma, ağır fedakârlıklara 
katlanma, üretimlerini kısma zorunda kalmış
lardır. Bu dönemde dünyada temel maddelerin 
ve hammaddelerin büyük ölçüde kıtlaştığı ve 
fiyatlarının yükseldiği görülmektedir. Sınaî 
üretimin, özellikle gelişmiş ülkelerde büyük öl
çüde düştüğü görülmektedir ve geride bırak
tığımız yıllarda hayat pahalılığı % 5'in % 8 in 
üstüne çıktığı vakit ekonomilerini adetâ bir 
felâketle karşı karşıya gören bu memleketler
de hayat pahalılığının % 15'i, % 20'yi, % 25'i 
bulduğu bir dönemdir. Bu dönemin başlangıç 
safhalarında işbaşında bulunan hükümetlerin, 
Türkiye'yi yaklaşmakta olan büyük ekonomik 
sorunların ağırlığından koruyabilmek için ala
bilecekleri bazı tedbirler vardı. Bütçe görüş
melerinin başlangıcında Sayın Maliye Bakanı 
Deniz Baykal'm da belirti ği gibi; örneğin, ge
çen yıl başlarında bazı temel maddelerin büyük 
ölçüde düşük fiyatlarla stoklarının yapmak ola
nağı Türkiye için vardı. Türkiye'nin elinde 

bu stokları ithal yoluyla yapabilmek için ge
rekli döviz olanakları fazlasıyle bulunuyordu; 
fakat buna rağmen demir - çelikte olsun, başka 
temel maddelerde olsun, hammaddelerde olsun 
bu stoklama yapılamamıştır. Aksine, örneğin 
şeker konusunda Türkiye'nin stokları eritilmiş
tir. Buğday konusunda Türkiye'nin sağlıklı 
bir stoklama politikası olmamıştır. Örneğin, 
geçen yıl iyi bir ürün yılı olmadığı, Türkiye'nin 
buğday sıkıntısı çekeceği bilindiği ve Toprak 
Mahsûlleri Ofisinin kapalı stoklama olanakları 
1 750 000 tonu bulabildiği halde, Devlet, Top
rak Mahsûlleri Ofisi eliyle ancak 600 bin ton 
buğday alımı yapmıştır. Kapalı stoklama ka
pasitesinin ancak üçte biri oranında alım ve 
stok yapmıştır. Bu şekilde, Hükümet işbaşına 
geldiğinden beri çekilmekte olan buğday sıkın
tısının, un sıkıntısının, ekmek sıkıntısmn bugün
kü Hükümete devredilme sonucu ortaya çık
mıştır. 

Gene Türkiye'nin kendi üretimi ile şeker 
ihtiyacını kolay kolay karşılayamayacağı bel
li olduğu bir zamanda ve dünyada şeker fiyat
larının yükseleceğinin anlaşıldığı bir zamanda 
Türkiye ya şeker ihraç etmiş veya gene dövizi 
bulunmamasına rağmen gerekli şeker ithalâtını 
ve stokunu yapmamıştır. 

Tarımımızı doğal koşullara bağımlılıktan 
kurtarabilmenin temel unsurlarından biri suni 
gübre olduğu halde, bu alanda başlamış veya 
programlanmış olan gübre tesislerinin tamam
lanması yıllarca gecikmiştir. 

Dünyayı bir enerji bunalımının beklediği 
belli olduğu ve yağışların azalması nedeniyle 
Türkiye'de enerji bunalımının özellikle artaca
ğı anlaşıldığı halde, yıllar önceden başlayan 
uyarılarımıza rağmen, değiştirilmeyen yanlış 
bir enerji politikasını izlemeye bizden önceki 
hükümetler devam etmişlerdir. 

Türkiye elektrik enerjisi üretimi için kulla
nılabilir nitelikteki sularının % 10'unun bir 
hayli altını değerlendirdiği ve Türkiye'de geme 
elektrik enerjisi üretimi için kullanıllmaya elve-, 
•rişli pek çok zengin kömür yatakları bulunduğu 
«halde, kömüre ve suya dayanan enerji santralle
rinin yapımı ihmal .edilmiş, yıllarca geciktiril
miş; fakat aynı ihmali hic, değilse aynı ölçüde 
fuel - 'oile, 'akaryakıta dayanan santraller için 
gösterilmemiştir.. Eğer Hükümetimizden önce 
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görev basında bulunan hükümetler fııel - o il ile 
işleyen elektrik santrallerinin yapımına verdik
leri hızı, onlar için olsun gösterdiği itinayı, bir 
Afşin - Elbistan projesi için, Soma 'Termik Sant
rali için göstermiş bulunsalardı memleketimiz 
geçen yıl ve hu yıl çektiği elektrik sıkıntısı içi
ne düşmeyecekti. Dünyada petrol fiyatlarının 
aşırı ölçüde yükselmesi dolayısıyle karşılaştığı 
'büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmamış ola
caktı. Bunlar şimdi işbaşına gelir gelmez üst 
üste iki bütçe hazırlayıp Yüce Meclisin muraka
besine kendini 'sunan Hükümetin geçmişten dev
raldığı ve hesabını vermeye zorlandığı sorunlara 
sadece birkaç örnektir. 

Yine geride bıraktığımız dönemde, fiyatlar 
büyük ölçüde artarken, işçi gelirleri, köylü gelir
leri, memur gelinleri artan fiyatların çok gerile
rinde kalmıştır. ı'Bir yandan istihdam olanakla
rı daralırken, bir yandan da yurt dışına işçi 
gönderme kapıları kapanmıştır. Hükümetimiz
den önceki yönetimler 'zamanında izlenen gerçek
çilikten uzak, yanlış fiyat politikası nedeniyle, 
•kamu iktisadî kuruluşları cıiızlaşmış, güçsüzleş-
miş ve ekonomiyi etkileyemez, kamu yararına 
düzenleyemez, kontrol edemez duruma düşürül
müştür. 

Yine Hükümetin işbaşına geldiği zaman kar
şı karşıya kaldığımız (bir acı durum da, dış po
litika ile ilgili idi.. Geride bıraktığımız ara re
jimler döneminde, Türkiye o devirdeki rejimi
nin özelliği dolayısıyle ve hükümetlerin güçsüz
lüğü, yetersizliği dolayısıyla uluslararası ilişki
sinde de büyük bir yalnızlık içine düşmüştür. 

Nihayet, Hükümet olarak işbaşına geldiği
miz vakit, kamu yönetimi bakımından da ağır 
bir sorunla karşı karşıya kaldık. Geride bırak
tığımız ara rejim süresince kamın yönet imi yıl
larca başsız kalmıştı, siyasal otoriteden yoksun 
kalmıştı, dağınık, bağlantısız, hareketsiz ve 
hevessiz bir duruma düşmüştü. 

Bu sorunlar ve güçlükler altında Hükümet 
görevini üzerimize aldığınız vakit, her şeyden 
önce dışarıdan ülkemize gelen ve Türkiye'nin 
devraldığımız koşulları içinde oluşan 'enflas
yon, pahalılık seli altından dar ve orta gelirli 
halkımızı kurtarmayı birinci görevimiz bildik. 
Bunun dışında, süratle etkin bir kamu yöneti
mi kurabilmenin, biribirinden tamamıyle kopuk 
hale gelmiş olan Devlet kuruluşları arasında, 

30 , 5 . 1974 0 : 3 

bağlantı, koordinasyon sağlayabilmenin çabası 
içine girdik ve aynı zamanda Türkiye'nin dış 
ilişkilerini geliştirme gayreti içine girdik. 

Değerli arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz 
dönem yalnız Türkiye 'koşulları bakımından de
ğil, dünya koşulları bakımından da büyük özel
likler, değişiklikler taşıdığı halde, muhalefet 
partilerinin liderleri, sanki Türkiye'nin bu Hü
kümetçe devralınan 'ekonomik ortamında ve bu 
IIüıkümetin karşı karşıya kaldığı dünya ekono
misi ortamında hiçbir özellik, 'değişiklik yofc 
muş gibi, bundan yıllar önceki dönemlere ait 
ölçüleri, kıstasları kullanarak, çağımızın çok ge
risinde kalmış bazı kıstasları kullanarak Hükü
metin ekonomik tutumuna eleştiriler yöneltmek
tedirler. Bu yüzden de çelişkiden çelişkiye düş
mektedirler. Bunun bazı örneklerini bugünkü 
konuşmalar sırasında da görmüş bulunuyoruz. 
Örneğin; ana muhalefet partisinin sayın lideri, 
bu Hükümeti bir yandan cari masrafları kısma
dığı için eleştirirken, bir yandan da katsayıyı 
8'in üstüne çıkartmadığı için eleştirmiştir, 

Geçen yıla nazaran buğday fiyatlarında % 
70 ile % 90 arasında bir yükseltme yaptığımız 
halde, bir yandan Hükümetin buğday fiyatların
da yeteri kadar yükseltme yapmadığını söylerken, 
bir yandan da Hükümeti enflasyona karşı yeter
li tedbirler almamış olmakla eleştirmiştir. 

Özellikle buğday konusunda Adalet Partisi 
Genel Başkam Sayın Demirci'm söylediklerini, 
söylemek istediklerini anlayabilmek çok güç
tür. Sayın Demirci, ister ve der ki «Buğdaya 
destekleınıe alım fiyatı olarak 2:10 - 240 kuruş 
değer biçmek çok yetersizdir. Bu 300 kuruşu 
bulmalıdır ama, buna rağmen enflasyon olma
malıdır, pahalılık olmamalıdır» Ondan sonra da 
Sayın Demirel, buğday fiyatlarını % 80 - 90 
yükselten Hükümetin buna rağmen ekmek fi
yatlarını düşük tutmak için gösterdiği çabayı 
kınamakta-ve eleştirmektedir. Sayın Demirel 
dem ektedir ki ; . «Elemek fiyatını dest eklem en iz 
yanlıştır, altından kalkamazsınız. 

Evvelâ ilk günlerde, telâşla, bunun Devlete 
10 milyarlık bir yük getireceğini ileri sürmü.ş-
leıdi. Biz buna -cevap vermeye dahi gerek gör
medik. Çünkü biliyordum ki, kendileri mühen
distir, bir hesap cetvelleri vardır, ceplerinde 
taşıdıkları. (O. II. P. sıralarından alkışlar) Su
nunda hesabını yaptıkları anlaşılıyor. Nitekim 
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bugün konuşmalarını yaparken, bu ekmek süb
vansiyonunun Devlete getireceği yükün, 2,5 
milyar liradan ibaret olacağını kendileri bura
da itiraf etmişlerdir. 

iAııcak, bir başka türlü tevil çabası içine gir
mişlerdir, demişlerdir ki; «iSiz, 240 kuruşa aldı
ğınız buğdayı, (daha doğrusu o sert buğday 
olacak) 220 veya 230 kuruşa alacağınız buğda
yı ekmek yapılmak üzere* 125 kuruştan sattığı
nız, devrettiğiniz vakit belediyelere, fırıncılara., 
bütün köyler kendi fırınlarını kapatacaklar, şe
hirlere üşüşecekler, bunun yükü ile birlikte üst
leneceğiz, yük 10 milyar lirayı bulacaktır.» de
mek istedi giibi geldi bana, eğer yanlış anlama
dıysam. 

Bu sadece bir tevildir. Tevil olduğu da şura
dan bellidir: Bu bahsettiği durum, Sayın Demi
rci'm, bilgim aynen vaki olan durumdur. Yani 
Hükümet, yeni buğday fiyatlarını tespit etme
den önceki durumdur. Geçen yıl uygulanan 
yanlış destekleme alını politikası ve stoklama 
politikası nedeniyle, Toprak Mahsulleri Ofisi 
yalnız 600 bin ton buğday aldığı için, 120 ku
ruştan, geçen yıl sonlarında ve bu yıl başların
da buğday fiyatları, kendilerinin de bira<z ev
vel ifade ettikleri gibi, 200 kuruşun bir hayli 
üstüne çıkmıştır ve buna rağmen Hükümetimiz, 
ekmeklik buğdayı, geçen yılkı destekleme alım 
fiyatı üzerinden, aşağı - yukarı, beledij^e ve fı
rınlara vermeye devam etmiştir. Fakat bu, yıl
lık hesapla Devletin üzerine 10 milyar liralık 
bir yük gelinmiş değildir. Onun için merak bu-
yurmasmlar, Sayın Demirci'm acele ederek ilk 
günde yaptığı veya tahmin ettiği yanlış hesabı 
düzeltmek için gösterdiği, kontrol etmek için 
ıgöstermiş olduğu gayreti biz, talban fiyatlarını 
saptarken gösterdik. Bunun, Devlete getirebile
ceği yükü gerçekçi bir şekilde hesapladık. 

Şimdi, Sayın Demirci diyorlar ki, «Buğdaya 
verdiğiniz fiyat yetersizdir, daha yükseltmelisi
niz bu fiyatı ama, bir şartla. Enflasyon olmama
lı. İkinci bir şartla; ekmek fiyatına da sübvan
siyon vermemelisiniz, ekmek fiyatlarını düşük 
tutmamalısınız.» 

Hem buğday fiyatını daha yükselteceksinvz, 
hem de hayat pahalılığının Türkiye'de başlıca 
etkeni olan ekmek fiyatını düşük düzeyde tut
mayacaksınız. 

ıŞimdi, Sayın Demirel, bu çelişkili beyanları
nın - 'beni mazur görsünler - hemen akla bir so
ra getireceğini tahmin ederek, kendileri o soru
yu sordular, kendilerine karşı. .«(Diyebilirsiniz 
ki» dediler, «Peki, Hükümet ne yapmalıydı? 
Onu bana sormayın» Onu kabul ediyoruz, biz 
kendilerine sormuyoruz, fakat, vatandaşın ken
dilerine sormalarına engel olamayacaklardır. 
(C II. P. sıralarından alkışlar) 

Şunu kesinlikle herkes biliyor ki, biz Sayın 
Dcmirel'in bize lütfedip verdikleri akla uyup 
ekmek fiyatlarına sübvansiyon sağlamaktan 
vazgeçecek olsak, o yüzden ekmek fiyatları iki 
misline çıkacak olsa (iSaym Demirel'in önerisi
ni benimsediğimiz için), bu sefer aynı Sayın De
mirci karşımıza çıkacak «Ekmek fiyatlarını na
sıl bu kadar pahahla.ştınrsınız?» diye bizi bel
ki de haklı olarak eleştirecektir kınayacaktır. 

Öyle sanıyorum ki, Sayın Dcmirel'in asıl 
kaygısı, gen<~- aceleci bir hesapla dsha Hükü
metimizin ilk günlerinde fiyat ayarlamalarının 
yeni yapıldığ1 gün erde, ileri sürmüş olduğu bir 
tahminin doğru çıkmayacağı kaygısına kapılmış 
olmasıdır. Ne demişti Sayın Demirel? «Hayat 
pahalılığı yıl sonunda % 50 artacak» demişti. 
Anlaşılan onun doğru çıkmayacağını anladı ki, 
o ilk hesabını doğru çıkarmadı için Hükümetin 
ıbize bazı parlak fikirler, teklifler, öneriler ile
ri sürüyor. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, kaldı ki, bu Hüküme
tin 4 aydır izlemekte olduğu ekonomik politika
nın ölçüleriyle Türkiye'de fiyat ve pahalılık 
kavramlarının anlamı da büyük ölçüde değiş
miştir. Eğer yıl sonunda: fiyatlar şu kadar yük
sekli, onun için hayat şu kadar pahalılandı der
seniz, bu tamamıyle gerçek dışı bir iddia ve he
sap olacaktır. Biz de haklı olarak, dar ve orta 
gelirli halkın, Ege'deki tütün üreticisinden Ri
ze'deki çay üreticisine Orta Anadolu'daki buğ
day üreticisine kadar halkın, asgarî ücretlerimin 
yükseltilmesini kanunî sınırından 6 ay önceye 
aldığımız işçinin, gelir gelmez aylıklarını yük
selttiğimiz, şimdi yarından sonra yeni personel 
kanunu ile bir daha kısmen de olsa bir ölçüde 
yükselteceğimiz memurum gelirindeki artış ne 
olmuştur; onu da birlikte hesaplamak ve on
dan sonra bir yangıya varmak gerekecektir. 

Hükümetimiz ilk gününden beri dünya ko
şullarını ve ülkemizin içinde bulunduğu ekono-
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mik koşulları çok gerçekçi bir şekilde değerlen
dirmiştir. Öyle sanıyorum M, muhaliflerimiz bu 
gerçekçiliği gösterememiş olmalarından ötürü 
(Hükümete yönelttikleri eleştirilerde sık sık çe
lişkiye düşmektedirler ve eleştirileri ilk anda 
bazen doğru görünüşe bile birkaç gün birkaç 
hafta geçince bunların doğru olmadığı- kendili
ğinden ortaya çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel sorum-
luluğunu kabul buyurdukları Hükümetimizden 
önceki Hükümetin, Sayın Talıı başkanlığındaki 
Hükümetin bize getirdiği yükleri mazur göster
ine, gaziden saklama yolunda bazı çabalara gi
rişmiştir. Örneğin neden demir - çelik stoku ya
pılmadı g&çen yıl başlarında dediğimiz vakit; 
.«Bu kadar demiri, çeliği nerede stoklayabilir-
dik» demiştir. Bu kadar sudan gerekçelerle Tür
kiye'de bir demir - çelik karaiborsasına izin ve
rilmesi mazur ^gösterilemezdi. Kaldı ki, bir yan
dan stok yapılması ihmal edilirken, bir yandan 
Ereğli Deıınir - Çelik tesislerinin, demir - çelik 
bakımından en bunalımlı dönemde 3 aydan 
uzun bir süre grevde kalmasına göz yumulmuş
tur. Oysa Hükümetimiz işbaşına geldikten son
ra o grev, 3 gün içinde sona ermiştir. Demek ki, 
biraz ilgi gösterilmesi halinde, o grevin olsun 
sona erdirilmesi ve demir - çelik buhranına kıs
mî bir çözüm bulunması olanağı vardı. 

Değerli arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz 
koşullarda ekonomik tedbirler alırken, bir yan
dan değişen dünya ekonomisini, değişen dünya 
ortamını göz önünde tutmaya mecburuz; bir 
yandan da Türkiye'nin dünya ekonomisine bü
yük ölçüde yön veren gelişmiş ülkelerden çok 
farklı olduğunu göz önünde tutarak, Türkiye'
de ekonomimizi ve halkımızı kurtarmak için 
alınması gereken tedbirleri gelişmiş ülkelerde 
alınmakta olan tedbirlerden farklı bir şekilde 
oluşturmamız zorunludur. Örneğin: Sanayi ala
nında gelişmiş Batı ülkeleri, karşıkarşıya kal
dıkları ekonomik krizle başa çıkabilmek için 
üretimlerini, kısmaktadırlar ,istihdam olanakla-
ırını daraltmaktadırlar, işçi ücretlerini dondur
ma tedbirlerini aramaktadırlar. Onların refah 
düzeyi, geçici süreler için bu gibi tedbirleri ala
bilmelerine imkân verebilmektedir; fakat Tür
kiye'de halkımızın refah düzeyi henüz ekono
mi bakıımından en sıkışık zamanlarda bile bu 
gibi tedjbirlerd alma olanağını bizim Hükümeti

miz gilbi sosyal adalete en az kalkınma kadar 
değer veren bir Hükümet tarafından alınması 
olanağını ortadan kaldırmaktadır. Onun için 
biz, bir yandan yükselen hammadde fiyatlarıy-
le, bir yandan yükselen temel madde .fiyatlarıy-
le, yükselen ithal ettiğimiz mamul uran fiyat-
lanyle başa çıkmak, dünyadan ülkemize gelen 
büyük enflasyon akımı ile başa çıkmak, bir yan
dan da artan fiyatların, zaten çok gerisinde kal
mış olan işçilerimizin, köylülerimizin, memurla
rımızın, esnafımızın gelirlerini yükseltici ted
birleri almak, bir yandan kredi musluklarını 
makul bir ölçüde kusarken, bir yandan da ya
tırımları hızlandırmanın çarelerini, üretimi ar
tırmanın, istihdam olanaklarını artırmanın ça
relerini bulabilmek zorundayız. Onun için biz, 
'birbiriyle çelişen faktörlerden oluşmuş bir eko
nomik ortamda tutarlı ve sosyal adalet ilkeleri
ne uygun bir ekonomik politika oluşturma gö
revi ile kendi kendimizi karşıkarşıya bulduk ve 
öyle sanıyorum ki, ilk dört ayın büyük sıkıntı
larına rağmen Hükümet olarak bu sorunun üs
tesinden gelmede küçümsenemeyecek bir başarı 

gösterdik, kendi koymuş olduğumuz ölçülere 
giöre. Kendi koymuş olduğumuz ölçüler derken; 
bu ölçülerin en başta geleni şu idi; ki, bunu da
ha Hükümet olur olmaz, Hükümeti kurar kur
maz bu kürsüden ifade etmiştim, Hükümet prog
ramı müzakereleri sırasında. Demiştim ki, «Biz, 
içinde bulunduğumuz ortamı gerçekçi olarak 
değerlendiriyoruz. Sağımızda, solumuzda, kuze
yimizde, güneyimizde, doğumuzda, batımızda 
bütün hammaddelerin, temel maddelerin, sana
yi ürünlerinin fiyatı görülmemiş ölçüde yükse
lirken, Türkiye'de fiyatları bir düzeyin altında 
tutma olanağı yoktur. Bu, akıntıya kürek çek
mek olur. Oysa bizim yapmamız gereken şey, 
akıntıya kürek çekmeye kalkışıp sandalı devir
mek değil, akıntının doğrultusunda ustalıkla 
Devletin gemisini yönetip, milletimizi selâmet 
'kıyısına eriştirmektir. Bu kararla yola çıktık» 
ı(O. H. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, sürekli ve şiddetli alkışlar) 

Bunun için de bir temel ilke ortaya koyduk, 
dedik k i : Bu dünya ortamında belli fiyatları, 
belli maddelerin fiyatlarını belli bir düzeyin al
tında tutma olanağı yoktur, onun için fiyatlar 
bir düzeye kadar ayarlanacaktır, yükselecektir. 
Nitekim, bizden önceki Hükümet, inat ettiği, 
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daha doğrusu karşıkarşıya kaldığı sorunları 
kendisinden sonra kurulacak Hükümete usta
lıkla ertelediği için, dünya şartlarının ortaya 
•çıkardığı zıorunluklara, rağmen, bazı kamu sek
törü mamullerinin fiyatlarını ayarlamamıştı, 
'bir yandan da bir fiyat kontrol komisyonu ku
rup ve bunu da bir fiyatları dondurma komite
si, komisyonu haline getirip, özel sektörün de 
fiyatlarımı dondurmuştu. Yani resmen, görünüş
te hukukan hem kamu sektörünün mamullerinin 
fiyatlarını, hem de özel sektörün mamullerinin 
fiyatlarını dondurmuştu. Sonuç ne oldu? Bir 
yılda % 30 hayat pahalılığı. İşte akıntıya, kürek 
çekmek budur. Biz bu tutumu bıraktık, dedik 
k i ; Üzerimize bir sel geliyor, bu sel bizim boyu
muzu aşmış fiyatlar bakımından, bizim için ya
pılması gereken şey, başımızı o selin üstüne çı
karabilmektir. Bumun yolu nedir? BTZI madde
lerin fiyatları zorunlu olarak yükselirken, ge
lirleri de onun bir miktar üstünde yükseltebil
mektir. Dar ve orta gelirlilerin gelirlerini, öyle 
ki, bugünkünden daiha yüksek bir düzeyde, ada
letli ve dinamik bir gelir - fiyat dengesi kurul
malıdır. 

Dört ay. önce Hükümetimizin burada verdiği 
söz bu idi, dört ay biterken bu sözü tutmuş ol
duğumuzu iddia edebilecek durumdayız ve bu
nun delillerini Sayım Demirci'm cebindeki mü
hendis cetveli ile de matematik olarak verebile
cek durumdayız. (O. II. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Nasıl verebilecek durumdayız? 
Tütün üreticisine, buğday üreticisine, çay üre
ticisine verdiğimiz zam bellidir. Genel olarak 
fiyatların bu dört ayda ne kadar yüksekliğini 
de Sayın Demire! bizzat burada ifade etmiştir 
ve herkes dinlemiştir ki, tütün üreticisinin, buğ
day üreticisinin, çay üreticisinin geliri, fiyat 
artışlarından çok daha büyük bir hızla yüksel
miştir. Aynı şekilde, öyle umuyoruz ki, önümüz
deki günlerde işçilerin asgarî ücretlerinde de 
mıuhtemclcn % 70'i, 80'i bulan yükselişler ola
caktır. Memur aylıklarında kısmen de olsa yeni 
bazı yükselişler olacaktır; toplu sözleşmeler yo-
luyle esasen işçi ücretlerinde yükselişler olmak
tadır. Böylelikle bu yıl sonuna vardığımız va
kit - aşırı kehanette bulunmak istemiyorum -
•geçim şartlarından soyutlanmış olarak, fiyatlar 
ne ölçüde artmış olacaktır bunu tahmin ede
mem; ama şunu emin olarak söyleyebilirim ki, 
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hu yılın sonuna bu Hükümetin bu tutumu ile 
varaibildiğimiz takdirde dar ve orta gelirli hal
kımızın gelirleriyle fiyatlar arasında, bu Hükü
metten önceki yıllarda açılmış olan farklar ka
patılmış ve halk bugünkü fiyatların daha öte
sine geçmiş olacaktır. (C. II. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, içinde karşıkarşıya 
'bulunduğumuz ekonomik sorunlara gerçekçi 
bir gözle, hayale kapılmadan bakmaya çalıştı
ğımızı söylemiştim. Bu gerçekçiliğin bir gereği 
olarak şunu da huzurunuzda belirtmek Korun
dayım: Dört ayda başarı ile uyguladığıanzaı 
inandığım bu temel ilke, yani fiyatlarla gelir
ler arasında yüksek düzeyde adaletli ve dinamik. 
bir denge kurma ilkesi, politikası aslında bir 
doğal afet karşıcında halkı kurtarma progra
mına benzetilebilir. Bu, halkın başını suyun üs
tünde tutabilmek için başvurulan; yabancıla
rın «LEımerıgency programme» dediği bir kurtar
ma programı idi. Daha ötesinde bir iddiamız" 
yoktur bu politikamızla ilgili olarak. 

Hükümet bugüne kadar bu kurtarma prog
ramını başarı ile uygulamıştır; bundan sonra 
da gereken yerlerde, kesimlerde uygulayacak
t ı r ; fakat şimdi Hükümetimize düşen görev, 
-bunun ötesine geçmek ve yatırımları ve üretimi 
de gelirlerdeki artışın da daha ötesinde bir hız
la gelişir hale getirmektir. 

ıŞimdi bunun, için is'tediğimiz hukukî olanak
ları büyük ölçüde bulmuş bulunuyoruz. Yaptı
ğımız; fiyat ayarl amal arı yle kamu kesimine, ya
tırımları hızlandırmak için geniş olanaklar ka
zandırmış bulunuyoruz. Bunlarla acaba yatırım
lara ve üretime, içinde bulunduğumuz ekono
mik koşulların ve izlediğimiz sosyal adaletçi po
litikamın kaçınılmaz gereği olan hızı katabile
cek miyiz? Çünkü bu hızı katamadığımız tak
dirde Türkiye'de ciddî bir enflasyonu önleme 
olanağı yoktur. Bunu açıkça, bütün ciddiyeti 
ile huzurunuzda belirtmek isterim. 

Şimdi kendi sorduğum soruya cevap vere
yim: Sayın Deımirel'in iddialarının aksine, diğer 
bazı muhalefet partisi sayın sözcülerinin iddia
larının aksine bugün Hükümetin elinde, sağla
dığı fonlarla, kamu yatırımlarını ve kısmen de 
özel teşeblbüs yatırımlarını desteklemek için ol
dukça geniş fonlar oluşmuş bulunmaktadır. 
Fakat, bu fonlar dahi yatırımlara ve üretime, 
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bugünkü ekonomik koşulların ve Hükümetçe 
izlenen, sosyal adalet politikasının gerekli kıl
dığı hızı vermeye yetmeyecektir. Bunu açıkça 
söylüyorum. 

O halde bunun çözümü, bu sorunun çözümü
nü nasıl, nerede bulabiliriz? İşte burada karşı
mıza, bu Meclisin çatısı altında bazılarının bir 
ütopya, bazılarının bir fantezi, bazılarının bir 
hayal olarak gördükleri «Halk sektörü» formü
lü çıkmaktadır. (C. II. P. sıralarından «[Bravo» 
sesleri alkışlar) 

Halk sektörü, ekonomik sorunlara belli bir 
felsefî doğrultuda, temel doğrultuda olmak 
şartıyle ne kadar gerçekçi bir gvözle baktığını 
belirtmeye çalıştığım bu Hükümet için ne bir 
ütopyadır, ne bir fantezidir, ne bir maceradır. 
Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda ve böy
lesine sosyal adaletçi ve Hükümetin gözünde 
halk esktörü uygulaması, bu bahsettiğim üreti
mi ve yatırımları hızlandırma sorununu çöze
bilmenin tek gerçekçi çaresidir. 

Nasıl olacak bu? Biz, artan bir ölçüde artma
sı önlenemeyecek olan fiyatların üstüne işçinin, 
köylünün, memurun gelirini yükseltmeye mec
buruz. Bu, doğrudur, Devletin, kamunun elin
deki kaynakların büyük bir kısmını bu şekilde 
ücretlere veya destekleme alımlarına vermiş 
olacağız. Fakat burada karşımıza büyük bir 
olanak çıkıyor. O olanak şudur: Gereğinde çok 
tutumlu olmasını bilen Türk halkının içinde bu
lunduğumuz dönemde bir araya gelip ortaklaşa 
yatırımlar yapma azmi. 

Değerli arkadaşlarım, halk sektörü sadece 
Türkiye'deki bir oluşuma bizim koyduğumuz 
addır, isimdir. Bu oluşum Türkiye'de vardır. 
Türkiye, bugün isteseniz de istemeseniz de özel 
sektörün üst katındaki bazı kimseler beğense-
lcr de beğenmeseler de biz... (O. II. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

-Tüiıkiye, bugün bir hemşehri şirketleri dö
nemini yaşamaktadır. Bu, çok mutlu bir dö
nemdir, çok umut verici bir dönemdir. Ama bu 
hemşehri : şirketlerini kuran vatandaşımızın bu
güne kadar elinden tutan olmamıştır. Bu Hükü
met, o vatandaşın elinden tutan Hükümettir. 
(C. II. P. sıralarından sürekli alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, istediği kadar bazı 
sayın muhalefet sözcüleri, sözün altında anlam
lar arayarak bu Hükümet programında önerilen 
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j kooperatifçiliği kollıozluğa benzetmek gîibi: 
! imalar yapsın, Türk köylüsünde bugün tarihi

mizde görülmemiş ölçüde bir kooperatifleşme 
arzusu da vardır. Bu Hükümet, inandığı halk 
sektörü kavramıyle o heyecana, o arzuya da 
adını koymuştu. Yönünü vermek, o heyecanı 
besleyenlerin de elimden tutanak istemektedir. 
Bunun kurumu ne olacaktır, halk sektörünün? 
Halk sektörünün bir tek kurumu olmayacaktır. 
Biz, birtakım ön yargılarla, dogmatik düşün
celerle ortaya çıkmış değiliz. Belli bir doğrul
tumuz vardır. Nedir bu doğrultu? Biz, özgür
lükçü demokratik rejim içinde ve yaygın, ger
çek sosyal adalet içinde Türkiye'nin kalkınma
sını hızlandıracağız. (C. II. P. sıralarından 
«ıBravo» sesleri) Kalkınma uğruna demokrasi
den de fedakârlık etmeyeceğiz, sosyal adaletten 
de fedakârlık etmeyeceğiz. Doğrultumuz bu. Fa-

) kat bu doğrultu yönünde giderken hiçbir katı 
fikrimiz yoktur, hiçbir dogmatik formülümüz, 
kalıibımız kafamızda yoktur. Onun için halk sek
törünü çok pra.gmatik bir yaklaşımla deneye 
deneye, gerektiğinde İngilizlerin deyimi ile; 
«Deneye yanıla» ama yanılma noktasına gelin
diğinde bir adım geri çekilebilme olanağını 
risksiz olarak o olanağı elimizde daima tuta tu v 

ta yola çıkmak kararındayız. Onun için bazı 
kimselerin bekledikleri, ah şu halk sektörü bir 
kurulsa da başarısızlığı görülse hayali gerçek
leşmeyecektir. Bu hayali beslemesin kimse. 
(O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli 
alkışlar) 

Halk sektörü tek atlı bir araba olmayacak
tır, (bir benzetme yapmama izin verirseniz) 
'bunun en az üç atı olacaktır. Birisi kooperatif
çilik, bunun için bir kooperatif bankası kurula
caktır. Bugüne kadar köylünün malını, köylü
yü sömürerek elinden almak için verilen kredi-

I yi o banka köylülere verecektir. Onların kura
cağı kooperatiflere verecektir. (C. H. P. sırala
rından «iBravo» sesleri, alkışlar) 

İtiraf edelim ki, henüz bu Hükümet progra
mındaki sözlere, vaatlere rağmen köylüyü ara
cının, tefecinin elinden kurtarabilmiş değildir. 
Çünkü Türkiye'deki düzen henüz bu Hükümetin 

' yabancısı olduğu bir düzendir; ama kooperatif
ler bankamızı kuracağız, kooperatifler bankası 
kendisine başvuracak olan kooperatiflerden, 

j onların hiçibir zaman bir araya gctireimeyeeek-
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leri maddî kaynaklan teminat olarak istemeye
cektir. Onlara sadece projeniz var ,mı diye sora
caktır; projeleri yoksa projelerini yapacaktır. 
Projeleri yeterli değilse onları tamamlayacak
tır ve plan hedefleri doğrultusundaki yatırımla
rını tarım alanında okun, Devlet alanında olsun 
şimdi düğüne bile yetmeyen kredilerle değil; 
fabrika kurmaya modern çiftlikler, ağıllar kur-
maya yeter miktarda kredilerle destekleyecek
tir. 

'Sayın Demlokratik Parti stozeoisünün kaygı
sına hiç gerek yoktur. Bu Hükümet, koopera
tifçiliği kolhozculuk gözü ile görmekten çok 
uzaktır, buna kendimden bir örnek vereyim: 

12 Mart sonrası rejimde, bir başka hükümet 
tarafından bir toprak reformu kamunu hazır
landığı vakit, o toprak reformu kanununun 
içinde öngörülen toprak reformu kooperatifle
rinin müdürlerinin Hükümetçe, Devletçe tayin 
©dilmesi hükmü yer alıyordu; fakat ben bir 
Cumhuriyet Halk Partili olarak o hükme karşı 
ıçıktım. «Müdürü Devletçe tayin edilen koopera
tif, gerçek demokratik kooperatif olamaz» de
dim. Devlet kooperatifçi yetiştirmek için gerek
li eğitim olanaklarını sağlar, kooperatiflerin 
isleyebilmesi, için gerekli krediyi sağlar, koo
peratif proje yapamıyorsa, ona proje sağlar, 
tondan sonra kooperatifi kuran köylüler, kendi 
seçecekleri yöneticilerle kendi kooperatiflerini 
yürütürler. Sayın Korknıazcan'ı ve partisini, 
kaygılarını giderebilmek ümidiyle kooperatif-
ıçilik anlayışımın bu niteliğini bütün içtenliğim
le huzurunuizda belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bumun dışında, koo
peratifler dışında, halk sektörünü ileri doğru 
atılacak üç atlı bir arabaya benzetirsek, sözünü 
ettiğim, biz halk sektörünü benimsesek de be-
nimsemesek de var olan hemşelhri şirketleri ge^ 
üyor. Bunlar 100 ortaklı, 1000 ortaklı, birkaç 
milyon sermayeli kuruluşlardır; fakat çoğu za
man kredi bulamadıkları için, yönetici bulama
dıkları için. proje hazırlatamadıkları için iste
dikleri yatırımları yapamamaktadırlar. Parala
rı bazen onun bunun elinde çarçur olmaktadır. 
(Biz onlara da daha geniş teminat getirmek isti
yoruz. Onların da yönetimine karışmak istemi
yoruz. Ne partizanlığı, ne de Devleti sokmak is
tiyoruz, kooperatiflerin veya hemşehri kuruluş
larının yönetimine. 

ıSayın Demirel buradaki konuşmasında, mev
cut kooperatif birliklerinin üst kunüuşlarınuı 
yöneticiliğinin aktif politikacıların elinde kal
masını önlemek için aldığıımız tedbirden şikâyet 
etti. Bu da bizim, Sayın Demokratik Part i Gnu-
pu sözcüsünün belirttiği «kaygı verici durum» 
dan ne kadar uzak olduğumuzun bir delilidir. 
Biz isteseydik, içinde bulunduğumuz dönemin 
olanaklarından, Hükümette bulunma olanakla
rından yararlanarak, o kooperatifleri kendi 
parti yöneticilerimizin eline geçirme yollarını 
araştırabilirdik, böyle yapmadık. 

ıSiABRl KfiSKİN (Kastamonu) — Kolay de
ğildi ki o. 

BAŞBAKAN BÜLENT ElCEVÎT (Devamla) 
— Bunu kaldırdık. Dedik ki, «Kooperatiflerin 
başında... (A. P. sıralarından gürültüler) Koo
peratiflerin... Bumu yapmadık. 

ISÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Yapa
mazdınız. 

BAŞBAKAN BÜLENT EÖEVİT (Devamla) 
— Sizin yaptığınız gibi yapabilirdik. Geçmişte 
sizin yaptığınız gibi. Yapmadık, istemedik bunu. 
(C. H. P. sıralarından şiddetli alkışlar «Bravo» 
sesleri; A. P. sıralarından gürültüler) 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Onu yapmak 
kolay değil1. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) 
— Yapmak istiyordunuz ama. 

METİN TÜZÜN ('İstanbul) — Siz yaptınız 
siz. (O. H. P. sıralarından gürültüler) «Susun 
da dinleyin. Dinlemesini öğrenin» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, Sayın Köylüoğ-
lu. 
BAŞBAKAN BÜLENT EOEVtT (Devamla) 

— Bunu istemedik. Kooperatiflerin başına par
tici değül, kooperatifçi «gerek, dedik ve bir yan
dan (kooperatifçilik kurslarının hazırlığına, yük
sek öğrenim kurumlarında kooperatifçilik ön-
lisans eğitiminin hazırlığına girişirken ki, önü
müzdeki ders yılından itibaren başlayacaktır, 
bir yandan da kooperatiflerin yönetimini, par
tizanlığın ve Devlet, Hükümet müdahalesinin 
eskilerinden kurtarmanın tedbirlerini almaya 
başladık. Bunları hep, «'Sayın Demokratik Par-
ıti Grupu sözcüsünün endişelerini giderebilirim», 
ümidiyle söylüyorum. 'Çünkü konuşmalarında, 
«Kooperatifçilik ilkesini benimsedikleri» izle
nimini edindim. Kaygılarını giderebildiğimiz 
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oramda» traM de Türkiye*de 'güçlü ve demokra
ttık bir halk kooperatifçiliği, gerçek koopera
tifçilik görüşümüze dnanarak gelişime konusun
da /bu kaygikirmdan kurtulurlar ise, Hüküme
te .dalha çok yardımcı olabilecekleri düşünce
siyle bu ayrıntılı izahatı vermiş bulunuyorum. 

Bunun dışında; işçilerimizin, köylülerimi
zin, memurlarımızın elinde çok daha büyük ya
tırımları, temel stratejik sanayi kuruluşlarını 
kurabilecek yatırımları kurmaya yetecek tasar
ruf olanağı vardır. Fakat, bu tasarruf olana
ğını ona buna 'kaptırmak istememektedirler. Şir
ketler «Halka açıldık» diye sayfalar dolusu 
ilânlar veriyor, gözleri tutmuyor. Kendi başla
rına yola çıkamıyorlar; çünkü, binlerce onbin-
lerce insandır. İşte bu noktada, Devletin geçici 
bir süre için bir itici gücüne veya çekici gücü
ne ihtiyaç vardır. Bunu da, belli bir sınırlar 
içinde ve belli bir süre sınırı içinde sağlamanın 
en demokratik formülünü aramaktayız. 

Hükümet için önümüzdeki ay, bu halk sek
törünün, bu kurumlariyle açıklanma ayı ola
caktır. Halk sektörü çarklarının işlemeye, halk 
sektörü arabasını ileriye doğru, hızla çekecek 
atların harekete geçmeye başladığı ay olacak
tır. Ve Türkiye'nin her yanında, yeni bütçenin 
ıgettirdiği olanaklarla Devlet sektörünün, özel 
(sektörün, halk sektörünün yeni ve büyük, ya
tırımlarının temel atmalarının açılışlarının bir
ebirini izleyeceği ay olacaktır. 

Değerli arkadaşlarını; bazı büyük se-rmaye 
çevrelerinin ve onlarla birlikte - hiç değilse sayın 
bütün muhalefet- partilerini karıştırmayayım, 
çünkü aralarında bu konuda da bazı küçük de 
olsa farklar var, nüanslar var, büyük sermaye 
çevrelerinin de Adalet Partisinin en azından 
bu halik sektörü karşısındaki kaygılarının, tep
kilerinin gerçek nedeni; son günlerdeki bazı 
toplantılar vesilesiyle daha açık seçik ifade edil
meye, itiraf başlandı. Ne deniyor? «Bu halk sektörü 
kurulursa şu olacaktır:» Zaten bankaların ve 
Devletin de elindeki kredi kaynakları olanak
ları sınırlıdır. Bu olanaklardan bir kısmı da 
h!alk sektörüne gitti mi, özel sektörün üst ka
tında bulunanlara pek Ibir şey kalmayacaktır. 
Halbuki, bu bizim hakkımızdır» demek ister
ler. 

Bu Mmin hakkıdır, arkadaşlarım? Seçim za
manında radyoda da söylemiştim:. Bu krediler 

bankalardan verilir. Bankalara bu paralan ya
tıranlar* o bankalardan bugüne kadar süre gelen 
düzende, milyonlrea, on milyonlarca, yirmi mil
yonlarca, 100 milyonlarca lira kredi alanların 
yatırdıkları para mıdır? Hayır. Onlar bankala
ra para yatırmazlar. 0 bankalara parayı yatı
ranlar,- işçilerdir, mahsulüne biraz fazla para 
alabildiği yıllarda köylülerdir, esnaftır, 
küçük memurdur-, öğretmendir, bir banka pi
yangosu hayaline kapılan, dar ıgelirli vatandaş
tır. Şimditye kadar onların parasından biriken 
kredi kaynakları onları yoksul bırakanlara ve
rildiği zaman bu ıgünah olmuyor, o paraları bi
riktirenlerin eliyle yatırıma yöneltilmek isten
diği vakit bu günah oluyor; bunu izah etmek 
kolay değildir. (O. H. P. ve M. S. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, şiddetli ve sürekli alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, bu sözlerimden ,asla 
(bizim kuracağımız düzende ve halk sektöründen 
-sonra Devlet ve bankalar bütün kredileri yal
nız halk sektörüne ve Devlet sektörüne vere
cek ve özel sektör üvey muamelesi 'görecek an
lamı çıkarılmamalıdır. Size teminat veriyorum, 
bu Hükümet zamanında ülke yararına ve planın 
gösterdiği doğrultuda ciddî sınaî yatırım yapan
lar özel sektörde de olsalar, küçük sermayedar 
da, büyük sermayedar da olsalar üvey evlât mu
amelesi görmeyeceklerdir, Devletin her türlü 
yardımını, desteğini yanlarında göreceklerdir; 
ama eskisi gibi, halkın ve Devletin parasından 
bir avuç insanı birtakım sözde sınaî yatırımlar 
için ulufe dağıtma devri son bulacaktır. (C. H. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, kendimizi aldatıyo
ruz çoğu zaman sanayi kuruyoruz diye. Türkiye' 
de birçok traktör fabrikaları var. Hükümetimiz 
kuruldu. Ne gördü? Bizden önceki Hükümet fi
yatları dondurmuş, traktör fabrikaları şikâyetçi, 
yerli traktör fabrikaları şikâyetçi. Traktörler va
tandaşlara dağılsın istiyoruz. Kiminde 500, ki
minde 600 traktör var dağrtamayız diyorlar. Ne
den? Ya bujisi yok, ya aküsü yok, ya ufacık bir 
parçası yok. Onunu için dışa bağımlı ve traktö
rün fiyatı yükselmedikçe o küçücük parçayı ge
tirmiyor, o parça veya anafabrikası yabancı 
memleketten göndermiyor ve istediğiniz kadar 
siz o falbrikayı kurmuş olun, ona yüz milyonlar
ca lira krediyi vermiş olun, hatta istediği kadar 
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o fabrikaların yöneticileri, başında bulunanlar 
iyi niyetli olsunlar, o fabrika Türk köylüsünü 
traktörsüzlükten kurtarmaya yetmiyor. (C.H.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Onun için, 
biz yine özel sektöre de kredi vereceğiz, onlara 
da üvey evlât muamelesi yapmayacağız Hükü
met olarak; ama gerçek sanayi tesisi kuranların, 
Türkiye'nin gerçek anlamda sanayileşmesine 
katkıda buulunanlarm yanında bulunacağız. 

Değerli' arkadaşlarım... 
MURAT BAYRAK (Çanakkale) — Telesti! 

- sanayii?... (Balıkesir Milletvekili Orhan Üret
men'in ayağa kalkarak Murat Bayrak'a anlaşıl
mayan müdahalesi ve gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Bayrak, rica ediyorum 
efendim, sükûnetle takibediliyor. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devam
la) — Lütfen sabırsızlık göstermeyin, anlattım; 
(bir arkadaşımız anlamamış olabilir, herkesin an
layışı bir değildir. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Üretmen, Saym Üretmen... 
Rica ediyorum oturunuz yerinize. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Merak etmesin değerli arkadaşımız, merak et-
mesi'n değerli arkadaşımız, benim güzümde... 
(C. H. P. ve A. P. sıraları arasında karşılıklı 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yerinize 
lütfen oturun efendim. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVlT (Devamla) 
— Değerli arkadaşımız merak etmesin, benim gö
zümde tekstil sanayii gerçek sanayidir, Türki
ye için, o bakını dan endişe buyurmayınız. (C.H.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Saym arkadaşlarım, demin söylediğim gibi, 
biz Hükümet olarak, ekonomi alanında hiç kim
seye üvey evlât muamelesi yapmayacağız; aıma 
şimdiye kadar ekonomik ve sosyal açıdan üvey 
evlât muamelesi görmüş olan bir halk çoğunluğu 
vardır, biz onlara da öz evlât muamelesi yapa
cağız, (C. II. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo* 
sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Demin bir benzetme yaparak 3 atlı bir ara
baya benzettim, kuracağımız ve ileri doğru sıç
ramasını beklediğimiz halk sektörünün. Bir tek 
aralba mı olacak yarış alanında? Hayır. 3 atlı bir 
halk sektörünün yanında ayrıca 2 araba daha 
olacak. Devlet sektörü arabası da olacak, özel 

sektör arabası da olacak. Hangisi, daha hızlı gi
derse Hükümet olarak ona müteşekkir olacağız. 
(C. II. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Ama bu 3 araba da öyle bir yolda gidecek ki o 
yolun sağındaki solundaki, o arabaların arkasın
daki halk savrulma yacak. Onlarla birlikte mut
lu kalkınmış bir Türkiye hedefine doğru sosyal 
adalet içinde ilerleyecekler. Yolumuz temel ilke 
ve doğrultusu bu olacaktır. 

Nitekim değerli arkadaşlarım bu konudaki 
sözlerimin içtenliği şuradan da (bellidir. ki ^ku
rulduğu günden beri Ibazı çevrelerin; «İşte özel 
sektörü engelliyor, özel sektör düşmanlığı yapı
yor» dedikleri (bu Hükümetin, özel sektörü en
gelleyici, özel sektörün meşru yararlarına, çıkar
larına aykırı bir tek tedbiri gösterilememiştir. 
Aksine bu ithamlarla karşı karşıya kaldığımız 
vakit, bir özel sektöre yardımcı olucu birtakım 
tedbirler aldığımızı somut tedbirleri ile göstere-
hilımişizdir. 

.Böyle tedbirleri ileride de almaya devam ede-
ıbiliriz. Yeter ki özel sektör de aynı doğrultuda, 
plan disiplini içinde ve sosyal adalete, halkın 
hakkına saygı göstererek çalışmasını bilsin. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel hep hür 
teşebbüsten bahseder, teşdbbüs özgürlüğünden 
bahseder, Adalet Partisi sözcüleri bahseder, bu
nun b'ir Anayasa gereği olduğunu söyler. Doğ
rudur ve bir Anayasa ilkesidir, bizim de benim
sediğimiz bir Anayasa ilkesidir; ama biz bu 'il
keyi daha çok benimsiyoruz. Neden daha çok 
benimsiyoruz ? Çünkü bizlim ekonomik politi
kamızı eleştirenler bu teşebbüs hürriyetinden 
Türkiye'de ancak bir avuç azınlığın faydalana
bildiği bir düzenli savunmaktadırlar. Biz ise Ana
yasamızda bir ilke olarak yer alan teşebbüs hür
riyetinden bütün vatandaşlarımız, bütün halkı
mız yararlanabilsin istiyoruz. Aramızdaki bir 
fark budur. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, herkes için teşebbüs 
hürriyeti vardır. Türkiye'de fırsat eşitliği var
dır; olanak eşitliğinin olmadığı yerde fırsat 
eşitliği bir aldatmacadır. Biz olanak eşitliğini 
de getireceğiz. (C. II. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri; alkışlar) Yeni bir kredi politikası ile 
getireceğiz, yeni bir destekleme politikası ile 
getireceğiz ve getirmekteyiz. 
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Böylelikle arkadaşlarım, yarından sonra gi
receğimiz, aydan itibaren bu yıl tarımda-, rah
metin hızlandırdığı gelişmeye; sanayide de dev
letin hızlandıracağı gelişme katılacaktır ve Türk 
ekonomisi bir yandan halkın geliri fiyatların 
üstünde yeni bir dengeye kavuşurken, bir yan
dan da tarım alanında ve sanayi alanında çok 
daha büyük bir gelişme hızına kavuşmuş ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri; muhalefet partileri ge
nellikle bu Hükümeti vaatlerini tutmayan bir 
Hükümet olarak, böyle bir Hükümetin örneği 
olarak gösterme çabasındadırlar. Hükümetin 
ilk günlerinde, ilk fiyat ayarlamalarının yapıl
dığı günlerde bu iddialarını ileri sürerken ses
leri çok yüksek çıkıyordu; ama dikkat etmlişsi-
nizdir günden güne bu sesler yavaşlıyor. îster 
istemez yavaşlıyor, çünkü şu dört aylık zaman 
bu iddianın hiç de doğru olmadığını göstermeye 
yetmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, neden bu iddia doğru 
değildir? . Bizim yola çıkarken, yolun başında 
temel sözümüz ne idi? Birisini söyledim, fiyat
larla gelirleri daha yüksek bir düzeyde adalet
li ve dinamik bir "dengeye oturtmak. Bunu ba
şardık, büyük ölçüde, şimdiden başardık. 

Bir başka sözümüz, taahhüdümüz ne idi? . 
Türkiye'de kalkınma köylüden başlayacaktır. 
Hükümet olduğumuz günden itibaren kalkın
mayı köylüden başlattık, Türkiye'de arkadaşla
rım. (C. II. P. sıralarından «Bravo» sesleri; 
alkışlar) 

Onun için artık bu Hükümetin; sözünü tut
mayan, vaatlerinin tersini yapan bir Hükümet 
olduğu liddiasmı, gerçi yine söylüyorlar, ama 
eskisi kadar inançla ve yüksek sesle söyleyemi
yorlar; ancak «İşte siz bunu yapamazsınız, bu
nu yaparsanız enflâsyon olur, yapmazsanız 
şöyle olur, böyle olur» diye birtakım sakınca
ları ileri sürme yollarına sapmış bulunuyorlar. 
Tabiî bunu da kınayarak, eleştirerek söylemi
yorum, bu 'karan da muhalefetin halindir, elbet
te birş'eyler söyleyecektir ama,, ilk 'söyledikleri
nin geçersizliği dört ayda beili olmuştur. Şimdi 
(buğday konusunda Sayın DemireTin söyleyebil-
dlderiıni, ancak söyleyebilecek noktaya gelmişler
dir, Hü&ûimetin ekonomik politikasını eleştirir
ken. 
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Değeıdi-arkadaşlarım, tekrar buğdaya dönüyo
rum. «işte, buğdaya az fiyat verdiniz...» Onun 
'hemen ardından, «buğdaya çok fiyat verdiniz 
ama ekmek fiyatını yükseltmiyorsunuz... Bu, şu 
kadar milyar devlete yük olacaktır, bunun altın
dan kalkamazsınız..» Yine »şunu iddia ediyorum 
ki, bu ayrıntılarda da Hükümet, temel prensip
lerinde ve uygulamalarında olduğu kadar, 'ger
çekçi davranmaktadır; tutumunu ciddî hesaplara 
dayandırmaktadır. Nitekim, tütünün fiyatını ar
tıracağız, ama sigaranın fiyatını artırmayacağız 
dedik. Aradan üçjbuçuk ay geçti, Hükümet sözünü 
tuttu mu, tutmadıkl mı arkadaşlarım? Tuttu. (<J. 
H. P. sıralarından «Tuttu» sesleri.) 

Dışandaın şekeri pahalıya da ithal etsek Tü ır
kiye ̂ de daha ucuza satacağız, dedik; satamazsınız, 
şeker fiyatları artıyor, diye propagandalar yay 
dıliar. Aradan haftalar geçti, bu propagandalar 
da olmadı; şekeri dokuz liraya ithal ettik, iki iki-
ibuçuk lira düşük fiyatla satmaya devam ettik. Sa
yın Demirel hiç endişe buyurmasın; nasıl tütü
nün alım fiyatını yükselttiğimiz haide, sigaranın 
fiyatını düşük tutabildiysek; nasıl şekeri dışarı
dan yüksek fiyatla ithal edip, vatandaşımıza çok 
dattıa düşük fiyatla aylardır satıma ya devam ede-
b'ildiysdk; hiç. değilse içinde bulunduğumuz yıl
da buğdayı yüksek fiyatla alıp, ekmek tüketi
cisi vatandaşımıza düşük fiyatla satmayı da ba
şaracağız; bu 'bakımdan bir endişeleri olmasın. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lan) 

Değerli aıkadadşlarım, «Bunun için gerekli 
kaynaklan (fonları) nereden bulacaksınız?» Baş
ta Sayın Demirel olmak üzere, bazı sayın muha
lefet liderleri bu soruyu bize sordular. Tabiî, bi
raz evvel izah 'ettim, meselâ ekmekte gerekli fon 
Sayın Demirel'in ilk söylediği kadar değil 
(kaynak); aslında bu sübvansiyonlar İçin, gerek
li kaynaklar bugün Devletin etlinde vardır. Daha. 
doğrusu, eğer 'güven oylarınızı yerip bu bütçeyi 
kabul ederseniz biraz sonra; bu bütçeyle Hükü
metin elinded olacaktır. Türkiye'de bugün >ı 
kaynaklar vardır ve kısmen de bu Hükümetin 
dört aydır izlemekte olduğu ekonomik ve malî po
litika sayesinde oluşmuştur, bu kaynaklar. 

Beş aşağı beşyuka n, her zaman Devletin ellin
de birtakım sübvansiyon (destekleme) kaynakları 
olagelmiştir. Önemli olan ^kaynakların varlığı de
ğildir; önemli olan bu kaynakların (fonların) kul-
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lanılışıyfe ^'gili siyaM tercMerdir. • Bu Hüküme
ti meydana 'getiren partilerle muhalefet eden 
başlıca partilerle, aramızdaki farklardan (bari de, 
işte bu siyasal tercih noktasındadır. Türkiye'de 
desteklemede (sübvansiyonda) kullanılabilecek 
kaymaklar, 'nasıl kullanılsın; kimin yararına kul
lanılsın; ürünü atlan aracının yararına mı kulla-
nilsın, ürünü yetiştiren köylünün yararına mı kul
lanılsın?.. iş buradan başlıyor ive 'ekonomik haya
tın mralhtelif kesimlerimde kendini gösteriyor. Biz
den öncekiler, bu Hükümetten öncekiler genel
likle, Devletin elindeki kaynaklarla (fonlarla), 
sınırlı zümreler lehine, varlıklılar lebine bir süb
vansiyon ve destekleme politikası izlerlerdi; biz 
ise halk lehine bir politika izliyoruz sübvansiyon 
politikamızda. Bu Hükümet politikasını eleştiren 
partilerle aramızdaki başlıca fark da budur. 

Nitekim geçen yılda iyi kötü, Hükümet, ıbir 
(buğday destekleme politikası izüenlişti. Ama ger
çekte bu, üretici için bir köstekleme politikası, 
buğday lisıtifçisi liçim bir destekleme politikası ol
muştu. Fakat, bu yıl Hükümetin izlediği politi
ka, buğday üreticisi lehine işleyen bir destekle
me politikası olacaktır; yarın öbür gün, zamanı 
geldiğinde pamuk içlin, üzüm için, imcir için, fın
dık için ve başka ürünler için «saptayacağımız des
tekleme politikasında da aynı ölçünün uygulan
dığı, aynı siyasal tercihin yapıldığı görülecek
tir. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin politikasına 
değişik 'açılardan da iyi niyetli eleştiriler yapılı
yor, bu Meclisin dışımda. Örneğin deniliyor ki, 
«Evet bir yandan buğdaya bu fiyaitr vermek lâ
zım, 'ama Türkiye'nin bugünkü toprak düzeninde 
bu destekleme 'alımından büyük ölçüde aslında 
Devlet ddesteğine ihtiyacı olmayan büyük çiftçi
ler yararlanacaktır.» Bumda büyük 'gerçek payı 
yardır, ama bu içinde bulunduğumuz toprak dü
zeninin kaçınılmaz sonucudur. Bu öyle bir düzen
dir ki, en iyi niyetli bir devlet yönetimi bile hal
kın avucuma bir avuç suyun dökülebilmesi için 
ıbir varil su boşaltmak zorundadır. O bir varil 
su blir avuç insanın üstünden (boşanır, onların ha
vuzlarına dolar, onların banyolarına dolar, ama 
köylünün eline ancak bir avuçlufc, bir 'taşlık su 
kalır, £ akait bugünkü düzende köylüye o bir taşlık 
suyu ulaştırabilmenin bile maialesef bundan başka 
çaresi yoktur. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'de 
daha adaletli ıbir toprak düzemi kurdukça bunun 

d*a yolunu bulabileoeğjiımlizi Veya bizden sonra ay
nı doğrultuda Meyecek hükümetler gelirse onların 
bulabileceğini umuyorum. 

Bu arada şimdilik hiç değilse şu kadarını ya
pabildik, başka ürün yetiştiremeyen veya üret/imi
ni (bugün kullanabildiği tarım teknolojisi ile (bir 
ölçünün üstünde yükseltemeyen O^taanadolu köy
lüsüne, Güneyanadolu köylüsüne onun buğdayıma 
başka bölgelerinkinden 10 kuruş olsun daha yük
sek fiyat verelim dedik. Aksi (halde onun eline 
bir tasın bile geçebileceği şüpheliydi, bugünkü dü
zende. 

Değerli arkadaşlarım, «destekleme politikası
nın altından devlet kalkamaz» vesaire. «Hani bu
nun bütçede kaynağı?» Bu iddiayı lileri sürenler 
bunca yıldır bütçeleri görüşüyorlar, Hükümet 
idare, etmişlerdir bazıları elbette bilirler ki, bu yıl 
izlenen sübvansiyon politikasının ekonomiye ve 
maliyeye bütün etkisi bu yıl içinde gerçekleşmez, 
bu yılın bütçesine yansımaz, kısmen de elbette 
önümüzdeki yıla devredilmiş olacaktır. 

Değerli aricadaşlarım, ayrıca üretiei lehime 
imlediğimiz, uyguladığımız bu destekleme poliltifca-
sı Türkiye^de yalnız sosyal adaleti şimdiye kadar 
olduğundan daıha ileri ölçüde gerejeMeştinmeye 
yaramayacaktır, aynı zamanda Türkiye'de tarım 
kesiminde üretimi de artırmaya yarayacaktır. Bu
nun da büyük önemi vardır, çünkü Türkiye'de, 
dünyada yalnız petrolün hammadde olarak fiyatı 
yükselmiyor bugün. Türkiye bir bakıma 'akıllıca 
ve gerçekçi davranırlarsa az gelişmiş veya gelişme 
halindeki tarım ülkelerini de veya ekonomileri 
büyük ölçüde ıtarıma dayalı ülkelerin de kendi 
yararlarıma değerlendirebilecekleri bir ekonomi 
konjonktür içine girmiştir bu ekonomik dönem 
'akıllıca davranilırsa az gelişmiş ülkeler, tarım ül
keleri yararına değerlendirü'eeek dönem kaç yıl 
sürer bunu bilemeyiz, bu döneme bundan iki üç 
yıl önce girilmeye başlanmıştı, geride bıraktığımız 
iki üç yıl heba eldilmiştir Türkiye'deki hükümet
ler tarafından, ama hiç değilse önümüzde birkaç 
yılımız olacaksa bu yeni geçidi mi kalıcı mı oldu
ğunu bilmediğimiz dönemi değerlemdirtmek içim 
bu Hükümet omu değerlendirmek üzere elinden 
geleni yapacaktır. 

Bugün, biraz önce belirttiğim gibi dünyada 
yalnız petrolün fiyatı yükselmiyor, pamuğun da 
fiyattı, piyasası yükseliyor, üzümün de yükseli
yor, tütünün de yükseliyor, buğdayın da yükse-
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1%W, leğer Türkiye bunların ihaarialtçısı durumu-
tta g^bâirse, petrol üreten Ortadoğu ülkeleri 
kadar olmasa bile bu yoldan ıbüyiik <jtaB,a^ar sağ
layabilecek durumdadır, bugünkü dünya kon
jonktürü içinde. 

Onun için biziım uyguladığımız destekLeme po
litikası ekonomik açıdan bazıilarına (aşırı görünse 
bile yalnız sosyal adalet 'açısından değil, <ekono-
mik açıdan da geçerli bir polüfcikadır. Çünkü daha 
çok üretime teşvik edici, özendiriici bir politika
dır. Eğer bu yıldi yağışlar gelecek yıl da olursa, 
(bu yılın özendirici destefcleıne alımı politikası ile 
Türkliye önümüzdeki yü. mulhıtemıelen buğday ihra
catçısı durumuna gdebilecek ve (bu yıifci destekle-
mle atomlarının (bir (kısım açığını da belki de o yol
dan kapaıbalbitoıie olanağını (bulacaktır. 

Değerli 'arkadaşlarım, biz öteden beri Türki
ye nin tarım. kesimimi ihmal etoıomesini savunu
ruz. Haıtırlıyorum, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plianı görüşmelerime de M açıdan itiraz etmiştim. 
Bu kürsüde konuşurken (başlıca iki açıdan itiraz 
»etmiştim. Birincisi, sosyal adaleti 20 - 22 yıl son
raya erltelediği için. İkincisi, tarımın desteMen-
mestind adeta (bir yük, bir ayıp sayıp onu ikinci 
planla (ittiği için. Bu yalnız bizde ökonomik gö
rüşleriçok tutucu olan ibazı kimselerin ve parti
lerin saplantısı değildir. İtiraf ederim ki, |bazı sol-
cul'arda da aynı saplantı vardır. İlericiliğin, kal
kınmanın tek ölçüsü olarak münhasıran sanayie 
önem vermeyi veya sanayie kesin öncelik vermeyi 
görürler. Oysa hiç değişe şahsen (benim 'görüşü
me göre, partimizin görüşünle göre ve izlediğimiz 
politika da gösteriyor ki, Koalisyon Hüfcümletli-
ımüzin görüşüne göre Tüıfeiye gibi (bir ülke yalnız 
sosyal adalet açısından değil, ekonomik açıdan 
da tanıma. sanayi ile eş değer vermek^ zorundadır. 
Aksi halde, nereden hangi sıçrama, tahtasından 
sıçrayıp, gelişmiş sanayi ülkelerinin düzeyine 
yükselebilecektir Türkiye'de sağlıklı (bir sınali-
leşmıe için, öteden beri tanma da önem \wmenin 
gereğtinıe inanırdım; fakat ıbugünkü dünya kon jonk-
ttüründe (bunun önemli artık kesinlik kazanmıştır. 
Bu iddiamızın doğruluğu tartışıliamayacak bale 
gelmiştir. Sağımızda dla solumuzda da tartı-
şılamayacak hale gelmiştir. O halkımdan Hü-
kümıeim. Mç değilse (bugünkü şartlarda izlediği 
d^stekiejme politikası ekonomik 'açıdan da en ge-
<$&M. poMkıadır. Keşke bizden önceki hükümetler 
Balama projelerini ihmal eteiş olmasalardı, ğer-

çıek bir traktör sanayii kurmuş olsalardı, giibte 
sanayiini ihmal etmemiş, yıllarca sürünöemıede 
(bırakmış olmasalardı, o zaman Türkiye bugün bu 
yılın rahmeti ile yağmuru İle birçok tarım ürün
lerini 'ihraç edebilecek bir üretim düzeyine eriş
miş olurdu. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlayışladır ki, Hü
kümet, Türkiye gibi bir ülkenlin sanayideki ve ta
rımdaki gelişmesini eş değerle ele alması 'gerekti
ğine linandığı içindirki ve tarıma yaklaşımının da 
sanayie yaklaşımı dle aynı nitelikte (aşağı yuka
rı) olması gerektiğine inandığı içindir ki, sulama 
projelerine büyük önem verecektir. 

Cumhuriyelt ®enaitosundaki bütçe görüşmeleri 
sırasında söylediğim gilbi, bugünün çorak Güney
doğu Anadölusunda (bir yeni Mezopotamya uy
garlığını yeşertebilmek için gerekli sulamm proje* 
lerine öncelik verecektlir. (O H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Türkiye'de gübre sana* 
yiinıe gereken önemi verecektir, traktör sanayiine 
gereken önemi verecektir. Bu şekilde günümüzün 
koşullan içinde Türkiye'nin tarımdaki gelişme po-
ıtansiyelini tam değerlendirerek, o şekilde sanayii-
aüize de büyük hız kaıtmış olacaktır. 

Değerli arkadaşla.nm, bu bütçe belki de tari-
(himiziın ıen çok köye dönük, köye yönelmiş bütçesi
dir. Bu iddiamız burada eleştirildi; fakat hesap 
ortadadır. Geçen yıl bütçesi lile direkt olarak ka
mu kesiminden köye yönelecek hizmetlere ve yatı
rımlara oranla, bu yıl köye yönelecek hizmeftlterin 
ve yatırımların oranında % 97 artış olacaktır. 
•Evet, bunun bir kısmını ıbelki fiyat faiMarı gö
türebilir, ama 'herhalde bu rakamın çok büyük 
bir kısmı geçerli kalacaktır. Bunun dışında, halik 
sektörü yolu ile köylü kendi tasarruf ve yatırım 
"gücünü yine büyük ölçüde kendi köyünde değer-
lendiı^ileeefctir ve böylelikle köylüden başlayan 
hükümetimizin kalkınma ilkesi, bu yıldan itibaren 
büyük ölçüde 'gelişme yoluna girmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Denilire!, «Köy -
kentlere şu kadar para koymuşsunuz, birkaç mil
yon lira koymuşsunuz, bu sizin köy - kentleri ne 
kadar gayrdeiddı tuttuğunuzun, n& kadar buna 
inanmadığınızın delilidir.» dedi. Tam tersine, bu 
bizim köy - kentleri rne kadar ciddî ifoıfttoığumuzun 
defilidir. Hazırlıksız olarak yola çılkmak istetmiyo
ruz, bütün haaarbklannı tamamlayacağız, en uy
gun yerleri köylü ile beraber seçeceğiz, ondan son
ra köy - kent ııygulaımasana da başlayacağız. 
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-; .....• Ayılı...yianii'ş yorumuyamlmıyorsam Demeikra-
:,tik.,Parti öayın sözcüsü ÛQ, yaptılar,; .«İste Ibütge-
.nizde şu kadar fon var, halk sektöıünü-bununla 
..anıdestekleyeceksiniz» dediler. 

'••"• ''Sayın aıCiadaşlarıım, aldı üstünde bu halk sek
törü. Bu öükifcöran pıanasmı en ıb'arj'ia halk orDaya 

'koyacak. Devlet mevcut kayn'aklardaaı, ikrtidi ola-
" nakl'armdaıı buna gereken payı, gereken 'desteği 
" sağlayacak. Halk •sıektörünü bütçe ile bağımlı say-
• inaktır' ki, asıl halk sdktörün'e bizim düşündüğü-
'onüzün çok ötesinde 'bir anlam yermek giibi garip 
'bir sonuoa insanı ulaştırır. 

Sayın Demire! tbu Hükümetli 'elc^JİrmcIk için 
.çok 'garip ibir İddia ileri sürdüler; «Il'om yaıtırım-
ları 'artıracağız» diyorsunuz 'hem de 1974 prog
ramının ek proje listesinden ıbazı örnekler 'vere
rek, .«•yatırım için ödeneklerin bu yıl programın
da çok az olduğunu» ileri Kürdüler. Bu yıl pro
gramını küm hasırladı? Bu yıl programı Sayın 

. DomüreFin 'de sorumluluğunu geçen gün bu kür-
'süden kabul ettiği, Talû Hükümetinden devraldı
ğımız program.. Biz yalnız yiabaıncreı olduğumuz 
ibir düdende Hükümet etmiyoruz. Yabancısı oldu
ğumuz bir programla vte geriide bıraktığımız 4 ay
da da yalbancısı 'olduğumuz İbir İbikçe, ile Hüküm et 

'•«etme durumunda isaldık. Ama ona rağmen, hiç 
merak ıbuyıırm'aiSinlaT, üzerinde küçümsemeye ça
lışırşekilde kuşku belirttükleri o yenli' kurduğu
muz fonlarla, o fiyat ayarlamaları sayesinde bü
yük ölçüde sağlanan fonlarla, kemdi li'azr-'lamış 
oldukları 1974 programının yatırımlar lbakumm: 

dan ek'sJkliklerM do büyük ölçüde kapatabilecek 
"•••'durumdayız.- NiftleJkim, geçen yıla göre kamu. lifcti-
s'adî kuruluşlarının yal tiranları bu yıl % 54 ora
nında, 'bir artış gösterebilecektir, bu bütçenin sağ
ladığı olanaldarla, 

Yalnız burada önemli olan, sadece gerekli 
fonu, gerekli maddî kaynağı sağlayabilmek de
ğildir. Hep işin maddiyatçı açıdan, aşırı mad
deci açıdan bu yönüne önem verildiği içindir ki, 
geride bıraktığımız yılda, Türkiye yeni ekono
mistlerin deyimiyle, kalkış noktasında patinaj 
yapıp durmuştur, bir türlü havalanıga geçeme
miştir. Neden? Çünkü ekonomisinin birtakım 

„ dar boğazları vardır, istediğiniz kadar kaynak 
. clökseniz, .aşılamayacak bazı dar boğazları var-
. dır. Eğer ekonomik gelişme, sanayileşme sadece 
.bir kaynak meselesi olsaydı, bugünden yarma 

topraklarında petrol çıkan bütün Orta Doğu ül-
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. keleri dünyanın en sanayileşmiş, en kalkınmış 
ülkeleri olurdu,'. Ekonominin, gerçek dar boğaz
ları nedir ? İnsangücü ve eğitim. Bu hükümet, 
kabul buyurduğunuz takdirde iki gün sonra 
yürürlüğe girecek olan bu bütçesiyle insangücü 
ve eğitim alanındaki dar boğazları, kalkınma
mızın bu dar boğazları da kalkınmaya başlamış 
olacaktır. 

Bugüne kadar, özellikle son yıllarda teknik 
personeli Devlet hizmetinden kaçırıcı, oradan 
itici, nerede ise kovucu bir personel politikası 
izlenmiştir. Bugün birçok yatırımcı devlet ku
ruluşları proje yapacak mühendis bulamamanın 
veya proje kontrol edecek mühendis bulamama
nın sıkıntısı ve zorluğu içindedir. Onun için, 
şimdiden, gerçi bu konuda her şeyi halledebile
ceğimizi söyleyecek kadar iddialı değilim, bu ko
nuda da gerçekçiyim. 

Sayın Demirci'm biraz önce burada belirttik
leri gibi, personel rejimimizdeki aksaklıkları 
birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay içinde dü
zeltme olanağı yoktur, öylesine karmakarışık 
bir personel rejimi ortaya konmuştur İd, bunun 
üzerinde maalesef çok daha uzun bir çalışma 
gerekecektir. Fakat yarından sonra yürürlüğe 
girebileceğini umduğumuz, birkaç gecedir saba
ha kadar bunun üzerinde çalışıyoruz, yetiştire-
bilirsck inşallah yarından sonra yürürlüğe gi
rebileceğini umduğumuz, kanun kuvvetindeki 
kararnameyle, personel rejimimize bazı düzelt
meler getirirken, teknik personel sorununa da 
geniş ölçüde diyemeyeceğim maalesef henüz, 
ama oldukça ileri bir ölçüde çözüm getirilmiş 
olacaktır. Bu vesileyle, Sayın Korkmazcan'm bir 
kuşkusunu da giderebileceğimizi umuyorum 
çünkü, eleştirilerini iyi niyetle yaptığına inanı
yorum. Dediler ki, bu Halk Partisinin zihniye
tiyle, kafasiyle Devlet sektörü hiçbir şey yapa
maz. Çünkü çok bürokratik bir anlayışla kamu 
iktisadî kuruluşlarını yönetmeye kalkarlar. Bu 
anlayışlarının hiç değilse bugünkü zihniyetimi
ze ne kadar uzak olduğunu, yarından sonra çı
kacak personel kararnamesinde göreceklerdir. 
Bu kanun kuvvetindeki kararname ile Kamu İk
tisadî Kuruluşlarının ilk kademe yöneticilerine 
istihdam bakımından geniş olanaklar sağlan
maktadır. Bunların yalnız ve illâ kamu, kuru
luşlarından değil, özel sektörde tecrübe kazan
mış kimseler arasından da alınabilmesi olanağı 
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sağlanabilmektedir, teknik personelin, yanışıma. 
-Bu da Hükümetimizin, koalisyonumuzun ne ka
dar önyargılardan katı, dogmatik fikirlerden 
uzak bir yaklaşımla ekonomik sorunları çözme
ye başladığının somut bir delilidir. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka dar boğazı 
da gelişmemizin ve sanayileşmemizin, eğitimi
dir. Bu bütçe, bu dar boğazı da aşmaya yönel
miş bir bütçedir. Bu bütçe ile eğitime ayrılan 
ödenekler, geçen yıl bütçesiyle ayrılanın % 43,1 
üstündedir ve yalnız nicelik olarak bir yenilik, 

-bir artış yoktur, nitelik olarak da bir yenilik 
getirilmektedir. Bu, Hükümetimizin programı
na göre ve bu yıl bütçesinde yapılacak uygula
maya göre, eğitim sorunumuz kaynağında çö
zülmeye başlanacaktır ve ilk defa olarak çocuk
larımızı, gençlerimizi, öncelikle teknik eğitime 
meslek öğrenimine yöneltiei bir eğitim politikası 
izlenmeye başlanmış olacaktır. 

Bu yıl eğitim alanında şu temel sorunları 
çözmeye başlamış olacağız ve bir kısmını şimdi
den çözmeye başlamış durumdayız. Bir kere 
eğitimde şimdiye kadar olduğundan çok dalıa 
geniş ölçüde sosyal adaleti sağlamaktayız ve 
sağlayacağız. Birazdan bir - iki örneğini verece
ğim. Meslek eğitimine ve teknik eğitime yöne
limi hızlandıracağız. Üniversite kapılarındaki 
yığılma sorununu daha bu yıldan büyük ölçüde 

. çözeceğiz, ortadan kaldıracağız. Ayrıca, öğret
menlere, manevî ve maddî bakımdan büyük öl
çüde rahatlık ve huzur sağlayabileceğiz. 

Bu yolda şimdiden temeli atılan veya atıl
mak üzere olan tedbirlere birkaç örnek vermek 
isterim : Hükümetimizin eğitimle ilgili ilk işle
rinden biri, özel yüksek okullar Devlete devre-
diliirken, biliyorsunuz, eskiden özel yüksek 
ıdkullara ödedikleri ücretli derlöte ide ödemeleri 
şartı (koşulmuştu, o sırada öğrenci 'bufunanla-
ra. Bükü'metimlzin ilik iiiera atlarından biri, bu 
balomdan bir k'olaybJk sağlama lolimuştur; para 
istenme mistir, bu durumdaki öğrencilerden. On
lardan, ımezun olup işe başladı/ktan sonra öde
meye başlayacakları bonoları almakla yetllnnıfş, 
ve bu şekilde birçok dar gefirtli a;ile çoeuğu şu 
sıı ada para ödemeden eski özel yükseik okullar
da öğrenimini tamaırilaıma olanağına .kavuşabil-
m%tfir.. 

Yine bıigün bu bütçeyi, kabul buyurduğu
nuz 'tak'dııtle, öğrenci burslarında küçümsene

meyecek artışlar olacak'tiir. Yaltılı öğrenci, sayı-
şınfda büyük artıklar olacaktır. .. • 

Üniversiteler önündeki yığılmaya gcfiince: 
Dalha Hükümet kurudur kuruimaz, birhıei 

sömestr bitmiş olduğu hailde, yülklsdk öğrenim 
Ikuruımlarır.ü'a 4 bine yalkın ek kapalltee arttışı 
ısağlanimış.tır. Bu nasıl sağlanımaiş'tır? Mçiın öğ
lenim yıllı başlaıken yükseköğrenim kurutmları-
na 4 bin eksik öğreneul alırlm^tı da, isianradan, 
Şubat ve Maıifc aylarında 4 (bin öğrenci idalha alı-
nabilîniştik*? Bu da bir zihniyet ve ni'yeit .mesele-
sıldir. İşi sıkı tutmak mesel eslidir. Kelime kellime 
'hatırlamıyor €i'aibiliıim, ama söz'leıilı imealen çtk 
canla olarak hafizamdadır; bu yıl, bu ders yılı 
başlamadan önce e zamanki Adalle't Partili. Sa-
yııu Millî Eğitim Bakam arkadaşımıza bir ga-
v&ceai ıstoruyoır: «Üniversiteye giriş sorunu bu 
yıl ne olacak?» diyor. Sayın Mülilî Eğicim Ba
lkanının verdiği cevap şu illi: «ıŞiimldiye kadar 
ne eMuytta bu yıl da o elacak»' Biz, «Bu yıil baş
ka olacak, bizimi1 e başka olacak» 'kararı ille Ok
lulara geldik. (C. H. P. sıralarından <!Bravo» 
işemeni,. alkışilar) Ve lonun içilin de llillk adımda, 
'O 4 bin ek kapasite artışını sağladık. Ham ide 
nenede sağladık? «Şimjdlye kadar ne 'olduysa, 
bu yıl da o ei\aca!k» diyen kimsenin, ibiaden ön
ce başında bulunduğu Bakanlığa bağlı eğMm 
kurumlarında sağladı/k, bu 4 bin kapasiteyi. 

Şimdi, örJamüzdekı dans yılı başnıda ne ola
cak? 

Değerli aıkaÜaşlanm, şunu açıkça Ibeliııt-
nıek -Merim İki, 'hepimizin de bilidiğinlize inanı-
yarum, Anayasamız açıktır, yasailanjmız aıçik-
t ı r ; Hülkümeı'/niz, üniversiteye ıgiriş'te smaty ol
masın ^temektedir. Bu isteğine bağfMığı devam 

ediyor. Ama Tihkiye.lkıki Anayasa rejimimden (ki, 
bu. rejimden hiçbir şikâyetiniz ydktur) Hüküme
tin bu kararını, bu tutumunu özeılk üniversiteileıre 
empoze edeblFime yetkisi yek'tur. Bunu ancak 
ikna yoluyle üniversitelere kabul ettirmeyi 
umabiliriz. Bu ikna çabasını gösterdik, aıma he
nüz bir nebice alamadık. Bunu da ün'üveraitele-
ıûıiTİizin yöndticiileiiûne bir eleştiri olarak sey-
lamiyorum. Çok riskli göıniimüştlür bizilmı 'ileri 
öüıdüğümüz öneriler, bu cesareti 'göze alama'mış-

. la'r'dır. Bunu anlayışla, saygı iile fcarşıihytoruz. 
Onun ûçin şunu yapmaya karar verdÜk: HEkü-
mdt, Hükümet olarak' elinde bulunan Anayasal 
Ve yasal yeDk.ifl.eri kullanarak, üniversiteye gt-

http://yeDk.ifl.eri
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r% öbnmuûü haletmielk için düşünidüğiü Ibazı 
Itedlbirleri öniümfüzdeikli dems yıllından İtibaren 
uygulatmaya IkoyaoalkUar. Bunlar ıbaşarılı olur
sa (İki başarılı olacağını Ikuvvetle umuyoruz), o 
zaman üniversitelerimize de daha büyülk böır ce
saret gelecektir ve yeni 'blnfcataı öğretim me-
itotllan, yöntemlerii kullanmak surdtüiyle ımodern 
eğît&m tekflölojiisMn sağlladığı 'olanaklardan 
ıdaiha geniş ölçülde yararlanmak suretiyle, ünfc-
versilteye girişin sınavsız olması, bekli İde 'kusa 
zamanda sağMaabileçektir. 

Fakat önemi olan şudur: Şimdiden eûimiz-
'deftrii yeitftdiiler ve olanaklarla şunu sağllaımış bu-
ûunuyoruz. Bu içinde bulunduğumuz yıla ka
dar üniversiteye gMş sınavları Ibdır (barajdı. Bu 
yıl artılk 'baraj ofaıayacaktır, kanal olacaiktir. 
Öğrendiler! (muhtelif öğrenim .kuramlarına yö-
neHtanek için, en iyi naniği kurumda öğren'imı 
yapabileceğimi saptamak için yapılan sınavlar 
niteliğini kazanmış .olacalktıîr. .En az 100 lbün 
(köşilik Ikapaslllt'e yaraitı.a«alfetır. Geçen yıl 86 'bin 
lldşillk kapalslilte yaratılmıştı ve herhalde üni
versiteye hazırlayıcı nıiltelillkte «İlan Ifeelleri foi-
törtmjilş veya, Ibu yıl fcûtirecek; olanlardan hiçbir 
kSmşeiyi açıkta bırafemalmayı, ytükseîköğreriım 
olânağınldan ydksun bıratemaımaiyı :bu BüikÜime't 
göze alabilmektedir. Bunun planllarını, priogram-
laram yapmış durumdadır. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo> sesleri, alkımlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu yöndeki uygula-
mamız tek .(bîr tılsımlı formülden İbaret değil
dir, (bir tedbirler manzumesi halinde uygula
nacaktır. örneğin, bir yandan öğretmen açığı
nı karşılamamız lâzımdır. Bunun için bütün öğ-
reltooenleri önlisans eğitiminden ve yüksek öğ-
ıretimden geçirme (kararı alınmış ve bir plana 
bağlanmıştır. Teknik öğretmen açığını kapat
mak üzere bu daldaki öğretmenler bir yandan 
öğretmenlik görevlerini yaparken, bir yandan 
da ikişer yıllık önülsans eğitimi göreceklerdir. 
Bunu başarı ile bitirenler de Teknik öğretmen 
Okulunun 3 ncü sınıfına gireceklerdir. Bütün 
ilkokul öğretmenleri bir program içinde yükselk 
öğrenim 'olanağına kavuşacaklardır. Bu önü-
ttniüadelki ders yılından 14 ilde ilkokul öğretmen
leri için 2 yıllık önlisansyüksek öğretim ku
rumları açılacaktır; bunlar yazışma yoluyla, 
televizyon, kaseti televizyon, teypli televizyon 
yoluyle ve ayrıca yaz kurslariyle, seminerleriy-

le desteklenecektir, öbür yıl, iki yıl sonra; ise 
160 bin ilkokul öğretmeninin tümü, bulunduk
ları yerde yüksek: öğrenim yapma olanağına ka
vuşmuş olacaklardır. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bununla bağlantılı olarak, öğretmenlerin 
önündeki (Devlet hizmetine girdikleri zaman ön
lerindeki) baraj da ortadan kalkmış olacaktır. 
Bu öğretim olanaklarından yararlanacak öğret
menler 1 nci dereceye kadar yükseleıbileceklerdir. 
Bunu kolaylaştırabilm'ek için de ilkokul öğret
menlerinin terfi süreleri dört yılda bir iken, üç 
yılda bir indirilmektedir. (O. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, aynı tedbiri bütün 
lise mezunu memurlar için de alıyoruz. Gene 
bir bakıma 4 ncü dereceye kadar yükselebilecek
tir yüksek öğrenim yapmamış memurlar; ama 
yüksek Öğrenim eksikliğini giderecek nitelikte 
ve düzeyde kuracağımız meslek içi eğitim yük
selk öğrenim kurslarından, programlarından ge
çecek memurlar da 4 ncü derecede takılıp kal
mayacaklar, 1 nci dereceye kadar yükselebide-
ıceklerdir. Onlar da tıpkı yüksek öğrenim yap
mış Ikimseller gibi 4 yılda değil, 3 yılda bir terfi 
etme olanağına kavuşacaklardır. (O H. P. sıra
larından 'alkışlar.) 

Bu aynı zamanda neyi sağlayacaktır? Bu 
personel rejimine bu uygulama, bu ilke getiri
lince, aritik hiçbir kimse bizatihi üniversite öğ
renimi yapmak istediği için değil de, Devlet 
görevinde önüm Itikanmasın diye yüksek öğre
nim yapmak, üniversiteye gitmek istiyorsa bu 
ihtiyacı duymayacaktır, nasıl olsa ben bu ihti
yacımı meslek içi eğitimle karşılayaJbileceğim 
ve en üst dereceye kadar yükselebileceğim di
yeceği için, io duruma 'geleceği için üniversite 
kapılarında yığılma o yönden de önlenmiş ola
caktır. Böylelikle, üniversite giriş sorununu tek 
bir mucizevî, tılsımlı tedbirle, değil, 'bir tedbir
ler manzumesiyle çözmüş olacağız. 

Bu personel rejimiyle, öğretmenlerin, me
murların statüsüyle ve terfi olanaklariyle ilgili 
yeni koşullar, bu igece de çalışıp kanun kuvve
tindeki kararnameyi tamamlayabilirsekj, iki gün 
sonradan itibaren yürürlüğe girmiş bulunacak
tır. 

Değerli arlfladaşlanm, Sayın Demirel, daha 
ıçok üniversite açılmasını istediler. Bir kere, bu-
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'güne kadar ortaöğretim sorununu çözememiş 
ilomselerin, «Daha çok üniversite «açılmalıdır» 
demeye hakları yoktur. Bugüne kadar üniversi
te kapılanndaki yığılmayı önleyememiş; sorul
duğunda; «Bu yıla kadar nasıl olduysa, bu yıl
dan ısonra da öyle olacak.» diyeıgelmiş kimsele
rin daha çok üniversite açılmasını istemeye hak
ları yoktur. Bunu istemeye bizim hakkımız vardır 
ve biz de bu hakkımızı kullanıyoruz ve (C. H. 
P. sıralarından «Bravo» 'sesleri, alkışlar.) Dört 
yeni üniversitenin kanununu Millet Meclisine 
getirmiş bulunuyoruz. 

Ortaöğretimde 'alacağımız 'tedbirlere güvene
rek, yükseköğrenim sorununu kaynağında çö-
züleeJbileeeğimize güvenerek huzur için
de, üniversite kapılarında yeni yığılma 
sorunları yaratmayacağımıza inanarak bu 
kanunları getirmiş bulunuyoruz. Böylelikle 
Samsun, Fırat, (Selçuk ve Bursa üniversiteleri
nin kuruluşuna (başlanacak. Ayrıca yükseköğre
tim kurumundan Malatya'da kurulacak ve eği
time ne kadar büyük değer verdiği 'bilinen rah
metli büyük insan İnönü'nün ruhunu şâlelece-
ğine inandığımız (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, ısürekli alkışlar) İnönü Üniversite
sinin de Malatya'da açılışı mümkün olacaktır. 
Bunun yanında ıbirçok illerimizde birçok yeni 
fakülteler (açılmaktadır. Ayrıca önümüzdeki yıl, 
biraz önce belirttiğim gibi, yazışma yoluyle; 
ama bir yandan normal televizyonla, öbür yan
dan kasetli vidio iteypli televizyonla ve bir yan
dan da kurslarla, seminerlerle, sınavlarla des
teklenecek; mekân sınırlamasından (kurtulmuş 
bir yeni yükseköğretim yöntemini de önıümüz-
ddki ders yılından itibaren uygulamaya başla
yacağız. Dünyada bunun ufak tefek denemele
ri son yıllarda ıgörülmüştür; fakat ilk 'büyük 
denemesi Türkiye'de olacaktır ve başarılı olur
sa, Türkiye bu bakımdan belki de başka birçok 
ülkelere önderlik, öncülük etmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşliarım, konuşmamın son (bö
lümlerine gelmiş 'bulunuyorum. 

Burada ikonuşan bazı değerli parti sözcüle
ri, huzur ve asayiş konusunda Hükümetin tutu
muna karşı (besledikleri kuşkuları yönettiler. 
Sayın, sözcülerden hiri dedi ki; «Hükümet Baş
kanı Ecevit'in son günlerde verdiği bir demeç
ten anladığımıza 'göre, 'bu Hükümet asayiş, hu-

I zur sağlama konusunda, kendi kendine inancını 
kayfoetiaiştir.* 

Bxı iddia, (bu yargı toenim sözlerimin çok yan
lış yorumlanmasından doğuyor. Benîm iddiam 

I şudur: Türkiye'de barış için gerekli şartları, bu 
Hükümetin öne sürmüş olduğu şartları yerine 
getirmezseniz; yalnız hu Hükümet için değil, 
her hükümet için Türkiye'de asayiş, huzuru 
sağlamak zor olabilir. Hükümet acz itirafında 
bulunmuyor. Ben Hükümet Başkanı olarak bir 

I acz itirafında bulunmadım. Biz Hükümet ola
rak, (Doğru - yanlış) asayiş ve huzur sağlaya-
Ibilmenin, barış sağlayabilmenin bazı şartlarını 
öne sürmüşüz; ama Meclis çoğunluğu, (o ço
ğunluğun kararına da saygılıyız) o şartlan bir 
ölçüde yerine getirmemiş ve meselâ, «Kıtale teş
vikten mahkûm olanlar, kitap çevirenlerden da-

I ha çok aiffa layıktır» demiş; 146/3ten mahkûm 
olanları affetmiş, 141, 142'den mahkûm olan-

I lan... 
MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) -* 

I Biz onu Memedik. 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVflT (Devamla) 

— «Neyi istediğinizi bilmiyormuşsunuz öyleyse. 
I Neye oy verdiğinizi bilmiyörmüşsünüz... (C. H. 
I P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

I Biz onu da istedik, öbürünü de istedik arka-
I daşlarım. Biz 146/3'ü de istedik; ama daha az öl-
I çüde istedik, 141 ve 142'yi de istedik. Siz ağı

rını affetmeyi kabul ettiniz. (A. P. sıralanndan 
I «Hayır, hayır* sesleri) 
I Ettiniz, etimiz girdi. Bu Meclis çoğunluğu-
I nun oylariyle yürürlüğe ıgirdi. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — 146 bizim 
I teklifimizde yoktu. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
I — Kim ettiyse etti. Meclis çoğunluğunun karar

larına saygılıyım; fakat çok çelişkin bir şekil
de... 

ÜHMET SEZGİN (Aydın) — Biz oy verme
dik. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) 
— Kimsenin oyunun hesabına bakmadım, arka
daşliarım; ama çelişkilerle dolu bir şekilde bir 
Af Kanunu Meclisten çıkmıştır. Bunu ben söy-

I lemiyorum,, mahkemeler söylüyor bunu; ne ka
dar çelişkili bir şekilde çıktığını. Ve bu kadar 
çelişkilerle ç&an {bir Af Kanunundan sonra Tür-

I kiye'de huzur ve harış sağlamak bir ölçüde zor-

029 — 
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laşmiiş olalbilir endişesini belirtmek, Hükümetin 
aczini itiraf etmesi demek değildir. Aksine, ben 
şıııııı idjdia 'ediyorum ki, 'bu Hükümet en zayıf 
gününde Ibile kendisinden önceki hükümetler
den daiha güçlü 'bii" şekilde asayişi sağlayabil
mektir. (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
sürekli alkışlar.) 

. Bunun sırrı nedir arkadaşlarım? Bunun sır
rı, nedir? Bunun Sırrı, suç işleyen arasında ta
raf tutmamaktır, taraf gözetmemektir. Bazı 
muhalefet yöneticileri, sözcüleri (bu iltiıaim ba
na yönelttiler ve dediler k i : «ilerici, gerici, sol
cu, sağcı ayırımı yapıyor Başjbakan. Başbakan 
taraf tutamaz.» 

'Değerli 'arkadaşlarım, siyaset adamıysak ve 
İHİinç.li: siyaset adamlarıysak, düşünce alanında 
(hepimiz bir tarafız. Ben,' taraf tuttuğum için 
şu sıralardayım. Siz 'başka tarafı tuttuğunuz 
için 'bu sıralardasınız. Demokratik Partili arka-
daşlarıınız da başka tarafı tuttukları için o sı
ralardadırlar... (C. II. P. sıralarından sürekli 
alkışlar.) 

. .Zarar l ı olan, kınanacak olan, düşüncede ta
raf tutmak değildir. Kınanacak olan, yönetimde 
-taraf tutmaktır; asayiş sağlarken, polisi kulla
nırken taraf tutmaktır. ı(C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım ben, «yalnız sağcı mi
litan güçler» dediğim kimseleri suç işlediği za
man yakalayan polisi kutlamam,. Dün Akbank'ı, 
bir bankayı soyan ve solcu olduğu ilân edilen 
genci, hayatını feda e'deıteesine yakalamaya çalı
şarak yakalayan Türk polisinin de alnından 
öperim, ben. i (O. QE£. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, sürekli alkışlar.) 

Kötü olan, demokrasiye inanmış siyaset adam
larına yakışmayan bir kamptaki gençleri, aydın
ları, fikirlerini yaymak için şiddet kullandık
ları vakit alkışlayıp, onların karşısındakilerî 
şiddet kullandıkları veya kullanmadıkları za
man kınamaktır. Hükümette olanların en azın
dan yapmamaları (gereken budur ve biz bunu 
hiçbir Vakit yapmadık, yapmayacağız. 
' 'Tabancas ı ateş almayan 'bir polisin, hayatını 

tehlikeye atarak bir tedhişçinin, bir harika soy
guncusunun peşinden koşup onu yakaladığını 
duyduğum vakit, içimde en yüksek kıvancı duy
duğum günlerden bin oldu, bu. Dem;ek ki biz, 
Türkiye'de, elindeki maddî olanakların azlığına 

rağmen huzur sağlayabilmek için canini tehli
keye atabilecek bir polise sahibiz. (C H. P. si-, 
ralarından alkışlar.) Demek ki, geçmişte polise 
yöneltilen eleştirilerin asıl sebebi polis değil, onu 
taraflıca kuıllananlarmış. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, ben, düşüncesini si
lâhla yaymaya kalkışanın «solcuyum» da dese, 
«sağcıyım,» da dese, eş ölçüde ikisinin.de karşı
sındayım, <(G. H. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) 

Benim bu konuda taraf tuttuğumu söyleyen
lerden rica ediyorum, gelsinler buraya; yalnız 
Dev - Gençli değil, başka herhangi hir dernek
ten, (Ad söylemeyeyim, şkndi 'burada yeni tar
tışmalar açmamak için) ama son zamanlarda 
ortalıkta çokça görülen .bazıları, bu parti lider
lerinden bâzılarının toplantılarına katıldıkları, 
gençlik derneklerinden bazıları sopa kullanırsa, 
tabanca kullanırsa, üzerinde tabanca çıkarsa, 
«tedhişçi solcuyu kınadığım kadar onu da kını
yorum.» desin, kendisini kutlayacağım. ı(C. H. İP. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) Ben yalnız bu
gün değil, yalnız Başbakan olduğum 'zankan de
ğil, bu Meclisin tutanakları tanıktır; il!%8'de ilk 
gençlik olayları başladığından beri sağda da, 
solda da tedhişçilik yapanları kınadım ve defa
larca rica ettim o devrin hükümetinden, lütfen 
bir tarafı kınamayınız, iki tarafı da kınayınız; 
iki tarafa karşı da tedbir alınız..." 

ALPARSLAN TORKEŞ (Adana) — Sözler 
hareketlere uymuyor. 

BAŞKAN — Sayın Türkeş... (C. H. P. sıra
larından şiddetli gürültüler, «Sus, sus» sesleri.) 

Beyefendi, lütfen sükunetle takip edin. ©fen
dim,, konuşmaları sükunetle takip etmpk zorun
dayız hep birlikte. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVltT (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, ben dernek adı verme
dim; alman alınır, lütfen aldırış 'etmeyin. 

Kaldı ki, sadece bu çatı altında bir kişinin 
alınmasına da gerek yok bu söylediklerime.'Ayrı 
ayrı partiler olduklarını iddia edenlerin, şiddet 
eylemlerinde kullanılmak istenen sevgili çocuk
larımızın ardında nasıl 'cephe birliği yapmaya 
kalktıklarını gördük, bu «çatı altında bulunan ba
zı partilerin. Üzülerek gördük. O çocuklara acı
yarak gördük, her şeyden öıüce. Hiç merak edil
mesin, bu Hükümet, dediğim, igibi en güçsüz amn-
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da dahi birçok hükümetlerden daha etkin bir şe
kilde Türkiye'de asayişi sağlamaya yeterlidir, 
yeterli olacaktır. Çünkü polisi tarafsız olarak 
kullanm.aya devam, edecektir. (O. H. P. sırala
rından «'Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bizim istediğimiz, (de
falarca bu kürsüden, bu kürsü dışında söyledi
ğim gibi) kendimize örnek aldığımız demokra
tik Batı ülkelerindeki kadar 'özgürlüktür, düşün
ce özgünlüğüdür, anlatım özgürlüğüdür. Orada 
ne kadar varsa o kadar; ne bir adım, fazla, ne 
bir- adım geri. Türk (Milletine inanan bunu ka
bul eder. Türk 'Milletinin olgunluğuna bizim 
kadar inanmayan, gider milliyetçiler olarak 
cephe kurar arasında. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) Milletine inan
mayısın kompleksini örtmek için milliyetçi cep
he .kurar, millî cephe kurar. Milliyetçi olma
nın temci koşulu, milletine inanmaktır. Biz mil
letimize inandığımız içindir ki, Batı demokrasi-
lerihdeki milletlerin lâyık görüldüğü ölçüde hür
riyete milletimizi de lâyık görüyoruz. 

Banka soyan adam,, (korkmasın 'Sayın Kork
madan) hiçbir vakit benim, kolundun, kanadı
mın altında olmadı ve olmayacaktır. Bu Hükü
metin kolunun kanadının altında olmayacaktır, 
bu Hükümeti meydana getiren iki partinin ko
lunun kanadının altında (bildiğim kadar) okna-
nustır, olmayacaktır arkadaşlar. 

Sayın arkadaşlarım, bu Ölçüde bir demokra
si, bizim, dünyadaki gücümüz ve saygınlığımız 
bakımından da zorunludur. Bir Ibakıma şükret-
ınek gerekir; dünya öyle bir düzeye, insanlık 
öyle bir düzeye girmiş ki, artık tarih boyunca 
olduğu gibi, uluslararası ilişkilerde sadece çıkar 
ölçüleri geçerli olmuyor. Yavaş yavaş da olsa, 
yetersiz ölçüde de olsa 'bazı normal ölçülerde 
-uluslararası ilişkiler de artık rol oynamaya bağ
lıyor. Bir millet-neye,, ne. kadar, nasıl inanıyor? 
Bu da o milletin dünyadaki saygınlığı bakımın
d a n bir mihenk taşı olmaya başladı, öyle bir 
çağda yaşıyoruz. 
'- Sözlerimin hasında; «Türkiye dış ilişkileri 
bakımından geride bıraktığımız ara rejim, döne
minde yalnızlaşmıştı.» dedim. Neden yalnızlaş-
tm-iştıf Demokrasiden uzaklaştığı için yalnızlaş
mıştı. > Hem bazı arkadaşlarımız derler ki, Tür
kiye'nin içinde bulunduğu coğrafî durum yalnız 
kalmasına elverişli değildir, Türkiye yalnız ka

lamaz, müttefikleri olmalıdır; hem de Türkiye' 
nin dünyada yalnız kalması sonucunu doğura
cak hir kısır demokrasi anlayışı gene çoğunluk
la aynı kimseler tarafından savunulur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de demokrasi
nin işlerliği sağlandığı anlaşıldıkça, Hükümeti
miz yeni girişimjleriyle Türkiye'yi dış politikada 
itilmiş olduğu nispî dereceli yalnızlıktan da kur
tarma olanağını hızla bulmaktadır. Birçok mem
leketlerle âdeta dondurulmuş halde bulduğumuz 
ekonomik ve siyasal ilişkilerimizin '•'buzları şim
diden (çözülmektedir. Ekonomik ilişkilerimiz, sî -' 
yasal ilişkilerimiz hızla 'gelişmeye 'başlamıştır. 

Özellikle, bölgenizde..bulunan ülkelerle da
ha 'y;vkın dostluk ilişkileri kurma yolunda büyük 
çabadır gösternıekteyiz.. . 

«Türkiye'nin Ortak Pazarla Viskilerinin son 
protokollerden sonra aldığı biçimin, Türkiye ba-
kimıı:dân da, Türkiye'nin Ortak Pazarla ilişki
leri bakımından da doğru olmadığı» yolundaki 
iddiamız, şimdi eskisine nazaran daha büyük bir 
anlayışla Ortak Pazar çevrelerinde karşılanıyor. 
Bu vesile ile sırası ıgelmişken, iSenatodaki ko
nuşmamda belirtmiş olduğum bir şükran borcu
mu huzurunuzda da yerine getirmek isterim. 

'Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortak Parlâ
mento Komisyonunun, Berlin'deki son toplantı
sında ; parti ayırımı olmaksızın bütün Türk par
lamenterlerin, Türkiye'nin Ortak Pazar içindeki 
şartlarının iyileştirilmesi yönünde göstermiş .ol
dukları ortak çaibayı, Hükümet Başkanı olarak 
şükranla karşıladığımı, Hükümet olarak şükran
la karşıladığımızı huzurunuzda 'belirtmekten 
zevk duyuyorum,. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada ..bölgemizden 
bahsetmişken; taıbiî hir bakıma ibizi yakından il
gilendiren konular, Kıbrıs ve Yunanistan konu
ları üzerinde ne kadar ihtiyatlı, dikkatli ve fcom-
şularmuzda kuşku uyandırmayacak ölçüler için
de konuşmaya dikkat ettiğimizi (gerek ben, ge
rek Dışişleri Bakanımız, gerek diğer ilgili Ba
kan arkadaşlarımız olarak) müşâhade bııyuru-
yorsunuzdur. Fakat bu dikkati gösterirken de, 
hiçbir vakit Türkiye'nin kendi objektif ölçüleri
mize göre, meşru saydığımız haklarından en kü
çük bir fedakârlık yapmıyoruz. Bunu bir övünç, 
kıvanç payı çıkarmak için veya dışarıya karşı 
bir meydan okuma havası içinde yapmayi asla 
düşünmüyorum, Tam tersine şuna inanıyorum, ki, 
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komşuı ülkeler arasında gerçekten iyi dostluk I 
ilişkileri kurulması; her iki ülkenin, bütün kom
şu ülkelerin kendi meşru haklarını iyi bilmele
rine, o haklarına sahip çıkmalarına ve birbir
lerinin meşru haklarına saygı göstermelerine 
bağlıdır. Biz de, Yunanistan'la aramızda böyle 
bir karşılıklı anlayış ortamı oluşturalbilirsek; iliş
kilerimizi, komşuluk ilişkilerimizi ve ittifak iliş
kilerimizi çok daha salim,' bir şekilde yürütefbi-
ûeceğimize inanıyoruz. 

Bildiğiniz gibi; bizim pek anlayamadığımız 
bir gerekçeyle, Kımrıs'taki toplumlararası müza
kereler bundan bir süre önce kesilmişti. Birkaç 
tgün önee Dışişleri Bakanımızın da belirttiği gi
bi; bu görüşmeler 4 Haziranda yeniden başlaya
caktır ve bu, olumlu bir gelişmedir; bu sefer da
ha hızlı da yürüyeceğini ümit ederiz. 

Ayrıca, Ege'deki «Kıt'a [Sahanlığı» konusun
da, bildiğiniz ıgilbi; Türkiye, kendi meşru hak
larını ortaya koyarken, bu konuyu Yunanistan' 
Ja müzakere etmeye hazır ve açık olduğunu da 
Yunanistan'a resmen bildirmişti. Fakat, uzun sü
re Yunanistan'dan bir «cevap gelmedi. Biz son 
günlerdeki bazı, bir ölçüdeki değişik beyanlarla 
karşılaşmamıza rağmen, Yunanistan'dan birkaç 
gün önce aldığımız notanın, «Böyle bir (müzake
reyi kabul etmek anlamına geldiği» ümidimizi 
mulhafaza edebilmek istiyoruz. Dün, bazı kaygı 
verici haberler, bir ara ajanslardan geldi; fakat I 
sabaha kadar bile bu haberlerin bir .asttı olma
dığı anlaşıldı. Ümitlerimiz yönünde öyle görülü
yor ki; iki memleket birbirlerinin haklarına kar
şılıklı saygı anlayışı içine girdikleri takdirde, 
birçok meselelerini rahatlıkla hailledebilec ekler
dir. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak Sayın De
mokratik Parti sözcüsünün bir sorusunu cevap
landırmak isterim. 

tşte son günlerin bazı olaylarını, Af Yasasın
dan sonraki olaylarını ima ederek, bir soru yö
nelttiler : «Hükümet var mıdır, yok mudur?» 

îzin verirlerse, Sayın Demirel de izin verirse; 
buna «Demirelce» bir cevap vereceğim : 

•«Hükümet var olduğuna göre, var demektir» 
(O. H. P. ve İM. IS. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, şiddetli alkışlar ve gülüşmeler.) 

Değerli arkadaşlarım, biz hiçbir güçlüğümüzü, 
Koalisyon olarak hiçbir güçlüğümüzü, meselemi
zi milletten saklamıyoruz ve milletten saklama 

hakkını da kendimizde 'görmüyoruz. Doğrudur, 
Koalisyon olarak karşımıza bazı güçlükler çık
mıştır. Koalisyonun iki kanadı da bunu açık 
açık ve gerçek ölçüleriyle söylemektedirler ve çö
zümlerini de elbirliğiyle veya kendi aralarında 
yine milletimizin gözleri önünde aramaktadır
lar. 

Şunu rahatlıkla söyleyebilecek durumdayım; 
Hükümet sözlerini tutabildiği sürece, ki hangi 
konularda ne ölçüde tutmuş olduğunu şu 4 ay
da somut ayrmtılarıyfle, delilleriyle belirltıtim,, 
Hükümet sözlerini tutabildiği sürece, sözlerini 
tutabileceğine inandığı sürece ve Millet Mecli
sinin, Yüce Meclisin güvenine sahip olduğu sü
rece .görevini yapacaktır. Merak edilmesin Hü
kümet vardır. Dünyada Türk Milletinin hakla
rını sımsıkı koruyacak kadar vardır Hükümet. 
Üretici köylüyü, işçileri, dar gelirli halikı, hiçbir 
hükümetin korumadığı ölçüde koruyacak bir 
Hükümet vardır ülkemizde bugün. Kaygı duyul
masın, Türkiye'de Hükümet vardır. Milletimizin 
büyük çoğunluğunun umutlarını kendisine bağ
lı tutacak kadar, demokratik özgürlükleri mu
halefetten çok daha fazla gözetecek ve göze 
alabilecek kadar, her türlü kışkırtmaya karşı 
iç barışı koruyabilecek kadar güçlü Ibir Hükü
met, güvenilen ve kendi kendine 'güvenen bir 
Hükümet vardır ve işbaşındadır. 

Hepinize saygılar sunarım. (C H. P.'li üye
lerin ayağa kalkarak sürekli ve şiddetli alkış
ları, «Bravo» sesleri; M. ıS. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Başba
kan. 

Sayın Buldandı buradalar mı efendim,?.. Yok
lar. 

Sayın Korkmazcan, biraz evvel ifade buyur
duğunuz hususla ilgili tutanağı getirttim efen
dim. Sayın Oumalıoğlu'nun Demokratik Partiy
le ilgili olarak ifade buyurdukları husus $u efen
dim : «Sayın Demirel ensesini kaldırmayı itiyat 
edindiği mağrur başını öne eğerek, Sayın Boz-
beyli de methiyeler dökerek Sayın CelM Bayar' 
in ellerini öpmek üzere sıraya dizilmişlerdir.» 
denilmektedir. 

Bunda Başkanlıkça, Sayın Grupunuza bir sa-
ıtaşma görülmemiştir. Direnme hakkınız vardır. 
Kullanıyorsanız oylayacağım, değilse, söz ver
meyeceğim. 
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FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın 
'Başkan, bir hususu açıklamama müsaade buyu
rur musunuz? 

BAŞKAN — Hangi husus Sayın Bozbeyli? 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Bu sa

taşma konusunda kararınızı vermeden evvel bir 
hususu açıklamama müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN —• Efendim, kararımı verdim, Sa
yın Bozbeyli, kararımı verdim,. İfade de ettim, 
ıSaym Grupunuzila ilgili olan hususu. [Bunun dı
şında bir konuşmasında, bunun dışında herihangi 
bir sataşma unsuru görmedim veya bu (hususta 
da zaten sataşma unsuru görmedim efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Efen
dim, herhalde tetkik bakımından (bir noksanlık 
oldu. Okuduğunuz cümlenin dışında bizi renk
sizlikle itlham eden, milliyetçi cephe birliğini bir 
nmson oyunu olarak gösteren ithamlar var. Lüt
fedin şu Meclisteki bütçe müzakerelerinin sona 
erdiğini hesap ederek, bu ölçü içinde bir açık
lama yapalım, ve cevabımızı verelim. Aksi halde 
bizi mahkûm etmiş olursunuz, bu iftira karşı
sında. 

BAŞKAN — 'Çok istirham ederim, Sayın Boz
beyli, sadece benim takdir hakkımı kullanmam, 
sonuca vasıl ohnak demek değil efendim. Yüce 
Heyetin kararma elbette arz edeceğim, taleple
rinizi. Yüce Heyet, .sataşma vardır telâkki eder
se, elbette emredeceklcrdir, sizi kürsüye davet 
edeceğim,-

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Öyleyse 
buyurun, arz edin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim,. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 

Başkan, bir şey arz edeyim, : Böyle bir işlemi 
yapmanıza imkân yok. 70 nci maddenin ikinci 
fıkrası : «Aynı oturum içinde yapılması lâzım
dır.» demektedir. Oturum geçti, aynı oturumda 
değiliz. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, zati;linizin 
okuduğu madde malumumuz efendim, teşekkür 
ederim, efendini. 

Değerli arkadaşlarım... 
CİHAT BİLGEHAN '(Balıkesir) — Sayın 

Başkan, Sayın Başbakan 'beyanlarında, Grupu-
muz adına konuşan Genel Başkanımızın -«Neden 
ekmek fiyatlarını artırmadınız» dediğini, beyan 
ettiler. Aslında 'Genel Başkanımız; «Neden ek
mek fiyatlarını artırmadınız» diye bir beyanda 
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bulunmamıştır. «Ancak kaynağı nereden bula-' 
caksmız» demiştir, tavzih ederim. 

BAŞKAN — «Neden ekmek fiyatlarını ar
tırmadınız» diye soru sormamıştır, diyorsunuz. 
Teşekkür ederim, efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bu konudaki müzake
reler bitmezden evvel katma bütçelerle illgili oy
lamalarımız var, ayrıca Anayasa Mahkemesinde 
acık bulunan iki asıl, bir de yedek üyelikle ilgili 
seçimimiz var. Son olarak iki sayın üyeye söz 
vermeden evvel ve bütçenin tümü üzerindeki oy-
ilamayı en son yapmak üzere bilhassa bu husu
su belirtmek istiyorum... ı(A. P., D. P. ve C. G. İP. 
sıralarından «Olamaz» sesleri, ıgürültüler.) 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın 
Balkan, bizim, sataşma iddiamız vardı, .ne ol
du acaba1? 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli direnip diren-
mediğmizi sordum, «Direniyoruz» deseydiniz 
yapacaktım, bunu. İstirham ediyorum,, rica edi
yorum... (D. P. sıralarından gürültüler.) Bu 
mesele... 

FERRUH BOZBEYLİ (istanbul) — Direni
yordum Sayın Başkan, siz hemen oylamanın ya
pılacağından bahis ettiniz. İllâki direniyorum 
diye bağırmam nrı lâzımdı? Sizi ikaz etmiştim 
Sayın [Başkan. 

BAŞKAN — Ben sizin 'bu şekilde ifade bu
yurduğunuzu işitmedim Sayın Boabeyli? 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — öyleyse 
biraz evvel yaptığınız tatbikat gibi celseyi (talik 
edin, zabıtları getirtin, o zaman göreceksiniz... 

BAŞKAN — Sayın Sezîgin bir şey mi buyur
dunuz efendim ? 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
bütçe oylaimalarınm arasına bir diğer oylama 
giremez. Biraz evvel buyurdunuz ki en son bütç>e 
oylaması yapılacaktır... 

BAŞKAN — (Sanıyorum anlatamadım Sayın 
Sezgin, özür dilerim. Bendenizin ifade buyur
duğu husus katma bütçelerle ilgili oylamanın 
şimdi yapılacağı, iki sayın üyeye söz verdikten 
sonra da bütçenin tümü üzerindeki oylamanın 
ayrıca yapılacağı (hususunda idi. Bunun şekline 
zaten Yüce Heyet karar verecek, Sayın Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
Anayasa Maihkemesine seçilecek iki üye seçimin
den sonra bütçenin oylanacağını söylediniz... 
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BAŞKAN — Anayasa Mahkemesine üye seçi
mini de katma bütçelerin oylamaları ile birlik
te... (A. P. sıralarından «Olamaz» sesleri.) ti fen
dini istirham ederini, yanlış 'bir anlama varsa, 
tatbikat varsa düzeltelim, hep birlikte itiraz et
menin «'ereği yo.k, Sayın Sezgin ile konuşuyo
ruz efendim, Bunda bir kasıt da yok, muHıakkak 
bir kasıt arıyorsanız yok efendim,. 

Buyurun Sayın Sezgin. 
tSMıtiT SEZCİN (Aydın) — Sayın 'Başkan, 

katma bütçeleri oylarsınız, sonra bütçeyi oylar
sınız, ondan sonra da Anayasa M.alhkonuvsine se
çilecek üyelerle ilgili seçimi yaparsınız. Şekil 
budur. 

•BAŞKAN —• Teşekkür •ederim. Sayın Sezgin. 
Dün Sayın Bilıgoihan ve diğer grup başkan vekili 
arkadaşlarımı »la birlikte Danışma Kurulunda 
alıp Yüce Heyetin kararma sunduğumuz öneri 
su idi ve kabul edilen önerge de budur efendim. 

Anayasa Mabkeıuesine Millet Meclisince se
çilecek iki asıl ve bir yedek üye seçimlerinin 
bütçe oylamaları ile birlikte yapılması hususu ve 
l)u, Yüce Heyetin kararıdır, 'Başkanlığın takdiri 
ile yapılan bir husus değil efendim. 

YtiFA TANIR (Konya) — Birlikte yapılma
sın Sayın. Başkan. 

BAŞKAN —• tifendinı bunda önemli bir me
sel*1 yok, Genel 'Kurulun temayülü o ki, Ana
yasa Mahkemesi üyeliklerine yapacağınız secini, 
bil.Aiha.ro yapılsın diyorsunuz. Hiç sakınca yok; o 
seki İde uygulayacağı m efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Demokratik Parti Sayın 
Genel Başkanı, biraz evvel ifade buyurduğu hu
susta direndiklerini ifade ediyorlar. Başkanlık
la, Sayın Celâl Bayarin elinin üpülnıesi hususu 
;biı- grupa veya Gene] Başikanına sataşma ol anık 
ıgörül'memiştir. 

•" • ' - ' • « m ı 
Pt iRKr i l BOZBEYLİ (İstanbul) — tiksik 

ifade ediyorsunuz, sadece el öpme ifade edilmedi, 
okuyorum buradan... 

BAŞKAN — Sayın Korkma/canin ifade bu
yurduğu husus olarak zaptı bu şekilde tetkik et
tim Sayın Bozboyli, hiddet buyurmadan ifade 
buyursanız; siz bu Başkanlık kürsüsünü liyakat-
la işgal ettiniz.. 

Buyurun Sayın Bozboyli, hangi hususlar?. 
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ÖZtiR ÖLÇMEN (Konya) — Milliyetçi olma
dığımız ifade olunmuştur. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, (ienel Başkanı
nız Sayın Bozboyli ifade buyuruyorlar efendini; 
siz zahmet etmeyiniz, buyurun oturun. 

Buyurun Sayın Bozboyli, 

KtiRIUTH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın 
Başkanını, sadece Sayın Bayar'ın elini öpmek 
için sıraya girdiğimiz ifadesinden ibaret değil
dir. Zabıtlardan okuyorum: «Milliyetçi cophe bir
liği diye bir araya gidip Bayara sığınmışlardır» 
diyor. 

Ayrıca, «ismiyle zihniyetiyle no olduğu belli 
olan bir zatın eteklerine sığınmışlardır» diyor. 
Milliyetçi cephe birliği sözüyle, küçültücü ifade
lerde bulunmuştur. Bütün bunlarla birlikte, ay
rıca bize renksizlik izafe etmiştir. Bütün bunlar 
zabıtlarda yazılıdır. Takdirinizi bunlara göre 
ikullanmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Şimdi Sayın Bozboyli, Sayın Bayarin elini 

öpmenin dışında, milliyetçi cephe.. 

MPSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Şerefle elini öperim; büyüklerimizin elini öpmek. 
bize şeref verir. Hep bunu söylüyorsunuz... Mil
liyetçiyim, muhafazaıkârını. 

BAŞKAN — İstirham ederim, ben zaptı ge-
liıitim. Sayın önsal, müzakereleri bitirmek üze
reyiz, istirham ediyorum, heyecanlanmayın efen
dim. 

MUSTAFA VtiDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Biz sizin gibi aslımızı inkâr etmiyoruz. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim Sayın Ön
sal, bu şekilde konuşmaya hakkınız yok. Kimse 
aslını inkâr etmiyor. 

Değerli, arkadaşlarım, kurulacağı .söylenilen 
'milliyetçi cepheyi İSayın dımaboğ-lu'naın iküçült-
tüğünü ve Sayın Demokratik Parti Grubuna 
röiıiksfelik izafe edildiği (hususunu, söylüyorlar. 
Bunları tetkik etmek imkânından mahrumum 
maalesef. Bu hususta Başkanlık, sataşma niyetini 
kabul etmemiştir. Sayın Bozbeyli direnmektedir. 
Bu hususun sataşma olduğunu kabul eden değer
li üyeler lütfen işaret buyursunlar efendim. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Saydınız mı? 
BAŞKAN — Saydık efendim. 
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IV, — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1.974 yılı Bütçe Kanunu, tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair (mmhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi: 667; (\ Senatosu: î/215) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Senatosu S. Sayı
sı : 33 i) 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüyü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/244) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 32; C. Senatosu. S. Sayısı: 
333) 

3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 197i yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/76; C. Senatosu: 1/254) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 12: C. Senatosu S. Sayısı : 343) 

i. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu ranoruna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi: 1/77; ('. Senatosu : 
1/256) (M. Meclisi *S\ Sayım : 43; C. Senatosu 
S. Sayısı : 344) 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanunu t a şansı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna. dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/73; C. Senatosu : 1/256) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 44; C. Senatosu S. Sayısı : 345) 

6. — Devi el Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve'Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/79; C. Senatosu- : 
1/257) (M. Meclisi S. Sayısı : 45; C. Senatosu S. 
Sayısı : 346) 

7. — Devlet Hava Meydanları İsletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi: 1/80; C. 
Senatosu : 1/258) (M. Meclisi S. Sayısı : 46; 
C. Senatosu S. Sayısı : 347) 
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8. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si : î/68; C. Senatosu : 1/216) (M. Meclisi S. Ha
msi : 34; (\ Senatosu S. Sayısı : 335) 

9. — Ee/e Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu, raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/69: C. Senatosu : 1/247) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 35; ('. Senatosu S. Sayısı: 336) 

10. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçr Kc ma Komisyonu m-
poruna dair (Uımhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/70; C. Senatosu : 1/2-18) (M. Meclisi S. 
Saifisı : 36; C. Senatosu S. Sayısı : 337) 

11. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi: 1/71; C. Senatosu : 1/240) (M. 
Meclisi S. Sayısı': 37: C. Senatosu S. Sayısı : 338) 

12. — Hacettepe Üniversitesi 197i yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar-
noruna dair (mmJıuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıktan tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/72; C. Senatosu : î/250) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 38; C. Senatosu S. Sayısı : 339) 

13. — İktisadî ve Tican İlimler Akademileri 
1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair ('umhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi : 1/73; C. Senatosu : 1/251) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 39; C. Senatosu S. Sayı-
x> : 340) 

14. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna- dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütç" Kar
ına Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/74; C. Senatosu : 1/252) (M. Meclisi S. 
Sayısı : W: C. Senatosu S. Sayısı : 341) 

15. — Diyarbakır Üniversitesi 0974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 



M. Meclsi B : 90 

Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi: 1/75; C. Senatosu : 1/253) (M. Meclisi : 
S. Sayısı : 41; C. Senatosu S. Sayısı : 342) 

16. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu' başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi: 1/81; C. Senatosu 1/259) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı: 348) 

-17. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi: 1/82; C. Senatosu : 1/260) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sayısı: 349) 

18. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu ile Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi: .1/83; C. Senatosu : 1/261) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 49; C. Senatosu S. Sayısı : 350) 

19. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanhkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/84; C. Senatosu 1/262) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 351) 

BAŞKAN — Acık oylamaya geçiyoruz efen
dim. 

Oylamanın, kürsü önüne konulacak kupalara 
oy atılmak suretiyle yapılması hususunu Yüce 
Heyetin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar kürsü önüne konulacak ve sayın üye
lerin adları okunmak suretiyle oylar sırayla kul
lanılacaktır efendim. 

Değerli arkadaşlarım, kupalar oylamanın gün
demdeki sırasına göre kürsüye şu şekilde sırala
nacaktır : 

1 numaralı kupa, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçesi, 

2 numaralı kupa, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçesi, 

3 numaralı kupa, Karayolları Genel Müdür
lüğü Bütçesi, 

4 numaralı kupa, Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü Bütçesi, 
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5 numaralı kupa, Tekel Genel Müdürlüğü 
Bütçesi, 

G numaralı kupa, Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü Bütçesi, 

7 numaralı kupa, Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü Bütçesi, 

8 numaralı kupa, Ankara Üniversitesi Büt
çesi, 

9 numaralı kupa, Ege Üniversitesi Bütçesi, 

10 numaralı kupa, İstanbul Üniversitesi Büt
çesi, 

İ l numaralı kupa, İstanbul Teknik Üniversi
tesi Bütçesi, 

12 numaralı kupa, Hacettepe Üniversitesi Büt
çesi, 

13 numaralı kupa, İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademileri Bütçesi, 

14 numaralı kupa, Çukurova Üniversitesi Büt
çesi, 

15 numaralı kupa, Diyarbakır Üniversitesi 
Bütçesi, 

16 numaralı kupa, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesi, 

17 numaralı kupa, Petrol İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçesi, 

18 numaralı kupa, Orman Genel Müdürlüğü 
Bütçesi, 

19 numaralı kupa, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçesi oylamalarına, aittir. 

Oylamaya Adana ilinden başlanarak oylar 
toplanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu tekrar ifa
de edeyim; Bütçenin tümü üzerindeki oylama ve 
Anayasa Mahkemesi üyelerine ait seçim bilâ-
hara yapılacaktır, dikkatlerinize sunarım efen
dim . 

(Adana milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylamaya iştirak etmeyen sa
yın üye var mı efendim? 

Saym Abdi Özkök'ün dışında, oylamaya işti
rak etmeyen saym milletvekili var mı efendim? 
Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. Saym Abdi özkök 
yerinde oyunu kullanacaktır. İlk 5 kupayı kaldı
rınız. Saym özkök oyunu kullandıktaki sonra ku
paları yine kürsüye getiriniz,. 
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III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısının reddedildiğine dair Cumhu

riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/65; C. Se
natosu : 1/243) (M Meclisi S. Sayısı : 51; C. Se
natosu S. Sayısı : 332) (Devamı) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; dün alı
nan karar uyarınca, Anayasa Mahkemesinde 
açık bulunan 2 asıl ve 1 yedek üyelik için seçim 
yapacağız. (A. P., C. G. P. ve T). P. sıralarından 
gürültüler) 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Hayır 
efendim, olamaz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bütçe 
bittikten sonra... 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
bütçe bitti mi efendim ? Secime nasıl geçiyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Sayın Tanır, zatıâliniz de Da
nışma Kurulunda vardınız efendim. 

VEFA TANIR (Konya) — Dünkü kararımız 
böyle değildi. Dünkü karar, bugün Anayasa 
Mahkemesine üye seçimini de yapacağımız hu- j 
susunda idi. Bu da bütçenin bitiminden sonra 
olacaktır. 

BAŞKAN — Bu konuşmalar sırasında, Sa
yın Bilgehan da oradalardı. Biz, hep birlikte 
aldığımız kararda, oylamaların birlikte yapıl
ması hususunu karar altına aldık; fakat Yüce 
Kurulun temayülü bu efendim... 

Sayın Bilgehan burada, Sayın Erverdi bura
da, Sayın Tanır bura.da, Sayın Altınsoy burada
lar. Aldığımız karar ve konuşma bu efendim, 
alman karar bu. Sadece karışmasın diye ve Ge
nel Kurulun temayülü bu yolda diye Anayasa 
Mahkemesi üyelerinin seçimini araya almış bu
lunuyoruz. 

NİZAMETETİN ERKMEN (Giresun) — 
Bütçeden sonra yapalım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Yüce Meclisin aldığı 
karar bu, istirham ederim. 

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Biraz evvel söy
lediniz. 

BAŞKAN — Biraz evvel söylediğim; 19 oy
lama ile birlikte yapmayalım, ayırabilelim diye 
efendim. 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Aman efendim, 
olmaz böyle bir şey. 

NİZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — Be
raber değil. 

BAŞKAN — Efendim, Yüce Heyetin dün al
dığı karar elimde. Anayasa Mahkemesine Mil
let Meclisince seçilecek 2 asıl ve 1 yedek üye 
seçimlerinin bütçe oylamalarıyle birlikte yapıl
ması hususunu Yüce Heyet karara bağlamış Sa
yın Erkmen. Nasıl yapabilirim, bunun aksini 
uygulayamam zaten, efendim. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
bütçe müzakereleri devam ediyor mu, etmiyor 
mu? Onu öğrenelim. 

BAŞKAN — Ediyor efendim, ediyor. 
VEFA TANIR (Konya) — Öyleyse konuş

malar bitmeden nasıl Anayasa Mahkemesi seçi
mine geçersiniz? 

BAŞKAN — Sayın Tanır, kararı nasıl yo-
rumluyorsunuz efendim. 

VEFA TANIR'(Konya) — Efendim, kararı 
şöyle yorumluyoruz : Bütçe biter, konuşmalar 
biter, Hükümet teşekkürünü eder, ondan sonra 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimine bugün 
geçeriz. 

BAŞKAN — Birlikte tabirini bu şekilde mi 
anlıyorsunuz efendim ? 

VEFA TANIR (Konya) — Evet efendim, 
böyle anlıyoruz. 

BAŞKAN — O şekilde anlıyorsunuz... 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş

kan, bir defa biri secim, biri oylamadır. 

BAŞKAN — Efendim, aldığımız kararı uy
gulamak için ve yaptığımız müzakere sonucunu 
icra etmek için yapıyorum bunu. Yoksa Ana
yasa Mahkemesi üyeleri seçiminin evvel veya 
sonra yapılması hususunda şahsî her hangi bir 
tutumum olamaz, bunun sonucunda her hangi 
bir durum da bahis konusu değil. O şekilde arzu 
ediliyorsa... 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sonunda 
yapılmasının uygun olacağı, tümünün oylanma
sından sonra yapılmasının uygun olacağı görü
şündeyiz. 

BAŞKAN — Efendim, ben kararı uygulamak 
için bu şekilde hareket edivorum. Mademki Yü-

— 637 — 



M. MecMsi B : 90 

ce Heyetiniz i)iı temayüldedir, sonunda yapıla
caktır. 

SAIİİU KESKİN (Kastamonu) — Tamam 
efendim, demin de bunu söyledik. 

BAŞKAN — Diğer kupaları da kaldırınız vo 
Sayın Özkök oyunu kullansın. 

Sayın Özkök de bütün oylarını sanıyorum 
ki kullandı... Teşekkür ederim. 

Oylama işleminin bittiğini ilân ettim, efen
dim. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe müzakerelerine 
kaldığı noktadan devanı ediyoruz. 

İçtüzüğün 87 ııci maddesi uyarınca 1 lehte, 
1 aleyhte 2 sayın üyeye söz vereceğim. Lehte 
söz alan Ankara Milletvekili Sayın Kemal Ata
man söz hakkım Sayın İbrahim Aysoy'a devret
miş bulunmaktadır. 

Sayın Aysoy, söz sırası sizin efendim. Duyu
run. (C. H. I\ ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Süreniz 10 dakikadır Sayın Ak-
soy. 

İBIIAKİ.M AKSOV (Mardin) — Sayın Baş
kan, sayın villetvek illeri; 

(rörüşülmesi biraz sonra bitecek o'lan 1974 
malî yılı bütçesi üzerinde arz edeceğini görüşle
rimi paylaşmış olan bağımsız -milletvekilli arka
daşlarım adına, Yüce Heyetinize saygılar suna
rım. (C. II. V. ve Bağımsızlar «ıralarından al
ici şiar) 

Hiçbir partinin yanında veya aleyhinde ol
maksızın, 'memleketin gerçekleri doğrultusunda 
bu imkânlar içinde biz de ıgörüşl erim izi izaha 
çalışacağız. 

dünlerdir Bütçe Karma Komisyonunda ve 
Senatoda görüşüldükten, sonra, Meclisimizde büt
çenin görüşülmesi sırasında, yıllardır deATanı 
eden ilgisizliği bu yıl da tekrar hep 'beraber mü
şahede ettik. Bu durum, bütçelerin komisyon
lardan Meclise gelene kadar takip ettiği yolun 
ilgiyi azalttığını ortaya, koymaktadır. 

Her şeyden önce bu duruma yeni 'bir çözüm 
yolu getirmenin Meclislerin görevi «İması kanı
sındayız. Bu yolda gerekli mevzuat 'değişikliği
nin ele alınması ve gelecek yıllarda daha. ciddî 
ve daha ilgi ile bütçe .görüşmelerinin sağlanma
sını hem zaman israfı, hem de ilgi yönünden ka
çınılmaz bir zaruret olarak görmekteyiz. 

ıMubterem milletvekilleri; takdir edersiniz 
ki ayrılan, bu kısa zaman içinde bütçelerin ve 
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icraatların /detaylarına inmek, gerekli eleştirileri 
yapmak .mümkün değildir. Ancak çok mühim 
gördüğümüz kanlılarda kısa da olsa yapıcı bir 
görüşle görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Yalnız şunu üzüntü, ile kaydedeyim ki; Tür
kiye'nin içinde bulunduğu siyasî satıl ar, işbaşın
da bulunan Hükümetin geçerlilik derecesinin 
kamuoyu ve siyasî partilerimizee tartışıldığı bir 
ortamda, ve hattâ iktidar kanatlarınca da tered
düt uyandırdığı bir zamana tesadüf etmesini bir 
tal ihsizl ik ol a raik nitel emekteyiz. 

11)74 malî yılı bütçesi elbette ki ve haklı ola
rak Hükümetin, felsefesine uygun bir yapı için
de hazırlanmış ve sunulmuştur, (lünlerdir bir
çok sayın milletvekili arkadaşla rıımız, gerek 
mensup oldukları gruplar adına, gerekse kişi
sel olarak yaptıkları konuşmalarda tenkit ve te
mennilerde bulundular ve bütçeyi enine boyuna 
eleştirdiler. Biraz sonra reylerinizle kabul veya 
reddoluııacak bu bütçenin neticesinde, ilgililerin 
yapıcı görüşleri dikkate alnı ali arını hizmet yön-
ierinden faydalı olarak saymaktayız. 

Sayın, m 111 et vekili eri, görüşümüze göre Tür
kiye'nin içinde bulunduğu iktisadî, Hosyal ve 
kültürel alanda Hükümeti bekleyen sorunlar 
gerçekten hafife alınmayacak derecede güçtür. 
Hayat pahalılığı Hükümetin başm'da Deıııok-
les'in kılıcı gibi durmaktadır. Alabildiğine 
artan fiyatlar -dar gelirli, memur,.köylü, işçi ve 
orta sınıf halkı güç durumlarda bırakmaktadır. 
Hükümetin, mahsullerimizin taban fiyatları ko
nusunda gösterdiği ilgi memnuniyet vericidir. 
Burada fiyatların azlığı, çoğluğu hususlarını 
tartışacak vaktim yok. 

Yalnız, bu yapılan alım neticesinde hayat 
şartlarının fakir halkı etkilediği de bir gerçek
tir., Hükümet bu konuda, tedbirleri de düşün
düğünü beyan etmektedir. Alınacak tedbirlerin 
ciddî ve tutarlı olması en büyük temennimizdir. 

Bilhassa fakir ve orta halk tabakasının temel 
gıdası olan ekmeğin buğday fiyatları nidan müte
vellit artmaması konusundaki Sayın Başbakanın. 
biraz evvel buradaki vaadini bir teminat olarak 
görmekteyiz. 

ıSayın. milletvekilleri, 'bütçenin gecikmesi ve 
bazı sorumlu kişilerin zaman zaman Türki
ye'mizin şartlarına uymayan beyanları hayat 
şartlarını etkilemiş, yatırımlar büyük çapta, 

I durmuş ve kısmen 'de olsa işsizlik başgösterdiği 
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gibi, tereddüt ve endişelere de vesile olmuştur 
ve 'hattâ rejim 'konusunda tartışmalar Meclisle
rimizde olduğu gibi halk arasında da başlamıştır. 
Bu -konudaki 'görüşümüzü de bir, iki elimle ile 
aydınlatmak isteriz. 

Her şeyden evvel demokratik, lâik, hukuk 
devleti anlayışı içinde karana, ekonomimizi de be
nimsemiş bulunan Hükümetin, kendi siyasal 
görüşü acısından samimiyetle hizmet etme 
amacında olacağı kanısındayız. Bununla -bera
ber, 'dört aylık kısa (bir- dönem içerisinde bir
kaç beyan ve tasarruf dışında, Hükümetin Türk 
Ulusunu nereye götüreceği hususunda bir çok 
sayın sözcüler gibi 'biz de kesin bir noktaya, gel
miş değiliz. Aslında muhalefet partilerimizin 
gösterdikleri bu hassasiyeti ve titizliği, rejimi
mizin yaşaması 'bakımından bir teminat olarak 
memnuniyetle görmekteyiz; fakat bugün mühim 
olan konu, mevcut olan 'bu tereddütleri ortadan 
kaldırmak lüzumudur. 

Bütçe dolayısiyle Hükümetin bir üyesi ge
cen gun bu kürsüde Hükümetin görüşlerini izah 
ederken, aşırı sola ve aşırı sağa karşı oldukları 
konusundaki beyanını yürekten alkışlıyorum. 

,'Saym milletvekilleri, kalkınma planlarımı
zın sanayi sektörü için öngördüğü başarıya ula
şılabilmesi için, gerek özel ve gerekse kamu ke
siminde Hükümetçe desteklenmesinin başta gelen 
vazifelerden birisi olması gerektiği kanısındayız. 
Yatırımlara hız verilmesi • ve yukarıda izah et
meye çalıştığımız bazı nedenlerle, durgunluğa 
sebep olan faktörleri ortadan kaldırarak sürat
li bir yolda yürüyen bu sektörümüzü teşvik ede
rek memleket ekonomisi yararına güçlü hale ge
tirmeye gayret sarf etmesini temenni ediyoruz. 

Bu arada halk sektörü kavramının kamuoyu
na iyi yansıtılması lâzımdır. Anladığımız kada
rıyla halk sektörü, küçük sermaye birikmeleriy
le meydana gelecek kapitalin, devletin katkısıy-
:1e ekonomik kalkınmaya kanal ize edilmesidir. 
Bundan kuşku 'değil, memnuniyet duyulması 
lâzımdır. Yok, bu gayeden uzaksa (ki buna 
inanmak istemiyoruz) gösterilecek gayret ve ça
baların da 'boşa gideceği kanısındayız. 

Bir noktaya daıha işaret etmek isterim. Bi
raz evvel Sayın Başbakanı Ibu kürsüde dinledim. 
Bu halk söktörünün halk yararına çalışacağım 
ve buna Devletin de katkısı olacağını (buyurdu
lar. Yalnız, bizim Güney - Doğu vilâyetleri-
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J mizde fert .başına düşen gelirin 500 ilâ 700 li-
I ra arasında olması, o bölgede yaşayan iıısan-
I ların buna katkıda bulunamayacağını ortaya koy

maktadır. x\ca:ba Sayın Hükümet bu halk sek-
| törünü kurarken, katkıda bulunmak imkânla

rından mahrum bölgelere de "bu tip hizmetleri 
I götürecek midir? Bunu öğrenmek istiyoruz ve 
I böyle hareket edilirse bundan memnuniyet du-
I yacağız. 

I Muhterem milletvekilleri, bugünlerde piya-
I şada para ve kredi darlığı vardır., Bankalar 

kredi vermedikleri gibi, mevcut kredileri de 
kısmen kısmıştır. Bu durum bilhassa esnafn 
güç duruma sokmuştur. Zamanında ve gerekli 
tedbir derhal alınmaz ise protestolar ve iflâslar 
başlayacak ve Hükümeti de ciddî şekilde etki-
liyecektir. Bunu ilgililerin dikkatine arz etmek 

I isteriz. 
I Bu meyanda, küçük el sanatlarının yurdun 

her köşesine yaygın hale. getirilip, kalkınmamız 
yönünde köylülerimizi görevli kılmalıyız. Rs-

I naf ve sanatkârlara bugün için tanınan gülüne 
derecedeki kredi imkânlarının günün şartları 

I içinde ele alınmasını önemli görevlerden biri say-
I maktayız. 

Kamu kuruluşları kadar, memleket ekonomi
sine büyük katkıları olduğuna inandığımız ciddî, 
memleketsever özel sektörün de Hükümet nezdin-

I de hor görülmeyeceğine, aksine destek!eneceği-
J ne inanmak isteriz. 

Ziraî sektörümüzün daha verimli olabilmesi 
için sulu ziraate gerekli ehemmiyetin verilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Mevcut krediler üze
rinde de titizlikle durmak zamanı gelmiştir. 

Orman köylümüzün içinde bul umduğu acı 
duruma Hükümetimizin ciddiyetle eğilmesini 

I rica ediyoruz. 
Turizm konusunda yalnız yabancılar için 

değil, halkımız için de geçerli olduğu noktasın
dan hareket edilmesini ve turizm yatırımlarının 
bu açıdan değerlendirilerek bütün yurda yayıl
masını ve turizm kredilerinin de bu espri için
de mütalâa edilmesini diliyoruz. 

Sağlık koşulları bakımından, daima dağınık 
bir sisteme sahip olan ülkemizde artık bunun 
ciddî olarak bir 'esasa bağlanması zamanı gel
miştir. Doktorlarımızın yurt dışına gidişlerinin 
sebeplerinin ortadan kaldırılması zarureti var-

| dır. Bilhassa Doğu ve Güney - Doğudaki dok-

639 — 
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toımızlıık yürekler acısıdır.; Bu konuda yapılan 
çalışmaların Hızlandırılmasını diliyoruz. Bu 
meyanıda Doğu, Güney - Doğu ve Güney Anado-
lumuzun ısınır boyunda yaşayan vatandaşılarımı-
zm, çoğu zaman keyfî idare ve kanunsuz işken-* 
ce olay! arından kurtarılmasının, demokratik re
jim ilkelerinin kaçınılmaz bir unsuru olduğunu 
Hükümetin de görmesini ve bu konuda gerekli 
tedbiri almasını diliyoruz., Ayrıca, geri kalmış 
bölgelere hizmetlerin götürülmesinde öncelik ta
nınması ve bölgelorarası dengesizliği giderecek 
tedbirlerin alınmasını da arzuluyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetin bugü-
;ne kadar taban fiyatlarında izlediği .politikayı 
biraz evvel memnuniyetle karşıladığımızı beyan 
etmiştim. Bundan böyle bu politikanın yanın
da, 'taban fiyatlarının mahsulün idrakinden 
çok önce açıklanmasında müstahsillerimiz için 
sayısız faydalar vardır., Yani müstahsili tefe
cinin elinden kurtarmak lâzımdır. 

Bu (konuda (birçok devletler bu erken fiyat 
uygulaması yanında, önceden ne kadar miktar
da anal alacağını dahi beyan ederek müstahsili 
korumaktadır. İhracat potansiyelimizin süratle 
çağın ölçüleri içinde istenen seviyeye ulaşabilmen 
si ve dış ödemeler dengesinde müspet gelişmeler 
kaydedebilmesi için bir Dış Ticaret Bakanlığı
nın kurulmasını da zarurî görmekteyiz. 

'Muhterem milletvekilleri, bütün bu dilek ve 
temennilerimiz meyanında çok mühim gördüğü
müz bir konuya da ciddiyetle değinmek isterim; 
muhalefetsiz iktidar, iktidarsız muhalefet olama
yacağı inancını benimsemiş kişiler olaırak bizi 
üzen ve zaman zaman tatsız olaylara sebep olan 
çekişmelerden ve suçlamalardan kendimizi alı
koymak zorundayız. Çünkü, millet bizden 
suçlama, çekişme değil, hizmet beklemektedir. 
Geçimisin hizmetlerini veya yanlışlıklarını tar
tışmak değil, geleceğe ümitle bakabilme ümit 
ve gayretini düşünebilmek ve bu yolda müşte-
terek hizmetleri paylaşmada gayret sarf etme
mizi rica ediyorum. 

Bu bütçe dolayısiyle Meclislerimizde meyda
na gelen müessif hâdiselerin ide acı bir hatıra 
olarak geçmişe gömülmesine ve bundan böyle 
karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan anlayış için-» 
de çalışmalarımızı sürdürmeyi temenni eder, 
1974 bütçesinin memleketimize hayırlı olmasını 
dilerken, Bütçenin hazırlanmasında emeği ge

çen ilgililere teşekkür eder, (bütçeye bu anlayış 
içinde bağımsızlar olarak müspet oy vereceğimizi 
beyan eder, saygılar sunarım. (C. H. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Alparslan 
Türkeş'indirı Buyurunuz Sayın Türkeş. 

Efendim, malûmunuz olduğu üzere konuş
ma süreniz 10 'dakika ile sınırlıdır. 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Devletimizin bugün en önemli meselesi mil
lî biriliğimizin korunması ve vatan bütünlüğümü
zün, Türk Vatanının bölünmezliği ilkesinin ti
tizlikle herkes tarafından göze'tiilnlesidir. Bunu 
sözlerimin başında ifade etmeyi bir vazife sa
yıyorum. 

Sayın Hükümetin bütçesinde ve bugüne ka
dar duyduğumuz beyanlarında^ memleketimizin 
millî birliği ve vatan bütünlüğü üzerinde gerek
li titizliği belirtecek ifadelere >rast/laımamı§ oldu
ğumuzu söylemek isterim. Biz o kanaatteyiz ki, 
rastladığımız çeşitli olaylar, Türk Milletinin 
millî birliğini bozmaya ve Türk vatanını parça
lamaya yönelen birtakım sapık hareketler mem
leketin yer yer çeşitli köşelerinde göze çarpmak
tadır, (C. H. P. sıralarından «Doğru, doğru» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz değerli ar
kadaşlarım, lütfen müdahale 'etmeyiniz. 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Doğ
ru olduğunu şimdi daha iyi anlıyacaksınız. 

Türk vatanı, bugünkü Türkiye bize bir ema
nettir ve bu Türkiye toprakları üzerinde yaşa
yan insanların hepsi Türk Milletinin evlâtları
dır, aynı milletin çocuklarıdır, Türk Milleti
nin birliği ve Türk vatanının bölünmezliği üze
rinde Türk Milleti kararlıdır, bunun aksi yön
de tutum ve zihniyet sahibi olanlar hüsrana uğ
rayacaklardır, (A. P. ve D. P. sıralarından al
kışlar ve «Bravo» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, bir iktidar bütün 
milletin iktidarı olmak mecburiyetindedir. Ba
şarılı olmak için bütün milletin sevgisini, itima
dını ve desteğini kazanmaya, muhtaçtır. Bu da 
ancak tarafsız idare kurmak, hak, adalet ve in
safı hâkim kılmak, herkese karşı fark gözetmek
sizin iyi niyetli olmak, insan hakları teminatı 
sağlamak, tecavüzlere karşı kanun himayesi 
sağlamakla mümkün olabilir. 3,5 aydan beri ik-
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itidara gelmiş olan Hükümeti, bu saydığımız 
ilkelere uymuş olarak görmedik. Bugün ikti
darda bulunan Hükümet, iktidara peşin hüküm
lerle, önyargılar, ard düşüncelerle gelmiştir. 
(C .H. P. sıralarından gürültüler.) iktidara 
geldiği günden itibaren memlekette bir bozkurt 
düşmanlığı almış yürümüştür. (C. H. P. sırala-
ımndan gülüşmeler.) Göğsünde bozkurt rozeti 
taşıyanlara harp ilân edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, fikir özgürlüğün
den bahsedenler bir bozkurt rozetine dahi ta
hammül gösteremiyorlar. (Gürültüler.) Muta 
terem arkadaşlar, bozkurt, Türk Milletinin bir 
millî sembolüdür. Bunun üzerinde Hükümete 
verilmiş sorularımız vardı. Sorularımız İçtüzü
ğe ve Anayasaya uygun şekilde madde madde 
cevaplanıdınlmamıştır., Başbakan namına cevap 
vermiş dlan Millî Eğitim Bakanı, üstünkörü 
bir cevap vermiş ve verdiği cevapta: «Bozkurt 
millî bir sembuldür; ama siyasî maksatlarla is
tismar konusu yapıldığı için buna karşı birta
kım hareketlerin olduğunu» ima etmiştir 

Muhterem arkadaşlarım, her siyasî parti 
milleti temsil eden sembdllere sahip çıkar. Bu
nun en başında Türk bayrağı gelir. Her siyasî 
parti merkezinde, il merkezinde, ilçe merkezinde 
Türk bayrağını asar. Bir parti Türk bayrağını 
asar. Bir parti Türk Ibayrağmı asıyor diye, o 
partiye Türk bayrağını istismar ediyor, kendi 
siyasî emelleri için Türk bayrağını alet ediyor 
denemez. Bozkurt'a sahip çıkan bir partiye de 
bozkurt millî semboldür; ama siyasî maksatlarla 
istismar ediliyor denemez arkadaşlar. (O. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

EKREM DİKMEN (Traibzon) — Bravo Sa
yın Türkeş. (Gürültüler.) 

iBAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, hatibi 
lütfen sükûnetle izleyelim. 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, Hükümet önyargılarla mil
leti ikiye bölmüştür.. 18 Mayısta Sayın Başba
kanın vermiş olduğu demeç çok esef vericidir. 
Sayın Başbakan bu demecinde sağcıların devam
lı tahrikleri olduğunu, solculara karşı, ilerici
lere karşı devamlı baskılar yaptıklarını; bundan 
dolayı solcuların, ilericilerin sabırlarının tü-ı 
kendiğini ifade etmiştir.; Yani bu ifadeleriyle 
kendisi sağcılara karşı olduğunu, sağcıları tas
vip etmediğini, solcuların haklı olduğunu pe
şin olarak ilân etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bir Başbakan sağcı
nın da Başbakanıdır, solcunun da Başbakanı
dır, hırsızın, katilin, mahkûmun da Başbaka
nıdır. (O. H. Pr sıralarından gürültüler.) 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Koman
donun Başbakanı değil. 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devanda) — Bir 
milleti meydana getiren bütün vatandaşların 
Başbakanıdır. Onun için her vatandaşa karşı 
peşin hükümlerle değil, dürüstlükle, şefkatle, 
hepsinin haklarını koruyucu şekilde durum ta
kınması icap eder. Başbakan ıbu beyanatı ile 
nasıl önyargılar içinde bulunduğunu ortaya 
koymuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada Hüküme
te ımensup bazı hakanların zaman zaman çıkış
ları da olmuştur. Meselâ, ıbir bakan üniversite
lerde faşist eğilimler olduğunu, bunları silecek
lerini söylemişlerdir. (C. H. P. sıralarından 
«Doğru, doğru» sesleri.) Doğru değil, yalandır; 
hem de kuyruklu yalandır. (A. P. ve D. P. sı
ralarından alkışlar, C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

Muterem arkadaşlar, «faşizm» sözü «faşizm» 
ithamı kuyruklu bir yalandır. Komünistler 
milliyetçileri her yerde faşistlikle itham ederek 
leke sürmeye çalışırlar., Türkiye'de faşist yok
tur,, ama komünistler olduğunu mahkeme ka
rarları ortaya koymuştur. Size soruyorum, fa
şistlikten büküm giymiş, mahkemeye verilmiş ve
ya takibata uğramış tek vatandaş gösteremezsi
niz.. 

BAŞKAN — Saym Türkeş, 2 dakikanız var 
efendim. 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, Eskişehir'de gece pusu 
kurmuş solcular 7 tane milliyetçi genci bıçakla
mışlar, yaralamışlardır.. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sen 
milliyetçi olamazsın., 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lüt
fen müdahale etmeyiniz. 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — İs
tanbul'da yurtlara baskın yapılmış, 50 genç ya
ralanmıştır. Başka yerlerde başka hâdiseler ol
muştur., Ortada saldırı yapan hep solcular, hep 
komünistlerdir. Buna karşılık Hükümetin ağ
zında devamlı olarak.. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler ) ve anlaşılmayan müdahaleler) 
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UKREM DİKMEN (Trabzon) — Sükûneti 
temin edin. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, bir şey mi. var 
efendim? 

EKREM DİKMEN (Trabzon.) — Ne oluyor 
böyle? Sükûneti temin edin. 

ALI FUAT EYÜBOÜLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, hatibi dinleyemiyoruz.. 

BAŞKAN — Sayın Eyüboğkı, ben sükûneti 
temin etmeye gayret ediyorum. Bütün üyeler 
sizin gibi ayağa kalkarsa ve konuşursa hatibi 
dinlemek mümkün olur mu? 

ALİ FlTAT EYÜBOÖLU (Yozgat) — Fa
kat ölımaz ki.. 

'BAŞKAN — Hakkınız var mı söz almadan 
'konuşmaya? istirham ederim... Oturun efendim.. 
(A. P. sıralarımdan ayağa kalkmalar ve gürül
tüler) 

(Beyefendi, sık sık müdahale ediyorum, lüt
fen yerinize oturunuz efendim. (A. P. sırala
rından anlaşılmayan müdahaleler) 

Ricadan, istirhamdan başka 0İimizde herhan
gi bir ısilâh var mı? 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — İçtüzük 
var. (A. P. sıralarından, «Var var» sesleri) 

BAŞKAN — İstirham ederim. 
Değerli arkadaşlarım, lütfen hatibi sükû

netle takip edelim efendim. 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Ar

kadaşlar, bundan başka Tokat'ta, 16 yaşında/ 
bir ortaokul çocuğu göğsünde bozkurt rozeti ta
şıyor diye solcu bir öğretmen tarafımdan başı
na demirle vurularak ölümüne sebebiyet veril
miştir. Burdur'un Yeşilova İlçesinde, ülkücüler
le geziyor diye başka bir öğrenci yine üç solcu 
öğretmen tarafından komaya sökuıluncaya ka
dar dövülmüştür.. (C. H. P. sıralarından, «Ya
kın yalan» sesleri ve gürül tül er) 

Arkadaşlar.. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Yalan 

söylüyorsun. 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Ya

lanı siz söylüyorsunuz.. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, istirham ederim 
efendim, müdahale etmeyin. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Yalan 
söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın Güneş. 
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ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Yer 
göstererek, olay göstererek söylüyorum; yer gös
terip, olay gösteriyorum.. 

MPSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Komü
nist, senin yetiştirdiklerindir.. 

BAŞKAN — Sayın Güneş.. 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Ar

kadaşla r, bütün bu olaylar meydanda iken... 
(A. I*, ve (\ II. F\ sıralarından ayağa kalkma
lar, karşılıklı söz atmalar ve gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın İslâm, Sayın Çakıroğlu, 
rica, ediyorum oturun efendim yerinize,. (A. P. 
ve C. 11. P. sıralarından ayağa kalkmalar, kar
şılıklı söz atmalar) Sayın Yılmaz, Sayın Gök-
tepe, Sayın Bayraktar, istirham ediyorum, otu
run efendim yerinize... Hatip sözünü bitirsin 
efendim.. (A. P. ve C. II. P. sıralarından gürül
tüler ve karşılıklı söz atmalar) Sayın Remzi 
Yılmaz, yerinize oturun efendim.. (A. P. sıra
larından, «Kendi grupunuza da söyleyin») ses
leri) 

Lfendim, benim grupum bütün Millet Mecli
sidir. İstirham ederim, kendi grupum diye, 
böyle söz söylemeyin. Sayın Tüzüıı yerinize 
oturur musunuz?.. (A. P. ve O. II. P. sıraların
dan ayağa kalkmalar, karşılıklı söz atmalar) 

Değerli arkadaşlarım, lütfen yerinize otu
run efendim. (A. P. ve C. M. P. sıralarından 
gürültüler) Sayın Yıldırım, Sayın Bayraik, 
Sayın İmaımoğlu, Sayın Yıldırım, Sayın Oerit, 
lütfen yerinize oturun efendim. (Balıkesir Mil
letvekili İbrahim Beli ram. Ekerin anlaşılmayan 
bir müdahalesi) Sayın Eker, istirham ederim 
efendim, lütfen yerinize oturun. 

Buyurun Sayın Türkeş. 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Evet 
arkadaşlar, olaylar meydanda, olaylar gösteri
yor ki, hor yerde saldırıcı olan solculardır, bas
kın yapan onlardır. Silâhla, silâh zoru ile ka
ba kuvvet kullanarak başkalarına, kendi fikrin
de 'olmayanlara kendi fikirlerini silâh zoru ile 
empoze eden onlardır. Böyle olduğu halde, hü
kümet, milliyetçilere «Siz silâhla, boııııba ile 
başkalarına fikirlerinizi empoze edemezsiniz» 
diye ithamlar ileri... (C. H. P. sıralarından an
laşılamayan müdahaleler) 

BAŞKAN — Sayın Ceran.. 
Sayın Türkeş, süreniz bitti efendim.. 
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ALPARSLAN1" T Ü R K E Ş (Devamla) - Gcnç-
lik ve Spor Bakanı petrol müessesesine gidi
yor.. (O. İL I \ s ı ra lar ından anlaşı lmayan mü
dahaleler, A. I*, s ı ra lar ından şiddetli gürül tü-
ler) 

BAŞKAN — İstirham ederim beyefendi, sa
ati ben tntnyornm burada, siz yönetmiyorsunuz 
Millet Meclisini. Sizin keyfinize göre yönete
cek değilim, önümde saat var, ist irham ediyo
rum... 

Sayın Ilocaoğlu, rica ediyorum sizden, lüt
fen oturun efendim. 

ILIŞAN TOMBLŞ (Çorum) — Sataşmalar
la çalınan zamanı hesapladınız mı Başkan"' 

BAŞKAN — Sayın Tonıbuş çok rica ederim, 
fut İn; I oynatmıyoruz burada. Lalımın zaman 
hesabı yapamam ki burada. Hangi hatibe yap
tım şimdiye kadar , is t i rham ederim... 

'Buyurun Sayın Tiirkeş, sözlerinizi tamamla
yın. 

A L P A R S L A N T Ü R K L Ş (Devamla) — Evet 
a rkadaş lar , her yerde saldırı yaparak , silfıh zo
ruyla, kendileri gibi düşünmeyenlere , kendi fi
kir lerini empoze eden solculardır, Marksistlor-
dir, bölücülerdir . Böyle olduğu halde, Hükü
met her yerde milliyetçileri i tham ederek, on
ların. silfıh zoruyla, kaba kuvvetle, kendiler i gi
bi düşünmeyenlere karşı baskı yapt ık lar ın ı it
ham etmektedir . Bu bir if t iradır, bunu redde
diyorum. 

Muhterem arkadaş lar ım, ;memJekctinıizde 
Türk gençliği bir bü tündür ve bu gençlik vatan
sever gençliktir , milliyetçi gençliktir . Onlar, 
memleketinin menfaat ini bilen İnsanlardır . Bun
lar kaba kuvvet değil lerdir . Rumların hepsi ay
dın kişilerdir, fikir özgürlüğüne ve demokrasi
ye saygılı k iş i lerdir ; fakat memlekette doktr i 
nci' bir rejim kurmak isteyen ve dışar ıdan bes
lenen, yabancı ideolojilere satılmış olan eleman
ların devamlı tecavüzlerine, hücumlarına uğra
maktadı r la r . 

BAŞKAN — Sayın Tiirkeş, söz süreniz bit t i 
efendim. Değerli a rkadaş lar ın ım arzusuna gü-
re de bitti. Lütfen sözlerinizi bağlayınız. 

A L P A R S L A N T Ü R K E Ş (Devamla) — Evet 
a rkadaş lar ; şimdi, Sayın Başbakan bu kürsüde 
konuşur larken tarafsız olduklarını ifade ettiler. 
Ben de o turduğum yerden, «sözlerinizle hare
ketleriniz birbirine uvmuvor», dedim: 

MLSTAEA GÜNUŞ (Gaziantep). — İşte 
yalan söyledin o zaman. 

BAŞKAN -— Size uyarı cezası veriyorum 
Sayın Güneş. (A. P. s ı ra lar ından gürül tü ler ) 
Sayın Bayrak ta r , rica ediyorum oturun efen
dim, Millet Meclisindeyiz. 

Sayın Tiirkeş, söz süreniz bitmiştir , rica ede
rim bağlayınız. 

A L P A R S L A N T Ü R K E Ş (Devamla) — Muh
terem. a rkadaş lar , Sayın Başbakanın tarafsız ol
masını gönülden arzu ediyoruz. Faka t şimdiye 
kada r izlediği tu tum tarafsızlıkla t aban tabana 
zıttır. Ln son İS Mayısta yaptığı.konuşıma ile... 

BAŞKAN — Sayın Tiirkeş, söz sürenizin bit
t iğini söyledim efendim, İs t i rham ediyorum, 
Başkanlığa yardımcı olunuz. 

A L P A R S L A N T Ü R K E Ş (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim. 

18 Mayısta yapt ığı konuşma ile. şahsan beni 
ima ederek ve pai 'timi ima ederek, üniversi tel i 
gençlerin a r t ık ayıklıklarını , bundan sonra ar
t ık çocuklarla uğraşı ldığım ileri sürmüş ve 
bizim artık.. . 

BAŞKAN — Sayın Tiirkeş, sözünüzü kestim 
efendim, özür dilerim. Sözü bağlamak, on da
kikal ık konuşma yapmak değildir. Müteaddi t 
kereler ikaz ettim sizi, sözlerinizi bağlamadınız. 
Sözünüzü kestim, t e k e k k ü r ederim efendim. 
(A. P. ve C. G. P. s ı ra lar ından alkışlar) 

B A Ş K A N — Değerli a rkadaş lar ım, bu su
retle 1974 yılı Bütçesinin son görüşmeleri bit
miş bu lunmaktad ı r . Bütçeyi Yüce Heyetin oy
larına. sunacağım. Ancak, açık oylamanın ad 
okunmak suretiyle yapılmasına dair sayın üye
ler t a ra f ından verüımiş önerge vardır , t akdim 
ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanl ığına 
Bütçenin tümü üzerindeki oylamanın ad 

o k u n m a k suretiyle yapılmasını arz ederiz. 

İs tanbul 
Hasan Aksay 

Sakarya 
İsmail Müftüoğhı 
Kahraman M araş 
Mehmet P a m u k 

Konya 
Bat ta l Şener 

(Jorum 
Vasin Hat iboğlu 

Zonguldak 
Zeki Okur 
Gaziantep 

Mehmet Bozgeyik 
Llâzığ 

Hasan Buz 
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Yozgat 
Ömer Lütfi Zararsız 

Trabzon 
'.Lütfi Köktaş 

İstanbul 
Fehmi Cumalıoğlu 

Erzurum 
Zekâi Yaylalı 

Rize; 
Sudi Reşat Saruhan 

Çorum 
Turhan Utku 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, önerge
yi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylama, ad okunmak suretiyle ve sayın üye
lerin bulundukları yerden kabul, ret veya çe
kin ser demeleri suretiyle yapılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, oylamaya imza sahi
bi sayın milletvekillerinden başlıyorum; ancak 
rahatsız bir sayın üyemiz var.. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş
kan, akçalı iş olduğu içlin açık oylama yapılı
yor; yoksa onların talebi ile değil. Onların ta
lebi sadece oylamanın şekline ait. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozatlı. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Açık oy, ak

çalı iş olduğu için İçtüzük gereğince yapılıyor, 
onların talebi ile değil. 

BAŞKAN — Elbette, elbette. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Onların tale

bi oylamanın şekline aittir. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, açık oylamaya 
tabi olduğunu Yüce Kurul biliyor efendim, za-
tıâlinizin ikazına gerek yok. Ancak, açık oyla
manın şekillerini tayin, Yüce Heyetin yetkisi 
dahilindedir. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Oylamaya on
lardan b aş 1 ay a m a zsı nız. 

BAŞKAN — Onlardan başlamak zorunluğu 
İçtüzüğümüzün gereği değerli arkadaşlarım. 
(A. P. sıralarından «Değil, değil» sesleri) Lüt
fedin okuyun İçtüzüğü: 

Değerli arkadaşlarım, mazeretli olan Sayın 
Abdi Özkök'ün ilk defa loyunu alacağım efen
dim. Ayrıca Sayın Mustafa Kara'nm, Hüseyin 
Özdemir'in de özürleri varmış; bu değerli arka
daşlarımızın oylarını da ilk defa alacağım efen
dim. 

Bütçenin kabul edilmesini isteyen sayın üye
ler, bulundukları yerden «kabul» reddini iste
yen arkadaşlarımız «ret» ve çekinser kalmak is
teyen arkadaşlarımız da bulundukları yerden 
yüksek sesle «çekinser» ifadesinde bulunacak
lar efendim. 

CExMİL ÜNAL (Kars) — Sayın Başkan, bir 
hasta da burada var; lütfederseniz... 

BAŞKAN — Sayın Ağar mı efendim? 
CEMİL ÜNAL (Kars) — Veli Gül kan efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Veli Gülkan'ı biliyorum 

efendim. 
Sayın Abdi Özkök?.. Kabul. 
Sayın Veli Gülkan?.. Ret. 
Sayın Mustafa Kara?.. 
MUSTAFA KÜBİLAY İMER (Konya) — 

Sayın Başkan, yanlış uygulama yapıyorsunuz. 

BAŞKAN" —- Özürlüleri okuyorum Sayın 
İ m er. 

MUSTAFA KUM LA Y İMER (Konya) — 
Önce önerge verenlerin burada olup olmadığını 
tespit edin, onların oylarını alın ; ondan sonra 
diğerlerinim oylarını alırsınız. 

BAŞKAN — Açık oylama İçtüzüğümüzün 
gereği Sayın İra er. Şeklini tayin ettim, arka
daşlarımızın isteği üzerine. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın İmer'in 
oyunu erken alın. - • 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kara yok mu 
efendim?.. Yok. 

Sayın Hüseyin Özdeımir?... Yok. 
Oyların toplanmasına Adana milletvekille

rinden başlıyoruz efendim. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı) 

[BAŞKAN — Efentlim, toyunu kullanmayan 
ısayın üye var •mil Yok. Oy 'kullanma işlemi bit
miştir. 

Değerli arkadaşla rı-m, daiha ünce Yüce Ku
rulun 'onayına, sunulan oylamaların 'Sonuçlarını 
arz ediyorum 'efendim. 

Tbprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1074 
yılı Bütçe Kanunu italsarısrnın oylamasına 412 
ısayın üye katılmış; 2:33 kalbul, 179 ret oyu çık-, 
mistir. 

Vakıflar Uone'l Müdürlüğü 1974 Bütçe Ka
nunu ttaisari'Siinm (oylamasına 411 sayın üye ka
tılmış ; 12,34 kalbul, 177 ret 'o'yu kullanılmıştı,!'. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı Büt
çe Kanunu Itaisarılsmın .oylanmasına 410 üye katıl
mış; B8|2 kalbul, 1178 ret ıoyıı çıkmıştır. 

Hudut ve Balhiller (Sağlık Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısının oylamasına 
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41ü sayın üye kaltılmış; 233 kalbül, 178 ret oyu 
kul! anılmıştır. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nunu tasarlısının oylanmasına 410 üye katılmış 
226 kalbul, 184 ret oyu kullanılmıştır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 'Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanunu tasa.ıısmın oylamasına 
411 üye katılmış; 231 kalbul, 180 t'Ct 'oyu kuıll-anıl-
mıştır. 

Devlet Hava 'Meydanları İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü 1974 yılı (Bütçe Kanunu tasarısının. 
oylamasına 41|1 üye katılmış; 232 kalbul, 179 ret 
ıoyu kullanılmıştır. 

Ankara 'Üniversitesi İlı974 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısının o'ylamaisma 412 üye katılmış; 233 
kalbul, 1179 ret 'oyu kullannlimıştır. 

Ege 'Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısının. oylamasına 412 üye katılmış; 233 ka
lbul, 179 ret (oyu kullanılmıştır. 

İstanlbul Üniversitesi Iİ974 yılı Bütçe Kanu
nu tasarlısının oylamasına 41(2 üye 'katılmış; 233 
kalbul, 179 ret oyu kullanılmıştır. 

İstanlbul Teknik Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
'Kanunu 'tasarısının oylamasına 441 üye katıl
mış; 1233 kalbul, 178 ret oyu kullanılmıştır. 

(Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Ka
nunu 'talsarısrnın oylamasına 411 üye katılmış; 
23.3 kalbini, 1178 ret oyu kullanılmıştır. 

İktisadî ve Ticarî 'İlimler Akademileri 1974 
yılı Bütçe IKanunu tasarısııiiin oylamasına 410 
üye -kaltılmış; 233 kalbul, 177 ret oyu kullanııl-
mıştır. 

Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütee Ka
nunu tasarısının oylamasına 410 üye katılmış; 
232 ka-bul, 178 ret oyu kullanılmıştır. 

Diyarbakır Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Ka
nunu tasarılsının oylamasına 411 üye katılmış; 
2- 4 kalbul, 477 ret oyu kulllanılmıştır. 

•Devlet Bu İşleri Grenel Müdürdüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının oylamasına 410 üye 
katılmış; 282 kalbul, 178 ret oyu kullanılmıştır. 

•Petrol İşleri öen'el Müdürlüğü 1'974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısının oylamasına 411 üye ka
ltılmış ; 233 kalbul, 1178 ret oyu kullanılmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısının oylamasına 4.12 üye katılmış ; 
234 ıkaibııl, 178 ret oyu 'kulllanılmıştır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının oylamasına 407 üye 
katılmış; 282 kalbul, 175 ret oyu kullanılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, onayınıza sunulan ve 
sonuçlarıııı arz ettiğim bütçeler Meclisimizce ka-
ıbul edilmiştir. Arz ettiğim kurumlara ve Yüce 
Türk Ulusuna 'hayırlı olmasını 'dilerim. '(O. H. P. 
ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, 1974 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısının tümü üzerindeki son oylama
ya 424 sayın milletvekili katılmış ve neticede 
235 kalbul, ,189 ret oyu kulllanılmıştır. Bu suret
le Iİ974 malî- yılı Bütçe (Kanunu tasarısı Meclisi
mizce kaibul edilerek kesinleşmiştir. 

Yüce Türk Milletine 'Ve Hükümetimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını dilerim efendim. 
(O. H. P. ve M. )S. P. sıralarından alkışlar). 

iSayııı Başlbakan, teşekkür için söz istiyorlar. 
Teşekkür «sadedinde Başbakan iSayın Bülent 

Ecevit, (buyurunuz efendim. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zongul
dak) — Millet Meclisimin değerli üyeleri; uzun, 
yorucu, fakat çok verimli ve Hükümetimiz için 
gerçekten eleştirileriyle de, önerileriyle de çok 
yararlı (bir müzakereden sonra yeni Ibütçeımizi 
ka'bul etmiş 'bulunuyorsunuz. 

Bu 'müzakerelerden aldığı 'güçle, ihıızla ve ıbu 
bütçenin sağladığı olanaklarla Hükümetimiz, 
memleketimizin kalkınması, halkımızın refaih ve 
mutluluğu için (bütün (gücüyle çalışmalarını sür
dürecektir, güveninize lâyık olmaya çalışacağız. 

Par t i ayrımı (gözetmeksizin ve '.bağımsız üye
leriyle limitim Millet Meclisıi üyelerine Hükümet 
adına şükranlarımı, saygılarımı sunarım. ı(C.H.P. 
ve M. ,S. P. sıralarından şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim «ayın Baş
bakan. 

Değerli arkadaşlarım, Genel Kurul Bütçe 
Kanunu tasarısı üzerinde 14 'birleşimde 86 otu
rum yapmıştır. 292 sayın üye konuşması ola
rak konuşmada (bulunmuş ve 145 saat devamlı 
olarak Millet Meclisimiz çalışmış 'bulunmakta
dır. 
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V. - SEÇİMLER 

1. —- Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 
2 asıl ve 1 yedek üyelik için yapıl/ıcak secime 
dair Anayasa ]ve Adalet komisyonlarından kuru
lan Karma Komisyonu raporu ve aday listesi 
(3/173) (IS. Saytsî : 57) (1) 

(BAŞKAN — Değerli a rkadaş lar ım, dün al-
dığınız k a r a r uyarınca, Anayasa Mahkemesinde 
aıç.rk (bulunan, iki asıl 've Ibir de yedek üyelik için 
secim yapacağız. 

(Bir 'mühürdü zarf lar ive Anayasa ve Adalet 
Komisyon!arıııdaın IcııruIu i t a rma Koniis'yıoıum 
57 sayıl ı raporu ve adaylar ının isimlerini havi 
oy pusulalar ı sayın üyelere dağı t ı lacakt ı r . 

o kişilik »sayım - döküm komisyonu için ati 
çekiyor um efendim: 

ISayın Hasan (Oerit ?. Burada . 
ISayın HaMt Kalhranıaın•?. Burada. 
ISayın Yelem Oğuz?. Burada . 
ISayın ISüleyman Mut lu? . Burada . 
ISayın IKinyas Kar ta l ?. Yoklar . 
(Sayını İMemduih Erdemir ?. Yoklar . 
ISayın 'Kasım Pahlar? . B u r a d a . 
iBu suret le sayım - döküm komisyonu kurul 

muş (bulunmaktadır. 

Değerl i a rkadaşlar ım, Aııayaisa ve Adalet 
Komisyonlar ından kurulu Karma Komisyonca 
tespit 'edilen ıön aday listesinde ;islm>Ieri 'bulu
nan sayın arkadaş lar ı arz ediyorum eıfendim: 

ISayın Alhm'et iSalih Celbi : Yarg ı tay Üyesi. 
IHayın Şalhap Ki tapçı : Yarg ı t ay Üyesi. 
ISayın 'Nahif iSaçlıoğlu : Ask.(M'î Yarg ı t ay 

II. Başkanı . 
iSayım Oıihan Tüze men : Danış tay Üyesi. 
İSaym ıFııat. Azjgur : Danış tay Üyesi. 
İSaym Rafet Tüzün : Askerî Yarg ı t ay 'Baş

kanı . 
iBu isimlerini okuduğuım sayın adaylar iki 

asıl üyel iğe adaydır . 

İSaym Adili Esnıer : Yü'ks'eik Hâkimler Ku
rulu Üyesi. 

İSaym Nevzat Bayka l : Danıştay Üyesi. 

(1) 57 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

ISayın (Süleyman Taşa r : Emekl i Askerî Yar
gı tay 4 ncü Daire Başkanı . 

iBu ıs ay m •arkadaş! arımız da yedek üyelikler 
için adaydır . 

Oyunu kul lanacak sayın arkadaşlar ımız, 
isimlerini 'okuduğum ilk allı ü\^eden iki «ayın 
üyeye oy verecekler. (Sonra okuduğum üç isim
den de (biı* s ayı ıı üyeye oy vernre olanağımız 
var. 

Oy pusulaları ayr ı ayrı yazı lacak veya ba
sılı kâğ ı t l a r ayrı ayrı zarfîlara konula rak kul
lanı lacakt ı r . 

Değerli a rkadaş lar ım, Ibir hususu taslhiıh ede
rek arz etmek istiyorum:: Oy pusulaları ıinüihür-
'lü o la rak ve yaızısız olarak sayın üyelere taık-
dim edilecektir. iSaym üyeler İki asıl üyeyi 'bir 
kâğıda Ibir yedek üyeyi Ibaşka 'bir mühürlü kâ
ğıda yaza rak ve -ayrı ayrı zaaflara koyarak , ayrı 

.ayr ı ku tu la ra oy kul lanacaklard ı r eıfendim. 

Değerl i a rkadaş la rım, kürsüye konulan sol
daki (birinci 'kupa asıl üyelere ait ,ikinci kupa 
sağ t a ra f t a ve yedek üj'Cye ait o lacakt ı r efen
dim . 

Hükümet in Hakan la r K u r u l u toplant ıs ı ol
d u ğ u 'mazereti var , Sayın Hükümet Üyeleri oy
larını önce kul lananaklardır . 

(Oylar toplandı.) 

DAŞjKAN — Oyunu kul lanmayan «ayın üye 
var mı efendim?. Yok. 

Oy kullanma işlemi Ibitmlştir. Kupaları kal
dırın. 

iSaym Hasan Oerit, iSaym Ha ili t Kalhraman, 
(Sayın YaJçın Oğuz, ıSayın (Süleyman Mutlu, 'Sa
yın. Kası nı 'Par lar ; tasnif /heyet i o larak yerlerini 
«almışlardır. 

(Oyların ay ritmi yapı ld ı ) . 

B A Ş K A N — Sayın milletvdkifleri, Anayasa 
Mahkemesinden acık bu lunan bir yedek üyelik 
için yapılan seçimin sonucunu arz ediyorum. 

Yüksek Başka nlığa 
Anayasa, Mahkemesinde açık bulunan bir ye

dek üyelik için yapılan seçime 346 üye katılmış 
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ve neticede aşağıda isimleri bulunan adaylar hi
zalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üve 
Adana 

Hasan Oerit 
Üye 

Sinop 
Yalcın Oğuz 

lTye 
Corum 

Kasını Paı 

Adil Esmer 
Nevzat Bayikal 
Süleyman Tasar 
İptal 

üye 
Diyarbakır 

Hal it 

Af 
Sü 

1ar 

yon 

Kaihraanan 
Üye 
Karalı işar 

leyin an Mutlu 

303 
20 
5 

18 

Toplanı 346 
BAŞKAN — Böylece, adaylardan Adil Es

mer gerekli oy çoğunluğunu sağlayarak Anayasa 
Mahkemesi1 yedek üyeliğine seçilmiştir. 

Hayırlı olsun. 
Anayasa Mahkemesinde açık Ibulunan iki asil 

üyelik için yapılan seçim sonucu gelmiştir, arz 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan iki asil 

üyelik için yapılan seçime 356 üye katılmış ve ne
ticede aşağıda isimleri bulunan adaylar hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Adana Diyarbakır 
Hasan Oerit Halit Ka.hraıman 

Uve 
Sinop 

Yalçın Oğuz 
[ rye 

Corum 
Kasım Paı 

Fuat Azgur 
Salih Cebi 
Rafet Tüzün 
Nalıit Saçlıoğiu 
Şahap Kitapçı 
Orhan Tüzem en 
iptal 

Afyon 
Uye 
Karahisar 

Süleyman Mutlu 

•1ar 

20 
195 
147 
10") 
36 
3 

13 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu suret

le seçime katılan adaylardan hiç biri /gerekli ço
ğunluk sağlayamadığı için seçimi tekrar edile
cektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu «liretle güdemimiz-
de görüşülecek başka ınıadde kalmamıştır. 

Özel gündemden evvelki uyguladığımız gün
demde başka madde kalmamıştır. 

Özel gündemden evvelki uyguladığımız gün
demdeki maddeleri görüşmek, ayrıca; «Tescil 
edilmeyen birleşmeler ile bunlardan doğan ço
cukların cezasız tescili hakkındaki 'kanun teklifi, 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiler hakkındaki Ka
nunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Türkiye ile Sovyet Karasuları arasındaki Deniz 
Hudut Hattının Tespiti hakkındaki Protokolün 
onaylanmasına dair kanun tasarısının görüşül
mesini sağlamak amaciyle; 4 . 6 . 1974 Salı günü 
saat 15,00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum efendim. 

(Kapanma Saati : 01,08) 

VI. - BORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI ŞORTLAR VE CEVAPLARI 

1. — Nevşehir Milletvekili Retgıj) Cner'in 
Nevşehir'de yüksek lisan okulu açılmasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Mil 
lî Eğitim Bakam Mustafa Üstündağ'ın yazıtı ce
vabı (7/138) 

Ankara : 25 . 4 . 1974 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun. Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile arz ederim. Xovşehir Milletvekili 

Prof Dr. Kagıp t ner 
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1. Nevşehir ili turistik balkımdan Türkiye' 
de başta gelmektedir, Göreme harebeleri ile 
Demirkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirleri; Ha
cıbektaş Külliyesi her yıl yüz binleri aşan bir 
topluluk tarafından ziyaret edilmektedir. Özel
likle yabancıların akınına uğrayan ve her yıl 
Amerika ve Avrupa sinemacılarının film çevir
dikleri ıbu mıntıkada bir «Yüksek lisan okulu» 
•açılması büyük faydalar sağlayacaktır. 

Geçen yıllarda yapılan bir önçalışma sonun
da ; 

a). Okul için gerekli 'binanın Nevşehir [Be
lediyesi tarafından, 

b) Öğretim üyesi ve malzemenin, Hacette
pe Üniversitesi tarafından temin edileceği sap
tanmıştır. 

Bu duruma giren Nevşehir'e yüksek lisans 
okulu açılması için Hükümetimizin bir çalışması 
var imidir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Bakanlık Müşavirliği 
Bölüm : Parlamento - irt ibat 

Sayı : 031.2-538 
30 . 5 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 4 . 1974 gün ve 77-404/2759 sayılı 

yazınız. 
Nevşehir Milletvekili Sayın Ragıp Üner'in 

Nevşehir're bir «Yüksek yabancı dil» okulunun 
açılması ile ilgili yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız ekte sunulmuştur. 

•Bilgilerinize saygı ile sunarını. 
^Nevşehir Milletvekili Sayın Ragıp Üner'in, 

Nevşehir'de ıbir «Yüksek yabancı dil» okulunun 
açılması ile ilgili yazılı soru önergesine ilişkin 
cevabımız: 

Nevşehir ilinde bir yabancı dil yüksek oku
lu açılması ile ilgili Bakanlığımıza ulaştırılmış 
bir faaliyet mevcut değildir. 

Öğretim üyesi, araç - gereç ihtiyacının da, 
Hacettepe Üniversitesince sağlanacağı konusun
da, üniversite 'Genel Sekreterliğiyle yapılan gö
rüşmede, 'böyle Ibir sözleşmeye .giri'şilmediği ve 
(kendilerine de reismî bir müracaatta bulunul
madığı ifade olunmuştur. 

Bilgilerinize 'saygı ile sunarım. 
Mustafa Üstündağ 

Millî Eğitim Makam 

2. — Nevşehir Milletvekili Eagıp Üner'in, 
Nevşehir'de televizyon yansıtıcı cihazı kurul
masına ilişkin sorusu ve Başbakan Bülent Ece-
vit'in yazılı cevabı (7/139) 

Ankara : 25 . 4 . 1974 
Türkiye Büyük Millet Meclisi [Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, (Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile arz ederim. 

Nevşehir Milletvekili 
Prof Dr. Ragıp Üner 

1. İlgililerin yaptığı araştırmalara göre 
Nevşehir'de 'kurulacak ibir yansıtıcı cihazı ile 
Ankara Televizyonundan istifade etmek müm
kün olacaktır. 

Bütün masrafları Nevşehir Belediyesince 
ödenerek kurulacak olan yansıtıcı, TRT İdare
sine 'karşılıksız olarak hibe edilecektir. 

Kuruluşa Hükümet müzahet edecek mi
dir? 

Derin saygılarımla. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-494/3141 
29 . 5 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 3 . 5 . 197! tarihli ve 7/139-835/7860 

sayılı yazınız. 
Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nevşe

hir'de televizyon yansıtıcı -cihazı kurulmasına 
•ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişik ola
rak 'sunulmuştur. 

Saygiyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başibakan 

Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nevşe
hir'de bir televizyon yansıtacak cihazı kurulma
sına ilişkin yazılı soru önergesinin 'cevabıdır. 

TRT Genel Müdürlüğünden alman bilgilere 
[güre : 

Nevşehir'de televizyon yayını yapacak bir 
yardımcı verici veya yansıtıcı kurulabilmesi 
için; TRT'nin de kabul ettiği beynelmilel norm
lara göre, yeterli sinyal şiddeti bulunamamak' 
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tadır. Bu nedenle bir yansıtıcı veya yardımcı 
vericinin 'kurulması sorunu seözümlemeyecektir. 

Ancak, 1074 yılı yatırım programına alman 
ve etütleri tamamlanan Nevşehir - Kırşehir -
Yozıgait dolaylarına yayın yapacak televizyon 
Vericisi hizmete 'girdikten sonra Nevşehir'de te
levizyon programları net bir şekilde izlenebile
cektir. 

Bülent; Ecevit 
Barbakan 

3. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
213 sayılı Vergi Usul Kanununa 215 sayılı Ka
nunla eklenen geçici 11 nci maddeye ilişkin soru
su ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Ma
liye Bakanvekili Cahit Kayranın yazılı ceva
bı (7/147) 

25 . 4 . 1974 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın 

(Deniz Baykal tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının müsaadelerini rica ederim. 

Saygılarımla. 
izmir Milletvekili 

Şinasi Osma 

Yürürlükte 'bulunan 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununa, 205 sayılı 'Kanunla eklenen geçici 
11 nci madde 1961 senesinde yürürlüğe girmiş 
fakat, 13 sene 'gibi uzun zamandan beri kanu
nun amir hükmü Maliye Bakanlığınca gereği 
yapılarak uygulanmamıştır. 

Bakanlığımızın İzmir'deki bir hemşehrime 
verdiği 9 'Şulbat 1974 'gün ve 'Gelirler Genel 
Müdürlüğü VUK: 24474-11-10/10499 sayılı ya
zıda (Balkanlığını&ea bahse (konu «zaman» ve 
«emsaller» henüz tespit edilmemiştir. Bu itibar
la mezkûr madde gereğince yenliden değerlen
dirme yapılması mümkün bulunmamaktadır.) 
denilmektedir. Bu hale göre: 

1. Zaman ve emsaller ne zaman tespit edi
lerek 205 sayılı Kanuna eklenen .geçici 11 nci 
madde uygulanacaktır? 

2. 13 sene igibi uzun bir süre içinde «za-
aman» «emsaller» itespit edilemezse ne zaman 
edilebilir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Ankara 
Gel. : 24474-11-10, 

29 . 5 . 1974 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
İlgi : 3 . 5 . 1974 gün ve 7/147/842/7626 sa

yılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Şinasi Osma tarafından 

Başkanlığınıza verilen soru önergesi ile ilgili 
alarak gerekli açıklama aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilindiği üzere 213 sayılı Ve,r>gi Usul Kanu
nunun /geçici 11 nci maddesinde «Bilanço esası
na göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergi-
ısi mükellefleri (Kolektif, âdi komandit ve şir
ketler dahil) amortismana taıbi iktisadî kıymet
leri ve ibu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bi
lançolarının pasifinde gösterilen amortismanla
rı M.aliye Bakanlığınca tespit olunacak 'emsal
lerle çarpmak suretiyle aşağıdaki şartlarla ye
niden değerlerler : 

Bu, maddeye göra yeniden değerlemenin ya
pılacağı zaman ve değerlemede nazara alına
cak emsaller Maliye Bakanlığınca tespit ve Beıs-
mî Gazete ile ilân olunur.» denilmektedir. 

Ancak, belirtilen bu maddede yer alan mev
zuun, memleketimizde ilk defa uygulanmasına 
girişilmesi ve yapılacak uygulamanın birçok 
ekonomik problemlerle ilgili bulunması dolayı-
sıyle, yeniden değerlemeye ilişkin sorunların ge
nel ösas ve metodlarmın balkanliklararası yük
sek seviyeli (bit komisyon (tarafından incelen
mesi Bakanlığımca öngörülmüş, fakat bu ko-
komisyonca; yeniden değerlemenin ülkemizin 
ekonomik, malî ve sosyal (bünyesi, uygulama 
zamanı ve halen imevcut konjonktürel dnrumu 
ıgözönünde bulundurularak, (bugün için faydalı 
ve zarun bulunmadığı (sonucuna varılmıştır. 

Bunun için, belirtilen maddede söz konusu 
edilen «aaman» ve «emsaller», açıklanan neden
lerle henüz 'tespit edilememiş bulunulmaktadır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Maliye Bakanı Y. 

Cahit Kayra 

4. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan> 

ıh, Balıkesir Kâğıt Fabrikası projesine ilişkin 
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sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdül-
kcrim Doğru'nun yazılı cevabı. (7/151) 

Millet Meclisi Sayın (Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın -Sa
nayi ve Teknoloji 'Bakanı tarafından cevaplan
dın İmasını arz ederim. 

Saygılar. 
Balıkesir Milletvekili 

Cihat Bilgchan 

Sjoru : 
1. Balıkesir'de inşası Beş Yıllık Plan ve 

yıllık programlara alınıp, sosyal tesisleri yapı
lan Balıkesir Kâğıt Faibrifcası projelinin son du
rumu ve; 

2. Daha yapılabilirlik etüdü yapılmış bulu
nan bu projenin ••gcd.ikm.esi sebepleri nedir? 

T. C. 
(Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 
Sanayi Dairesi Reisliği 

Sayı \ 13/SK-15/9-4/8>60 
29 . 5 . .1974 

Konu : SEKA Balıfkesir Proje-
,û i lk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T. B. M. M. (Genel .Sekreterliğinin 

3 . 15 . .1974 ıgün ve 7/151-840/7604 sayılı yazı
ları. 

1. İlgi yazıları konusu, Balıkesir Millet
vekili (Sayın [Cihat Bil'gelhan'm {Balıkesir Fabri
kası Projesine ilişkin yazılı soru önerge sindeki 
hususlar aşağıda, .açıklanmıştır. 

• * m\ 

30 . 5 . 1974 0 : 8 
* 

2. .1969 yılı yatırım programında 690 060 030 
numara ile yer alan Balıkesir Beyaz Sülfat Se
lülozu Fabrikası Projesi ürün cinsleri, yurt içi 
talop projeksiyonları yeniden gözden geçirilmek 
ve Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri orman 
'etüdü 'sonuçlarına göre değiştirilmek üzere 
DPT'nca ertelenmiştir. 

3. Söz konusu etüt sonuçlanmış «olup 15 - 17 
Ocak 197'4'te Dünya Bankası, Avrupa Yatırım 
Bankam, etüdü yapan müşavir firma Sandwcll 
ve Gıda ve Tarım Teşkilâtı temsilcilerinin ele ka-
katıldıkları toplantılarda görüşülerek, özellik
le sanayi kesimi için açıklık kazanmıştır. Orman 
kesiminin çalışmaları ise Türk* yetkililerince 
ıgö'zdcn geçirilmektedir. 

4. Kâğıt Sanayiinin p'lanlama'smda en 
önemli unsurlardan biri olan talep projeksiyon
ları IDPT ve ISF/KA'ca yeniden /düzenlenmiş olup 
ıgazctc kâğıdında Ibüyük ölçüde açık görülmek
tedir. 

5. Modern teknolojinin sağladığı verimlilik 
ilkelerine paralel olarak, orman .hammaddesinin 
ekonomik kullanım] yönünden Balıkesir Fabri
kasının, ;gazeto kâğıdı ve kereste entegre tesisi 
olarak kurulması, .bunun yanı vsıra 'fizibilite ça
lışmalarının dış yardıma lüzum kalmadan ken
di imkânlarıylc yapılması ilgili teşekkülümüzce 
talep ve teklif olunmaktadır. 

6. Bakanlığımızca da olumlu karşılanan 
ıSBKA teklifi, 1974 yılı yatırım programında 
gereMi değişiklikler yapılmak üzere Yüksek 
Planlama 'Kuruluna intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Ab'dülkCirim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

» •« 
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Toprak ve Tanım Reformu Müsteşarlığı 1974 yılı Bütçe Kanunu tasaiusMiia 

ADANA 
Mehmet Oan 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtınk 
İlter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğılu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattin Yardumıcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçjkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmfumcu 
Muamımeff Alıcı 
Oğuzhan Asdltürk 
Kemal Ataman 
Osman Ceraın 
Mustafa tmjırzalıoğüu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayına 
Kâmil Kırikoğlıu 
İbrahim Saffet Omay 
FerSha Fatma öztürik 
önder Sav 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler i 412 

Kabul edenler : 233 
Reddedenler : 179 

ÇdMnseırl'er < 0 
Oya »katılmayanlar : 36 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenle?'] 

Ilyas Seçkin 
SalbaJhattıin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahm özçelik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
E k m n Şadı Erdem 

AYDIN 
îsa Ayhan 
M. Şükrü Koç. 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necati Cebe 
Sadullah Usuma 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasıan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 
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ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eben 
Yasin Hatilboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENIZLI 
Hülseyita Eirçelak 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Reoad Islkıenjderoğkı 
Halat Kahraman 
Bahattin. KaraJkoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ! 

Atilla Attıla 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
A. Onhan Senleımoğiu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetöfoıkaya 
Nhifripttrin Ka.rsrıı 
.Ll'U^'Ç/ V VİİH .1.A.CV.L 0 (A 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçulk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut özal 
Zeikâd Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

51 — 

verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştı r.) 

Ayşe Aliye Kölksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP, 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş, 
ibrahim Hortoğilu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesizi 
Hasan Vamılk Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tunç er 

HAKKÂRİ 
Mikail ilcin' 

HATAY 
Saıbri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlü 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştür'k 
Orhan Birgit 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
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Orhan Eyüboğlu 
Albdurrahman Koksal -
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztnnç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ulunan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Ncccar Türkean 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağa oğlu. 
Mehmet Özdıal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Anaalı 
Abdülkerlim Doğru 
Kemaü. Glcyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU. 
Veıcdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşarglil 
Cemal Cehecii 
Medımiet Yüceler 

KIRKLAREIıt 
Tankut Abadın 
Melhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aktsoy 
Saüt Say lam 

KOCAELİ 
İbralhira Akdoğan 
Tıırian Güneş 

KONYA 
Reşat Alksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyü'kyaylacı 
Necmettin, Erbalkan 
Hüseyiin Keçeli 
Ali Köfcbudak 
Mustafa Üst ün dağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Cehil ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli. 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sovilgen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
İl) rahim Ay s oy. 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri. Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabra Dörtkol 
Mehmet Zeki Tek in er 

NİĞDE 
Azmi Yavuza! p 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Samd Kumbasar 
Sildi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlıı 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yan kutan 

Abdülbakıi Cartı 
Abdülkerim Zİİlân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfiik Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Acıkan 
N. Nazif Anslatti 
Ahmet Duıralkoğlu 

Ekreım Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahidettlin Kanaçoıılu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Öevat Atılgan 
ismaıiG. Hakkı Biı'ler 
Alli Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Atisiantürk 
Âdil Ali Gineli 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lûtfi Köktaş 
A'hmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülikaıdir Öncel 
Celâli. Paydaş 

UŞAK-
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İlhamı Cetıin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadol 
Bülenit Ece vat 
Ca/hit Karabaş 
Mehmet Zeki Okur 

[Eaddedenler] 

ADANA 

' Yılmaz Hocaoğlıt 
Sclahattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAKftSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 

Orhan Eren 
M. Kcımal Erkovan 
Necdet Evliya gi!l 
I. Hakkı Ketenoğhı 
I. Hakkı Köylüoğıhı 
CevaJt Önder 
Hasan Özçelik 
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ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdıurralhiım Erdem 
Faiz Şarlar 
Retmzi Yılmaz 

AYDIN' 
Nahit Menteşe 
Kemal Züya öztürik 
İsmet Sezgin 
Behâç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan AyteMn 
Cihat Biilgehaaa 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Kasım önadını 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Geııçoğlu 
Hasan Korfemazcan 

DİYARBAKIR 
Kalsan Değer 
Abdüilâtıif Ensaıfoğıkı 
Mahmut Kepollu 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 
Veli Gülikan 

ELAZIĞ 
Rastım Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyiasett'ln Kaıraca 
ismail Halk'kı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrattıim E'tteım Güngör 
Oııhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet öz&aya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Eriklmen 
İbrahim Etem Kılıçoğilu 
M. Emin Turguta/lp 

GÜMÜŞHANE 
(Mustafa, Karaman 
Turgut Yüoel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim GÖktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüsteyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Su er 
İsmail Hakkı Tekinel 

İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekoe 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Alü Zülfûlkâroğılu 

KARS 
Öemıil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdii Kesildin 
Sahri Kesiklin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Medımet Altmışyedioğlu 
Turham Feyziioğlu 
Selçuk İmamoğllu 
Hayrettin Nakilboğlu 
Kâmlilı özsanjyıldıiz 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagünı 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELt 
Sedat Akıay 
Sabrî Yahşli 

KONYA 
Mehmet Oğuz Âıtalay 
Bıahrii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâilettdn Gökakın 
Mustafa Kubilây Imer 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Eı'demir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan" 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 

Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
önol Sakar 
Süleyman Tıımcel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnaaı Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
BilâLTaranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozath 

TEKİRDAĞ 
Bailiil Başol 
Nühan llgürt 

TOKAT 
Feyzulilaih Değerli 
Ali Şevim EMc 

TRABZON 
Ömer Çaikıroğlu 
Ekrem Dikmeıı 
Mdhmet özgür 
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UBFA 

Mehmıet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kııkç 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut Tolker 

A XTm A T t r A 

ANTALYA 
Deniz Baıyîfcal 

ARTVİN 
Sıabit Osmaa Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 

BOLU 
Ahmet Çakm'aik 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir 

UŞAK 
Ortıan Dengiz 

VAN 
ihsan Bedir^haaıoğlu 
Muslih Görentmş 

YOZGAT 

İhsan Aralan 
AM Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Üıüsür 

[Oya katılmayanlar] 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ERZURUM 
Rasöım Okıisöii 

GAZİANTEP 
îmaın Hüseyin încioğlu 
(D 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

IZMÎR 
Talât Asal 

Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Yasin Bozfcurft 
Kemal Güven (Başkan) 
(D 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Neeatü Kalayeııoğdu 

MUŞ 
Ahmet Ha<mdi Çelebi 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Kemal Şensoy 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 

1 
1 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akın 
Orhan Gönlcüoğıhı 
Sadılk Tfödtn Müftüoğlu 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
î r l vı\sı ATMITATI! 
XU11XKJ X\J.JJV£ttl.Jf 

Mehmet NıebBl Oktay 

SİVAS 
Mustafa Timisı 

TTRFA KJ XVX X*. 

Mehmejt Aksoy 

VAN 

Kinyas Kartal 
Mehmet SaMh Yıldız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırait 

Yekûn 

"»>, - mn>m<* 
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(•Kanunla§onı§tır.) 

\ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe . 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkııl 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumeu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Mustafa tmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 
İbrahim, Saffet Omay 
Feraha Fatma Öztürk 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 411 

Kabul edenler : 234 
Reddedenler : 177 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 37 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Önder Sav 
Ilyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bezencir 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLÎ 
Sami Arslan 
Hüseyin Erçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Reeai İskenderoğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atdlâ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 

Korkut Özal 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet Özmen 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M.. Orhan Akkoyuıılu 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlçıin 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Madik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Ba'sri Akkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
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Vahit Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Er soy 
Orhan Eyüboğlu 
Abııclıırrahmaıı Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmeıı 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Necear Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAjŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Abdülkerim Doğru 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Sclâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbakan 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevilgen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehinı Adak 
İbrahim Aysoy 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

iMUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 

AĞRI 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuz Aygün 

N. Nazif Arslan 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahidettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil Ali Cinel 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lûtfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz* 

YOZGAT 
İlhami Çetin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagil 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Cevat Önder 
Hasan özçelik 

[Reddedenler] 
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ANTALYA 
İhsan Ataöv (Çarıklı) 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Zıiya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
ilhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
ibrahim Behram Eker 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Kasım Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gülkan 
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ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etem Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Özkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
tbrahim Etem Kılıçoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan JBalım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
ismail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 
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İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmısyedioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuk Imamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan' 
Süleyman Çağlar 
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Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
Önol Sakar 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Unat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan Ilgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Özgür 



M. MecM B : 90 30 . 5 . 1974 O : 3 

URFA 

Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
Deniz Baykal (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 

BOLU 
Kemal Demir 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 

İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Unsur 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ERZURUM 
Rasim Ciriisli 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İmam Hüseyin İncioğlu 
(t) 

HATAY 

Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Talât Asal 

[Oya katılmayanlar] 
1 Adil Demir 

Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Yasin Bozkurt 
iKemuaıl Güven .(B'aşkıaın) 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Necati Kalaycıoğlu 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 

ORDU 
Memdulh Ekşi (Bşk. V.) 
Kemal Şensoy 

[Açık üyelikler] 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akm 
Orhan Göncüoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Mustafa Timıisi 

URFA 
Mehmet Aksoy 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

Amasya 
Bursa 

Yekûn 

•«« 
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Karayolları Genel Mtiidürlüğıii 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 450 
Oy veremler i 410 

Kabul edenler : 232 
Reddedenler : 178 

Çekdnserler s 0 
Oya katılmayanlar : 38 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 
Mehmet Hulusi özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğılu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahıalttdn Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koejkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Afemiumcu 
Muammer Alici 
Oğuzhan Asiltürk 
Kenual Ataman 
Osman Ceran 
MJujstafa îmdırzalıoğılu 
M. Rauf Katıdemir 
Cahiiit Kayra 
Kâimdi Kınkoğlfu 
ibrahim Saffet Omay 
Feraha Fatıma Öztürik 

önder Sav 
Ilyas Seçlkin 
Saibalhattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahni özçe lk 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadü Erdem 

AYDIN 
îsa Aylhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Neoatd Cebe 
Sadullah Usumıi 
Orhan Üretmen 

BİNGÖL 
Abdullah Bazeneir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanh 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüıseykı Erçıelnk 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Recıad Isûgeıuderoğlu 
Haffiit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
ilhan Işık 
Cevat Saym 

ELÂZIĞ 
AtiUâ Atâlâ 
ömier Nadmii Barım 
Hasan Buz 
A. Orthan Senfârnoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çettdaıkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
iSelçuık Etrverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut özail 
Zefcâd Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

Ayşe Alüye Kölksal 
N%azâ Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mujstafa Güneş 
Ibriahüm Hortoğfiu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çülesiiz 
Hasan Vamılk TeMn 
Orhan Yıılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Makâil îlçin 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlü 
Süleyman' Şimşek 
Çetin Yılmam 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
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A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat öflçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım özeke 
A. Doğan öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülıman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Isımet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Ariaslı 
Abdülker&m Doğru 
Kemali Ofeyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhanı 

ADANA 

Yılmaz Hoeaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

Saıbri Tığlı 
KAYSERİ 

Tufan Doğan Avşargiil 
Cemal Oebecd 
Melhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mejhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aklsoy 
Saat Şayiam 

KOCAELİ 
İbralhiiım Akdoğan 
Turtan Güneş 

KONYA 
Reşat Alksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettisn Erbalkan 
Hüseyin Keçeld 
Ali Kölkbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevil gen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

ADIYAMAN 

Haldi Ağar 

AFYON KARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Mele Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ • 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabra Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukaıı 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
llyas Kılıç 
Fuat Uysal. 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülba'kd Cartı 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfilk Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Arakan 
N. Nazif Anslam 

AĞRI 

Rıza- Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 

Orhan AJlp 
Oğuz Ayğün 

Ahmet Duıralkoğflu 
Ekrem Kangal 
ıM. İhsan Karaçam 
Vahidetıtün Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
öevat Atılgan 
Ismaıil Haikkı Bililer 
Aid Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil Aid Oinell 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lûtfii Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
'Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülkaddr öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İlhamı Celin 
Neddım Korünnaız 
Ömer Lûtfi Zaraırisız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadol 
Bülenlt Edevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zefkd Okur 

Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet EvMyağU 
I. Hakkı Ketenoğlu 
I. Haikkı Köylüoğlu 
Cevait önder 
Hasan özçelik 

[Reddedenler] 
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ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Abdurrahüm Erdem 
Faıiz Şarlar 
Retmzi Yılmaz 

AYDIN! 
Naıhit Menteşe 
Kemal Ziya öz-tün^k 
ismet Sezgin 
BeMç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 
ilhan Aytek&n 
Cihat Biflıgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet Ihsıan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
•Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

(BURSA 
Halil Kara atlı 
Kasım ömadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
ihsan Tombuş 

DENIZLI 
Sami Aralan 
Fuat Aycı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korfemazcan 

DİYARBAKIR 
Haisan Değer 
AbdüHâtıif Ensarlioğlu 
Mahmut Kepollu 

EDİRNE 
Ilhamd Ertem 
Veli GüLkan 

ELÂZIĞ 
Rayım Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
GıyasettJîın Knıraca 
Ismadl Haıkkı Yıldırım. 

ESKİŞEHİR 
tbralhim E't'em Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyffi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet özkayia 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettinj Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğllu 
M. Eımıin Turgııt'allp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
AH Yılmaz 

. İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
Ilhami Sancar 
Cemal Suer 
ismail Hakkı Tekinel 

İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergeııekom 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Allı Zülfnikâroğlu 

KARS 
Öenuil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Kesiklin 
Sahri Keskin 
Hasan Tosyalı 
Hilmi öztürk 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzlioğhı 
Selçuk İmamoğllu 
Hayrettin Nakiîboğlu 
Kâmil Özsarıyıldifz 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Meımduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
•Sahri Yahşi 

KONYA 
Mehmtet Oğuz Altalay 
Bahiri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâilettin Gökakm 
Mustafa Kubilây îmer 
Özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 

Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
Önol Sakar 
Süleyman Tumcel 

MARDİN 
Seyfj Güneş tan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldan] ı 
ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taranıoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bay ar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİNOP, 
Mustafa Kaptan 

BlVAfS 
Enver Akova 
Vahit Bozatü 

TEKİRDAĞ 
Haflıil Başol 
Nühan îlgün 

TOKAT 
Feyzulilalh Değerli 
Ali. Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
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Ekrem Dikme» 
Meihmet özgür 

URFA 

Mehmet Celâl Bucak 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri PeMivanlı 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Deniz Baykal (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutılu Menderes 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BOLU 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir 

Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 

UŞAK 

Orhan Dengiz 

[Oya Katıl 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ERZURUM 
Rasıim GinislS 

GAZİANTEP 
imam Hlfeeyin Încioğlu 
(t.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Talât Asal 

[Açık üy 

Amasya 
Bura a 

VAN 
İhsan Bedirha.noğlu 
Muslin Görentaş 

YOZGAT 
İhsan Aralan 

mayanlar] 

1 Adil Demir 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç, 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Yasin B'ozikurlt 
Kemal. Güven (Başkan) 
a.) 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Necatli Kalaycnoğtlıı 

MUŞ 
Ahmet Ham di Çelebi 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Kemal Şensoy 

elikler] > 

1 
1 

Ala Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Unsur 

ZONGULDAK 
Oıöıan Gönteüoğılu 
Sadılk Tekin Müftüoğlu 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Mustafa TimM 

URFA 
Mehmet Aksoy 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akm 
Fevzi Fırat 

Yekûn 

»>•-<« 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların 
sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
llter Çubukçu 
Mehmet Hulusi özkul 
Emin Bilen Tünıer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

"Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bafaattin Yaırdmıcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Afemiumcu 
Muamımea? Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemıal Ataman 
Osman Ceran. 
Mustafa Imirzalıoğilaı 
M. Rauf Katıdemir 
Cahit Kayna 
Kâmil Kınlkoğlıu 
İbrahim Saffet Omay 
Feraha Fatma Öztürik 

Üye sayısı : 450 
iOy veremler i 411 

Kabul edenler : 233 
Reddedenler : 178 

ÇeiMnserler t 0 
Oya katılmayanlar : 37 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Önder Sav 
İlyas Seçkin 
Salbalhattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçelülk 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadii Erdeım 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçıeel 
Neeafci Cebe 
Sadullah Usuıni 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasam Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osıman Orbıan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Efen 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyiu Erçeliik 
Hüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Recıaii îslkıenderoğlu 
Hafliit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahımuît Uyanık 

EDİRNE 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atülâ Atma 
Ömer Naimd Barım 
HaSan Buz 
A. Onham Sememoğilu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetdnkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Elverdi 
Mehmet Fuat F u a t 
Korkut özail 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Alıiıye Koksal 
Nıîyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mtflstafa Güneş 
fbr&hllm Hortoğllu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkınen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamıfc TeMn 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyuniu 
Erol Tuneer 

HAKKÂRİ 
Mikail ttçin 

HATAY 
Sabrı İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğru 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştür'k 
Orhan (Bir/git 
İ. Fehmi Cumalıoğlıı 
Vahit Yağar Çalın 
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Süleyman .Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmeaı 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüziin 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Üknan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Neccar Türtkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
lamet Ağaoğlu 
Mehmet özdıal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Anadlı 
Abdüikerümı Doğru 
Kemal Ofcyay 
Hasan Yıldırım 

ADANA 

Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaıloğlu 
Alparslan Türkeş 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargiil 
Cemal Cebeci 
MeHmıet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Abalın 
Melhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbraMan Akdoğan 
Tutfan Güneş 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbaîkan 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köfebudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deaıiz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Olk 
M. Gündüz Sevilgen 
Hasan bengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
ibrahim Aysoy 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
HaJlil Dere 
Ali Döğeıii 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emro 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabrı Dörtkol 
Mehmet Zeki T ekin er 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sama Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Ilyas Kılıç 
Fuat Uysal 
irfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Ajbdülkerim Zilân 

SİNOP, 
Yalçın Oğuz 
Tevfük Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Arakan 

AĞRI 

Rıza Pölat 
Kerem Şahin 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuz Aygün 

N. Nazif Arslaaı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahidettiin Kanaçonlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Alii Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arislantürk 
Âdil Alii OfineH 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lûtfii Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltıik 
Süleyman Yıldırım 

URFA. 
Necati Aksoy 
Abdülkadıir Öncel 
Celâli Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 
Nedîm Korkmaız 
Ömer Lûtfi Zaraırsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadoıl 
Bülenlt Eeevdt 
CaJhit Karafea§ 
Mehmet Zeki Okur 

Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagîifl. 
I. Hakkı Ketenoğlu 
I. Hakkı Köylüoğiu 
Cevalt önder 
Hasan özçelik 

(Reddedenler) 
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ANTALYA 
llıaan Ataöv 
Abdurrahâm Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yıkmaz 

AYDIN 
Naıhi/t Menteşe 
Kemali Ziya öztünk 
İsmet Sezgin 
Behi'iç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 
İlhan Ayfcelkiin 
Oîhat BilLgehan 
İbrahim Behram Ekeır 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik.Kırbaşlı 

BURSA" 
Halil Karaatlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlfu 
Hasan Konlcmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensaırliıoğılfu 
Mahmut Kepodu 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Velıi Gülıkan 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçülkel 

ERZÎNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıükı Danışman 
Guyasettün Kaıraea 
İsmail Halkkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
îbraıhıım Etem Güngör 
Orihan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet özkaya 
Orhan Tokuz 

GÎRESUN 
Nizamettin Erktaıen 
Ibrahr'm Etem Kılıçoğlr 
M. Emin TurgutaOp 

GÜMÜŞHANE 
Mustaf a Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yrusuf Uysal 

. İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Fe'rruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
llhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ali Zülfiükâroğlu 

KARS 
Cemiil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Kesiktin 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehm'et Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzftoğlu 
Selçulk ÎJmamoğlu 
Hayrettin Nakilboğlu 
Kâmil özsanjyıüdız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemdi* 

KOCAELİ 
Sedat Ak'ay 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahıii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâleıttin Gökakm 
Mustafa Kubilây îmer 
özer ölçmen 
Faırıuik Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 

Necmi özgür 
önol Sakar 
Süleyman Tunıeel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altınsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Tarawoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif islâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozath 

TEKİRDAĞ 
Hallıil Başrol 
Nâhan tlgün 

TOKAT 
Feyzulılalh Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dilkmen 
Mehmet özgür 
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URFA 

Mehmet Celâl Bueafe 
Neomıettin Cevbeıri 
Mustafa Kıılıç 

AFYON KARAHtSAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut Tdker 

ANTALYA 
Deniz Baykail (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osmaa Avcı 

AYDIN 
Mutılu Menderes 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Ahmet Çakmalk 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir 

UŞAK 
Orhan Dengûz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
-Musliih Görentaş 

YOZGAT 

İhsan Arslan 
AM Fuat Eyüpoğtlu 
Mustafa Asri Unsur 

BURSA 
Emin AC&T 
Cemal Külâhlı 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

[Oya katılmayanlar] 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 

ERZURUM 
Raalim ömisllli 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin Incioğlu 
(D 

HATAY 
(Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

KARS 
Yasin Bozlkurft 
Kemal Güven (Başkan) 
(t) 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Necati Kalaycuoğılu 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 

ZONGULDAK 

Alhımet Ndbat Akın 
Orlhaıi Görücüoğıhı 
Sadılk Teikâın Müftüoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşjk. V.) 
Kemal Şensoy 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Idris Arınanı 
Mehmet Nebiıl Oktay 

SIVA® 
Mustafa Timisi 

URFA 
Mehmet Aksoy 

VAN 
KJilnyas Kartal 
Mehmet SaiLih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 

Yekûn 
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Tekel Genel MüJdiirlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısına yerilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler 3 4'1€ 

Kabul «dertler : 226 
Reddedenler : 184 

Çefkânsearler i 0 
Oya katılmayanlar : 38 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 
Mehmet Hulusi özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğiu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRİ 
Cemil Erhan 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Oğiuzhan Asiltürk 
Eeamal Ataman 
Osman Cenan 
Mustafa İm&rzalıoğüiu 
M. Rauf Kaodemdr 
Cahlit Kayıra 
Kâmil Kırıikoğlıu 
ibrahim Saffet Omay 
Feraha Fatma özrtürfc 
önder Sav 
llyas Secjkin 
SalbaJhattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçelüfk 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayüıan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Neoatıi Cebe 
Sadullah Usuma 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit .Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatilboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Recıaji t^kenıderoğlu 
Haillit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanıik 

EDİRNE 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIÖ 
Atillâ Atilâ 
öm'er Naıimi Barım 
Hasan Buz 
A. Orhan SeaDemoğûu 

ERZİNCAN 
Hasan Çeltıinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut özall 
Zelkâi Yıaylaılı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğılu 
Ayşe Aliye Kölksaü. 
Nliyazi Omal 

GAZİANTEP, 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
ibrahim Hortoğllu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmeıı 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiia 
Hasan Vamılk Telkin 
Orhan Yulmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tıui'cer 

HAKKÂRİ 
Mikail Üçin 

HATAY 
Sabri ince 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
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Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Öknıen 
Ali Nejat ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye To[k 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Üknan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Neccar Türkean 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Arasilı 
Abdülkerlim Doğru 
Kemal Oky&y 
Hasan Yuldınm 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargdl 
Cemal Cebeci 
Mdhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mdhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Saüt Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahıİım Akdoğan 
Tıirian Güneş 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin. Erbalkan 
Hüseyiin Keçeli 
Ali Köikbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim. Adak 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tokiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğ!u 
Sami Kumbasar > 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN' 
Ali Acar 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfiık Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslajı 

Ahmet Duralkoğlu 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
îsmail Hakkı Birler 
AH Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil Aid Oinel 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lûtfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülkadir öncel 
Celü Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İH lami Çetin 
Nedim. Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK! 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadal 
Bülenlt Ece vat 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zetoi Okur 

[Reddedenler] 

ADANA 
Yılma/2 Hoeaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparsllan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Ünsaıl 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahsi 

AĞRI 

Rıza Pclat 
Kerem Şahin 
Mir Baıhıaıttin Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koclkar 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagüff 
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1. Hakkı Ketenoğlu 
1 Hakkı Köylüoğ'lu 
Cevalt önder 
Hasan özçeılik 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Abdıırrahim Erdem 
Faıiz Şarlar 
Reımzi Yıılmıaz 

AYDIN' 
NaMt Menteşe 
Kemali Ziya öztürk 
ismet Sezgin 
BeMç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytidklin 
Cihat Biilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaath 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlıu 
Hasan Korfcmazcan 

DİYARBAKIR 
Haısan Değeı* 
Abdüllâtâf Ensarik)ğlu 
Mahmut Kepoilu 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçüikel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıffla Danışman 
Gıyasettiin Karaca 
ismail Halkkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbralhim Efem Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyffi öztürk 

GAZlANTEPI 
Mehmet özikaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erişmen 
İbrahim Etem Kılıç oğlu 
M. Emin Turgutatlp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 

Osmaû,; Özer ̂  
Mustafa Parlat 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
ismail Hakkı Tekinel 
ihsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekoın 
Şinasi Osma 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
ADi Zülfikâroğlu 

KARS 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmısyedioğlu 
Turhan Feyzlioğlu 
Selçulk Itmamoğilu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmdl, özsarıyildız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Meımduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akıay 
Sabri Yahşıi 

KONYA1 

Mehmet Oğuz Atalay 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilây Imer 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir A blum 
H. Cavit Erdemir 

İlhan. Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
Önol Sakar 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnaoı Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taramoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN " 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozath 
Vahidettün Karaçonlu 
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TEKİRDAĞ 

BalMİ Başjol 
Niıhan îlgüni 

TOKAT 

Feyzulılaİh Değerli 
Ali Şevkli Enek 

ADANA 
Mehmet Oan 
AFYON KARAHÎSAB 
ibrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut Tolker 

ANTALYA 
Deniz Baykal (B.) 

ARTVİN 
Sabit OsımaLi Avcı 

AYDIN 
Mtntılu Menderes 

BOLU 
Ahmet Çakmıalk 
(Btfk. V.) 
Kemal Demir 

TRABZON 
Ömer ÇaikiFoğkı, 
Ekrem Dilkamen 
Meıhmet özgür 

URFA 
Mehmet Celâl Bucaik 
Necmettin; Cevhleıri 
Mustafa KDİIÇ 

UŞAK 
Orhanı Deoıgûz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İhsan Arslan 

[Oya katılmayanlar] 

BURSA 
Emin Aoaır 
Cemal Külâhlı 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ERZURUM 
Rasaim CinisiÜr 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin Incioğkı 
(t) 

HATAY 
'Sa'bahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMlR 
Talât Asal 

Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Yasin Boakurtt 
Kemal Güven (Başkan) 
(D 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Necati Kalayciıoğlu 

MANİSA 
M. Gündüz Sevilgen 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 

Allı Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Unsur 

ZONGULDAK 

Ahım«t Nihat Aflon 
Oıihan Gönıcüoğhı 
Sadft: TeShin Müftüoğlu 

ORDU 
Memdnh Ekşi (Bşk. V.) 
Kema'l Şensoy 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
îdris Arikan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Mustafa TiımM 

URFA 
Mehmejt Aksoy 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 

Yekûn 

»-•44 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mudi 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların 
(sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
l l ter Çubukçu 
Mehmet Hulusi özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Feraha Fatma öztürk 
önder Sav 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 411 

Kabul edenler : 231 
Reddedenler : 180 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 37 

Açık üyelikler : 2 

[KabvH edenler] 

îlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçelik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencır 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hat'iboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLÎ 
Hüseyin Erçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Recai İskenderoğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

lELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut özal 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tunoer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabri İnce 
Vlehmet Sait Reşa 

Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
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Orhan Eyüboğlu 
Abudufrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Re§it Ülker 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Abdülkemm Doğru 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

ADANA 

Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Satit Şayiam 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbakan 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevdlgen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

AFYON KARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Mete. Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Üvet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 

lenler] 

AĞRI 

Rıza Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuz Aygün 

Ahmet, Durakoglu 
Ekrem Kangal 
Vahidettin Karaçorlu 

TEÖRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil Ali Cinel 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İlhami Çetin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülent Eeevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagil 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Cevat Önder. 
Hasan Özçelik 

[Reddei 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 

— 672 — 



M. M&slüiai B :- 90 30 . 5 . 1974 O : 3 

ANTALYA 
İhsan Ataöv (Çarıklı) 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehau 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Kasım Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlü 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gülkan 

(ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etem Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet özkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıhçoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

. HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin özdcmir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
ilhami Sancar 
Cemal Sucr 
ismail Hakkı Tekinel 
ihsan Toksan 

Cemil Yavaş 
İZMİR 

Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
I-Ialit Evliya 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
•Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettin Gökakın 
Mustafa Kubilay İmer 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 

Necmi Özgjir 
Önol Sakar 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

[MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altınsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taranoğlu 
Scnai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Mehmet İhsan Karaçam 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan Ilgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet özgür 
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Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 

ADANA 
Mehmet Can 
AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
Deniz Baykal (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
(B§k. V.) 
Kemal Demir 

UŞAK • 
Orhan Dengiz 

YAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 

İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 

[Oya Katılmayanlar] 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 

ÇANKIRI 
X> L1XCLLXXJ. Vy-TV. 

ERZURUM 
Rasim Ciriisli 

GAZİANTEP 

İmam Hüseyin Incioğlu 
(t.)-

HATAY 
Sabahattin Adah 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Yücel Dirdk 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Kemal Güven (Başkan) 
(i.) 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Necati Kalaycıoğlu 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 

1 
1 

ZONÖULDM 

Ahmet Nihat Akın 
Orhan Göncüoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğiu 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk V.) 
Kemal Şensoy 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Idris Arıkan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Mustafa Timdsi 

URFA 
Mehmet Aksoy 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

Yekûn 

*>•<• 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MiikJürliiğü 1974 jyjh Bütçe Kamumu itasanfiina verilen 
jctfterm ««Kum 

(ıKanunlaişmı§ttır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Eeddıedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

: 450 
: 411 

232 
: 179 

Ö 

37 
: 2 

[KabvSL edenler] 

{ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
llter Çubukçu 
Mehmet Hulusi özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemdi Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kınkoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Ferıiha Fatma öztürk 
önder Sav 
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Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 
İlyas Seçkin 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçelik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Alhmet Akçeel 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Recai İskenderoğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
iSelçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut özal 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi önal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
ibrahim Hortoğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

(GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail Ilçin, 

HATAY 
Sabri ince 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
'Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
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Abudurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet ökmen 
Ali Nejat ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun, Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi özen 
Neecar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Özclal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Abdülkerim Doğru 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan. 
Sabri Tığlı 

ADANA 

Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topalöğlu 
Alparslan Türkeş 

,.-•.•:,KAYSEEt-;:..;.: ; 
Tufan Doğan Avşjargil 
Cemal Cebeci 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Saıit Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbakan 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Mustafa Üstündağ 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Gündüz Sevilgen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 

ıMUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli. 

Ahmet-Tiirk . . 
.Nurettin Yılmaz 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekincr 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

,ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sami .Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
llyas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 
Ahmet Durakoğlu 

[Reddedenler] 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ultıbahşi 

AĞRI 

Rıza Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuz Aygün 

;Bkrean Kangal ..; 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahidettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Adil Ali Cinel 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaa 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagil 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
ismail Hakkı Köylüoğlu 
Cevat önder 
Hasan özçelik 
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ANTALYA 
ihsan Ata<?v (Çarıklı) 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
!('Bşk. V.> 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Kasım önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen. 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Anif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Mahmut Kepolu 
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-EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Rasinı Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfki Danışman 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etem Güngör 
Orhan Oğuz 
Scyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Özkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
( t Ü.) 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasinı Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayranıoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Maııkut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
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I İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğiu 
Turhan Feyzioğlıv 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
| Mehrret Atagün 

KIRŞEHİR 
i'Memduh Erdemir 
I KOCAELİ 
i Sedat Akay 

Sabri Yahşi 
KONYA 

Mehmet Oğuz Atalay 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
özer ölçmen 

| Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 

Süleyman: Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
Önol Sakar 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

[MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihaıı İlgim 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Özgür 



URFA 

Mehmet Celâl Bunak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 

AFYON KARAHISAR 
ibrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
Deniz Bıaykal (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir 

BURSA 
Emin Acar 
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UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN' 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
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YOZGAT 

ihsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Unsur 

[Oya Katılmayanlar] 

Cemal Külâhlı 
ÇANKIRI 

Nurettin Ok 
ERZURUM 

Rasim Cinisli 

GAZİANTEP 
imam Hüseyin Incioğlu 
(t) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Yücel Dirdk 

[Açık üy 

Amasya 
Bursa 

' Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Kemıaıl Gütveaı (Bakanı) 
(D " 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Necati Kalaycıoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

HTTTÖ 
Muş 

Ahmet Haımdi Çelebi 
ORDU 

Memduh Ekşi 
(Bşk. V.) 
Kemal Şensoy 

elikler] 

1 
1. 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akın 
Orhan GÖncüoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 

Idris Arıkan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Mustafa Timisi 

URFA 
Mehmet Aksoy 

VAN 

Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

Yekûn 

»•<« 
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Ankara Üniversitesi 1974 yılı Büıtçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
llter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkııl 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım . 
AFYON KARAH1SAR 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemâl Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA" 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Mustafa İnıirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Ferdha Fatma öztürk 
önder Sav 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 4İ2 

Kabul edenler : 233 
Reddedenler : 179 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 36 

Açık üyelikler : 2 

[Kabıûl edenler] 

llyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
Hasan Celâlettin Ezman 

. BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM -
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlıı 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Recai tskenderoğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atâlâ 
Ömer Nainü Barın 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
ıSelçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlçdn 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğhı 
Süleyman Şdmşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
İ. Fehmi Cümalıoğlu 
Vahit Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
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Orhan Eyüboğlu 
Abudurrahman Köksal-
oğlu ' • • • > 

Necdet ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
ilhan özbay 
M. Kâzım özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ulunan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi özen 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
ismet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Abdülkemm Doğru 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

ADANA 

Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Saıit Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
ismet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbakan 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Gündüz Sevilgen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
ibrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

(MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin ileri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mehmet.Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
ismail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Ilyas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zil an 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS . 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 
Ahmet Durakoğlu 

AĞRI 

Rıza Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuz Aygün 

I Ekrem. Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahidettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil Ali Cinel 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfi Köktaş 
Ahmet Şener 

I TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA • 
Necati Aksoy 
Abdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK . . . 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmak 

YOZGAT 
İlhami Çetin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK? 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Orhan Eren 
M. Kemal Erkûvan 
Necdet Evliyagil 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı Köyîüoğlu 
Cevat önder 
Hasan özçelik 

[Reddedenler] 
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ANTALYA 
İhsan Ataöv (Çarıklı) 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Zdya öztürk 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

-BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Kasım Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM-
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazean 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
Ismaıil Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etem Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Özkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizanıettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 

İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğhı 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kem âlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
İlhan Ersoy 

j Hüseyin Cavit Erdemir 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 

Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
önol Sakar 
Süleyman Tüne el 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

ıMUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taranoğlıı 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

. TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan İlgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Özgür 

— 681 — 
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URFA 

Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç. 

AFYON KARAHÎSAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
Deniz Baykal (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 

Kemal Demir 
BURSA 

Emin Acar 
Cemal Külâhlı 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan Bedirhaııoğlu 
Muslih Görentas 

YOZGAT 

İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Unsur 

[Oya katılmayanlar] 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Rasim Ciriisli 

GAZİANTEP 

İmam Hüseyin İncioğlû 
(t) 

HATAY 

Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Yücel Dinik 

Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Kemııaıl Güvem »(Basikıaın) 
(D 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Necati Kalaycıoğlu 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 

ORDU 
Mcmduh Ekşi 
'Bşk. V.) 

Kemal Şensoy 

[Açık Üyelikler^ 

Amasya 
Bursa 

Yekûn 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akın 
Orhan Göncüoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 

İdris Arıkan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Mustafa Timtisi 

URFA 
Mehmet Aksoy 

"VAN 

Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 

Fevzi Fırat 

» • • < « 
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Ege Üniversitesi 1974 5n.l1 Büifcçe Kanunu tasarlısına verilen toyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

-±50 
412 
233 
179 

0 
36 

2 

[Kabul edenler] 

(ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
îlter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemdi Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Mustafa İımirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Feraha Fatma öztürk 
Önder Sav 

— 6 8 3 -

İlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
Hasan Celâlettin Eznıan 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykııl 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlıı 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Recai İskeııderoğhı 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoe 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsıı 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğhı 

Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlıı 
Mehmet Özmen 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlıı 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlçıin 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa, 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman -

İÇEL 
Hikmet Baloğlıı 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şjmşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 

http://5n.l1
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Orhan Eyüboğlu 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 

(İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çaknıur 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Abdülkerdm Doğru 
Kemal Okyay-
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

ADANA 

Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim TeMn 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbakan 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevilgen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fchim Adak 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

[Reddt 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 

Mehmet Rıza Ç.erçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulııbahşi 

I MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Enire 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

I Mehmet Zeki Tekiner 
NİĞDE 

Azımı Yavuzalp 
ORDU 

Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda G-üley 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-

j maııoğhı 
Sami Kumbasar 

I Sûdi Reşat Sarııhan 
SAKARYA 

Kenan Durukan. 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN-
Ali Acar 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yan kutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 

I Abdülkerim Zilan 
SİNOP 

Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
I Ahmet Arıkan 

N. Nazif Arslan 
I Ahmet Durakoğhı 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuz Aygün 

Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahidettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Me h met Arslantürk 
Âdil Ali Cinci 
II. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmazı 

YOZGAT 
İlham i Çetin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagil 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Cevat Önder 
Hasan özçelik 

lenler] 

AĞRI 

Rıza Polat 
Kerem Şahin 



M. Meclisi B : 90 30 . 5 . 1974 O : 3 

ANTALYA 
İhsan Ataöv (Çarıklı) 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Kasım Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Ardf Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllatif Ensarioğlu 
'Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Ilhami Erteni 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettiıı Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Etem Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet özkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamcttin Erkmeıı 
İbrahim Eteın Kıbeoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Muşta fa Ka r a m an 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
A]i İhsan Balını 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepc 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUIı 
Servct Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç. 
Feırııh Bozbcyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parla r 
Ilhami Sancar 
Cemal Su er 
İsmail Hakkı Tekinel 

İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
ismail- Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 

Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
Önol Sakar 
Süleyman Tunç el 

MARDİN 
Seyfi Güııeştaıı 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yarşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan İlgün 

TOKAT 
Feyzullalı Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Özgür 
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URFA 

Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
Deniz Bavkal ('B.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 

BOLU 

Ahmet Çakmak 
(B§ık. V.) 
Kemal Demir 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 

İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Unsur 

[Oya katılmayanlar] 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 

ÇANKIRI! 
Nurettin Ok 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin İncioğlu 
(t) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Talât Asal 

Adil Demir 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Kemal Güven (Başkan) 
(t) 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Necati Kalaycıoğlu 

MUŞ 
Ahmet llamdi Çelebi 

ORDU 
Memiduih Eksi (lişk. V.) 

[Açık. üyelikler] 

Amasya 
Bursa 

Yekûn 

» > - • • « 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akın 
Orhan Göncüoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Kemal Şensoy 
SAMSUN 

Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Mehmet Nebil Oktay 

,SİVAS 
Mustafa Timıisi 

URFA 
Mehmet Aksoy 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 

Fevzi Fırat 
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îstanibul Üniversitesi 1974 yısk Bültçe Kanunu tasarısUna verilen oyların sonucu 

('Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
llter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
(.•emdi Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumeu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Osman Cer an 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Feniha Fatma Öztürk 
Önder Sav 

Üye ^ myısı : 450 
Oy verenler : 412 

Kabul edenler : 233 
Reddedenler : 179 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 36 

Açık üye' 

[Kabul, 

İlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
Hasan Oclfdettin Ezman 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çancri 
Hasan Sever 

ikler : 2 

edenler] 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Eteni Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Reeai İskender oğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet Özmen 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlçdn 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Bal oğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersov 
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Orhan Eyüboğlu 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Öz.eke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi özen 
Necear Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Abdülkenim Doğru 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

ADANA 

Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan G-üneş 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbakan 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Gündüz Sevilgen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

[Rtddt 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekin er 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

,ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 
Ahmet Durakoğlu 

enler] 

AĞRI 

Rıza Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuz Aygün 

Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahidettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil Ali Cinel 
H, Kadri Eyülboğdu 
Lûtfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Ahdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İl hami Çetin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK! 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagü 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Cevat Önder 
Hasan özçelik 
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ANTALYA 
îhsan Ataöv (Çarıklı) 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem, 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Kasım Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazean 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin. Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etem Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Özkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
llhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 

İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon • 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kcmâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 

Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
Önol Sakar 
Süleyman Tunç el 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan llgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet özgür 
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URFA 

Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 

AFYON KARAHISAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
Deniz Bay kal (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentas 

YOZGAT 

İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

[Oya katılmayanlar] 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin tncioğlu 
(t.) 

HATAY . 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Kemal Güven (Başkan) 
(D 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Necati Kalaycıoğlu 

MUŞ 
Ahmet Haindi Çelebi 

[Açık üyelikler] 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akın 
Orhan Göncüoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Kemal Şensoy 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Mustafa Timisi 

URFA 
Mehmet Aksoy 

VAN 
•Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

Amasya 
Bursa 

Yekûn 

» • • • « 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çitırık 
îlter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR. 
Rasim Haneıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Peniha Fatma Öztürk 
Önder Sav 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 411 

Kabul edenler : 238 
Reddedenler : 178 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 37 

Açık üyelMer : 2 

[Kabul edenler] 

llyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkö'k 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat- Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

— '61 

1 ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 

^Turhan Utku 
DENİZLİ 

Hüseyin Erçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Recai İskenderoğlıı 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

RLÂZTÖ-

Atillâ Atilâ 
Ömer Naimi Barın 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Enverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal 
Zekâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu | 

M. — 

(Kanunlaşmıştır.) 

Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet Özmen 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tünler 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Ba&ri Akkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
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Orhan Eyüboğlu 
Abudurrahman KÖksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur -
Reşit Ülker 
Halûk Ulunan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Neecar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Abdülkenim Doğru 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

ADANA 

Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlıı 
Alparslan Türkeş 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Saıit Şayiam 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
ismet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbakan 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Gündüz Sevilgen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

(MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Azmd Yavuzalp 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
tlyas Kılıç 
Fuat Uysal 
irfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zilaıı 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 
Ahmet Durakoğlu 

[Reddedenler] 

ADIYAMAN I AĞRI 

Halil Ağar 

AFYON KARAHtSAR 

Me'hmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

Rıza Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuz Aygün 

Ekrem. Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahidettin Karaçorhı 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ö m e r Kahra man 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulu soy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil Ali Cinel 
II. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmam 

YOZGAT 
llhami Çetin' 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagil 
ismail Hakkı Ketenoglu 
İsmail Hakkı Köylüoglu 
Cevat önder 
Hasan özçelik 
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ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Al ver 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Kasım Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Genç oğlu 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
İlhaıni Erteni 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etem Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Özkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
'Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demire! 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Cemi] Yavaş 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabrı Keskin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabrı Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettin Gökakın 
Mustafa Kubilay İmer 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Nccmi Özgür 

Önol Sakar 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

.MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ş. Yaşar Arı baş 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taranoğlu 
Seriai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan İl gün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Özgür 



URFA 

Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 

AFYON KARAHÎSAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
Deniz Bayka'l (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir 

M. Meclisi B : 90 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

1 Muslih Görentaş 

30 . 5 . 1974 0 : 3 

I YOZGAT 

İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Unsur 

[Oya katılmayanlar] 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 

GAZİANTEP 
İmanı Hüseyin İncioğlu 
(i.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Talât Asal 

Adil Demir 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç. 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Kemal Güven (Başkan) 
'(t.) 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Necati Kalayeıoğlu 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 

ORDU 
Me'mduttı Ekşi (Bşk. V.) 
Kemal Şensoy 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 

1 
1 

1 ZONGULDAK' 

Ahmet Nihat Akm 
Orhan Göncüoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğl 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 

İdris Arıkaıı 
Mehmet Nebil Oktay 

BİVAB 
Mustafa Timisi 

URFA 
Mehmet Aksoy 

VAN 

Kin yas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

Yekûn 

• > • • « 
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Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtınk 
llter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
»Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Baıhıattıin Yardurrucı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Afemnınıeu 
Muamımeır Alıcı 
Oğuzhan Asiltürik 
Kenual Ataman 
Osman Cerajn 
Mustaf a İmirzalıoğılıu 
M. Rauf Kaudemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlıu 
İbrahim Saffet Omay 
Ferliha Fatima öztüıik 
önder Sav 

Üye sayısı : 45U 
Oy veremler : 411 

Kabul edenler : 233 
Reddedenler : 178 

Çe'kinserler t 0 
Oya katılmayanlar : 37 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Ilyas Seç/kin 
Sabahattin Selek 
Yulsuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrujkçu 
Fahıti ÖzjçeEk 

ARTVİN 
Turgut Altoınkaıya 
Ekrem Şadıi Erdem 

AYDIN! 
îsa Ayihan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necati Cebe 
Sadullah Usumu 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazen.cir 
H. Celâlettin Ezmaıı 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Havım Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlıı 
Kasım Parlar 
Turhan Utiku 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelıik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Reoaıi İJstfeenlderoğlu 
Hallt Kahraman 
Bahattin Karalkoç 
Mahmut Uyanıjfa 

EDİRNE 
İlhan İşık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
A (fiili Jâ A<fiilâ XAJuij.LJ.Cli Jr\$U±lCk 

Ömer Naimli Baran 
Hasan Buz 
A. Orlhan Seniemoğllu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yalhya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut özaJİ 
Zekâ! Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Ayşe Alıiye Köıksal 
Nıîyazd Gnal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğflu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemaıl Çilesiz 
Hasan Vamılk Telkin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlıı 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail ficin 

HATAY 
Salbri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Bas'ri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
î . Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
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Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ö'knıen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye To|k 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ulunan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Nece ar Türikcaıı 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Isımet Ağaoğlıı 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan AtfaSİı 
Abdülkerim Doğru. 
KemaJl Ofcyay 
Hasan YıildiTim 

KASTAMONU 
Vecdi lRhan 
Saibri Tığlı 

ADANA 

Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparsilau Türkeş 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşarglil 
Cemal Ce'becli 
Meihmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Meihmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Saıit Şayiam 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Turtan Güneş 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
ismet Büyüikyaylaeı 
Necmettin Erbalkan 
Hüseylin Keçeld 
Ali Köikbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet D el ikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevil gen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçcl 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabrj. Dörtkol 
Mehmet Zeki Teikiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley. 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sami Kum basa i' 
Sûdi Reşat Saruhaaı 

SAKARYA 
Kenan Duru'kan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin» Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
llyas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfük Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arsllaın 
Ahmet Duırafcoğilu 

AĞRI 

Rıza Polat 
Kerem Şahm 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuz Aygün 

Ekreım Kangal 
M. ihsan Karaçam 
Vahitdettiin Karaçortlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Ab bas 
öevat Atılgan 
İsmail Haikkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arlslantürk 
Âdil Alli öindl 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfi Köktaş, 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülkaddr öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yıılmaz 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zek'âi Altınay 
Kemal Anadoil 
Bülenit Ecıevıit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdeıt EvMyagM 
I. Hakkı Ketenoğlu 
I. Hakkı Köylüoğlu 
Cevat önder 
Hasan özçedik 

[Reddedenler] 
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ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdurrabiım Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yıkmaz 

AYDIN 
Naih.it Menteşe 
Kemali Ziya öztürik 
ismet Sezgin 
Behiiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 
İlhan Aytefein 
Cihat Biilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaslı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğtu 
Hasan Koıikmazcan 

DİYARBAKIR 
Haısan Değer 
Abdüıllâtif Ensadiıoğtlu 
Mahmut Kepoilu 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veld Gülikan 

ELÂZIĞ 
Rasıim Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettlin Karaca 
İsmail Ha'kkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbraihim Etem Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfü öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet özjkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erimen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
M. Emin Turgutailp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazmı Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
İlhami Şancar' 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 

İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Te,rcan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ali Zülfükâroğlu 

KARS 
Ceımıil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Kesikin 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Turbam Feyzdoğlu 
Selçulk îmamoğllu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmiilı Özsarıyıldüz 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Meımduh Erdenıir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabri YahşS 

KONYA 
Mehnuet Oğuz Atalay 
Bahrii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettıiıı Gökakm 
Mustafa Kubilay İımer 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
Önol Sakar 
Süleyman Tımcel 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Bıyık 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taraooğlu 
Seııai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı . 
Hilmi Türkmen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit BozatİJ 

TEKİRDAĞ 
HaiMl B'aşol 
Nihan İlgün 

TOKAT 
Feyzullalh Değerli 
Ali Şevki Erelk 

TRABZON 
Ömer Çalkıroğlu 
Ekrem Dilkımen 
Meihmet özgür 
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UEFA 

Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut T o t o 

ANTALYA 
Deniz Baykal (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osmatı Avcı 

AYDTN 
Mutlu Mendereis 

BOLU 
Ahmet Çakmaık 
(Bşk. V.)" 
Kemal Demir 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan Bedkhanoğlu 
Muslih Görentag 

[Oya Katıl 

BURSA 
Emin Aca>r 
Cemal Külâhlı 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ERZURUM 
Rasiim Oinisılii 

GAZİANTEP 
imam Hüseyin Incioglu 
d. ) • 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Talât Asal 

[Açık Üy 

Amasya 
Bursa 

YOZGAT 

İhsan Aralan 
AM' Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 

yıayanlar] 

Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Yasin B'OZİkurit 
Kemal Giiven (Başkan) 
(i.) 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Necati Kalaycıoğtlu 

MARDİN 
Seyfi Güııeştan 

. MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 

ORDU 
MemduhEkşi (Bşk.V.) 

elikler] 

1 
1 

ZONGULDAK 

Ahmet Nıihat Akın 
0ilhan. Gönlcüoğlu 
Sadık Tefelin Müftüoğ 

Kemal Şensoy 
SAMSUN 

Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdrıis Arılkau 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Mustafa Timiısd 

URFA 
Mehmöt Aksoy 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Sailıih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

Yekûn 

» > • • - « 
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iktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler i 410 

Kabul edenler : 233 
Reddedenler : 177 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 38 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İl ter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Emin Bilen Tünıer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Rasinı Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattiıı Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahiit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmuıncu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asdltürk 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Mulstafa Imirzalıoğlıu 
M. Rauf Kaudemir 
Cahiit Kayrıa 
Kamil Kırılkoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Ferfiha Faıtıma öztürk 
önder Sav 

llyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özeelik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necata Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
II. Celâlettin Ezmatı 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğ'lu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüiseyita Erçelıik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Recaıi Iskenıderoğlu 
Hailit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atillâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
A. Orfhan Senömoğllıı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal 
Zeikâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhya oğlu 

Ayşe Aliye Kölksail 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa KemaJl Çiilestia 
Hasan Vamık Teklin 
Orhan Yıılnıaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
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Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye To[k 
Ali Topuz 
Metin T üzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülimaaı 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi Özen 
Neccar Türikcan 
Mahmu t Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsımct Ağaoğlu 
Mehmet Öz'dal. 
Ahmet Tevfik Paksıı 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Aıiaslı 
Abdülkerlinı Doğru 
Kemali ökyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vıeıedi İlhan 
Sabri Tığlı -

ADANA 

Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğiu 
Alparslan Türkeş 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Meihmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akısoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Tunaıı Güneş ' 

KONYA 
Reşat Alksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbalkan 
Hüsoyiinı Keçeli 
Ali Köikbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl. Üııver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevil gen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Uch.hu Adak . 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

Halil Ağar 

AUYON KARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Uıubahsi 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali. Döğerü 

MUŞ 
Tekin İleri Dilemen 
Kasını Emre 

NUVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Teikiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mehmet Said Er bil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kum basar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail. Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
İl yas Kılıç 
Fuat. Uysal. 
İrfan. Yaııkutan 

SİİRT1 

Abdülba'kn Carta 
Abdülkerim Ziltın 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
'Tevfilk Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Aralan 
Ahmet Duraikoğilu 

AĞRI 

Rıza, Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuz Aygün 

Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
V ahide talin K a ra ç o nlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
İsmail Hakkı Binler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arislantürk 
Âdil Ali Cine! 
H. Kadiri Eyüboğlu 
Lûtfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nühat Saltık 
Süleyman Yıldıırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülkadıir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İlhami (Jetim 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zaraınsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal. An ad ol 
Bül.enlt Eoevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Orhan Eren 
M. Kelnıal Enkovan 
Necdet Evliyag.il 
İ. Hakkı Ketenoğlu 
İ. Hakkı Köylüoğılu 
Cevait Önder 
Hasan Özçelik 

[Reddedenler] 

ADIYAMAN I 
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ANTALYA 
İhsan Ataöv 
A bdu r r ahim Erde m 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

AYDINı 
Naibit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Behıiıç, Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemail Al ver 
İlhan Aytelkıin 
Cihat Bi'lgehan, 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaath 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalı oğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZİN 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Genç oğlu 
Hasan Korkmaz can 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtiı Ensariioğlu 
Mahmut Kepoılu 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Yeli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Rasim Küeüikel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıy a settin Kar a e a 
İsmail HaSkkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim F'tem Güngör 

GAZİANTEP 
Mehmet Özikaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamc-ttin Erkımen 
Ilı rahim Etem Kılıçoğlu 
M. Emin Turgutailp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaim an 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğhı 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
İlhami Çetin 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şiıı asi Osına 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ali Zülfilkâroğlu 

KARS 
öemiü Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Kesikiin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmısyedioğln 
Turbam Feyzioğlu 
Sclçııik İmamoğlu 
Hayrettin Nakiıboğlu 
Kâmil Özsarıyildrz 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Er demir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabrı Yahşji 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâl et tin Gök akın 
Mustafa Kubilây im er 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Yefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Alıl um 
II. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehm.ot Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Cağlar 

Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
önol Sakar 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Seyfi Güneş tan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

TEKİRDAĞ 
Hailiil Başol 
Nihan ti gün 

TOKAT 
Feyzullalh Değerli 
Ali Şevki Erek 

. TRABZON 
Ömer Çaîkıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Özgür 
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UEFA 

Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kıılıc 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut Totker 

ANTALYA 
Deniz Baykal (B.) 

ARTYÎN 
Sabit Osnıau Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 

BOLU 
Ahmet Çakmaik 
((Bşk. Y.) 
Kemal Demir 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YAN 
İhsan B e dirlıano ğlu 
Muslih Görentaş (İ. Ü.) 

YOZGAT 

İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğhı 
Mustafa Asri Ün sür 

[Oya katılmayanlar] 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ERZURUM 
Ra-sıim Cıi'niisili 

ESKİŞEHİR 
Orhan' Oğuz 
Seyfii Öztürk 

GAZİANTEP 
İmanı Hüseyin İncioğlu 
(I.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Yasin Boztkurt 
Kemal Güven (Başkan) 
(î.) 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Necati Kalaycııoğilu 

Ahmet Haımdi Çelebi 

[Açık üyelikler] 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akın 
Onhan Göncüoğiu 
Sadılk Tdkdn Müftüoğlu 

ORDU 
McmduhEkşd (Bşk.V.) 
Kemal Şensoy 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdııis Arıkan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Mustafa Timisi 

URFA 
Mehmöt Aks oy 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Sallıih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

Amasya 
Bursa 

Yekûn 

ı>®<\ 
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Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 410 

Kabul edenler : 232 
Reddedenler : 178 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 38 

Açık üyelikler : 2 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtınk 
İlter Çubukçu 
Mehmet Hulusi özkul 
Emin Bilen Tünıer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğtlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRİ 
Cemil Erhan 
Mir Bahattin Yardı/mcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmamı cu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk: 
Kenual Ataman 
Osman Ceı*an 
Mustafa Imiırzalıoğiu 
M. Rauf Kaademir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıikoğlıu 
İbrahim Saffet Onıay 
Ferİha Fatima Öztürik 
Önder Sav 

[Kabul c 

İlyas Seçkin 
Sabaıhattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçelik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadı Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç, 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necati Cebe 
Sadullah Usımıi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazeııeir 
H. Celâl ettin Ezmaıı 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasıan Esat Işık 

'deriler] 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Eteni Eken 
Yasin Hatilboğîu 
Kasını Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyin Er çelik 
Hüdai 0<ral 

DİYARBAKIR 
Re cad Msenderoğlu 
Hailit Kahraman 
B ah at tin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
llnan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atilllâ Atülâ 
Ömer Naimü Barın 
Hasan Buz 
A. Orlhan Senteımoğılu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Kar su 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Ervcrdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Öza.1 
Zekâ i Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murıat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Köiksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğllu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamıik Teklin 
Orhan, Yıılm'az 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Bal oğlu 
Oral Mavioğhı 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaız 

İSTANBUL 
Hasan Basıri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
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Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin 'Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Üknan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşlkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Ariasllı 
Abdül'kerlim Doğru 
Kemal Olkyay 
Hasan YılldiTim 

ADANA 

Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparsism Türkeş 

KASTAMONU 
Veledi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargül 
Cemal Cebeci 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

. Mehmet Dedeoğlu 
KIRŞEHİR 

Mustafa Aklsoy 
Sait Savlam 

KOCAELİ 
İbralbim Akdoğan 
Turan Gün eş 

KONYA 
Reşat Aiksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbalkan 
Hüseylin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevilgen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 

[Redde* 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAE 

Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahgi 

Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Teikiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
S udi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
îlyas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbakıi Cartı 
Aibdülkerim Zıilam 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfük Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 

nler] 

AĞRİ 

Rıza Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuz Aygını 

N. Nazif AMao 
Ahmet Duıraikoğlu 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahidettiin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
öevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arlslantürk 
Âdil Alii öineıl 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lûtfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aks oy 
Abdülkadıir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yulmaz 

YOZGAT 
Nedim Korkmaz: 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Artınay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyağil 
1. Hakkı Ketenoğlu 
1. Hakkı Köylüoğlu 
Cevait önder 
Hasan özçelik 
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ANTALYA 
ihsan Ataöv 

_Abdiurraikiım Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmıaz 

AYDİNİ 
Nabit Menteşe 
Kemali Ziya Öztünk 
İsmet Sezgin 
Behiîlç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemâl Alver 
lıban Aytdkün 
Cihat Bi'ligehan 
İbrahim B ehram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Kasını Önadım 
II. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Genç.oğlu 
Hasan Korlkmazcan 

DİYARBAKIR 
Haısan Değer 
Abdüllâtif Ensaırfiıoğllu 
Mahmut Kepollu 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Yelıi GüTkaıv 

ELÂZIĞ 
Rasiim Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli . 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettikı Karaca 
İsmail Halkki' Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Eteni Güngör 

' Orîhan Oğuz 
Seyfli Öztünk 

GAZİANTEP 
Mehmet Özlkaya 
Orhan. Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
•M. Emıin Turgutailp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
'Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Fe-rruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin üzdemir 
Osman Özer 
Musıtafa Parlar 
llhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
AH Zülfilkâroğlu 

KARS 
Cemdi Ünail 

KASTAMONU 
Mehdıi Keskin 
Sahri Keskin! 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mefhm'et Altmışyedioğlu 
Turhan Feyztioğlu 
Selçulk İmamoğ'lu 
Hayrettin Nakilboğlu 
Kâmiil Özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemdr 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabrı Yahşji 

KONYA 
Mehmtet Oğuz At alay 
Bahrii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kem âlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay İmer 
Özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Yefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit E iğdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaâslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
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Necmi Özgür 
Önol Sakar 
Süleyman Tuneel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ün at Demir 

NEYŞEHİR 
Ragıp Üncr 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bay ar 
Nadir Lâtif İslâm' 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozath 

TEKİRDAĞ 
Haildi Başol 
Niıhan llgün 

TOKAT 
Feyzuljlalh Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
'Ömer Çalloroğlu 
Ekrem Diikmıen 
Mehmet Özgür 
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URFA 

Mehmet Celâl. Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kdıç 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri Pchttivanlı 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Deniz Baykal (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YAN 
İhsan Bediırhanoğlu 

| Mu si i h Cörentaş 

YOZGAT 

ihsan Arsılan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 

/ Oya Katılmayanlar] 

ÇANKİRİ 
Nurettin Ok 

ERZURUM 
Ra^im Ciaıiisüii 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin Itvcioğlıu 
(t) 

HATAY 
•Sabahattin A dal ı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyauşan 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 

[Açık t 

Amasya 
Bursa 

Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Yasin B'O/Jkurit 
Kemal Gii ve11 (B>aşkaıı) 
(t) 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Necati Kalayeıoğılu 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 

ORDU 
MemduhEkşi (Bşk.V.) 
Kemal Şensoy 

'yetikler] 

1 
.1 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akın 
Onhan Gön'cüoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğ 

SAMSUN' 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Ankan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Mustafa Tiımisii 

URFA 
Mehmet Aksoy 

VAN-
Kinyas Kartal 

! Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İl hami Çetin 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

Yekûn 

— 706 — 



L İ Mecîüîi B : 90 30 . 5 . 1974 

Diyarbakır Üniversitesi! 1974 yılı Büıtıçe Kanunu tasansınıa verilen 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
İlfcer Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yiizbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir B abattım Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin. A'kmjumeu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Keımıal Ataman 
Osman Ceran 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Ka»ndcmir 
Cahit Kayra 
Kâlmiıl Kırılkoğkı 
İbrahim Saffet Omay 
Feraha Fatma öztürls 
önder Sav 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 411 

Kabul edenler : 234 
Reddedenler : 177 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 37 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Ilyas Seçjkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçeülk 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadıi Erdeım 

AYDIN 
İsa Ayihan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçe el 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLEĞİ K 
Mehmet Er gül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazeneir 
İT. Celadettin Ezmam 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Öz'kök 

BURDUR 
Osman Aykııl 
Ali Sanlı İ 1 U KJt.lXL l J, 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyitı Erçeliik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Recaıi İlstkıenderoğlu 
Hallit Kahraman 
Bahattin Kara'koç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNH 
İlhan Işık 
Cevaıt Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atiilâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
A. 0ilhan Senıeımoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çettbıkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yalhya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal 

oyların sonucu 

(Kanunlaşmı ştı r.) 

Zekâi Yaylalı 
ESKİŞEHİR 

Murat Kâhyaöğlu 
Ayşe ALiıye Kölksafl 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz: 
Hasan Vamılk Teklin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail Eçin 

HATAY 
Safari İnce 

1 Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlıı 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasam Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
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Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Brsoy 
Orhan Eyüboğlu ( 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ö'kmeıı 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özcke 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye Tdjk 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülıman 
Eriigin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Neeear Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğiu 
Mehmet Özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Anasın 
Abdülkerim Doğru 
Kemal ökyay 
Hasan Yıldırım 

ADANA 

Yılmaz Hoeaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparsllan Türkeş 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı • 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargİl 
Cemal Cebeci 
MeShmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş • 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbaikan 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köikbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Hanim Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ün ver 

MANİSA ' 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevil gen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehinı Adak 
İbrahim Aysoy 

Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğeıii 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki T ok in er 

NİĞDE 
Azmi Yavuza İp 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül. 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaowman-
oğlu 
Sami Kum basar 
Sûdi Reşat Saruhau 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar. 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç, 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbakıi Cartı 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfilk Fikret Övet 

SİVAS 
| Ahmet Arı kan 

[Reddedenler] 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 

Rıza Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 

N. Nazif Arslam 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahidettiin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Ab bas 
Oevat Atılgan 
ismail Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arislantürk 
Âdil Ali Cine! 
II. Kadri Eyüboğlu 
Lûtfu. Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Stiley-man Yi 1 di rı m 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Al tın ay 
Kemal Anadol 
Bülenlt Eeevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagil 
İ. Hakkı Ketenoğlu 
1. Hakkı Köylüoğlu 
Cevalt önder 
Hasan Özeelik 
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IZMÎR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergeneko-n 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MAKAS 
Halit Evliya 
Ali Zülfi'kâroğlu 

KARS 
Cemdi Ünal 

KASTAMONU 
Mehdıi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Melım'et Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzdoğlu 
Selcnik İimamoğlu 
Hayrettin Nakilboğlu 
Kâmil özsarıyıldiiz 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagünı 

KIRŞEHİR 
Meınıduh' Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabri Yahşi 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergeneko-n 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ali Zülfi'kâroğlu 

KARS 
Cemdi Ünal 

KASTAMONU 
Mehdıi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Melım'et Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzdoğlu 
Selcuik İimamoğlu 
Hayrettin Nakilboğlu 
KâmJil özsarıyıldiiz 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagünı 

KIRŞEHİR 
Meımdun Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

Hilmi Okçu 
Neemi özgür 
önol Sakar 
Süleyman Turne el 

MARDİN 
S ey fi Güneştaıı 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldan! i 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üncr 

Nt&DE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy-
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taramoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdurrâhim Erdem 
Faıiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

AYDIN 
Naihit Menteşe 
Kemali Ziya öztürtk 
İsmet Sezgin 
Behlie Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 
İlhan AyteMn 
Cihat Bi'ljgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Ari£ Tosyalıoğlu 

ÇORUıM 
Ya'kup Çağlayan* 
İhsan Tombus 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Geneoğlu 
Hasan Koükmazcan 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensaıriiıoğhı 
Mahmut Kepollu 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Rasihn Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıy a settin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbralhim Etem Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztünk 

GAZİANTEP 
Mehmet özkaya 
Orhan Tokuz; 

GİRESUN 
Niz amettin E rklme n 
İbrahim Etem Kılıeoğlu 
M. Emin Turgutaflp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Fer ruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekine] 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

KONYA 
Mehmet Oğuz Ataiay 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
K-em alettin Gökakın 
Mustafa Kubilay İmer 
Özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit B'ozatll 

TEKİRDAĞ 
Haildi Başol 
Nihan İlgüıı 

TOKAT 
Feyzulilaih Değerli 
Ali Şevki EiFek 

TRABZON 
Ömer Çalkıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Mejhmet özgür 
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URFA 

Mehmet Oclâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 

AFYON- KARAMSAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Denıiz Bayfcal (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osma»a Avcı 

AYDIN 
MJuıtılu Mıendereıs 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 

Kemal Demir 
BURSA 

Emin Aoar 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görenıtas 

YOZGAT 

İhsan Aralan 
Ali Fuat Eyüpoğılıı 
Mustafa Asri Unsur 

[Oya Katılmayanlar] 

Cemal Külâhlı 
ÇANKIRI 

Nurettin Ok 
ERZURUM 

Raisini Ginislli 

GAZİANTEP 
imam Hüseyin İncioğlu 
(i.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 

Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Yasin Bozlkııılt 
Kemal Güven 
(Başkan) (1.) 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Neoatli Kalaycıoğılu 

MUŞ • 
Ahmet Haımdi Çelebi 

ORDU 
MemduhEkşi (Bşk.V.) 
Kemal Şensoy 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

[Açık Üyelikler] 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Afem 
Oııhan Gönlcüoğlu 
Sadıik Telkin Müftüoğlu 

SİİRT 

İdrıis Arikan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Mustafa Tkniısü 

URFA 
Mehnıeit Aksoy 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Sa'lıih Yıldız 

YOZGAT 
İlhamı Çeıtin 

ZONGULDAK 

Fevzi Fırat 

Amasya 
Bursa 

Yekûn 

»>••« 
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Deylet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 410 

Kabul edenler : 232 
Reddedenler : 178 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 38 

Acık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

x\DANA 
Mehmet Can 
Hasan Ccrit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
llter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Kinin Bilon Tüıner 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haııcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRİ 
Cemil Erhan 
Mir Bahattiıı Yaridıınıeı 

AMASYA 
Hasan Bütün er 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmuumeıı 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Osman Cer&n 
]\ lust af a İmir z alıo ğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıikoğkı 
İbrahim Saffet Omay 
Feraha Fatma Öztürk! 
Önder Sav 

İlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
ömer Buyrukçu 
Falını Özçeliik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadd Erdeım 

AYDIN? 
İsa Ayihan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçecl 
Necati Cebe 
S a dul la lı Usuıııi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Krgül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazeneir 
II. Celâdettin Ezman 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Eteni Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ: 
Hüıseyiu. Erçelik 
Hüdai 0.ral 

DİYARBAKHİ 
Reoaıi İslkenderoğlıı 
Hailıit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanıık 

EDİRNR 
İlhan İşık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atilin Atıilâ 
Ömer Naıimi Barım 
Hasan Buz 
A. O ilhan Sememoğılu 

ERZİNCAN 
Hasan Çeltinkaya 
Nurettin Karsın 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut özall 
Zeikâa Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğdu 

Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğllu 
Mehmet Özmcn 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesıiz 
Hasan Vamı'k Tökdn 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuneer 

HAKKÂRİ 
M ika il İlcin 

HATAY 
Sabri İtıco 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet SÖIHIICZ 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğiu 
O rai Mavioğiu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Bir git ' 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
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Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Okmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özelce 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzüıı 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülıman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Özdal 
Ahmet Tcvfik Paksıı 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Abdülkerim Doğru 
Kemali Olöyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Saflara Tığlı 

ADANA 

Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbraihıiım Akdoğan 
Turfan Güneş 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbalkan 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kotkbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet- Delikaya 
Hüseyin Demiz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevil gen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Pehim Adak 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Teikiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mehmet Said Er bil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhau 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettim Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
İl yas Kılıç. 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbakıi O ar ti 
Aibdülkerim Zil ân 

SİNOP 
Yalcın Oğuz 
Tevfük Fikret Övelî 

SİVAS 
Ahmet Arıkaıı 
N. Nazif Arısilaın 
Ahmet Duraikoğlu 

[Reddedenler] 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çere el 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahsi 

AĞRI 

Rıza Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 

Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahidetıtıin Kar.aeonlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
A l Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arlslantürk 
Âdil Ali Oineil 
II. Kadri Eyüboğlu 
Lûtfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülkadıir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İlhami Çetin 
Nedim. Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadoıl 
Bülenit Ecıevdt 
Cahit Karakaış 
Mehmet ZeM Okur 

Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyaglül 
İ. Hakkı Ketenoğlu 
t. Hakkı Köylüoğıru 
Cevait Önder 
Hasan özçeiik 
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ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Abdurraflıâm Erdem 
F&iz Şarlar 
denizi Yılmaz 

AYDIN 
N'aiMt Menteşe 
Kenıail Ziya öztürlk 
ismet Sezgin 
Behüiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 
ilhan Aytökün 
Cihat Biügehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Kanatlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur^ 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlıu 
Hasan Korfomazcan 

DİYARBAKIR 
Hassan Değer 
Abdüâlâtdf Ensajrüıoğflıu 
Mahmut Kepoiu 

EDlRNB 
ilhama Ertem 
Veli Güıllkan 

ELÂZIĞ 
Rasüm Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfikı Danışman 
Gryasett&n Karaca 
ismail Halkkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ibralhdım Eteni Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfli öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet özikaya 
Oi'han Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erfctmen 
ibrahâm Etem Kılıçoğlu 
M. Emin Turgutıailp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
İlhamı Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN İMARAŞ 
Halit Evliya 
Ali Zülfükâroğlu 

KARS 
öenııil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Kesiklin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehm'et Altmışyedioğlu 
Turhaaa Feyzioğlu 
Selçuk: İmamoğlu 
Hayrettin Nakâboğlu 
Kâmil özsariiyıldlz 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Ateay 
Sabri Yahşii 

KONYA 
Mehm'et Oğuz Aftalay 
B'ahrti Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâikttin Gökakın 
Mustafaı Kubilây Imıer 
özer ölçmen 
Faruik Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 

Necmi Özgür 
önol Sakar 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Seyfi Güneş t a ıı 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldan 11 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalcın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİNOP, 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit BozatÜ 

TEKİRDAĞ 
H a l i Ba§ol 
Niıhan Ilgün 

TOKAT 
Feyzulılah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çalkıroğlu 
Ekrem Dilkunen 
Mehmet özgür 
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UEFA 

Mehmet Celâl Buçalk 
Neomıettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut Tokcr 

ANTALYA 
Deniz Baykal (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
İlintin Menderes 

BİTLİS 
Abidiıı İman Gaydalı 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir 

UŞAK 
Orhan,. Dengik 

VAN 
İhsan Bediırhanoğlu 
Muslin Görontaş 

[Oya Katıl 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ERZURUM 
Rasikn öaıislİ 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin încioğiu 
(t.) 

HATAY" 
•Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Talât Asal 

[Açık Üı 

Amıasya 
Bursa 

YOZGAT 

İhsan Arşları 
AH Fuat Eyüpoğ-lu 
Mustafa Asri Unsur 

mayanlar] 

Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Yasin Bozlkurt 
Kemal Güven (Başkan) 
(t) 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Necata Kalaycıopu 

MUŞ 
Ahmet Haimdi Çelebi 

ORDU 
MemduhEkşd (Bşk.V.) 
Kemal Şensoy 

içlikler] 

1 
1 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akın 
Oıihan Göncüoğlu 
Sadılk Tefisin Müftüoğiu 

•SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkam 
Mehmet Nebıl Oktay 

. SİVAS 
Mustafa Timiısd 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler (B.) 

URFA 
MehmJöt .Aks oy 

VAN 
Klinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

Y"ekûn 

••»• < y < > » — < • -
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Betrol işleri Genel Müdürliiğü 1974 yılı Butça Kîimınu tasarısına verilen aylana somum 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe f 
Osman Çıtınk 
llter Çubukçu 
Mehmet Hulusi Özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAH1SAR 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu • 

AĞRİ 
Cemil Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahat Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu-
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Mustafa Imirzalıoğiu 
M. Rauf Kaademir 
Cahit Kayra ' 
Kâmil Kırıfkoğlıu 
İbrahim Saffet Omay 
Feraha Fatma öztürk 
önder Sav 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 411 

Kabul edenler : 233 
Reddedenler : 178 

Çekinserler : O 
Oya katdnıayanlar : 37 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

tlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahni özçelk 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadıi Erdem 

AYDINI 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necati Cebe 
Sadullah Usumd 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazenicir 
H. Celâletin Ezman 

BİTLİS 
Muhyeltin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Ay kul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Ekıen 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüiseyjı Erçeldk 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Recaâ l&keoderoğlu 
Hadıit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanıik 

EDİRNB 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atillâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 
A. Orîıan Senıemoğilu 

ERZİNCAN 
Hasan Çeitinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal < 
Zeikâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

715 -

Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortopu 
Mehmet Özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çülesia 
Hasan Vamik Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoynnlü 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mükâil ilgin 

HATAY 
Salbri ince 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioghı 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkfkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Bdıngift 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar. Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
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Orhan Eyüboğlu 
A. Kölksaloğlu 
Necdet Ökmeîı 
Ali Nejat ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özelce 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Ndcdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ulunan 
Engin-Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Kara.gözoğlu 
A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Ncccar Türkcan 

• Mahmut Türkmen oğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağa oğlu • 
Mehmet özdal 
Ahmet Tcvfik Pnksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Arasüı 
Abdülkcrim Doğru 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi îilhan 

• Sabri Tığlı 

ADANA 

Yılmaz Hocaoğlıı 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargfil 
Cemali Cebeeii 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Salt Şayiam 

KOCAELİ 
İbrailıfum Akdoğan 
Turan CHincş 

KONYA 
Reşat Alksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbakan 
Hüseyiiın Keçeli 
Ali Kökbuduk 
Mustafa Üstün d ağ 

KÜTAHYA 
Ahmet, Haginı Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Dclikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ün ver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevilgen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılma?; 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan tllubahşi 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğcrli 

MUŞ 
Tekiıı İleri Dilemen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tokiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mehmet Saicl Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley . 

RİZE 
O. Y. Karaoismannğlu 
Sami Kumfbasar 
Sudi Reşat Saruhan 

ıSAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftü oğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
llyas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbakıi Cartı 
Abdülkcrim Zilrin 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Terfik Meret Övet 

SİVAS 
Ahmet Amkan 
N. Nazif. AMam 
Ahmet Duıralkoğflu 

AĞRI 

Rıza Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuz Aygiin 

Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Öevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arfslantürk 
Âdil Ali Oinel 
II. Kadri Eyiüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülkadir Öncel 
Celâıl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 
Nedim Korkuıaız 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadoıl 
Bülent Bcevîıt 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Orha.n Eren 
Mustafa Kemal Erkovarı 
Necdet Evliyagii/1 
İ. Hakkı Ketenoğlu 
1 .Hakkı Köy lüo ğl u 
Cevalt önder 
Hasan özçelik 

[Rcddedr-nler] 
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ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Abdurraüıiın Erdem 
Faıiz Şarlar 
Remzi Yıılımaz 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
K. Ziya Öztürk 
îsnıet Sezgin 
Behliç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 
İlhan Aybelkün 
Cihat Billlgenam 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayrakta r 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Kasım önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalı oğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Koıiknıazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan. Değer 
AbdüUâtif Eıısaıt'oğikı 
Mahmut Kepollu 

EDİRN3Î 
İlhamı Ertem 
Veli Güilıkan 

ELÂZIĞ 
Rasıim Küçülkel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyıasettin Karaca 
İsmail Hatkkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Etbem Güngör 
Orhan Oğuz 
'Seyfli Öztütfk 

GAZİANTEP 
Mehmet özikaya 
Orhan Tokua 

GİRESUN 
Nizamettin Erkımen 
İ. E tem Kılıçoğlu 
M. Emin Tıungutalp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasiın Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlıı 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy — 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Musıtafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Te'kinel 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ali ZülBkâroğiu 

KARS 
Öamıü Ünal 

KASTAMONU 
Mehdii KesMn 
Sabtri KüSikUn 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Möhmet Altmışyedioğlu 
Turhaın Feyzlioğlu 
Selçulk İmamoğllu 
Hayrettin NakaSboğslu 
Kâmlil özsarıyıüduz 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagünı 

KIRŞEHİR 
Metmduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Afeay 
Sabrı Yahşlî 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahrii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâleıttin Gökakm 
Mustafa Kulbilây İm er 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 

Necmi Özgür 
önol Sakar 
Süleyman Tuııcel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

NBVŞEHlfc 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Anbag 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taramoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

- SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

TEKİRDAĞ 
HaiMl Başol 
Nihan İlgüm 

TOKAT 
Feyzulılalh Değerli 
Ali Şevki Erelk 

TRABZON 
Ömer Çailoroğlu 
Ekrem Dikmen 
Melhmet Özgür 
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URFA 

Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 

Fikri Pehlivanlı 
II. Turgut Toker 

ANTALYA 
Deniz Baykal (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı' (I.) 

AYDIN 
Mutlu Menderes 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
İhsan Bedirhanuğlu 
Musdıilh Görentaş 

YOZGAT 

İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Unsur 

[Oya Katılmayanlar] 

BURSA 
Emin Aoaır 
Cemal Külâhlı 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ERZURUM 
Rastim öinijsli 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin Incioğlu 
(1.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Nazım Baş 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Yasin Bozfcurlt 
Kemali Güven (Başkan) 
(D; 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Necati Kalaycıoğılu 

MUŞ 
Ahmet Ha-mdi Çelebi 

[Açık üyelikler] 

ZONGULDAK 

Ahmet Nihat Akın 
Orhan Göncüoğlu 
Sadılk Teksin Müftüoğlu 

ORDU 
Metodun Ekşi (Bşk.V.) 
Kemal Şensoy 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Mehnnet Nebİl Oktay 

SİVAS 
Mustafa TimM 

URFA 
Mehmöt Aksoy 

VAN 
K'bıyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

Am-asya 
Bursa 

Yekûn 

- . . > . . • 
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Orman Gtenel Müıdlirliigü 1974 yılla Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 
Mehmet Oan 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe ( 
Osman Çıtırık 
tlter Çubukçu 
Mehmet Hulusi özknl 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAH1SAR 
Rasim Haneıoglu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçjkar 
V'öhbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Afcm.um.cu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Mustafa İmArzalıoğlu 
M. Rauf Kaodemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Feriha Fatma öztürk 
önder Sar : i :i 

Üye Î sayısı : 450 
Oy verenler ; 412 

Kabul edenler : 234 
Reddedenler : 178 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 36 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 

Ilyas Secjkin 
Salbalhattıin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahrd özçelüik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadü Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALHtESİR 
Ahmet Akçeel 
Nofn'hî Cplır» 
Sadullah Usumd 
Orhan Üretmen 

BİLECİK XJ X XJİZA \J X X \ 

Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
A Hrl \ O 7flr ök 

XX U<XX \s fark. \J<£\. 

BURDUR ±J \j xtıxy \j x> 
Osman Aykul 
Ali Sanlı X İ U KJtUllAl 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

edenler] 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelıik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Reoaii Istkenıderoğlu 
Hallıit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
ilhan Işıl* 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atillâ 
Ömer Naimü Barm 
Hasan Buz 
A. Orfhan Senfâmoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetmkaya 
N^ırettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal 
Zeikâi Yaylalı 

(Kanunlaşmıştır.) 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Altiye Kölksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
ibrahim Hortoğiu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmeıı 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesda 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Saibri İnce 
Mehmet' Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioglü 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasam Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
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Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ab dur rahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özelce 
A. Doğan Öztunç 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye To|k 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ulunan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Neccar Türikcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet öztdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk: 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Ar&slı 
Abdülkerim Doğru 
Kemal Ofkyay 
Hasan Yıldırım 

ADANA 

Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Al par sıla n Türkeş 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargtil 
Cemaıl Cebeci 
Meûımet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğiu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Saat Şayiam 

KOCAELİ 
İbraıhıim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyülkyaylacı 
Necmettin ErbaSkan 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köfebudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevil gen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 

ADIYAMAN 

HaMl Ağar 

AFYON KARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sami Kumbasiar 
Sûdi Reşat Saruhaaı 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbakâ Cartı 
Abdülkerim Zilâjı 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfolk Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Arakan 

AĞRI 

Rıza Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 

N. Nazif Arsian 
Ahmet Dıuraikoğlu 
Ekreım Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahidettün Karaçordu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseynin Abbas 
öevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
A l Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arislantürk 
Âdil Alii Cind 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lûtfii Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Şafttık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necata. Aksoy 
Abdül'kadar öncel 
Celâıl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İlhamı Çetin 
Necllîm Korikmaız 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadol 
Bülent Eoevdt 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

Orhan Eren 
M. Ktamal Erkovan 
Necdet Evliyagil 
İ. Haklçı: Köylüoğılu 
1. Hakkı Ketenoğlu 
Cevalt önder 
Hasan özçelik 

[Reddedenler] 
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ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Abd/urraMm Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yıtaaz 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürfk 
İsmet Sezgin 
Behüiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Ayfcelkön 
Oihat Biilıgehan 
İbrahim B ehram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

(BURSA 
Halil Karaatlı 
Kasıra ömadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Ref et Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avca 
Rıza Gençoğkı 
Hasan Konkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarliıoğllıu 
Mahmut Kepoflu 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Güflkan 

ELÂZIĞ 
Rasdnı Küçükel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettün Kaıraea 
ismail Halkkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
ibrahim E't'eon Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfli Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet özlkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Ndzamettin Erknıen 
îbrahiim Etem Kılıçoğlu 
M. Emdn Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman D emir el 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
ibrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özdemir 
Osman Özer 
Musıtafa Parlar 
llhami Sanear 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

IZMlR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
ismail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Alii Zülfilkâroğlu 

KARS 
Gemdi ÜnaH 

KASTAMONU 
Mehdi Kesfeün 
Sabri Kafein 
Hilmi özıtürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehm'et Altmısyedioğlu 
Turhan. Feyzâoğlu 
Selçulk Imamoğim 
Hayrettin Nakifboğilu 
Kâmil özsarıyıJldıız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sedat Afeay 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettıin Gökakın 
Mustafa Kubilay îmer 
özer ölçmen 
Farruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 

Neemi özgür 
önol Sakar 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz. 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altınsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Tarasnıoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZH 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatla 

TEKİRDAĞ 
HaJliil Başol 
Niıhan tlgün 

TOKAT 
Feyzulilalh Değerli 
Ali ŞeVki Erek 

TRABZON 
Ömer Çaikıroğlu. 
Ekrem Difcmen 
Meİhmet özgür 
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URFA 

Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri. 
Mustafa Kılıç 

AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Deniz Bay bal (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osmatı Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir 

• ' 

M. Mecliisi B : 90 

UŞAK 
Orhan DengCz 

VAN 
ihsan Bediırhanoğlu 
Musl'ih Görentaş 

30 . 5 . 1974 0 : 3 

YOZGAT 

İhsan Aralan 
Ali Fuat Eyüpoğiu 
Mustafa Asri Unsur 

[Oya Katılmayanlar] 

BURSA 
Emin Acar 
Cemal Külâhlı 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ERZURUM 
Raslim Cinisl'i 

GAZİANTEP 
imam Hüseyin İncioğlu 
(Di 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL j 
Hüsamettin Tiyanşan j 

[Açık üy 

Amasya 
Bursa 

| İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Yasin Bozkurit 
Kemal Güven (Başkan) 
'(!> 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

' KONYA 
M. Necati Kalaycıoğlu 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 

elikler] 

1 
1 

ZONGULDAK 

Ahımet Nihat Akın 
Orlhan Göncüoğlu 
Sadıık Tedaim Müftüoğlu 

ORDU 
LMemduhEkşd(B^k.V.) 

Kemal Şensoy 
SAMSUN 

Hüseyin Özalp 
SİİRT 

İdris Arı'kanı 
Mehmet Nebü 0(ktay 

SİVAS 
Mustafa Tıimiisi 

URFA 
Mehmeıt Aksoy 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

Yökûn 

*>•<• 
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Beden Teıiböiyesi Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu t&öarısına verüen ayların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler J. 407 

Kabul edenler : 232 
Reddedenler : 175 

Çe'kinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 41 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtınk 
llter Çubukçu 
Mehmet Hulusi özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan. Yıldırım 

AFYON KARAH1SAR 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Gemil Erhan 
Mîr Bahıattıin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akımumcu 
Muammer Aüıeı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemal Ataman. 
Osman Cenan 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kaudemir 
Cahit Kayra 
Kâimıİl KımkoğİTi 
Ibpahüm Saffet Omay 
Feriha Fatma öztürk 

Önder Sav 
Ilyas Seçkin 
Sa-baibattıin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçelik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şada Erdem 

AYDIN 
îsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Necati Cebe 
Sadullah Usunu 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 
Mııhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdd özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin: Hatüboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLt 
Hüiseyita Erçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Reeaıi Isfeenderoğlu 
HalMt Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahimult Uyanıik 

EDÎRNB 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atillâ 
Ömer Naimli Barın 
Hasan Buz 
A. Orhan Seniemoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çeltrnkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut özal 
Zdkâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

Ayşe Aliye Koksal 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
ibrahim Hortoğiu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz5 

Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yıim-az 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuncer 

HAKKARİ 
Mikail Hiçin 

HATAY 
Sabri ince 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasam Basri Ajkkirp.y 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
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Orhan Eyüboğiu 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökraen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan öztunç 
Meıhmet Emin Sungur 
Şükriye To|k 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ulanan 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Necear Türikcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Isımet Ağaoğlu 
Mehmet ÖZKM 
Ahmet Tevfik Pateni 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Ariasllı 
Abdülketfim. Doğru 
Kemaü Okiyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

ADANA 

Yılmaz Hoeaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Methmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut AikaJlm 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrathüm Akdoğan 
Tünan Güneş 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbalkan 
Hüseiylin Keçeli 
Ali Kölkbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan A'kyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevil gen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

[Redde 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 

AFYON KARAIIISAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahsi. 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emro 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tokiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
llyas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP, 
Yalçın Oğuz 
Tevfilk Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Aııslanı 
Ahmet Duır:a!koğlu 

denlerj 

AĞRI 

Rıza Pulat 
Kerem Şahin 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuz Aygün 

Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahidettlin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
ismail Hakkı Birler 
Ali Kurt . 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Aılslactıtürk 
Âdil Alii Gineli 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lûtfi Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülkadir öncel 
Celâıl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
llhami Çetin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lııtfi Zaraırısız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemal Anaıdol 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki • Okur 

Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet Evliyagîl 
1. Hakkı Ketenoğlu 
1. Hakkı Köylüoğlu 
Cevaıt önder 
Hasan özeelik 
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ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdıırraîhim Frdem 
Faiz Şarlar 
Renizi Yılmaz 

AYDİNİ 
Naih.it Menteşe 
Kemali Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Behâç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali' Alvcr 
İlhan Ayt eklin 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaath 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahime* Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyahoğhı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Geııçoğkı 
Hasan Koıfcnıazcan 

DİYARBAKIR 
Haisan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğkı 
Mahımut Kepoilu: 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Velıi Güllkan 

ELÂZIĞ 
Raslim Küçüikel 

ERZİNCAN 
Hüsnımettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettân Kaıraca 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Et'enn Güngör 
Orhan Oğuz 
Soyüı Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Özfcaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Eıfcımen 
İbrahim Etcm Kılıç oğlu 
M. Emii.n Turgutallp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin Özde mir 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
llhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tckinel 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
İsmail Taşlı 
Cemal Tei'can 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Allı Zülfükâroğlu 

KARS 
Cemıil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Keyfin 
Sabri Keskim 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehm'et Altmışyedioğlu 
Turhan Feyztioğlu 
Selçulk İmamoğlu 
Hayrettin NakJboğlu 
Kâmil Özsarijyı'ldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Momduh Erdemi r 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz At alay 
B'ahrii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilây İmer 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
H. Cavit Erdemir 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okeu 

Necmi özgür 
önol Sakar 
Süleyman Tıınıcel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Oevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

TEKİRDAĞ 
Hafini Başol 
Nihan tlgürj 

TOKAT 
Feyzulılalh Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çalkıroğlu 
Meihmet özgür 
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URFA 

Mehmet Celâl Bucaik 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kulıç 

AFYON KARAHtSAR 
îbrahim Elmah 

ANKAR 4 
X l l l LL\JXXi. VXx 

Fikri Pehfliivan.il 
H. Turgut Toiker 

ANTALYA 
Deniz Baykal (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osmaa Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 

BALIKESİR 
ibrahim Behram Eker 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
(Bş'k. V.) 
Kemal Demir 

UŞAK 
Orhan Dengtiz 

VAN 
İhsan Bediırhftnofrhı 

1 Muslin Görentaş 

YOZGAT 

İhsan Arslan 
AM Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 

[Oya Katılmayanlar] 

BURSA 
Emin Aoaır 
Cemal Külâhlı 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ERZURUM 
Rasiiım öinisiüi 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin Incioğlu 
•(1> 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Hüsamettin Tiyanşan 

[Acık üy 

Amasya 
Bursa 

j İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Süleyman Genç 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Yasin Bozfkurlt 
Kemal Güven (Başkan) 
(1); 

KAYSERİ 
Tufan Doğan AvşargM. 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Necati Kalaycıoğlu 
özer ölçmen 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 

elikler] 

1 
1 

ZONGULDAK 

Ahmet Nühat Akın 
Onhan Gönicüoğlu 
Sadıık Telkân Müftüoğlu 

| ORDU 
Memdııh Ekşi (Bşk. V.) 
Kemal Şensoy 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Idıûs Arıdan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Mustafa TimM 

TRABZON 
Ekrem Dilkmuen 

URFA 
Mehmet Aksoy 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Saflıih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

Yekûn 

»•« 
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1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtınk 
llter Çubukçu 
Mehmet Hulusi özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Ünsa'1 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Mir Bahıaittıiıı Yasrdımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Afemıumcu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk 
Kenml Ataman 
Osman Ceran 
Muistafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kaudemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kınikoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Feıiha Fatma öztürîk 
Önder Sav 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler j 424 

Kabul edenler : 235 
Reddedenler : 1(89 

Çekdnserler : 0 
Oya katılmayanlar : 24 

Açık üyelilkler : 2 

[Kabul edenler] 

Ilyas Seejldn 
Safbahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahrıi Özçeliık 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekreını Şadıi Erdem 

AYDIIÇ 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Neoati Cebe 
Sadııllah Usumti 
Orhan üretmen 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
II. Celâlettin Eznıan 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
HüseyVı Erçelıik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Reoaıi İJsOaenderoğlu 
Hailit Kahraman 
Bahattin Karalkoç 
Mahmut Uyanıik 

EDİRNU 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIÖ 
Atillâ Atlilâ 
Ömer Naimli -Barın 
Hasan Buz 
A. Orhan Senemoğtlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetmkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut özaJİ 
Zdkâi Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

Ayşe Aliye Koksal 
Niîyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğ&u 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 

•GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Teklin 
Orhan Yıslmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Erol Tuneer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sa'bri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılma;z 

İSTANBUL 
Hasan Basri A|kkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Orhan Birgit 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
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Orhan Eyüboğkı 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özibay 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mefhmet Emin Sungur 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülıman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Neccar Türkean 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Özıdal 
Ahmet Tevfik Paksıı 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Arasilı 
Abdülkerim Doğru. 
Kemaü. ökyay 
Hasan YıildiTim 

KASTAMONU 
Vecdi İnhan 

ADANA 

Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

Sahri Tığlı 
KAYSERİ 

Tufan Doğan Avşargil 
Cemal CebecS 
Mefhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tarikat Akalün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait; Şayiam 

KOCAELİ 
ibrahim AIkdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
Reşa,t AJksoy 
Şener Battal 
ismet Büyükyaylacı 
Necmettin Erbalkan 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köikbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşini Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Celâl Üııvef 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevil gen 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabrı Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Samii Kumb asiar 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
llyas Kılıç 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SÜRT 
Abdülbakıi Cartı 
Albdülkerim Zilân 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Aralan 
Ahmet DuıraJkoğilu 

AĞRI 

Rıza Polat 
Kerem Şahin 

ANKARA 

Orhan Alp 
Oğuz Aygün 

Ekrem Kangal 
M. ihsan Karaçam 
Vahidettlin Karaçonlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Öevat Atılgan 
ismail Hakkı Birler 
A l Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arislantürk 
Âdil Alii Oined 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfii Köktaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Sa'ltılk 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdülkadıir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
Ilhami Çetin 
Nedim Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadoil 
Bülenlt Bcevat 
Cahit Karakaş 
Mehmet ZeM Okur 

Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
Necdet EvMyagid 
1. Hakkı Ketenoğlu 
I. Hakkı Köylüoğlu 
Cevat önder 
Hasan özçeilik 

[Reddedenler] 
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ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Abdurraihiım Erdem 
Faiz Şarlar 

1 Remzi Yılmaz 
AYDIN 

1 Nahit Menteşe 
1 Kemali Ziya öztürfk 
1 İsmet Sezgin 

Behıiç Tozkoparan 
BALIKESİR 

Mustafa Kemal Alver 
İlhan AyteJklin 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Oakımaık 
Kemal Demir 

BURDUR 
p. Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
• Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Geneoğiu 
Hasan Koıtomazean 

'-
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DİYARBAKIR 
Hassan Değer 
Abdül lâtif Ensaıiiıoğliu 
Mahmut KepoHıı 

EDİRNE 
îlhamd Ertem 
Veli Güften 

ELÂZIĞ 
Rasiim Küç/üikel 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasıim Cıiniısli 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Halkkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbralhim Efem Güngör 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztünk 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin încioğlu 
Mehmet Özlkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Er imen 
İbrahim Etem Kılıeoğılu 
M. Emiıin Turgutallp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa uesur 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğhı 
Sadettin Bilgiç 
Fcrruh Bozneyli 
Nilüfer Gürsoy 
Fatma Gül his Mankut 
Osman Özer | 
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1 Mustafa Parlar 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergeııekon 
Şinasi Osm a 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ali Zülfilkâroğlu 

KARS 
Yasin B'Ozlkurlt 
Ceınurlı Ünal 

KASTAMONU 
Mehdi Kesiklin 
Sahri Kcisktin 
Hilmi özt'ürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğln 
Turhan Feyzlioğlu 
Selçulk îmamoğilu 
Hayrettin Naküboğlu 
Kâmlil özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemi r 

KOCAELİ 
Sedat Afeay 
Sabri Yahşii 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilay İm er 
Özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablıım 
H. Cavit Erdem ir 
İlhan Ersoy 

29 — 

1 Mehmet Ersoy 
MALATYA ; f 

Ahmet Kara aslan 
MANİSA 

Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
önol Sakar 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan . 
Talât. Oğuz 

MUĞLA ; 
Adnan Akarca ' 
Ahmet Bul dan lı 
Ünat Demir 

MUŞ 
ı Tekin İleri Dikmen 

Kasım Emre 
1 NEVŞEHİR 

Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altınsoy 
Mehmet Bıyık 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranıoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 1 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 1 

SİİRT 
İdris Arikan 1 
Mehmet Nebıl Olktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan, , 1 
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SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 

TEKİRDAĞ 
'HalU Başol 
Niıhan Ilgüı» 

TOKAT 
Feyzulllalh Değerli 

- ^ 
AFYON KARAHISAR 
İbrahim Elmalı 

ANKARA 
Fikri PeMiivan.il 
H. Turgut Tolker 

ANTALYA 
Deniz Baykıal (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osma^ı Avcı 

AYDIN 
Mutlu Menderes 

Ali Şevki Ere'k 
TRABZON 

Ömer Oaikrroğlu 
Ekrem Dilkım'em 
M-eihmet Özgür 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kıılıe 

UŞAK 

Orhan Dengiz 

VAN 

ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Göneııtaş 
Mehmet -SalMh Yıldız 

[Oya Katılmayanlar] 

BURSA 
Emin Acaır 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSTANBUL 
Mustafa Kara 
Hüseyin Özdemir 
Hüsamettin Tiyanşan 

IZMÎR 
Âdil Demir 

[Açık Üy 

Amasya 
Bursa 

Yücel Dirik 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 

Kemal! Güven (Başkan) 
'(t). 

KOCAELİ 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
M. Necati KalaycıoğUu 

elikler] 

1 
1 

YOZGAT 
İhsan Arsla.n 
Ali Fuat Eyüp oğlu 
Mustafa Asri Ünısür 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Orjhan Gönicüoğjlu 
Sadıik Telkin Müftüoğlu 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 

ISİVAS 
Mustafa Timisi 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucalk 

VAN 
Kinyas Kartal 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

90 NCl BİRLEŞİM 

30 . 5 . 1974 Börşemhe 

SaJat : 10,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL .KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 

2 asıl ve 1 yedek üyelik için yapılacak seçime 
dair Anayasa ve Adalet komisyonların dan ku
rulan Karma Komisyon raporu ve aday listesi 
(3/1730 (S. Sayısı : 57) (Dağıtma tarihi : 

29 . 5 . 1974) 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
X L — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar

lığı 19J74 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/67; C. Sena
tosu : 1/245) (M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Se
natosu S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 
Ql5'. & . .T9İ74). 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 19174 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karıma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/244) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sayısı : 
3313) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .41974) 

X 3. — Karayolları Genel 'Müdürlüğü 0.974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve ÎBütçe Karana Ko
misyonu raporuna dair Cumihuriyet 'Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Ibaşkanlıkları tez-
ıkereleri (M. Meclisi: 1/76; <C. Senatosu: 1/254) 
(M, Meclisi S. Sayısı : 42; C. Senatosu IS. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 115 . 5 . 1974) 

X 4. — Hudut ve !Sa!hiller Sağlık Genel IMÜ-
ıdürlüğü 19174 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raploruna dair 'Cumhuri

yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 'baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/77; C. 
Senatosu : 1/255) (M. Meclisi S. Sayısı : 43; 
C. Senatosu S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 5. — Teke] Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna 'dair 'Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karnı a Komisyonu 'başkanlıkları: tezke
releri (M. Meclisi : =1/78; C. .Senatosu : 1/256) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 44; C. ISenatosu IS. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 6. — Devlet Üretme Çiftlikleri G-eneilnMü-
dürlüğü H974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Kanma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/79'; C, 
Senattosu : 1/257) (M. Meclisi S. Sayısı : 45; 
C. Senatosu 'S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 .1974)' 

X 7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü '1974 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir iCumhuriyet 'Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/80; € . Senatosu : 1/258) '(M. Meclisi IS. $a-. 
yısı : 46; C. Senato'su S. Sayısı : 347) (Dağıt
ıma tarihi : 15 . 5 . 1974)' 

X 8. — Ankara Üniversitesi 11974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve (Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : t / 68 ; C. 'Senatosu : 1/246) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 34; € . 'Senatosu S. Sayısı : 385) 
(Dağıtma tarihi :,15 . 5 . 1974) 

X 9. — EgG: Üniversitesi '1974 yılı Bütçe» 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu: 
raploruna dair Cumhuriyet «Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/69; C. (Senatosu : 1/247) (M. Meclisi 



- 2 
S. Sayısı : '3(5; 0. Senatosu 'S. Sayısı : 3:3:6) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 . '19174) 

ıX 10, — 'İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair 'Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri '(M. 
Meclisi : 1/70; O. Senato'su : 1/1248) (İM. Mec
lisi 'S. Sayısı : 36; C. Senatosu (S. ISayısı : $37) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . .1974) 

•X '11. — İstanlbul Teknik Üniversitesi 1974 
yıllı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumlhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu (başkanlııkarı tezkere
leri (İM. Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1/249) 
(M. Meclisi İS. Sayısı : 37; C. Senatosu S. Bayi
si : 308) (Dağıtma tarihi : 15 . 0 . (1974) 

'X 12. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yıllı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Koımis-
yonu raporuna dair Cumhuriyet 'Senatosu ve 
Bütçe Ka.rma Komisyonu (başkanlık]arı tezkere
leri (M. Mwl isi : 1/72; O. Senatosu : 1/250) 
(M. Meclisi ;S. 'Sayısı : 38; C. Senatosu S. Sayı
sı : 339) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1974) 

ıX 13. — İktisadî ve Ticarî ilimler Akademi
leri 1974 yılı, Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 'başkan
lıkları tezkereleri (M., Meclisi : 1/73; C. Sena
tosu : 1/351) (M. Meclisi S. Sayısı : 39'; C. Se
natosu IS. (Sayısı : 340) (Dağıtın a tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 14., — Çukurova Üniversitesi '1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair 'Cuimihuriyet Senatosu ve 
(Bütçe Karma Komisyonu 'başkanlıkları tezkere
leri '(M. Meclisi -1 /74 ; C. Senatosu : 1/252) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 40; C. Senatosu S. Sayı
sı : 341) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

iX 1;5. — Diyar'bakır Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve (Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair ıCumihuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karıma Komisyonu (başkanlıkları tezkere
leri (M. M a l i s i ' : (1/75; € . Senatosu : 1/253) 
'OM. Meclisi S. (Sayısı : 41; 'C. Senatosu S., Sayı
sı : 3(42) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1974) 

X 16. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
[1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Kar

ıma Komisyonu raporuna -dair Cumlhuriyeit Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri ;(M. Meclisi : :l/81; O. Senatosu : 
1/259) (M. Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. 
Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 197(4) 

X 17, —• Petrol Meri 'Genel Müdürlüğü 1(974 
yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu, raptoruna dair Cumlhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu (başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/82; O. (Senatosu : 1/260) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sayı
sı : 349) (Dağıtana. tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 18. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
(Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karıma Komis
yonu raporu ile Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişikliğe 'dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M". Meclisi :•'1/813; 'C, Senatosu : 1/261) 
:(M. /Meclisi S. Sayısı : 49; C. ISenatosu S. da
yısı : 3,50) '(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 19174) 

ıX ,1,9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
19(74 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
iKomisyonu raporuna dair (Cumhuriyet Senalo-
su ve Bütçe Karma Komisyonu (başkanlıkları1 

tezkereleri (M. Meclisi : 1/84; C. Senatosu : 
1/261) /M. Meclisi S. Sayısı : 50; O. Senatosu 
S. Sayısı : 3i91) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

15 
GENUL GÖRÜŞME' VE MECLİS ARAŞ
TIR/MASİ YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
16 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
X I . — 1(974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karıma Komisyonu raporu ile 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarlısının reddedildiğine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı" tezkeresi ve 
Bütçe Kanma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
11/65; <C. Senatosu : 1/2(43) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 313)2) (Dağıt. 
ma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

••*—^>m- .;.«... 



JDönjean : 4 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Açtk Bulunan Anayasa Mahkemesi 2 Asil ve 1 Yedek Üyeliği 
İçin Yapılacak Seçime Dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulan K a r m a 

Komisyon Başkanlığı Tezkeresi ve Aday Listesi (3 /173) 

T. C. 
Anayasa Mahkemesi , ' 3.5. 1971 

Başkanlığı 
Sayı: 628 

Millet Meclisi Başkanlığına 
!T. C. Anayasasının 1145 ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yarigılıama Usulleri hakkında

ki 44 sayılı Kanunun '5 nci maddeleri uyarınca 'Millet Meclisi tarafından Anayasa Malhkemesi asıl 
üyeliğine seçilmiş olan Oelâlettin Kuralm,en 27 . 4.1971 gününde vefat etmiştir. 

Adı geçenden açılan Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine, aynı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca 
yenisinin seçilmesine ve Mahkememize foilgi verilmesine müsaadelerini arz ve rica ederim. 

t. Hakkı Ketenoğlu 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

T. C. 
Anayasa Mahkemesi 14 . 7 . 1971 

Başkanlığı 
Sayı: 1012 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 

T. C. Anayasasının 1145 nci ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkın
daki 44 sayılı Kanunun 6 nci maddeleri uyarınca Millet Meclisi tanaiından Anayasa Mahkemesi 
Asıl Üyeliğine seçilmiş olan îsmail Hakkı Ketenoğlu yaş sınırı sebebiyle 13 Temmuz 1971 günü 
emekliye ayrılmıştır. 

Bu suretle açılan Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine yukarıda anılan Kuruluş Kanunumu
zun 12 nci maddesine göre yenisinin seçilmesini ve sonucunun bildirilmesini rica ederim. 

Muhittin Tablan 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

57 
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Millet Meclisi 

Genel Sekreterliği ^ 30 . 3 . 1973 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı: 7608 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 

Anayasamızın 1488 numaralı değişikliği sebebiyle konuya ilişkin kanun 'çıkıncaya kadar Anaya
sa Mahkemesi Üyeliği için yapılacak seçimlerin ertelenmesine Genel Kurulun 1'5.11.1971 tarihli 
1'5 nci Birleşiminde karar verilmiş idi. 

ıSözü geçen kanun 16 'Mart 1973 tarihli ve 14478 numaralı Eesmî Gazetede yayımlanmış bulun
maktadır. 

İİ697 numaralı, Anayasa Mahkemesine yasama meclislerinden seçilecek asıl ve yedek üyeler için 
adaylığa başvurma, seçim, esas ve usulü hakkındaki kanun gereği işlemlerin yapılmasına başlan
mak üzere, Millet Meclisince seçilen ve halen açık bulunan asıl ve yeçiek üyeliklerin bildirilmesini 
rica ederim. 

Saygılarımla. Sabit Osman 'Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

T. G. 
Anayasa Mahkemesi 31 . 3 . 1973 

Başkanlığı 
Sayı : 352 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : >a) Genel Sekreterlik Kanunlar MüdürUüğü 30 . 3 . 1973 günlü ve 7608/56974 sayılı 
yazılarına K. 

fb) 3 . 5 . 1971 ^ümlü 628 sayılı ve 14 . 7 . 1971 günlü 1012 sayılı yazılarımıza ektir. 
T. C. Anayasasının (1488 (sayılı Kantonla değişik) 145 nci maddesi uyarınca Millet Meclisince 

seçillmıesi gereken, Anayasa Mahkemesinin ilki asıl üyeliği açık bulunmaikitadır. 
Bu husus ilgi (b) Ideki yazılarımızla da bildirilmiştir. 
Saygılarımla. Muhittin Taylan 

Anayasa Mahkemesi Baş&anı 

T. C. 
Anayasa Mahkemesi 14 . 7 . 1973 

Başkanlığı 
Sayı : 850 

Millet Meclisi Başkanlığına 

T. O. Anayasasının (1488 sayılı Kanunla Ideğişilk) 145 nci ve Anayasa Mahlkemesinin Kuruluş; 
vie Yargılama Uısulİeni HaiKkındalki 22 . 4 , 1962 ıgünlü ve 44 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 
gereğince Millet Meclisi tarafından Anayasa Mahkemesi yedek üyeüiğiinje se#nni§ olan Fazıl Ulu-
ocak yaş haddi ısebebijylie 13 . 7 . 1973 tarihimde emekliye ayrılmıştır. 

Bu suretle açılan Anayasa MaMdemiesi yedelk üyieliğinje, yukarıda anılan Kuruluş Kanunumu
zun 12 nci maddesi uyarınca, yemişinin seejlmesini ve sonucunun bıildirdlımesinii ırica (ederim. 

Saygılarımla. 
Muhittin Taylan 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

MiHet Meclisi , \0. Bayisi :: 57) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Millet 3îeclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 

Kurulu Karma Komisyon 
Esas No : 3/173 

Karar No : 1 

24 .5 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 

BavŞİkanlığmızın 6 . 2 . 1974 tarihli ve 530 sayılı tezkeresiyle, gereği için Karma Komisyonumu
za havale olunan; Anayasanın 145 nci maddesi ve 1697 numaralı «Anayasa Mahkemesine Yasama 
Meclislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için Adaylığa Başvurma, Seçim Esas ve Usulü hak
kındaki» Kanun uyarınca Millet Meclisince seçilmesi gereken, Anayasa Mahkemesinin açık bulunan 
2 asıl ve 1 yedek üyeliği için yapılan müracaatler, Karma Komisyonumuzun 23 5 . 1974 günü sa
at 10,00'da yapılan toplantısında müzakere edilmiştir. 

Karma Komisyonumuz; Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerince Üye Seçimine dair 1697 sa
yılı Kanun 'gereğince başvuran adaylar hakkında gerekli incelemeleri yaparak 45 sayın üyenin iştira
kiyle ve gizli oyla, 'açık iki asıl üyelik için altı, bir yedek üyelik için üç 'aday tespit etmiştir. 

Kanunî nisabı sağlamak suretiyle seçilen asıl ve yedek üyelerin isim ve ldml'i'kJeriyle aldıkları 
oyları gösterir liste eklidir. 

Saygıyle 'arz olunur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Başkanı 

Rize Milletvekili 
Sûdi Reşat Samken 

Kâtip 
Burdur 

Ali Sanlı 

Çorum 
İhsan Tombus 

Eskişehir 
Seyri Öztürk 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
Kaya Bengisu 

Rize 
öevat Yalçın 

İmzada bulunamadı 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

Adana 
İbrahim Tekin 

İmzada bulunamadı 

Diyarbakır 
Mahmut Uyanık 

İmzada bulunamadı 

Gümüşhane 
M. Orhan Akkoyunlu 

Kars 
Hasan Yıldırım 

Urfa 
Abdülkadir Öncel 

İstanbul 
A. Doğan Öztunç 

Millet Meclisi 

BaŞkanvekili 
İstanbul 

Necdet ökmen 

Adana 
Emin Bilen Tümer 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
Rasim Cinisli 

İsparta 
Yusuf Uysal 

Kırşehir 
Sait Şayiam 

Yozgat 
Nedim Korkmaz 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

|(İS. Bayisi : 67) 

Sözcü 
Elâzığ 

Orhan Senemoğlu 

Ankara 
1. Hakkı Ketenoğlu 

Erzurum 
I. Hakkı Yıldırım 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
H. Basri Akkiray 

Ordu 
Kemal Şensoy 

Trabzon 
Âdil Ali Cinel 

Tunceli 
Süleyman Yıldırım 
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Adana 
Osman Chhrık 

Adana 
Battal Koksal 

Ankara 
/. Hakla Köylüoğlu 

İstanbul 
İlhan Özbay 

Kars 
Yasin Bozkurt 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

İmzad a 'bulunamadı 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Konya 
Kubilây İmer 

Mardin 
Talât Oğuz 

İmzada bullunamadı 

Muş 
Tekin İleri Dikmen 

Nevşehir 
M. Sairi Dörtkol 

Nevşehir 
31. Zeki Tekiner 

Niğde 
§. Yaşar Anbaş 

Sakarya 
İsmail Müftüoğlu 

Urfa 
Necmettin Cevheri 

Sürt 
Abdülbaki Cartı 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Sivas 
Vahit Bozath 

!>&<( 

Millet Meclisi I (IS. Sayısı : 57) 



Anayasa Mahkemesinde açık bulunan iki asıl ve bir yedek üyelik 
için, Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulu Karma 

Komisyonca gösterilen 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 

Ahmet Salih Cebi 
Şahap Kitapçı 
Nahit Saçlıoğlu 
Orhan Tüzemen 
Fuat Azgur 
Raf et Tüzün 

Adil Esmer 
Nıevzat Baybal 
Süleyman Taşar 

ADAY LÎSTESÎ 

Asıl üyeliklere : 

Yedek 

Yargıtay Üyesi 
Yargıtay Üyesi 
Ask. Yarg. 2 n<îi Baş. 
Danıştay Üyesıi 
Danıştay Üyesd 
Ask. Yarg. Başkanı 

Üyeliklere : 

(30 
(28 
(27 
(26 
(25 
(23 

Yük. Hâk. Kurulu Üyesi (44 
Danıştay Üyesi (44 
Emekli Asık. Yarg. 4 ncü 
Daire Başkanı (44 

Oy) 
Oy) 
Oy) 
Oy) 
Oy) 
Oy) 

Oy) 
Oy) 

Oy) 




