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ÖNSÖZ

Parlamentolar, ülkelerin siyasi tarihlerinin oluştuğu demokratik merkezî 
kurumlardır. Şüphesiz her ülkenin siyasi tarihi ve parlamento geçmişi aynı zamanda, 
ülkelerin demokratikleşme süreçlerinin panoramik görünümleridir. Bu bakımdan, 
Türk parlamento tarihi, yaşanan tecrübelerle ayrı bir önem taşır.

1876’da Kanun-ı Esasi’nin kabulünden sonra (1877) kurulan iki meclisli 
(Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Âyân) Meclis-i Umumi, ilk anayasalı ve demokratik 
nitelikli parlamento hayatına geçiş denememizdir. Elbette bu olay, Türk parlamento 
tarihinin de başlangıcını teşkil eder. Türkiye, bu anayasanın kabulü ve kurulan 
meclisle parlamenter sistemle tanışmış ve ilk kez millet, siyasal iktidara ortak 
olmaya çalışmıştır.

Ancak bu ilk parlamento, modern siyasi rejimlerde karşılığını bulan tam bir 
yasama organı görevini yerine getirmemiştir. Yine de sürekli açılıp kapanmalar 
dolayısıyla kesintiye uğramasına rağmen, bir ‘parlamento geleneği’ oluşmasına az 
da olsa katkıda bulunmuştur.

Ülkemizde parlamento geleneği, bütün kurum ve kurallarıyla ancak, Büyük 
Millet Meclisinin açılmasıyla oluşmaya başlamıştır.

İstanbul’dan Meclis-i Mebusan üyelerinin de içinde bulunduğu, Ankara’da         
23 Nisan 1920’de kurulan Büyük Millet Meclisi ile Türk parlamento tarihi, önemli 
bir dönüşüm yaşamıştır. Kurtuluş Savaşı’nda oluşturulan ve Millî Mücadele’yi 
fiilen yöneterek ülkeye bağımsızlığını kazandıran bu parlamento, dünyadaki tek 
“Gazi Meclis” olmuştur. Cumhuriyetin ilanının ardından yaşanan siyasi gelişmeler 
ise parlamenter rejimimizi olgunlaştırmış, zengin ve çok değişik cepheleri olan 
parlamento hayatı, cumhuriyetimize ve demokrasimize yön vermeye devam etmiştir.

Meclisimiz, kurulduğu günden bugüne, üzerine düşen tarihî sorumluluğu 
yerine getirmenin gayreti içerisinde olmuş ve Meclisimizin önderliğinde ülkemiz 
ve demokrasimiz, geride bıraktığımız yıllarda büyük mesafeler almış ve önemli 
kazanımlar elde etmiştir.

Çok partili siyasi hayat, işleyen bir demokratik sistem, Meclis’te tecessüm eden 
millî irade bizim en büyük kazanımlarımızdır. Bunları korumak ve geliştirmek 
hepimizin ortak sorumluluğudur.

19. asır sonundaki parlamenter hayat denememiz ve dolayısıyla demokratikleşme 
sürecimiz nasıl kesintilere uğradıysa, 20. asırda da çeşitli şekillerde kesilmiştir. 
Parlamento tarihimiz, bütün bu kesintileri ve sorunları bünyesinde taşımaktadır. 
Parlamentomuz ve demokrasimiz, kesintilerle ve sorunlarla bugüne gelmiştir. Bu 
süreç önemli kayıplara sebep olmuş, ancak ibre demokrasiden hiç şaşmamış ve 
sekteye uğramalara rağmen demokrasi hep galip gelmiştir.
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135 yıllık parlamento ve aynı zamanda demokrasi tecrübemiz, zengin bir siyasi 
tarih birikimini içermektedir. Bu zenginliğin günümüze kazandırılması kadar, 
gelecek kuşaklara aktarılması da çok önemlidir. Bu anlayışla başlatılan parlamento 
tarihi yazım çalışmaları, TBMM’nin 18. döneminden bugüne kadar devam etmiş ve 
Meclisimiz “Türk Parlamento Tarihi” isimli eseri hazırlayarak demokrasi tarihimizin 
zenginliklerini gün ışığına çıkarmıştır.

Bu çalışmayı başlatan ve sürdüren önceki Meclis Başkanlarımızı şükranla 
anıyorum. Çalışmalarda yer alan bilim insanlarımıza, katkıda bulunan Meclis 
çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Yakın siyasi tarihimizi, parlamento geçmişimizi 
ve dolayısıyla millî siyaset hafızamızın önemli bir kısmını oluşturan bu eserin yararlı 
olmasını diliyorum.
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TEŞEKKÜR VE AÇIKLAMA

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Saygıdeğer Başkanları Sn. Bülent Arınç, Sn. 
Köksal Toptan, Sn. Mehmet Ali Şahin ve Sn. Cemil Çiçek’e; 

Başkanvekilleri ve Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanları Sn. Nevzat Pakdil 
ve Sn. Prof. Dr. Mehmet Sağlam’a; 

Genel Sekreterler Sn. Rauf Bozkurt, Sn. Ali Osman Koca,  Sn. Sadettin Kalkan 
ve Sn. Dr. İrfan Neziroğlu’na;  

Yasama Genel Sekreter Yardımcıları  Sn. H. Hasan Sönmez ve Sn. İbrahim Araç 
ile Bilgi ve Bilişim Hizmetleri Genel Sekreter Yardımcısı  Sn. Ercan Durdular’a; 

Personel ve Özlük İşleri, Kütüphane, Dokümantasyon ve Tercüme, Basın ve 
Halkla İlişkiler, Kültür Sanat ve Yayın Kurulu ve Basımevi görevlilerine, Sn. Sabit 
Demirtunç ve Sn. Cemil Tutal’a; 

Yoğun mesaileriyle yazım sürecinde görev ve sorumluluk üstlenen Türk 
Parlamento Tarihi Araştırma Grubu’nun üyeleri değerli meslektaşlarım: 

Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Prof. Dr. Zühtü Arslan, Prof. Dr. Mehmet Seyitdanlıoğlu, 
Prof. Dr. Erdal Onar, Prof. Dr. Menderes Çınar, Prof. Dr. H. Emre Bağce, Prof. Dr. 
Esat Arslan, Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Prof. Dr. Recep Boztemur, Prof. Dr. Burhanettin 
Duran, Doç. Dr. Celalettin Yavuz, Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, Doç. Dr. Ahmet 
Yıldız’a ayrı ayrı teşekkürlerimi ve iyi dileklerimi sunarım.

Yasama dönemlerine ait ciltlerin yazımı ve basımı “birinci cilt: yasama”; 
“ikinci cilt: denetim” ve “üçüncü cilt: biyografi” olmak üzere üç ana başlık altında 
gerçekleştirilmiştir. Bazı dönemlerde yasama ve denetim ciltleri birden fazladır; 
fakat pek çok dönem üç ciltte tamamlanmıştır ve her cildin sonuna dizin eklenmiştir.

Türk Parlamento Tarihi adlı bu büyük projenin bütün aşamaları, uzun süren, 
yoğun emek ve zorlu çabanın ürünüdür; yazarlar ve yetkililer bu süreçte katkılarını 
birleştirmiş ve eşgüdüm içinde bir ortaklıkla yasama dönemlerine ait ciltlerin yazımı 
ve basımı tamamlanmıştır.

Kullanıcılar için yararlı olması dileğiyle.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu

Koordinatörü ve Editörü
Prof. Dr. Hikmet Özdemir
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SUNUŞ:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 14 ncü, Millet Meclisi’nin 3 ncü dönemi 
olan 1969-1973 yasama yılları, sadece çok önemli değişimleri barındıran bir dönem 
değildi, aynı zamanda Türk siyasal hayatının sonraki yıllarını da belirleyen gelişmeleri 
de içeriyordu. 12 Ekim 1969 genel seçimleri sonunda Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 
hükümeti kurma görevini, % 46,6 oyla ve 256 milletvekiliyle Meclis’te temsil edilen 
Adalet Partisinin lideri Isparta milletvekili Süleyman Demirel’e verdi. Süleyman 
Demirel 7 Kasım 1969 tarihinde hükümet programını Meclis’e sundu ve 12 Kasım 
1969’da güvenoyu aldı. Ancak Demirel hükümeti, 14 Şubat 1970 tarihinde A.P.’li 41 
milletvekilinin bütçe aleyhine oy vermesi ve sonuçta bütçenin reddedilmesi üzerine 
istifa etti. 6 Mart 1970 tarihinde bu dönemin İkinci Demirel Hükümeti kuruldu.

Adalet Partisi’nden ayrılan ve aralarında Saadettin Bilgiç, Faruk Sükan, Mehmet 
Turgut, Yüksel Menderes, Mutlu Menderes, Talat Asal, Nilüfer Gürsoy, Bahri 
Dağdaş, Hasan Değer, Kubilay İmer gibi isimlerin bulunduğu 41 milletvekili, Ferruh 
Bozbeyli başkanlığında, 1970 yılında Demokratik Parti’yi kurdular. 

Millî Güvenlik Kurulu üyeleri, Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Celâl Eyicioğlu, 
Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur tarafından imzalanan ve Millet Meclisi 
Başkanlığına hitaben yazılan muhtıra, 12 Mart 1971 tarihinde Meclis Başkanvekili 
Fikret Turhangil başkanlığında toplanan 70 nci birleşimde okundu. Genelkurmay 
Başkanı kuvvet komutanlarının, Parlâmento ve hükümetin tutumunu eleştiren, 
demokratik düzen içinde Anayasanın kapsadığı tedbirlerin süratle alınmasını 
öngören, bu yapılmadığı takdirde Türk Silahlı Kuvvetlerinin idareyi doğrudan 
doğruya ele almaya kararlı olduğunu belirten 12 Mart Muhtırası üzerine Demirel 
istifa etti. Dönemin İkinci Demirel Hükümeti’nin görevi böylece sona erdi. 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, hükümeti kurma görevini partisi CHP’den istifa 
eden Kocaeli bağımsız milletvekili Nihat Erim’e verdi. Nihat Erim büyük çoğunluğu 
T.B.M.M. dışından teknokratlarla partilerüstü bir hükümet kurarak 26 Mart 1971 
tarihinde göreve başladı. 2 Nisan 1971 tarihinde okunan Hükümet Programında, 
Hükümetin İkinci Beş Yıllık Planda ve 1971 bütçesinde yapılacak zorunlu 
değişiklikler dışında ele alınan işleri yürüteceğini, bu faaliyette hükümetin reformcu 
ve dinamik bir yapıda olacağını ifade eden Nihat Erim hükümete yol gösterecek 
ilkeleri, Atatürk ilkelerinin ve devrimlerinin tüm olarak uygulanması, idari ve 
ekonomik yapının modernleştirilmesi, sosyal adaletin gerçekleştirilmesi konusunda 
kararlı adımlar atılması, ülkedeki huzursuzluk ve asayişsizliğin hızla giderilmesi 
olarak açıkladı. Erim, ilk olarak toprak ve tarım reformu, milli eğitim reformu, 
malî reformlar, hukuk ve adalet reformu, devlet idaresinin yeniden düzenlenmesi 
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ve enerji ve tabii kaynaklarla ilgili reformu ele alacaklarını belirtti. Erim’e göre 
reformların temel hedefleri, ekonomik ve siyasal bağımsızlık içinde kalkınma 
olanaklarının hızla hazırlanması, laiklik ilkesinin tam olarak uygulanması, öğretim 
birliğinin sağlanması, devlet kesiminin etkin bir şekilde çalışır hale getirilmesi, özel 
kesimin toplum yararına uygun bir çalışma düzeni, güvenlik ve kararlılık içinde 
kalkınmaya katkıda bulunması, gelir dağılımını düzeltecek vergi, bütçe, kredi ve 
başka tedbirlerin alınması, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirlerin 
alınması, eğitimde fırsat eşitliğinin gerçekleştirilmesi, sağlık sosyal yardım ve 
başkaca kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bunlardan yararlanmada eşitlik 
sağlanması, gençliğin temel sorunlarının ele alınması olacaktı. Ancak Birinci Erim 
Hükümeti, bu reformların birçoğunu gerçekleştiremeden, 3 Aralık 1971’de kabinede 
yer alan 11 bakanın istifası nedeniyle sona erdi.

Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından 10 Ekim 
1971’de milletvekilliğinden istifa eden ve 14 Ekim 1971’de kontenjan senatörlüğüne 
atanan Nihat Erim’e yeniden verildi. Erim, partilerüstü yeni bir hükümet kurdu ve 
22 Aralık 1971 tarihinde güvenoyu aldı. Ancak Nihat Erim 17 Nisan 1972’de sağlık 
nedeniyle istifa etti. İstifa üzerine hükümeti kurma görevi Suat Hayri Ürgüplü’ye 
verildi, ancak Ürgüplü’nün hazırladığı hükümet listesi Cumhurbaşkanı Sunay 
tarafından 12 Mart Muhtırasına uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi. 

Bu dönemde CHP’de de önemli gelişmeler gerçekleşti. 12 Mart döneminde, 
muhtıranın Ortanın Soluna karşı verildiğini söyleyen ve hükümete katılma 
konusunda Genel Başkan İsmet İnönü ile aralarında ihtilaf çıktığını öne süren CHP 
Genel Sekreteri Bülent Ecevit, 14 Mayıs 1972 tarihinde yapılan kurultayda İsmet 
İnönü yerine CHP Genel Başkanlığına seçildi.  

Erim’den sonra hükümet Cumhuriyet Senatosu Van üyesi Ferit Melen tarafından 
kuruldu. Melen, AP,  CHP ve MGP’den oluşan bir koalisyon hükümeti kurdu. 
Aslında MGP, Ferit Melen’in 1967’de, Turhan Feyzioğlu ve Orhan Öztrak ile birlikte 
kurucuları arasında yer aldığı Güven Partisiydi. GP, 17 Ocak 1971 tarihinde ismini 
değiştirerek Millî Güven Partisi adını aldı. Üç partinin desteklemesine rağmen Melen 
hükümetinin görev süresi de kısa oldu. 

4 Kasım 1972 tarihinde CHP Parti Meclisi, Melen hükümetinde bulunan altı 
bakanın çekilmesine ve hükümete verilen desteğin sona ermesine karar verdi. Bu 
karar üzerine İnönü partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. İsmet 
İnönü 25 Aralık 1973 tarihinde vefatına kadar TBMM’de tabiî senatör olarak hizmet 
etti. Bülent Ecevit’in ara rejim iktidarlarını desteklememe kararı, partiden başka 
ayrılmalara da neden oldu. CHP eski genel sekreteri Kemal Satır ve arkadaşları 
CHP’den ayrılarak Cumhuriyetçi Parti’yi kurdular. Bu milletvekilleri, Millet 
Meclisi’nin 3 ncü döneminin son yasama yılında CP adı altında hizmet ettiler. CP ve 
MGP 1973 yılında birleşerek Cumhuriyetçi Güven Partisi adını aldı.
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6 Nisan 1973’de Fahri Korutürk’ün Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 
Başbakan Melen 7 Nisan 1973’de istifa etti. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Naim Talû’yu hükümeti kurmakla 
görevlendirdi. Talû, AP, CGP ve bağımsız milletvekilleriyle bir koalisyon protokolü 
imzalayarak 15 Nisan 1973 tarihinde hükümeti kurdu ve 26 Nisan 1973 tarihinde 
güvenoyu aldı.

Ekim 1973 genel seçimleri sonunda hükümeti kurma çalışmaları başladı. 
Bu seçimlerde % 33,3 oy alarak 185 milletvekiliyle birinci parti olarak Meclis’te 
yer alan CHP ile AP arasında uzlaşma olmadı ve hükümet kurulamadı. Hükümet 
kurulamadığı için görevine devam eden Talû’ya hükümeti kurma görevi yeniden 
verildi. Talu, CHP, AP ve CGP’yi bir araya getirmeye çalıştı. AP kabul etmeyince 
Talû 10 Ocak 1974’de istifa etti. Yeni hükümet, CHP ve MSP koalisyonu olarak 
kuruldu ve Ocak 1973 ile Eylül 1974 arasında görev yaptı.

1969-1973 döneminde Millet Meclisi, yukarıda özetlenen siyasal koşullar 
altında, bir yandan gayret ve fedakârlık, diğer yandan iç çekişmeler, partiler arasında 
derin görüş ayrılıkları ve şiddetli mücadeleler içinde görev yaptı. Kıbrıs bunalımı 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’a müdahalesini hazırlayan olaylar, Türkiye-
Avrupa Ekonomik Topluluğu ilişkileri ve hazırlık döneminden geçiş dönemine 
geçme tartışmaları, Türkiye-ABD ilişkileri ve haşhaş sorunu, Türk-Yunan ilişkileri, 
Orta Doğu sorunları, CENTO ve RCD ile ilişkiler, Türkiye-NATO tartışmaları gibi 
dış politika konuları ile 12 Mart Muhtırasının yarattığı ara rejimin sona ermesi, 
laiklik tartışmaları, toplumsal ve iktisadî bunalımlar ve bunun yarattığı toplumsal 
muhalefet, devlet idaresinin iyileştirilmesi, personel kanunu, vergi tartışmaları, 
kalkınma ve sanayileşme sorunları, toprak reformu, tarım, orman ve hayvancılık 
üretiminin ve su ürünlerinin artırılması için alınması gereken önlemler, eğitim 
sisteminde reform, gelir dağılımının sosyal adalete uygun hale getirilmesi gibi iç 
politika konuları dönemin en önemli tartışma konuları arasındaydı. 

Bu dönem Millet Meclisi’nin çıkardığı yasaların sayısı 598’dir. 1961 Anayasası’nı 
değiştiren 1188, 1254, 1255, 1421, 1488, 1699 sayılı kanunlar bu dönemde yer aldı. 
Bunların içinde en kapsamlı olan ve 1961 Anayasası’nın özgürlüklere yönelik yapısını 
sınırlandıran 1488 sayılı kanunun 1982 Anayasası’nın alt yapısını hazırladığının 
söylenmesi yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. Millet Meclisi, Anayasa 
değişiklikleri yanında, 1961 Anayasası’nın, Beş Yıllık Kalkınma Planlarının ve 12 
Mart Muhtırasının öngördüğü önemli reform kanunlarını da gerçekleştirdi. Birkaç 
örnek vermek gerekirse, Millî Eğitim Temel Kanunu, Üniversite Personel Yasası, 
Üniversiteler Kanunu, Danıştay, Yargıtay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi, Noterlik kanunları, Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkileri, Harp 
Okulları, Harp Akademileri, MSB Teşkilat kanunları, Nüfus Yazımı, Nüfus Sayımı, 
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Genel Kadro, Dernekler kanunları, Gümrük kanunu, Toprak ve Tarım Reformu 
Öntedbirler Yasası, Toprak ve Tarım Reformu, Madencilik Reformu, Petrol Reformu 
Kanunları bu Meclis’in yaptığı yasama faaliyeti içindedir. Birçok bakanlığın teşkilat 
kanunu da bu dönemde tamamlanmıştır.

Bununla birlikte, 1960’lı yılların sonunda ortaya çıkan ve 1970’li yılların 
başlarında hızlanan gençlik olaylarının, toplumsal, siyasal ve iktisadî bunalımlar 
doğurmasına karşılık, Millet Meclisi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ilişkin 
doğrudan bir yasama faaliyetinde bulunulmamıştır. Meclis, gençlik sorunlarının 
nedenlerini toplumsal ve iktisadî gelişmelerde aramak ve bu alanda yasa faaliyeti 
yapmak yerine, toplumsal huzursuzlukları asayişe yönelik tedbirlerle önleme 
tercihini yapmış görünmektedir. Ayrıca, I. Erim Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun 
bir bakanlığı olarak oluşturulan ve Cumhuriyet Senatosu üyesi İsmail Hamit Özer 
Derbil’in bakanlığı altında 26 Mart 1971-11 Aralık 1971 tarihleri arasında görev 
yapan Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ile TBMM dışından Talat Halman’ın 
bakanlığı altında 14 Temmuz 1971-11 Aralık 1971 tarihleri arasında görev yapan 
Kültür Bakanlığı çalışmaları hakkında yasama faaliyeti bulunmamaktadır. 

Millet Meclisi’nin 1969-1973 döneminde gerçekleştirdiği yasama faaliyeti, 
bu ciltlerde ilgili bakanlıklar altında tarih ve numara sırasıyla gösterilmektedir. 
Bütün kanunlaştırma faaliyetleri Millet Meclisi 3 ncü dönem Tutanak Dergisi’nin 
ciltlerinde yer alan birleşimlere atıf yapmaktadır. Millet Meclisi’nin dört yıllık 
yoğun çalışması sonucunda yaptığı kanun yapma faaliyetinin iki ciltte bütünüyle ele 
alınması mümkün olmadığından bu ciltlerde yer alan yasalar hakkındaki bilgilerin 
birer rehber niteliğinde okunması ve gerektiğinde Tutanak Dergisi ile Kanunlar 
Dergisi ciltlerinde araştırma yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada T.B.M.M.’nin 
ağ sayfalarında bulunan tutanaklar da kullanılmıştır. Ağ sayfalarında sistematik 
araştırma yapılması ve istenen bilgilere daha kolay ulaşılması mümkündür. Hatta 
ağ sayfalarında bulunan tutanaklar sınıflandırılmamış olsaydı bu çalışmanın bu 
süreçte tamamlanmasının daha uzun zaman alacağını da belirtmem gerekmektedir. 
Ancak çok olmasa da ağ sayfalarında yer alan bazı bilgilerin eksik, bazı atıfların 
hatalı bulunması nedeniyle araştırmacıların yine de özgün, birinci el belgeler olan 
tutanaklardan yararlanmaları, en azından özgün belgelerle karşılaştırmalı bir çalışma 
içine girmeleri çalışmanın sağlığı açısından önerilmektedir.  

1969-1973 döneminin milletvekillerinin biyografilerini kapsayan araştırmamı 
2007 yılında tamamladım. 2011-2015 yılları arasında ise Millet Meclisi’nin 
yasama, denetleme ve bütçe faaliyeti hakkında tutanaklar yanında dönemin gazete 
ve dergileri ile ikinci el kaynakları inceleme fırsatım oldu. Bu süreçte, TBMM’de 
kurulmuş bulunan Türk Parlamento Çalışma Grubunun ve bu çalışmayı koordine 
eden Prof. Dr. Hikmet Özdemir’in önemli yardımlarından yararlandım, kendisine ve 
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çalışma grubu çalışanlarına şükranlarımı sunarım. Yine de çalışmanın hatalarından 
ben sorumluyum.

Yukarıda belirttiğim gibi, bir tarih öğrencisi için dört yıllık bir dönem oldukça 
uzun bir süre ve bu çalışmanın daha da iyi olabilmesi için bir on yıl daha çalışmak 
gerektiğini düşünüyorum. 1969-1973 dönemi Türk Parlamento Tarihini çalıştığım 
sürede büyük desteğini, ilgisini ve yardımını esirgemeyen Muteber Boztemur ile ilk 
gençlik yıllarını babasıyla geçirmek yerine sabırla ve olgunlukla çalışmasını izleyen, 
yetiştiği yıllarda da destekleyen Deniz Orhun Boztemur’a içten teşekkürlerimi 
sunarım. Onların desteği olmasaydı bu beş ciltlik çalışma hiç gerçekleşemezdi.

      
  Recep Boztemur

  16 Kasım 2015
   ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü
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1970 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ
1970 Bütçe Kanunu Tasarısı Hakkında Genel Görüşme
1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısı, 17 Nisan 1970 günü toplanan 71 nci birleşimde 

Bütçe Karma Komisyonuna havale edildi.1 Bütçe Kanunu tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu raporu, 18 Mayıs 1970 tarihinde 
toplanan 82 nci birleşimde Meclis Başkanlığı’na sunuldu ve gündeme alınmasına 
karar verildi.2

1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısı, Millet Meclisi’nin, Başkan Ferruh Bozbeyli 
başkanlığında 20 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 83 ncü birleşiminin ikinci 
oturumunda görüşülmeye başlandı.3 Başkan Ferruh Bozbeyli, takdim konuşması için 
hükümet adına Maliye Bakanı Mesut Erez’e söz verdi.

Maliye Bakanı Mesut Erez (Kütahya), Anayasanın 94 ncü maddesinde yazılı 
süre içinde T. B. M. Meclisine sunulmuş bulunan 1970 malî yılına ait Genel Bütçe 
Kanunu tasarısının müzakeresi sırasında 11 Şubat 1970 tarihinde yapılan oylamada 
maddelere geçilememesi üzerine, bir yandan Devlet hizmetlerinin devamlılığının 
sağlanması ve yatırım programlarının aksamadan yürütülmesi için hükümete 3 ay 
süre ile devlet gelirlerinin toplanması ve harcamaların yapılması hususunda yetki 
veren ka nunun sevk edildiğini, diğer yandan 1970 malî yılı Bütçe tasarılarının 
yeniden hazırlanması çalışmalarına başlanıldığını ve Meclise sunulmuş olan 
tasarıların Komisyon ve Cumhuriyet Senatosunun detaylı incelemelerinden sonra 
huzura gelmiş olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. 

Dünya ekonomisinin genel gidişatı hakkında bilgi veren Bakan Erez, 1968 ve 
1969 yıllarının sanayileşmiş dünya ülkeleri için genellikle yüksek bir toplu durum 
dönemi olduğunu, bu iki yıllık dönemde İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtına 
dâhil başlıca memleketlerin gayrisâfi iç hâsıla artışı ortalamasının % 5,3 oranına 
ulaştığını, dünya ticaretinin de değer itibariyle ortalama % 12,5 oranında bir artış 
sağladığını vurguladı. Federal Almanya ve Japonya’nın iki yıl içinde en yüksek 
gelişme hızını gösteren ülkeler olduğunu belirten Erez, sanayi ülkelerinde 1969 yılının 
ortalarından itibaren nispî bir daralma eğilimi yer aldığını, bunda ekonomideki aşırı 
hızlanmadan ileri gelen dengesizlikleri gidermek amacı ile alınmış olan tedbirlerin 
rol oynadığını, Doğu Avrupa ülkelerinde ise tarımsal üretimdeki düşüklük ile sınai 
bünyede yeniden düzenleme çabalarından doğan problemlerin etkili olduğunu 
söyledi. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970 yılının ilk aylarında daralmanın 
baş gösterdiğini ve gayrisâfi iç hâsılada yaklaşık olarak nispî % 2 oranında bir 
gerilemeye sebep olduğunu, bunun da işsizliği etkileyerek işsizlik oranının bir yıl 

1  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), 
s. 310.
2  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), 
s. 779.
3  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 83 (20 Mayıs 1970), 
s. 3.



4

içinde % 3,5 ten % 4,8’e yükseldiğini vurgulayan Erez, milletlerarası menkul kıymet 
borsalarındaki gerilemelerin ve enflâsyonist bir ortamın baskılarıyla oluşan bu 
şiddetli dalgalanmanın, federa1 mali otoritelerin müdahalesini gerektirdiğini belirtti. 
Erez, Doğu Avrupa ülkelerinde de 1969 yılı gayrisâfi maddî hâsılanın plânlarında 
tespit edilenden geride kaldığını da söyledi. 

Batı memleketlerinin iktisadi faaliyetindeki genişlemenin son iki yılda ücret-
fiyat dengesini bozarak enflâsyonist eğimlerin şiddetinin artmasına yol açtığını 
söyleyen Erez, bu eğilimlerin, nakdî gelir artışlarının prodüktiviteden yüksek bir 
orana yükseldiği Amerika Birleşik Devletlerinde bâriz olduğunu, bu ülkede son iki 
yıl içinde gayrisâfi millî hâsılaya göre hesaplanan fiyat artışlarının % 5 civarında 
gerçekleştiğini, sonuç olarak bu ülkede kısıtlayıcı monater tedbirlere ve buna muvazi 
bir bütçe politikasına başvurulduğunu ifade etti. Bu sınırlayıcı para politikasının 
etkilerinin, kısa bir süre içinde bütün sanayi memleketlerine yayıldığını ve faiz 
hadlerinde zincirleme aşırı artışların meydana geldiğini söyleyen Bakan Erez, 1970 
yılının ilk aylarında faiz hadlerinde, daha çok Anglosakson ülkelerinde nispî bir 
gerilemenin belirdiğini ve frank ve mark değerinde yapılan ayarlamalara ve başta 
altın olmak üzere sığınılan değerlere (veleure refuges) talebi geniş ölçüde artırdığını 
belirtti. Sanayi ülkelerindeki ekonomik genişleme sebebiyle ana maddelere olan 
talebin de son iki yıl içinde büyük bir artış kaydedildiğini ve 1969 yılı içinde ana 
maddelerin ihracat fiyatlarında hissedilir yükselmeler olduğunu vurgulayan Maliye 
Bakanı, bu olumsuz siyasi konjonktüre rağmen Ortadoğu Arap memleketleri 
ekonomilerinde iki yıldan beri bir toparlanma ve gelişmenin yer aldığını, bu ülkelerin 
özellikle altyapı temel projelerini geliştirdiklerini ve sınai üretimlerini artırmak için 
büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. 

Avrupa’daki bütünleşme hareketleri konusunda Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ülkelerinin son yıllarda vardıkları anlaşmalarla ortak tarım politikasının askıda 
bulunan bâzı temel sorunlarını çözümlediklerini, bu alandaki anlaşmaların, yakın 
bir gelecekte başlaması gereken topluluğun genişletilmesi müzakerelerine zemin 
hazırladığını ve topluluk konseyinin, Roma Antlaşmasında Avru pa Parlâmentosunun 
yetkilerinin genişletilmesini öngören bâzı tadiller de getirdiğini belirten Erez, Doğu 
Avrupa ülkelerinin üyesi bulunduğu Karşılıklı Yardımlaşma Konseyi (COKSOON) 
konusunda da, bu topluluğa üye ülkelerin son iki yıl içinde millî plânlarının 
koordinasyonuna ve bölge içi monater sorunların çözümlenmesine çalıştıklarını 
ifade etti. Dünya ekonomisinin istikrarlı bir gelişme göstermediği bu ortamdan Türk 
ekonomi sinin de etkilendiğini söyleyen Erez, bu çizgi üzerinde ülke için en yararlı 
tedbirlerle yönetilmesindeki hayatî gerekliliği vurguladı.

1969 yılının özellikle ikinci yarısında Türk ekonomisinin içinde bulunduğu 
konjonktür şartlarının, 1970 yılı Başlarında da etkisini devam ettirdiğini söyleyen 
Bakan Erez, millî gelir tahminlerine ve gerçekleşen arz-talep dengesine kısaca temas 
etti. 1969 yılında cari fiyatlarla toplam gayrisâfi millî hâsılanın 128 milyar 785,5 
milyon lira tahmin edildiğini, bu gelirden kişi başına ortalama 3 711 lira düştüğünü 
söyleyen Bakan Erez, 1961 fiyatları ile gayrisafi millî hâsılanın 89 milyon 547,7 
milyon lira olduğunu, Türk ekonomisinin 1969 yılında sabit fiyatlarla % 6,4 oranında 
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bir gelişme kaydettiğini, gelişme hızının plân hedefine yaklaşmakla beraber tam 
olarak erişemeyişinin başlıca sebebinin, tarım sektöründeki üretim yetersizliğinin 
dolaysız ve dolaylı şekilde toplam hâsılayı azaltıcı yönde etkilemesi olduğunu 
ifade etti. 1969 yılının tarım sektöründeki gelişme hızının önceki yıllara göre plan 
hedefinden aşağıda olduğunu, bu na rağmen gayrisâfi millî hâsılada sabit fiyatlarla 
% 6,4 oranında gelişme sağlanabilmesinin, 1969’da ekonominin genel şartları ve 
sosyoekonomik ortamı açısından bir başarı olduğunu vurguladı. Sanayi sektöründe 
üretimin 1969 yılında gelişmesine devam ettiğini söyleyen Erez, çimentoda % 22.6, 
ham demirde % 4.2, çelik blokda % 5.4, şişe ve cam eşyada % 60.6, iç ve dış lâstikte 
% 28 ve % 17.5, taş kömüründe % 31, demirde % 32.5, kromda %14.7, ham petrolde 
% 16.4, borasitte % 6.7, kükürtte % 4.2 ve elektrik enerjisinde % 13.7 oranında 
üretim artışı sağlandığını vurguladı. Tarım sektöründe, olumsuz iklim şartları 
nedeniyle buğday açığının buğday ithali suretiyle karşılandığını belirten Erez, 
inşaat yatırımlarında gelişme olduğunu, belediyelerce verilen inşaat ruhsatlarının 
yüz ölçümünün bir yıl içinde % 19.4 artış kaydettiğini ve ge nel ve katma bütçeli 
idarelerin yatırım harcamalarının % 12.2 ora nında gelişme gösterdiğini ifade etti. 

1969 yılında finansman hacminin ve dağılımının gerekli seviye ve biçimde 
seyretmesini sağlayacak bir politika izlendiğini ve para arzında % 16, emisyon 
hacminde % 1.6, Merkez Bankası kredilerinde % 27, banka kredilerinde % 20.6, 
toplam mevduatta % 17.8 oranında artış olduğunu söyleyen Erez, 1970‘in ilk dört 
ayında banka kredilerinin % 3.4, toplam mevduatın % 5.5 oranında arttığını, Merkez 
Bankası kredilerinde artışı 2 milyar 698 milyon lira ile % 25.8 gerçekleştiğini belirtti. 
Emisyon hacminin, 1970 yılının 4 aylık döneminde mevsime uygun bir gelişme 
olarak 722 milyon lira daraldığını ifade eden Bakan Erez, Nisan ayı sonuna kadar 
bir yıl zarfında tedavüle yeniden 882 mil yon lira tutarında banknot çıkarıldığını 
açıkladı. 

İç ve dış ticaret hacminin % 6.2 oranında arttığını ve dış ticaret açığının bir 
miktar azaldığını söyleyen Erez, OECD ülkelerinden yapılan ithalatta artışta en 
önemli artışın ABD’den yapılan ithalatta gerçekleştiğini, Ortak Pazar ülkeleriyle % 
30.9 lük oranla artış olduğunu belirtti.

Fiyatların, 1970 yılının ilk üç ayında, 1964 ve 1968 yılları arasındaki mevsimlik 
hareketlere paralel gelişme gösterdiğini ve toptan eşya fiyatları endeksinin Ocak 
ayında 2.9, Şubat ayında 1.7 puan yükseldiğini, Mart ayında ise 1.2 puan düştüğünü 
açıklayan Bakan, Türk parasının efektif değerinde, 1970 yılının ilk üç ayında 
Frankfurt borsasında Mark’ın değerinin çok az artırılması sonucu, küçük bir düşüş 
kaydedildiğini ifade etti. 

1970 malî yılı bütçe tasarılarının ihtiva ettiği ödeneklerden köy işlerine, sağlık ve 
eğitim hizmetlerine ve diğer sosyal nitelikteki faaliyetlere taallûk edenleri zikreden 
Erez, sosyal refah ve güvenliğe yönelen ödeneklerin yıldan yıla arttığını, köye 
dönük hizmetler için ayrılan ödeneğin 1 milyar 205 milyon lira ya, eğitim sektörü 
için ayrılan ödeneğin 4 milyar 285 milyon liraya, sağlık hizmetleri için ayrılan 
ödeneğin 1 milyar 105 milyon liraya, umumi hayata müessir âfetler ve gecekondu 
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fonu için ay rılan ödeneğin 162 milyon liraya ulaştığını söyledi. Ziraat Bankası 
tarafından çiftçiye açılacak tarım kredisinin 10 milyar lira, Halk Bankası tarafından 
küçük sanat ve ticaret erbabına açılacak meslek kredisinin 1 milyar 630 milyon lira, 
Emlâk Kredi Bankasının açacağı mesken kredisinin 2 milyar 217 milyon lira olarak 
programlandığını söyleyen Erez, küçük çiftçi borçlarının ertelenmesine dair kanun 
tasarısı ile 1 milyon 332 bin çiftçiye ait toplam 1 milyar 348 milyon liralık borcun 
tecilinin öngörüldüğünü ifade etti. 

1969 malî yılı genel bütçe uygulaması hakkında bilgi veren Bakan, 1970 malî 
yılı genel ve katma bütçeler kanun tasarılarının cari harcamalar için 13 milyar 654 
milyon 883 bin 954 lira, yatırım harcamaları için 2 milyar 709 milyon 415 bin 45 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 12 milyar 495 milyon 966 bin 062 
lira olmak üzere toplam olarak 28milyar 860 milyon 265 bin 467 lira ödenek teklif 
edildiğini; katma bütçeli idareler için 1 milyar 342 milyon 248 bin 414 lirası cari, 4 
milyar 281 milyon 101 bin 399 lirası yatırım, 950 milyon 686 bin 513 lirası sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları olmak üzere top lam olarak 6 milyar 574 milyon 036 
bin 326 lira ödenek teklif edildiğini; bütçelerin konsolide ödenek rakamlarının 
29milyar 893 milyon 238 bin 612 lira olarak teklif edildiğini, nu miktarın 14 
milyar 997 milyon 132 bin 368 lirasının cari, 6 milyar 990 milyon 516 bin 584 
lirasının yatırım ve 7 milyar 905 milyon 589 bin 594 lirasının sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları ile ilgili ödeneklere ait bulunduğunu açıkladı. 1970 malî yılı 
konsolide devlet bütçesi için teklif edilen ödenek miktarlarının, 1969 malî yılı 
inisyal konsolide bütçe ödeneklerine nazaran arz ettiği mutlak ve nispî artışların cari 
harcamalarda  % 20,87, yatırım harcamalarında  % 0,7, sermaye teşkili ve transfer 
harcamalar arıda % 7,94 oranında ve toplam olarak 3 milyar 223 milyon 524 bin 
229 lira tutarında ve % 12,08 oranında gerçekleştiğini belirten Erez, 1970 bütçesi 
gelir tahminlerini de açıkladı. Genel bütçe gelirlerinin 24 milyar 60 milyon lira vergi 
gelirleri, 1milyar 939 milyon 265 bin 467 lira vergi dışı normal gelirler, 2 milyar 
261 milyon lira özel gelirler olmak üzere toplam 28 milyar 260 milyon 265 bin 467 
lira ve katma bütçelerin öz gelirleri toplamının 1 milyar 32 milyon 973 bin 345 lira 
tahmin olunduğunu söyleyen Bakan Erez, 1970 yılı konsolide devlet bütçesi gelir 
tahminlerinin, 1969 yılı gelir tahminlerine nazaran 3 milyar 823 milyon 135 bin 807 
lira tutarında ve % 15 oranında bir artış gösterdiğini vurguladı. 4

Maliye Bakanı Mesut Erez’in (Kütahya) konuşmasını tamamlamasının ardından 
Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli, bütçe kanununun tümü üzerinde gruplar adına 
görüşmelere geçti ve ilk sözü C.H.P. grubu adına Kemal Satır’a (Adana) verdi. 
Kemal Satır, Şubat ayındaki bütçe müzakerelerinde Meclis‘in, hükümet üyelerinin 
büyük bir çoğunluk ile katılmadığı bir oturumda devlet bütçesini görüştüğünü, bir 
güvenoyu sorunu baş göstermiş olsa bile, hükümetin parti içi bir meseleyi devlet 
bütçesinden daha önemli görmesinin devlet teamülleriyle bağdaşmadığını, icra 

4  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 83 (20 Mayıs 1970), 
s. 3-10.



7

organının, yasama organına olan saygısının, vatandaşın devlete güveninde önemli 
bir unsur olduğunu, Parlâmento itibarına zarar verecek davranışlardan kaçınmanın, 
hükü metin önde gelen görevi olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı. 

Şubat ayında Meclisin reddettiği İkinci Demirel Hükümeti bütçesi üzerinde 
görüşlerini açıklarken 1969 yılında meydana gelen ekonomik gelişmeleri ve 1970 
yılı bütçesinin rakamlarını eleştirdiklerini ve ekonomik, sosyal ve siyasal sorunları 
ayrıntılı bir şekilde sunduklarını belirten Satır, az gelişmişliğin temelinde ekonomi 
ve toplumla ilgili yapısal nedenlerin bulunduğunu, bu yapısal nedenler ortadan 
kaldırılmadıkça ekonomideki üretim ilişkileri gelişmeyi kolaylaştırıcı bir yapıya 
kavuşturulmadıkça kalkınmayı sağlamanın mümkün olmadığını vurguladı. 

İktidarın, ulaşılan gelişme düzeyini yüksek gösterme yönündeki bütün haksız 
çabalarına rağmen, son beş yılda plânda öngörülen % 7 kalkınma hızı hedefinin önemli 
ölçüde gerisinde kalındığını, millî gelir rakamlarının ise gerçeklere uymayacak bir 
biçimde şişirildiğini söyleyen Satır, Bakan Erez’in genel hızı verirken kalemlerini 
anlattığı sektörlerin hızını açıklamadığını, yeni tahminlere göre millî gelir artış 
hızının % 6,4 olarak belirlendiğini, ancak bunun yine de mübalâğalı olduğunu ve 
gerçekleri yansıtmadığını ifade etti. Fiyat istikrarı alanındaki gelişmelerin de endişe 
ile izlenecek bir nitelik gösterdiğini ve fiyat artışlarının belli bir oranı geçtiği zaman 
ortaya gelir dağılımı, sosyal adalet ve ekonomik gelişme yönlerinden olumsuz 
etkilerin çıkacağını söyleyen Satır, Başbakan‘ın % 5 e kadar olan fiyat artışlarının 
normal karşılanması gerektiğini söylemesine karşılık A.P. iktidarının 5 nci yılında, 
yıllık ortalama fiyat artışının % 5 in üzerinde, son yılda ise toptan eşya fiyatlarının 
% 7 kadar arttığını, bunun da iktidarın ekonomideki fiyat istikrarını sağlama 
yeteneğinden yoksun bulunduğunu gösterdiğini belirtti. 

Bütçenin 29 milyar 890 milyon lira gibi yüksek bir harcama düzeyini öngördüğünü,  
bu harcamaların 600 milyon lirasının iç istikrazla, geriye kalan 29 milyar 290 milyon 
lirasının normal vergi ve vergi dışı devlet gelirleriyle karşılanacağı beyan edildiğini 
söyleyen Satır, bununla birlikte reel gelirlerdeki yetersiz artışların vergi gelirlerinde 
çok yavaş gelişmeye yol açtığını, vergi gelirlerinin gayrisâfi millî hâsılaya oranının, 
son üç yıldan beri artmak bir yana, devamlı olarak gerilediğini, en iyimser ölçülerle 
1970’te reel gelir artışının % 10 kadar olacağı kabul edilse bile bunun 2,5 milyar 
liralık bir gelir artışına tekabül edeceğini ve 3,5 milyar liralık bir gelir açığının ortaya 
çıkacağını vurguladı. Mali yılın üç ayı geçtiği ve geriye sadece 9 ay kaldığı için 
iktidarın bunu karşılayacak gücü olmadığını, Personel Kanunu tasarısını da gelir elde 
etmek amacıyla çıkarmak zorunda kalacağını söyledi. Gelirlerdeki bu açık nedeniyle 
yatırımların da plan hedefinden büyük ölçüde düşük bir düzeyde programlandığını, 
bunun da plândaki gelişme hızını ve diğer hedefleri etkileyeceğini söyleyen Satır, 
1970 yılı bütçesinin bozulan istikrarı sağlamak bahanesiyle ekonomik gelişmeden 
fedakârlığı gerektiren bir nitelik taşıdığını belirtti. 

Dış ekonomik ilişkilerin hiç parlak olmadığını, yurt dışında çalışan işçi 
vatandaşların gönderdiği dövizlerin önemli ölçüde artmış olmasına rağmen, ödemeler 
dengesi açığının 1969’da 215 mil yon dolar olduğunu, ihracatta meydana gelen 
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mütevazı artışların, ithalâttaki artışlar tarafından kolaylıkla yutulduğunu ifade eden 
Satır, iktidarın uygulamış olduğu hatalı politikaların sonucu, uluslararası ölçülere 
göre, yüksek maliyetlerle çalışan ve yüksek kârlar sağlamaya alışık sanayiinin, 
bütün destekleyici tedbirlere rağmen dış ülkelere yeterince ihracat yapamadığını 
söyledi. 1970 için programlanan dış ticaret açığının 280 milyon doları bulduğunu, 
döviz kıtlıklarının ve ihracat dar boğazının belirdiği bütün dönemlerde olduğu gibi 
dış ticaretin kliring anlaşmalı Doğu bloku ülkelerine yöneldiğini söyleyen C.H.P. 
sözcüsü, 30 Eylül 1969 tarihi itibariyle Tür kiye’nin dövizle ödenmesi gerekli dış 
borç taahhüdünün 2,1 milyarı anapara, 758 milyon doları faiz olmak üzere 3 milyar 
dolara dayanmış bulunduğunu, vâdesi 2 000 yılını aşan bu borçların Türkiye’nin 
6 yıllık ihracat gelirini ipotek altına alacak kadar büyüklükte olduğunu ifade etti. 
Merkez Bankası’nın altın ve rezerv durumunun önceki yıllarla kıyaslanamayacak 
kadar bozulmuş olduğunu, 1970 Mart sonunda kâğıt üzerinde rezerv durumunun 
172 mil yon dolar olarak gözükmekle birlikte, 177 mil yon dolarlık ithalât için henüz 
ödeme yapılmadığının anlaşıldığını belirten Satır, Merkez Bankası‘nda bekleyen 
trans ferlerin de çığ gibi büyüdüğünü belirtti. 

Üretim yerine alım-satım ekonomisinin benimsendiğini ve ekonomi üzerinde 
yapılan yanlış hesaplar ve yürütülmeye çalışılan tutarsız politikalar nedeniyle 1958 
yılında olduğu gibi Türkiye’nin bir devalüasyonun eşiğine getirildiğini söyleyen 
Satır, Başbakanın devalüasyon yapılmayacağı yolundaki ısrarlı beyanlarına rağmen 
hükümetin şartlarını kendi eliyle hazırladığı böyle bir karardan artık kaçamayacağının 
anlaşıldığını ifade etti. Satır, Ortak Pazar konusunda atılacak erken ve yanlış bir 
adımın gelecek nesilleri de ağır yükümlülükler altına sokacağını, ancak hükümetin, 
anlaşılmaz bir acelecilik içinde biran önce geçiş dönemine geçmek eğilimini 
taşıdığını, oysa hazırlıkları tamamlamanın ve Ortaklık Andlaşmasının verdiği 
imkânlardan yararlanarak hazırlık dönemini mümkün olduğu kadar uzatmaya 
çalışmanın seçilmesi gereken yol olduğunu da vurguladı. 

Başbakan ve sorumlu arkadaşlarının “Türkiye’nin problemleri, ihracat 
güçlükleri vardır, millî gelir düşüktür, kredi ve gelir dağılımında aksaklıklar vardır. 
Ama bunların sebebi düzendeki bozukluk değil, Türkiye’nin az gelişmiş olmasıdır. 
Bunların düzen bozukluğu ile hiçbir ilgisi mevcut değildir. Bunların az gelişmişlikle 
ilgisi vardı. Nizamın ve düzenin bir kötülüğü yoktur. Mesele onu doğru işletmektir” 
tezinin savunulamayacağını, bozuk düzenin, az gelişmişliğin sonucu olduğu gibi 
sebebi de olduğunu vurgulayan Satır, Türkiye ekonomisi için devletçiliğin, bir keyfi 
tercih değil, ekonomik ve toplumsal gerçeklerin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu, 
sanayileşmenin, sadece kısa dönemde sağlanacak kârlar göz önünde tutularak 
gerçekleştirilemeyeceğini ve uzun dönemi kapsayan bir sanayileşme politikasında 
yatırım kararlarını, sadece işlemeyen bir fiyat mekanizmasının hatalı tercihlerine 
bırakmanın aklı başında Batılı iktisatçıların da kabul etmediğini ifade etti. Büyük 
sermaye yatırımını ve teknik bilgiyi gerektiren bu teşebbüslerin devlet eliyle 
kurulup, yönetilmesinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu söyleyen Satır, kamu 
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kuruluşlarının israfçı ve verimsiz olduğu yolundaki görüşlerin ciddî bir temelden 
yoksun olduğunu, uygulamada İktisadi Devlet Teşekküllerinin ihmal edildiğini, 
insafsız bir şekilde partizan eylemlerin aracı olarak kullanıldığını sözlerine ekledi. 

Kamuoyunu yakından ilgilendiren bir sorunun da üniversite ve gençlik olayları 
olduğunu, ancak asıl vahim olanın bu huzursuzluğun, artık öğretim düzeniyle 
ilgili olmaktan çıkarak, kanlı boğuşma ve çatışmalara yol açan ağır bir bunalıma 
dönüşmesini ifade eden Satır, bu durumun sadece gençlerin eğitimini engellemekle 
kalmadığını, üretime ve ekonomiye zarar verdiğini belirtti. Satır, ülkenin geleceğini 
ilgilendiren öğrenci hareketlerinin, gençliğin içinde bulunduğu sosyal bir bunalımın 
sorumlusunun gençler değil, bunalımları önlemek ve çözümlemekle görevli olan 
yöneticiler olduğunu söyledi. Türkiye’deki öğrenci hareketlerinin, yurt dışındaki 
örneklerine özenen bir taklit hevesine değil; daha çok ileri bir toplum düzeyine 
erişmek özlemine dayandığını belirten Satır, bu sabırsızlığın temeldeki nedeninin ise 
sosyal değişme hızının, kalkınma hızından yüksek olması ve değişen değer yargıları 
ile gittikçe bozulan sosyal düzenin çatışması olduğunu vurguladı. İktidarın, üniversite 
ve gençlik sorununa gerçek boyutları içerisinde eğilmekten kaçındığını ve olayları 
yüzeysel nedenlere bağlamakta ısrar ederek gençliğin toplum önünde sevimsiz bir 
görüntü içine itilmesinden fayda umduğunu söyleyen C.H.P. sözcüsü, Başbakan’ın, 
öğrenci hareketlerini aşırı akımlara bağladığına ve özerkliğin kusuru saydığına, daha 
da kötüsü, iktidarın tarafgir tutumu ile gençliğin kamplara ayrılmasını teşvik ettiğine 
ve kanunsuz hareketleri, nereden gelirse gelsin, aynı ölçülerle karşılamaktan uzak 
oluşuna işaret etti. 

Aşırılık ve lâyiklik konularına da değinen Kemal Satır, fikir ve inanç özgürlüğünü 
temel ilke kabul eden Türk Anayasası’nın hürriyetlerin aşamayacağı sınırları 
düzenlediğini, ilk olarak, komünizm, sosyalist, faşist ve teokratik politikaların, 
diktatoryal bir düzen kurmak isteyen siyasi faaliyetlerin yasaklandığını; ikinci 
olarak, devrimlerin ve lâiklik ilkesinin korunması için din duygularının her ne 
surette olursa olsun kötüye kullanılmasının yasaklandığını ve devrim kanunlarına 
atıfta bulunulduğunu ifade etti. Bu konuda bir kavram anarşisi içinde bulunan iktidar 
partisinin, aşırı solun kapsamını dilediği ölçüde genişletirken, aşırı sağın kapsamını 
daraltmaya çalıştığını vurgulayan Satır, iktidarın, aşırı sağı, teokratik devlet kurmaya 
dönük faaliyetlerden ibaret saydığını ve devrimlere ve lâikliğe yönelen saldırıları 
irtica dışı bıraktığını, Başbakan Demirel‘in yurda dalgalar halinde yayılan irtica 
olaylarından “uzun seneler sürmüş baskıların refulmanları” olarak bahsedebildiğini 
ve “Türkiye’de irtica da, mürteci de yoktur“ diyebildiğini ifade etti. Lâiklik ilkesinin, 
toplumu bölen, parçalayan mezhep ihtilâflarının önlenmesinde en güçlü teminat 
olduğunu belirten Satır, iktidara, dini siyasete alet etmenin kendilerine büyük 
sorumluluk yükleyeceğini hatırlattı. 

Spor sahalarında işlenen kolektif suçlar, Siirt, Kadirli, Söke, Ereğli, Konya, 
Ankara, Kayseri olayları, çeşitli grupların silâhlanması, eşkıyaların Doğu illerinde 
pervasızca dolaşmaları, soygunlar, silâh kaçakçılığı ve silâhlanma, türlü kaçakçılıklar, 
süratli bir şehirleşmeyle birlikte artan çeşitli suçlar gibi asayiş olaylarına değinen 
Satır, bu durumun önde gelen sebebinin düzenin bozukluğu olduğunu, iktidarın 
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olayları önlemekte başarısız bulunduğunu, hükümetin olayları taraf tutmak veya 
geriden izlemekle değil, ancak köklü sosyal tedbirler ve reformlarla önleyebileceğini 
fark edemediğini, aksine tarafgir davrandığını, kanunları uygulayamadığı gibi, 
hükümetin kendisinin bile Danıştay kararlarına uymadığını belirtti. C.H.P. sözcüsü 
Kemal Satır, denk ve samimî olmayan, fiyat artışlarını kamçılayan,  yatırımlarda 
öngörülen hedefin 1970 yılı için 1 milyar 400 milyon lira gerisinde kalan, büyüyen dış 
borçları 3 milyar dolar seviyesine ulaştıran, dış ticaret açığı artarken, dar boğazlara 
ittiği ekonominin üretim gücünü artıramayan, gelişi güzel bir yabancı sermaye 
hayranlığı ile ekonomik üsler vermekten çekinmeyen, Ortak Pazara geçiş dönemi 
vecibelerini, hazırlıksız yüklenme eğilimini taşıyan, üreticiyi aracı ve tefecinin 
elinde bırakan bir iktidar politikasının bütün özelliklerini taşıyan bu tasarıya kırmızı 
oy vereceklerini açıklayarak konuşmasını tamamladı.5 

Güven Partisi grubu adına söz alan Turhan Feyzioğlu (Kayseri), Şubat ayında 
reddedilen bütçeden sonra aynı zihniyet, aynı program ve hattâ aynı kadro ile tekrar 
işbaşına gelen hükümetin getirdiği bütçenin, reddedilen ilk bütçeden başlıca farkının 
yeni bütçede yatırımların azalması ve cari giderlerin 2 milyar lira civarında artması 
olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Türkiye’de huzur, güven ve asayiş ve 
kanun hâkimiyeti ihtiyacının devam ettiğini, boykotlar, işgaller, silâhlı çatışmalar, 
zabıta kuvvetleriyle vatandaşları karşı karşıya getiren önemli olayların birbirini 
kovaladığını, huzursuzluk ve endişe yaratan olayların üniversite çerçevesini aşarak 
başka çevrelerde doğru yayıldığını belirten Feyzioğlu, durumun gerekli kıldığı 
teşhisleri koymayan, lüzumlu aydınlatmaları ve fikir mücadelesini yapmayan, kanuni 
tedbirleri zamanında almayan, çeşitli alanlarda hayatî önemdeki ıslahat tedbirlerini 
geciktiren ihmalci ve gevşek tutumdan iyi sonuçların beklenemeyeceğini söyledi. 
Türkiye’yi bir yandan Maocu, Stalinci veya Brejnevci bir komünizme sürüklemek 
diğer yanda dinci bir devlet yapmak isteyenlerin bulunduğunu belirten Feyzioğlu, 
bunların paralarıyla, pullarıyla, boy boy yayınlarıyla ve kanuni kılıf vazifesi gören 
çeşitli dernekleriyle millî bünyeyi içten yıkmaya çalıştıklarını ifade etti. Feyzioğlu, 
huzursuzluğun yayılmasında bu olaylara gerekli teşhisi koymayan, gerekli önemi 
vermeyen ve gerekli tedbirleri zamanında almayan hükümetin sorumluluk payı 
olduğunu söyledi. Öğrenci kütlesinin dışında, işçi kütlesine sirayet ettirilmek istenen 
taşkınlıklar bulunduğunu, milliyetçi, hürriyetçi, Türk milletinin saygısına, sevgisine 
lâyık olan büyük işçi kuruluşu Türkiş in karşısında bir aşırı sol partinin kendisine 
bağlı olarak kurmuş olduğu bir başka sözüm ona işçi Konfederasyonun var olduğunu, 
adının başına devrimci sözünü koyan DİSK’in, komünist bir sistem peşinde olduğunu 
belirten Feyzioğlu, 141 ve 142 nci maddelerin işletilmediğinden yakındı. G.P. olarak 
hürriyetlere saygının yanında olduklarını, fakat taşkınlıklar, zorbalıklar, millî varlığa 
kasteden kışkırtmalar ve yıkıcı faaliyetlerin karşısında müsamaha gösterilmesini 
kabul etmediklerini söyleyen Feyzioğlu, yolsuzluklarla mücadele konusunda daha 
titiz, daha ciddî bir tutuma ihtiyaç olduğu inancına sahip olduklarını da ifade etti. 

5  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 83 (20 Mayıs 1970), 
s. 10-25.
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Yüksek Denetleme Kurulunun 8 üyesinin uğradığı muamelenin, iktidara hâkim 
olan yanlış zihniyetin bir belirtisi olduğunu, Danıştay’ın kararına rağmen, Yüksek 
Denetleme Kurulundan uzaklaştırılan ve birçoklarının devlet hayatında, namus ve 
fazilet timsali olan bu üyelerin yerlerine iade edilmemelerinin yanlış olduğunu, 
Meclis denetlemesinin kısıtlanmış olmasının hazin olduğunu belirten Feyzioğlu, 
hükümetin 132 nci maddeyi, Meclis soruşturması, sözlü soru, gensoru gibi, denetim 
usullerini engelleyecek şekilde yorumladığını ve yazılı soru yoluyla denetim 
yapılmasını güçleştirecek bir tutumu benimsediğini söyledi.  Türkiye’nin iktisadi 
kalkınmasında sosyal ve siyasi huzuru içinde yapılması zaruri olan birçok ıslahatın 
geciktirildiğini belirten Feyzioğlu, devlet idaresinin ve devlet personelinin eğitiminin 
ıslahı gerektiğini, işe alımda partizanlığın değil liyakatin önemli olması gerektiğini 
belirtti. Vergi idaresinin ıslahında çok geç kalındığını, Ver gi İdaresi reformunun 
yapılamadığını, Millî Eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlayacak önlemlere gerek 
olduğunu, meslekî ve teknik öğretime gereken önemin verilmediğini ifade eden G.P. 
sözcüsü, plânın açık emirlerine rağmen kalkınma dâvasıyla eğitim dâvası arasında 
gerekli ilişkinin kurulamadığını vurguladı. İktisadi Dev let Teşekküllerinin personel, 
organizasyon, muhasebe, istatistik servisleri ve başka yönlerden henüz istenilen 
duruma getirilmediklerini, mahallî idareler maliyesi ıslahatının çözülmediğini ve 
bölgelerarası dengeli kalkınma için bir faaliyet yapılmadığını söyleyen Feyzioğlu, 
Personel Kanunundan beklenilen faydaların sağlanabilmesi için Türkiye’de fiyat 
istikrarının korunmasının şart olduğunu belirtti. 

1968 yılında Türkiye’nin ihracatını plan hedefinin çok gerisinde kaldığını, 
Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinin son yıllarda yüksek bir seviyede 
bulunduğunun söylenmesinin tamamıyla aldatıcı olduğunu, sadece rezervlerin 
hesaplanmasında bir sistem değişikliği yapıldığını, fakat transfer bekleyen dış 
ödemelerin bulunduğunu ve bunların, rezerv toplamından daha fazla olduğunu 
söyleyen Feyzioğlu, aslında Merkez Bankasının rezervlerinin sıfırın altında olduğunu 
açıkladı. Güven Partisi grubunun, Türkiye’nin Ortak Pa zar memleketleriyle 
ilişkilerinin ihtiyatlı ve dikkatli bir şekilde geliştirilmesinde memleket hesabına 
faydalar gördüğünü ve gelişmeye muhtaç bir ülke olan Türkiye’nin Ortak Pazar’ın 
gelişmiş, sanayileşmiş bölgelerle malî veya iktisadi bir entegrasyona gitmesi halinde 
gerekli tedbirlerin alınması, aksi halde bunun Türkiye aleyhine işleyeceğini, Güven 
Partisinin kanaatinin Ankara Anlaşmasının sağladığı hazırlık döneminin hükümet 
tarafından yeterince değerlendirilmediği olduğunu açıkladı. Yabancı sermaye girişi 
konusunda da ihtiyatlı olunması gerektiğini, Türkiye’nin gayrisâfi millî hâsılasında 
köylü ve tarım gruplarının yeterince faydalanamadığını,  ihraç ürünleri yetiştiren 
büyük müstahsil kitlesinin korunması gerektiğini, esnaf ve sanatkârların sosyal 
güvenliğe kavuşturulmasının zorunlu olduğunu belirten Feyzioğlu, yeni bütçe ile 
getirilen vergi tedbirlerinin vergi adaletine uygun olmadığını ve hazinenin büyük 
açığının ödeme zorlukları doğurduğunu ifade etti. G.P. Genel Başkanı Turhan 
Feyzioğlu, ilk olarak, hükümetin ülkede huzuru, güveni ve kanun hâkimiyetini kurmak 
bakımından yeterli olamadığını, ikinci olarak ıslahat tedbirlerini zamanında almak, 
gerek fikir plânında gerekli mücadeleyi yeterli cesaret ve açıklıkla yapmak, gerek 
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kanuni müeyyideleri zamanında ve tam olarak uygulamak ve uygulatmak hükümetin 
yeterli olmadığını, üçüncü olarak mal üreten temel sektörlerde, sanayide ve tarımda 
kalkınma hızının yeterli olmadığını, dördüncü olarak hükümetin, ekonominin dışa 
bağlılığı azaltmakta başarısız olduğunu, beşinci olarak hükümetin takip ettiği vergi 
politikasının adaletsiz olduğunu, altıncı olarak Demirel hükümetlerinin açık bütçe ve 
açık finansman politikasının, Türkiye’de iktisadi dengeyi devamlı olarak bozduğunu 
ve dar ve sabit gelirlilerin aleyhine işleyen bir durum yarattığını, yedinci olarak 
paranın değerinin düştüğünü ve hayat pahalılığının arttığını, sekizinci olarak köylü 
vatandaşların gayrisâfi millî hâsıladaki artıştan gerektiği ölçüde yararlanamadıklarını, 
dokuzuncu olarak Türkiye’nin gelişmeye muhtaç bölgelerinin, yatırımlar, krediler 
veya başka hizmetler bakımından hakları olan payı alamadıklarını ve onuncu 
olarak yolsuzluklar ve israfla mücadele bakımından hükümetin tutumunun yetersiz 
olduğunu söyleyerek konuşmasını tamamladı.6 

Feyzioğlu’nun ardından 1970 yılı bütçesi üzerinde Adalet Partisi’nin görüşlerini 
ifade etek üzere Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) kürsüye geldi. Müftüoğlu, 
1970 yılı malî bütçe tasarısı, Bütçe Plan Karma Komisyonunda ve Cumhuriyet 
Senatosunda görüşülerek kabul edilmesinden sonra Millet Meclisi‘nde 11 Şubat 
tarihinde bütçenin tümü üzerindeki müzakerelerde yapılan oylamada, Adalet 
Partisi‘ne mensup bir kısım milletvekilinin oylarını, muhalefet oyları istikametinde 
kullanmış olmaları nedeniyle reddedildiğini ve İkinci Demirel Hükümetinin istifayı 
tercih ettiğini hatırlattı ve kurulan Üçüncü Demirel Hükümetinin, bu bütçeyi 
hazırladığını belirtti. Üçüncü Demirel Hükümetinin, başkanı gibi üyeleri açısından 
İkinci Demirel Hükümetinin aynısı olduğunu ve redde konu teşkil eden bütçenin, 
esasen memleket gerçekleri ve İkin ci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile 1970 icra 
programı hedeflerine uygun olarak hazırlanmış olduğuna göre, bu yeni tasarının da 
önceki tasarıdan çok farklı bir mahiyet arz etmemesinin doğal olduğunu söyleyen 
Müftüoğlu, huzur ve güvenliğin tesisinin yalnız iktidara ait bir vazife değil, daha 
geniş anlamında devlete ve onun organlarına toptan tahmil edilmiş bir ödev olduğunu 
ifade etti. 1968 yılında neşredilmiş bulunan bu düzen değişmelidir isimli kitabın 
önsözünü yazan sözcünün Türk Ceza Kanununun 142 nci maddesinin temelinden 
sakat olduğunu söylediğini, komünizm propagandasını engelleyen 141 ve 142 nci 
maddeler hakkında T.İ.P. tarafından Anayasaya aykırı olduğundan bahisle Anayasa 
Mahkemesine açılan davanın reddedildiğini, diğer taraftan Meclis huzurunda 
hukukun ve Anayasanın üstünlüğü prensibini bir kenara itip doğa yasayı izleyenin 
ve 1969 seçimlerinde toprak işleyenin, su kullananın sloganını ortaya atanın da 
aynı konuşmacı olduğunu ifade etti. C.H.P. sözcüsü Bülent Ecevit’in Batı Berlin‘de 
yaptığı bir konuşmada 141 ve 142 nci maddeler var olduğunca ülkede düşünce 
özgürlüğü olamaz dediğini, kendisine C.H.P. solcu bir parti midir diye sorulduğunda 
C.H.P. C.H.P’dir, ama siz bana sosyalist diye hitap ederseniz memnun olurum 
dediğini ve sosyalist olmayan bir partide sosyalist bir genel sekreter bulunduğunu 

6  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 83 (20 Mayıs 1970), 
s. 25-38.
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söyledi ve C.H.P. milletvekillerinden tepki gördü. C.H.P.  sözcüsünün kanunun 
yasakladığı bâzı derneklerle aynı paralelde himaye kâr bir rolün içerisinde olduğunu 
söyleyen Müftüoğlu, huzur veya huzursuzluğun bir ortam meselesi olduğunu, 
bâzı çevreler veya kişiler huzursuzluk yaratmak, memleketi anarşiye götürmek 
isteyen aşırı akımlara karşı himaye kâr hüviyetlerini muhafaza ettikleri müddetçe 
huzursuzluk ve anarşi ortamının bertaraf edilmesinin kolay olmayacağını ifade etti. 
1970 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 24 Nisan 1970 tarihinde Bütçe Plân Karma 
Komisyonunda görüşülürken üniversitelerde vuku bulan hâdiselerin nedenlerini ve 
görüşlerini bildirmek üzere bütün üniversite rektörlerinin konuşmaları istendiğini 
ve ilk konuşmayı yapan Ankara Üniversitesi Rektörü, Profesör Tahsin Özgüç’ün 
üniversitedeki hâdiselerin siyasi olduğunu, kökünün üniversite dışında bulunduğunu, 
kökünün kurutulması halinde üniversite içinde yeşermiş veya yeşerecek fiillerin 
kolayca bertaraf edileceğini söylediğini belirten Müftüoğlu, meseleleri halletmek 
için kanuni ve iktisadi-sosyal tedbirlerin alınmasında fayda olduğunu ifade etti. 
Müftüoğlu, hiçbir partinin, A.P.’liler kadar sosyal devletçi ve sosyal adaletçi 
olmasının mümkün olmadığını, köy yolları, köy elektrifikasyonu ve köy içme suları 
hususunda da büyük gayretler gösterildiğini, 1960-1965 yılları arasında 6 351 
km köy yolu yapıldığını, buna karşılık 1966-1968 yılları arasında 14 586 km köy 
yolu yapımının tamamlandığını, 4 115 köyün yola kavuştuğunu söyledi ve 1969 
yılında bu hizmetler için devlet bütçesinden 320 milyon lira harcanarak yeniden 
altı bin km köy yolu yapıldığını belirtti. Köy içme suyu hizmetlerinden ve köy 
elektrifikasyonundan bahseden A.P. sözcüsü, 1966-1968 yılları arasında 8 658 adet 
içme suyu tesisi yapıldığını ve 8 658 yerleşim yerinin içme suyuna kavuştuğunu, 
1965-1968 yılları arasında 656 köye elektrik götürüldüğünü ve 97 milyon lira 
devlet bütçesinden bu hizmetlere harcandığını ifade etti. 181 650 çiftçi ailesine ait 
2 800 000 dönüm araziye 478 466 000 lira sarfıyla sulama suyu getirildiğini ve 
43 132 çiftçi ailesine ait 1 131 000 dönüm arazinin 90 milyon lira sarfıyla toprak 
muhafaza ve arazi ıslâh hizmetlerine kavuşturulduğunu belirten Müftüoğlu, kasaba 
ve şehirlerde gecekondu sakinlerinin daha iyi meskenlerde yaşayabilmeleri için 
bir taraftan sosyal meskenler inşasına devam edildiğini, ilk defa olmak üzere A.P. 
zamanında gecekondu semtlerinde dispanserler açıldığını vurguladı. Müftüoğlu, 
esnaf ve sanatkârların kredi imkânlarının beş misli artırıldığını, esnaf ve sanatkârların 
sosyal güvenliklerini temin için çalışma ve gayretlerinin devam ettiğini, ilk defa A.P. 
iktidarı zamanında çıkarılmış olan Türkiye’ye şamil asgari ücretin tespitiyle emeğin 
karşılık değerini almasının temin edildiğini söyledi ve çalışan kişilere ödenen 
ücret miktarında üç misline yakın artışlar sağlandığını, 1963 yılında ödenen üc ret 
yekûnunun 3 milyar 665 milyon lira iken 1968 sonunda 9 milyar 15 milyon liraya 
yükseldiğini ve 10 milyarı aştığını belirtti. İşçilerin mesken ihtiyaçlarını karşılamak 
ve sağlık hizmetlerinin görülmesinde de geçmişle mukayese edilmeyecek kadar 
büyük merhaleler kaydolunduğunu belirten A.P. sözcüsü, yapılan zamların, asgari 
geçim indiriminin yükseltilmesinin, 1 200 liraya kadar olan hizmetlerden tasarruf 
bonosu alınmasının kaldırılmasının işçiye getirilen maddi ferahlık tedbirlerinden bir 
kaçı olduğunu söyledi. Personel Kanununun gerçek bir reform olduğunu belirten 



14

Müftüoğlu, personel reformunun amacının, kamu kesiminde iş ile insan arasındaki 
ilişkinin geliştirilmesi ve insan unsurunun verimini yükseltmek olduğunu, böylece 
personel reformunun kamu kesimindeki kaynakların verimliliğini yükseltmeyi 
amaçladığını söyledi ve bunun genel olarak bütçe reformu ve idari reform başlığı 
altında toplanabileceğini ifade etti. Müftüoğlu,  içinde bulunulan yılda Meclisin 
ikinci defa tetkikine sunulan bu tasarının, ilham ve kaynağını belirttiği görüşlerden 
aldığını ve bu görüşlerin hayata ve icraata intikalini sağladığını, bu nedenle gerçekçi, 
samimî ve Ana yasanın arzuladığı icraatı getirecek olan bu bütçe tasarısına A.P. 
grubunun beyaz oy vereceğini ifade ederek sözlerini tamamladı.7

Bütçenin tümü üzerinde şahısları adına söz alan ilk milletvekili Hakkı Gökçe 
(Malatya) oldu. Gökçe, konuşmasının amacının, 5 Şubat 1970 günü Başbakan 
Demirel‘in Senatodaki birinci bütçe konuşmasında söylediği “fakir bir memleketin 
fukara çocukları olmanın azabı içindeyiz” sözündeki felsefenin gerçek yönünü 
açıklamak olduğunu, Demirel‘in bu ifadesinde samimî olmadığını,  çünkü hal ile fiilî 
durumun birbirini nakzettiğini belirtti. Türkiye’de ağır sanayi dalında bir üçüncü demir 
çelik sanayii tesisleri kurulması istenirken, bunu dahi bir siyasal duygular felsefesi 
kabul ederek, istikbale gidecek olan bu tesislerin yerinin tâyininde düşüncesizce 
hareket edilmesinin bir ka der değil, bir aczin ifadesi olduğunu söyleyen Gökçe, ağır 
sanayiinin yıllardır bir türlü gerçekleşememesinde ağır sanayiin bir hayal halinde 
kalması ve fikirlerden ziyade duyguların hâkim olmasından doğduğunu, asgari 4 bin 
ailenin geçimini temin edecek, milyarlarca döviz sağlayacak bu fabrikanın yapılması 
yerine köprü yapmak isteyen bir iktidarın her şeyi kadere bağlamaya ve fakir bir 
ülkenin fukara çocukları olmanın ıstırabından bahsetmeye hakları olmadığını belirtti. 
Bir ülkede, birkaç yüz bin kişinin 10 bin, 20 bin ve hattâ 80 bin dönüm araziye sahip 
iken, milyonlarca ailenin topraksız kalmaya ve ağaların rençperi olmaya mahkûm 
edilmesinin, üç, beş dönümlük arazisinde haşhaş ekimi yapan ve bedeni ile nafakasını 
temin eden insanların kanının kurutulması pahasına ekimin yasak edilmesinin 
emperyalist bir ülkenin karşı çıkışı olarak anlaşıldığını belirten Gökçe, bu ülkenin 
bir bakanının kendi ülkesinde doğru ne ise onu söyleyemeyecek kadar basiretsiz 
olursa, bu düzeni sürdürenlerin o memleketin fakirliğinin ıstırabını duyduklarından 
bahsedemeyeceklerini ve ülkede birkaç yüz bin insanın milyonlar vururken, 32 milyon 
kişinin ıstırap içinde kendi kaderleri ve kendi hallerine bırakılırsa, bu halin devamını 
isteyenlerin onların ıstıraplarıyla alay etmeye ve bunun elemini yaşadıklarını iddia 
etmelerine hakları olmadığını ifade etti. Demirel hükümetlerinin Anayasanın sosyal 
devlet anlamını kavrayamadığını belirten Gökçe, Türkiye’de zirai kredi ihtiyacının 
köylünün kalkınması için önemli bir unsur ola rak görüldüğünü, ancak uygulanan 
politikada zirai kredilerin küçük çiftçileri kapsamadığını, özellikle büyük çiftçilere 
doğru yönelmekte olduğunun açık bir gerçek olduğunu, zirai kredi politikasında 
takip edilen yolun, köylü üzerinde psikolojik etkiler meydana getirdiğini ve bu 
sebepten bâzı küçük çiftçilere kadar verilen az miktardaki meblâğların üretime 

7  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 83 (20 Mayıs 1970), 
s. 38-51.
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değil tüketime gittiğini görüldüğünü ve siyasi maksatların işin içine girmesinin, 
hem bölgelerarasında hem şahıslar arasında tercihlerde büyük ağırlık gösterdiğini 
ifade etti. Ülke ekonomisinde plân disiplininin sağlanamadığını ve bu yüzden ulusal 
ekonomiye toplum yararında bir yön verilemediğini ifade eden Gökçe, toplumun millî 
ekonomi hedefleri içinde gözetilmemiş olması sonucu sermayenin belli mihraklarda 
toplandığını ve sosyal dengenin bozulduğunu, ülkenin içine düştüğü bunalımın 
temel nedenlerinden başlıca sının da bu olduğunu söyledi. Plân hedeflerinden şaşmış 
olan iktidarın, millî kaynakları tam olarak değerlendirmediğini ve verimli olanlara 
da yönelemediğini söyleyen Gökçe, üretilen mal ve hizmetlerle toplumun ihtiyaçları 
arasında bir denge kurulmadığını, işsizlik ve gizli işsizlik sorunlarının büyük tehlike 
niteliği kazandığını, bu meselelerin sosyal dengeyi iktidarın önleyemeyeceği bir ölçü 
içinde bozduğunu belirtti. Toprak reformunun yapılması, topraksız çiftçiye kendi 
mülkü olan arazinin verilmesi ve reform ile toprak dağılımında adaletin ve tarımsal 
verimin yükseltilmesinin sağlanması gerektiğini belirten Gökçe, eğitim düzenindeki 
bozukluğun endişe verici olduğunu, eğitimin tabana eğilmesi, herkesin okuyabilmesi, 
istidadı olanların yükselebilmesi için fırsat eşitliğinin tanınması gerektiğini ve Adalet 
Partisi hükümetlerinin düşünüş ve fiili yatların bunları halletmeye uygun olmadığını 
söyleyerek konuşmasını tamamladı.8

Bütçe tasarısı üzerinde kişisel görüşlerini ifade etmek üzere kürsüye gelen 
Şinasi Özdenoğlu (Ankara), bu bütçenin, reddedilmiş olan bütçenin aynı karakterini 
muhafaza ettiğini, millet ve Meclis iradesine rağmen hükümetin bir emrivaki ile 
aynı karakterde bir bütçeyi yeniden getirerek yürümeyen bozuk bir düzeni yürütmek 
istediğini belirtti. Özdenoğlu, bütçenin bir yatırım ve üretim bütçesi değil, bir israf 
bütçesi olduğunu, cari harcamalarda reddedilmiş olan bütçeye nazaran iki milyar 
bir fazlalık bulunduğunu, tasarruf zihniyetiyle önlenmesi mümkün olabilecek 
birtakım masraf kalemlerinin yükseldiğini söyledi. 1970 bütçesinin getirdiği devlet 
personel statüsünü, yeni şekli ile memnunlukla karşılamamaya imkân olmadığını, 
önemli olanın yeni personel rejiminin lâçka hale gelmiş olan devlet mekanizmasını 
en yüksek verimde ve hızla çalışır hale getirmesini dilediğini, ancak kanunu 
çıkarmanın bir reform yapmak demek olmadığını ve aslolanın onu amaçlarına 
uygun bir şekilde uygulamak olduğunu belirten Özdenoğlu, Türkiye’deki işsizlik 
problemine değindi ve raporun işsizlik bölümünün yetersiz olduğunu vurguladı. 
Program bütçe çalışmalarının 1968 yılından bu yana bitirilememiş olmasını eleştiren 
Özdenoğlu, Türk ekonomisinin kaderini etkileyecek olan Ortak Pazar konusunda 
hükümeti uyararak Ortak Pazar‘ın, amansız bir rekabet sistemi olduğunu, hedefin, 
tekmil gümrüklerde birlikte, tekmil ihracat ve ithalât tahditlerini de kaldırarak 
sıfıra indirmek olduğunu, geçiş dönemi ile bir likte sekiz yıllık listelerin yürürlüğe 
gireceğini ve bu listelerdeki mal ve mamullerin gümrüğünün sekiz yıl sonra tedricen 
sıfıra indirilmiş olacağını, bu sekiz yıllık listelerde kayıtlı mamulleri Türkiye’de 
üreten endüstriyi koruma tedbirleri neler olduğu konusunda hükümetin ciddî tedbirler 

8  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 83 (20 Mayıs 1970), 
s. 51-55.
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almadığını belirtti. Özdenoğlu, kalkınma için sanayileşmenin öneminden bahsederek 
hükümetin, kendilerini, 1970 bütçesinin büyük bir endüstri hamlesinin müjdecisi 
olarak görmekten mahrum bıraktığını ve bütçenin sosyal adaleti sağlamaktan uzak 
olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.9

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına ikinci kere söz alan Kemal Satır (Adana), 
Adalet Partisi sözcüsü Sadık Tekin Müftüoğlu’nun, Cumhuriyet Halk Par tisi ile ilgili 
bir konuşma yapması nedeniyle ikinci defa söz aldığını, Cumhuriyet Halk Partisi 
ile Ada let Partisi arasında geniş görüş farkları bulunduğunu, C.H.P.’nin ekonomide 
devletçi bir parti olduğunu, karma ekonomiye taraftar olduklarını, millî gelirin 
âdil ölçülerle dağılmasını bir prensip olarak benimsediklerini ve bunun ülkeye en 
yararlı yol olduğuna inandıklarını ifade etti. Millî gelirin âdil ölçülerle dağılması 
prensibinde A.P.’nin ekonomik görüşü ile Halk Partisinin görüşünün farklı olduğunu, 
kendilerinin genç halk kütlelerinin daha iyi bir hayata kavuşması ile memleketin 
daha iyi bir kalkınmaya ve refaha ulaşacağına inandıklarını, Adalet Partisinin ise 
ülke kalkınmasını mahdut insanların daha çok zengin olması ve böylelikle onlar 
kanalıyla yapılacak yatırımlarla istenilen hedefe ulaşılacağı tezini savunduklarını 
ifade eden Satır, bir kısım Adalet Partili milletvekilinin sosyal kelimesinden 
sinirlenerek sosyal adalet ve sosyal güvenliğin bir nevi aşırı solun basamağı olduğu 
inancını ve propagandasını yaymaya çalıştıklarını söyledi. Türkiye’yi kurtaracak 
olan ve herkesin üzerinde birleşmesi lazım gelen tek konunun Atatürkçülük ve 
Atatürk’ün memleketi kurtarmak ve memleket geleceğini teminat altına alacak 
fikirlerini benimsemek meselesi olduğunu ifade eden Satır, ülkenin en büyük 
temel meselelerden birinin, sosyal devlet olmak, sosyal adalete inanmak olduğunu, 
vatandaşların sömürüden kurtarılması, fırsat eşitliğine sahip olması, bu eşit haklarla 
devlet kapısında veya malî müesseselerde önlerine her hangi bir nüfuzlu siyaset adamı 
katmadan, kendiişlerini en uygun bir şekilde ve âdil ölçülerle yapmasının sağlanması 
olduğunu belirtti. C.H.P.’nin toprak reformunu Anayasa’nın emri olarak gördüğünü, 
ülkedeki huzursuzluğun, zabıta vakalarının, adlî vakaların % 80’inden fazlasının, 
toprakla ilgili konularla ilgili olduğunu, bunların önlenmesi için acil şekilde toprak 
reformunun sağlanması, toprağın veriminin artırılması, işlenmesinin mükemmel 
ve daha rasyonel hale gelmesinin sağlanması gerektiğini belirten C.H.P. sözcüsü, 
ülkenin  % 70’inden fazla nüfusunun çiftçi ve köylü olduğunu, ülke kalkınmasının, 
köylünün, çiftçinin, ziraatla uğraşanların kalkınması anlamına geldiğini, oysa 
A.P.’nin iktidara geldiği beş seneden beri, Türk köylüsünün, perişanlığa gittiğini, 
üreticinin sıkıntı içinde olduğunu üreticilerin satın aldığı bütün araçların, beş 
sene evvelkine nazaran büyük fiyat farkı ile pahalandığını,  bazı ürünlerin devlet 
tesislerinde de kullanıldığı için ve tekele tabi maddeler oldukları için zaman zaman 
devlet müdahalesini de gerektirdiğini ve A.P.‘nin bu müdahalelerde hiçbir zaman 
müstahsilin yanında olmadığını söyleyerek konuşmasını tamamladı.10 

9  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 83 (20 Mayıs 1970), 
s. 55-58.
10  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 83 (20 Mayıs 1970), 
s. 58-63.
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Maliye Bakanı Mesut Erez (Kütahya) kürsüye geldi ve sosyal adalet ilkesinde 
fırsat eşitliğinin esas olduğunu, gelir eşitliği konusunda ise gelirlerin âdil şekilde 
dağılımının önemli olduğunu söyleyerek Amerika, İngiltere ve Danimarka’dan 
örnekler verdi ve bu ülkelerde gelir dağılımının düzeldiğini belirtti. Ekonomik 
devletin, artık jandarma devlet olmadığını, ge lir dağılımına müdahale eden ve 
her memlekette gelir dağılımı üzerinde müspet etkide bulunmak için gerekli 
tasarruflara girişen devlet olduğunu söyleyen Bakan Erez, kendi iktidarlarının da 
gelir dağılımı ve sosyal adalet konusunda çalıştığını, memurlara % 10, % 15 avans 
verilmesi kanunun kendi iktidarları devresinde çıktığını, tasarruf bonolarının aylık 
ücret kazançlarından 1 200 liralık istisnasının kendi dönemlerinde kanunlaştığını, 
asgari geçim indirimlerinin yükseltilmesinin de kendi dönemlerinde bir kanunla 
sağlandığını ve bunun Ha zineye yüklediği külfetin, tasarruf bonolarında da 
olduğu gibi, 500 milyon lira civarında olduğunu ifade etti. Gelir dağılımı ve sosyal 
adalet için A.P. iktidarının icraatlarından örnekler veren Bakan Erez, 1101 sayılı 
kanunun emeklilere yüzde 70 üzerinden maaş bağlanmasını hükme bağladığını, 
asgari emekli maaşının 250 liradan 300 liraya çıkarıldığını, destekleme alımları 
için devletin her sene tanıdığı kredi imkânlarının çok önemli rakamlara ulaştığını, 
memur maaşları için 2 510 000 000 lira ödenek konulduğunu, 1970 bütçe tekliflinde 
köye dönük hizmetler için ayrılan ödeneğin 1 205 000 000 liraya, eğitim sektörü 
için ayrılan ödeneğin 4 285 000 000 liraya, sağlık hizmetleri için ayrılan ödeneğin 
1 105 000 000 liraya, umumi hayata müessir âfetler için ayrılan ödeneğin 162 
milyon liraya ulaştığını, Emekli Sandığı Kanunu dolayısıyla Hazinenin ödeyeceği 
kesenekler toplamının 800 milyon lira, 1970 yılında Ziraat Bankasından çiftçiye 
açılacak tarım kredisinin 10 milyar lira, Halk Bankası tarafından küçük sanat 
ve ticaret erbabına açılacak meslek kredisinin 1 630 000 000 lira, Emlâk Kredi 
Bankasının açacağı mesken kredisinin 2 217 000 000 lira olarak programlandığını 
ve küçük çiftçi borçlarının ertelenmesine dair T.B.M.M.’ne sunulmuş olan kanun 
tasarısı ile 1 332 000 çiftçiye ait ceman 1 348 000 000 liralık borcun tecilinin 
öngörüldüğünü ifade etti. 

C.H.P.’nin kendisine bir zamanlar “ortanın solu”, şimdi ise “düzen değişikliği” 
gibi bir sloganı seçtiğini, bu sloganların aşırı solu cesaretlendirdiğini, kendilerinin ise 
“Türkiye gelişme halinde bir memlekettir, gelişme halinde olan memleketlerin bâzı 
problemleri vardır, Türkiye’nin de bâzı halledilmesi icabeden dertleri, problemleri 
vardır” dediklerini, Türkiye nüfusunun hızlı bir şekilde arttığını, ithalât zorlukları, 
ihracat güçlükleri olduğunu, fert başına millî gelirin düşük olduğunu, A.P.’nin 
Türkiye’nin bu dertlerini halletmesi için Anayasa hükümleri çerçevesinde karma 
ekonomi prensibini benimsediğini ve Birinci Beş Yıllık Plân, İkinci Beş Yıllık Plân 
yapıldığını, bu plânların hedeflerine ulaşılması durumunda Türkiye’nin ekonomik 
ve sosyal sorunlarının halledilebileceğini belirtti. C.H.P. sözcüsünün % 7 kalkınma 
hızını yetersiz bulmasını eleştiren Bakan Erez, 1967’de Yunanistan’ın kalkınma 
hızının  % 5, İspanya’nın % 3,8,  Türkiye’ nin  % 6, Yugoslavya’nın % 3 olarak 
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gerçekleştiğini, fert başına düşen millî gelirin Yunanistan’da % 4,4, İspanya’da 
% 2,9, Tür kiye’de % 3,4, Yugoslavya’da ise % 9 şeklinde artış gösterildiğini, nüfus 
artışı hesaba katılmaksızın millî gelir artışlarına bakılacak olursa, Türkiye’deki 
artışın Yunanistan’ınkinden daha yüksek olduğunu söyledi. 

Devlet gelirlerindeki artış için C.H.P. sözcüsünün konuşmasında verdiği 
rakamların doğru olmadığını belirten Mesut Erez, 1967’de devlet gelirlerindeki 
artışın % 19,3, 1968’de %9,8, 1969’da % 13,6 olarak gerçekleştiğini, vergi 
gelirlerinin gayrisâfi millî hâsıladan aldığı payın ise 1% 14,75 olduğunu ifade etti. 
1970 programında devlet gelirleri tahmininin 26 milyar lira olarak gösterildiğini 
bütçenin gider rakamının ise 29 milyar 890 milyon olduğunu ve 3,5 milyar lira 
civarındaki farkın memur maaşları için konulan 2,5 milyar liralık ödenekten ileri 
geldiğini söyledi. Gelir Vergisinde de bu fazla tediyenin ödeyeceği vergi artışı hesaba 
katıldığında ge lir tahminlerinde 900 milyon lira civarında bir artış oluşacağını, 
geri kalan kısmının da hükümetçe Meclise sunulan ek finansman kanununun 
sağlayacağı hâsılat ile karşılanacağını belirten Erez, bütçenin bu işe tahammülü olan 
kalemlerinden % 6 nisbetinde tevkif at yapıldığını, cari harcamalardan 236 883 962 
lira, yatırım harcamalarından da 447 600 948 lira ve transfer harcamalarından 
474 719 551 lira ile bütçe açığının kapatılacağını ifade etti. 

Anayasanın ve Plânın ilgili hükümlerinin Türkiye’nin bir karma ekonomi 
olduğunu söylediğinin altını çizen Bakan Erez, plânın kamu sektörü için olduğu 
kadar özel sektörün de destekleneceğini ve teşvik için özendirici tedbirler alınacağını 
öngördüğünü, iktidarlarının da buna uygun davrandığını ifade etti. C.H.P.’nin 
memleketi borca batırdınız tarzındaki mütalâalarında ciddiyet olmadığını, C.H.P. 
iktidarında 1928’de yapılan Anadolu Demiryolları tahvillerinin 260 milyon İsviçre 
frangı tuttuğunu ve taksitlerinin 2000 yılına kadar devam ettiğini, Cumhuriyet 
Halk Partisinin iktidarda olduğu devirlerde, 6.6. 1061’de 200 milyon doyçe 
mark, 20.3. 1963’de Avrupa Para Fonundan 45 milyon dolâr, 26.3. 1962’de 15 
milyon dolâr, 18. 3. 1963’de Silâhtar Santrali ve Sarıyer Barajı için 31 milyon dolâr 
alındığını söyleyen Bakan Erez, gerek yabancı sermaye konusunda, gerek dış borçlar 
konusunda memleketin menfaatlerine uygun tarzda, şartları müsait, süreleri müsait 
şekilde borçlanılmasının ve bu borçların müsmir sahalara yatırılmasının normal 
olduğunu belirtti. 

Türkiye’de iç finansman ve dış finansman güçlükleri olduğunu, bunun 
halledilmesi gerektiğini, devleti tediyelerini zamanında yapacak hale getirmek için 
lâzım gelen tedbirleri alacaklarını söyleyen Erez, Merkez Bankasının rezervlerinin 
brüt ifade edildiğini ve bekleyen transferler konusunda gecikme olmasının yeni bir 
şey ve iyi bir şey olmadığını, dış ticaret dengesi, ödemeler dengesi kronik şekilde 
açık veren bir memlekette transfer güçlükleriyle karşılaşmanın mukadder olduğunu, 
fakat bu güçlükleri hafifletmek için lâzım gelen tedbirleri almaya çalıştıklarını 
belirtti. Bankalarda mevduatın 1967 yılında  % 13,8, 1968’de  % 24,3 ve 1969’da 
% 17,8 olduğunu ifade eden Bakan, 1967 yılındaki yüzde 13,8 gibi düşük artışın 
sebebinin o yılda cereyan eden Kıbrıs hâdiseleri olduğunu belirtti. 
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Sigortalı işçi sayısında, 1968’de 982 000’nden, 1969’da 1 075 000’e artış 
olduğunu, 1965 yılında fiyatların yüzde 8,1, 1966’da yüzde 4,8, 1967’de yüzde 
7,6, 1968’de yüzde 46,6, 1969’da da yüzde 6 arttığını, Türkiye’de 1964 yılındaki 
durgunluk nedeniyle 1965 yılında fiyatların yüzde 8,1 nisbetinde artıverdiğini 
söyleyen Bakan Erez, 1969 yılında fiyatların yüzde 6 nisbetinde artmış olmasını 
bir global enflâsyon nedeniyle olmadığını, ilerleyen yıllarda fiyatların daha fazla 
artmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını, tarım sektöründe son yıllardaki 
kalkınma oranının plan hedefine ulaşamamış olmasının sebebinin atmosfer şartlarına 
bağlı olduğunu, bunun günâhının siyasi teşekküllere yüklenmemesi gerektiğini ifade 
ederek konuşmasına son verdi.11 

G.P. grubu adına söz alan Turhan Feyzioğlu (Kayseri), gelir dağılımı ve 
köylerin kalkınma ve refahı bakımından önemli olan noktanın, köylü vatandaşların 
mahsullerinin değerlendirilmesi konusunda takip edilen hatalı politika yüzünden 
köylü vatandaşların milyarlar kaybetmeleri, bütçede ayrılan bu ödeneklerin bu kaybı 
telâfi edememesi olduğunu ve Türkiye’de sınai mamullerle zirai mahsuller arasındaki 
fiyat ilişkisinin, zirai mahsuller aleyhine değiştiğini belirterek sözlerine başladı. 
Fiyat mekanizması yoluyla vatandaştan alınan görülmeyen vergilerin vatandaşa 
külfet olduğunu, Türkiye’de hayat pahalılığı durmadan arttığı halde, mahsulünü 
yeteri kadar değerlendiremeyen köylünün dolaylı olarak ağır bir külfetin altına 
sokulduğunu, aldığı pahalı sattığı mahsul ucuz olan köylü vatandaşın sıkıntı içinde 
olduğunu ve bunun düzeltilmesi lâzım geldiğini belirten Feyzioğlu, Türkiye’de 
refahın, gelirin dağılışını etkileyen politika hakkında hüküm vermek için yalnız 
vergi rakamlarıyla ve bütçedeki ödenek rakamlarıyla değil, fiyat mekanizmasının 
tesirleri birlikte düşünülmesi gerektiğini ifade etti. 

Uzun vâdede, sanayiinde gerekli hızı sağlayamayan, tarımında gerekli kalkınma 
hızına ulaşamayan, fakat tarım ve sanayideki geriliği birkaç sene için, inşaat 
sektöründeki konut inşasındaki rakam artışıyla telâfi eder görünen bir memleketin 
kalkınma hızını sürdürmesinin mümkün olamayacağını, konut sektöründe, birkaç 
sene için olağanüstü bir hız devam etse bile, bu yerde tıkanmaya mahkûm olacağını, 
bunun sanayie dayanması gerektiğini söyleyen Feyzioğlu, bunun sürdürülmesinin 
bir süre sonra plânın öngördüğü dış ödeme dengesine, istihdam dengesine ve işsizlik 
problemine etkileri olacağını ifade etti. Geçmiş yıllarda bütçe samimiyetsizliğine 
delâlet eden, çok büyük rakamlara varan ek ödenekler nedeniyle büt çe samimiyeti 
meselesini söz konusu ettiklerini ve ikinci bütçe tasarısı nedeniyle aynı konudan 
söz etmelerinin nedeninin cari masraflar, yatırım masrafları, transfer masrafları 
olduğunu, tasarruf zihniyetiyle hazırlanmış olan bir bütçede, 1 milyardan fazla yeni 
tasarruf imkânının bulunmasını samimiyetsizlik olarak niteleyen Feyzioğlu, yeni 
bâzı ihtiyaçlar karşısında sureta bir tasarruf yapıyor görünmek için kesilen yüzde 
6’nın ileride yüzde 16, yüzde 20 olarak ek ödenek talebi şeklinde gelmesi ihtimali 
bulunduğunu belirtti. 

11  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 83 (20 Mayıs 1970), 
s. 63-74.
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Türkiye’de hazine açığının, geçmiş yıllara nazaran yarım milyarın altındayken 
5,5 milyara yükseldiğini ve bu hazine açığının ödeme güçlükleri yaratarak ülkede 
ciddî ekonomik sorunlara yol açtığını belirten Feyzioğlu, bunun devasının bulunması 
gerektiğini söyledi. 

Maliye Bakanının 1969’da ihracat rakamının yüzde 8,1 arttı demesine karşılık 
1968 ihracat rakamının anormal derecede düşük bir rakam olduğunu, 1967 senesine 
gö re bile geri gitmiş bulunan bir rakamın hareket noktası olarak kabul edilmesi 
durumunda yüzde 8,1’i bulunabileceğini, fakat bunun plan hedefine ulaşmak 
anlamına gelmeyeceğini belirten Feyzioğlu, 1968’e ka dar gayrisâfi millî hâsılada 
artış oluşmuşken 1968’den sonra bu hızın yavaşladığını, 1970 programında, plâna 
gö re ihracat hedefinin 615 milyon dolâr olması gerekirken hükümetin bütçesini daha 
mütevazı bir rakam olan 600 milyon dolâra göre hazırladığını ifade etti. Turhan 
Feyzioğlu, hükü metin, plân hedefinin gerisinde kalmayı peşinen kabul etmiş durumda 
olduğunu, vatansever bir muhalefet partisi olarak bütün ümit ve temennilerinin 
600 mil yon dolâr hedefine ulaşılması olduğunu, ancak ihracatın umulduğu gibi 
ilerlemediğini, ihra cat, turizm, yabancı sermayenin getirdiği ve götürdüğü ve dış 
ödeme dengesine tesir eden belli başlı faktörlerde, ülkenin hakiki güçlüklerle karşı 
karşıya olduğunu söyleyerek konuşmasını tamamladı.12

Birleşim, A.P. Grup Başkanvekili Orhan Eren ve Amasya milletvekili Salih 
Aygün tarafından verilen iki yeterlik önergesinin oylanması ve kabul edilmesiyle 
sona erdi. Böylece bu birleşimde bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ
1970 bütçesi üzerindeki görüşmelere 21 Mayıs 1970 günü toplanan 84 ncü 

birleşimde devam edildi. Başkanvekili Fikret Turhangil başkanlığında toplanan 
birleşimde maddelere geçilmesi hususu oya sunuldu ve kabul edildi. 1970 yılı Bütçe 
Kanununun, Genel Bütçeye giren dairelere cari harcamaları için 13 654 883 954 lira, 
yatırım harcamaları için 2 709 415 451 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
için 12 495 966 062 lira olmak üzere toplam olarak 28 860 265 467 lira ödenek 
verilmesi kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin müzakeresi C.H.P. Grubu adına söz 
alan Gıyasettin Karaca’nın (Erzurum) konuşması ile başladı. Karaca aşağıdaki 
noktaları vurgulayarak konuşmasını yaptı:

• Halen meclislerin içtüzüğü yapılmamıştır.
• Meclislerin müşterek toplantılarına ait tüzük de aynı şekilde çıkarılmamıştır. 
• Meclislerin arşiv ve kütüphanesinde mevcut eski Türkçe tutanaklar henüz 

Türkçeye çevrilememiştir.
• Yabancı dil üzerine yazılmış eser ve yazıların okunarak istifade edilmesi 

için kütüphaneye yeteri kadar yabancı dil bilen uzman memur veya mütercim 
alınmamıştır.

12  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 84 (21 Mayıs 1970), 
s. 85-.
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• Meclis tabldotu kuruluş ve işleyiş şekline göre çok pahalıdır. Meselâ, kış 
aylarında bir tek portakal 125 kuruşa satıldığı sırada, portakalın kilosu Ankara’da 
halde 100-150 kuruş arasındadır.

• Millî Saraylar yönünden ayrılan tahsisat yetersiz ve kifayetsizdir. Millî 
varlığın sembolü ve ecdat yadigârı olan Millî Sarayların korunma ve muhafazasında, 
onarım ve kullanılmasında gerekli alâka ve ilgi gösterilmemiştir. 3 yıldan beri, sözde 
tadil maksadı ile içinde kurulmuş iskeleler mevcuttur. Bu hususta Mec lis Hesaplarını 
İnceleme Komisyonunun verdiği raporlar nazarı itibara alınmamıştır. Saraylar 
kontrolsüz ve başıboş bırakılmıştır. Tarihî eşyalar lüzum ve sebep olmadığı halde 
kullanılma yerleri keyfî ve indî sebeplerle değiştirilmiştir.

• 231 sayılı Teşkilât Kanunu ihtiyaçlara cevap vermekten çok uzaktır. Yeni bir 
teşkilât kanunu çıkarmaya ihtiyaç vardır.

• Kati zaruretler olmadıkça oy çokluğuna güvenilerek hatiplerin Meclisteki 
konuşmaları şahıs ve süre yönünden kısıtlanmamalıdır.

• Hükümeti murakabe yollarından birisi olan sözlü soru müessesesi mutlaka 
ve behemehâl haftanın her gününde ve belli bir saatinde usulüne uygun bir şekilde 
işletilmelidir. Yazılı sorulara cevap alınamamaktadır, yetersiz ve yersiz bir şekilde 
bilgi verilmekte veya verilmekten kaçınılmaktadır. Hükümeti denetleme yolları çok 
defa parti taassubu yönünden işlemez ve muattal bir hale getirilmiştir.

• Sataşmaya mâruz kalan üyenin söz isteme isteği Divanca dikkate alınmalı ve 
bu hakkın istimalinde çok daha hassasiyet gösterilmelidir. Zira tatbikat göstermiştir 
ki, bu hak Divanca tanınmadığı takdirde siyasi parti taassubu ile direnme hakkının 
oylanma ile gerçekleşmediği görülmektedir.

• Başkanlık Divanının, sayın üyelerin vâki söz talep ve isteklerinde daha 
müsait davranmaları lâzımdır.

• Sayın üyelerin de Divanın görevlerini yürütmesinde yardımcı olmaları 
gereklidir.

• Meclis çalışmalarının daha verimli olmasını teminen ziyaretçi konusunda 
Meclis Divanının almış olduğu son karan muhteva ve tatbikat yönünden müspet 
karşılıyoruz, hassasiyetle tatbikini ve devamını diliyoruz.

• Yüce Meclisin malûmu olduğu üzere, Meclisimizdeki devamsızlık halen 
devam etmektedir. Yüce Divanın, devamsızlığı önleme hususunda almış olduğu 
ve Yüksek Meclise tebliğ ettiği hususları yerine getirmediği için Meclise devam 
eden üyelerle etmeyen üyeler arasında henüz bir fark gözetilmediğinden ve evvelce 
tatbiki mevzuu bahsolan müeyyide şu ana kadar tatbik edilmediği için devamsızlık 
da devam etmektedir. Bu sebeple, Divanın devamsızlık konusunda evvelce almış 
olduğu kararının hassasiyetle tatbikini de arz etmekteyim.13

13  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 84 (21 Mayıs 1970), s. 
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G. P. Grubu adına söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), partisinin ve Meclis 
grubunun prensip ve tutumlarını aşağıdaki şekilde sıraladı: 

• Anayasaya, kanun ve tüzüklere inanarak samimi ve saygılı olmak;
• Vatan ve milletin menfaatini ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüceliğini 

ve itibarını her şeyin üstünde tutmak;
• Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanlarına, adaletli 

idare tarzına hürmetkâr olmak;
• Partiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasındaki münasebetlerde 

karşılıklı iyi niyetli, müsamahalı, hürmetkâr ve saygılı olmak;
• Tenkid, konuşma ve müzakerelerde yıkıcı değil yapıcı, hasma ne değil 

muhabbetli, bölücü değil birleştirici, yalnız itham edici, suçlayıcı ve kırıcı değil iyi 
yapanı ve iyi yapılanı takdir ve teşvik edici, doğruya doğru, eğriye eğri deyici, iktidar 
partisinin ve hükümetinin vatan ve millet hayrına ve menfaatine yaptığı işlerde onları 
destekleyici ve onlarla beraber olucu olmak.

G.P. nin, iktidar partisinin ve hükümetlerinin, şahısların ihmal, aciz, beceriksizlik, 
tembellik, nüfuzu kötüye kullanma, rüşvet, adam kayırma, kanunsuz, adaletsiz ve 
haksız icraatına kârı olacağını belirten Tosyalı, milletvekili ve senatörlerin Millet 
Meclisi ve Senatoya ve komisyonlara muntazaman devam etmesi lâzım geldiğini 
ve Meclis ve komisyonların çalışmaya başlama saatinden çalışmanın bittiği saate 
kadar Meclis, Senato ve komisyon oturumlarında vazifelilerin hazır bulunmalarının 
mutlaka temin edilmesi gerektiğini söyleyerek konuşmasını tamamladı. 

A.P. grubu adına söz alan Fuat Avcı (Denizli), Millet Meclisinin bütçesi 
üzerinde yapılan müzakerelerde grup sözcülerinin birleştikleri asgari müştereğin 
Parlâmentonun itibar ve haysiyetine gölge düşürecek hareket ve sözlerden sakınmak 
olduğunu, ancak uygulamada buna her zaman riayet edilmediğini belirterek 
konuşmasına başladı. Avcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde Adalet 
Parti si grubunun görüşlerini aşağıdaki şekilde sıraladı: 

• Geçen sene Anayasa Komisyonunda müzakereleri tamamlanmış olan 
İçtüzük tasarısının bu dönem Mecliste mutlaka çıkarılması gereklidir.

• Meclis memur ve müstahdemlerinin tâyin ve terfilerinin Meclis İdare 
Âmirliklerinden alınarak Genel Sekreterlik müessesesine verilmesinde zaruret 
vardır. Zira bir İdare Âmiri tarafından tâyin edilmek istenen memur veya müstahdem, 
diğer İda re Âmiri tarafından kendisinin tâyin etmek istediği memur ve müstahdeme 
karşılık pazarlık mevzuu yapılmaktadır.

• Meclis kulis ve salonları, bu husustaki yönetmeliğe rağmen, ziyaretçilerden 
geçilmemektedir. Mezkûr yönetmeliğin tatbik edilememesi senatör ve 
milletvekillerinin tutumlarından ileri gelmektedir. Sâniyen, müteaddit defalar ifa de 
edilmiş olmasına rağmen Başkanlık Divanınca da misafir ve ziyaretçiler için gerekli 
çare ve tedbirlerin alınmasında yavaş davranıldığı da bir vakıadır.
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• Meclis telefonlarında sorun vardır. Meclis binasında 8 umumi telefon 
vardır. Mevcut durum, telefonların teknik işleme şekilleri haricinde dâhi, âzalar için 
işkence olmaktadır. Bu durumun, binada daha önce Bakanlar odası olarak kullanılan, 
sonradan basın için geniş imkânlar bulunmasına rağmen her nedense, hususi bir 
ihtimamla ve bilhassa TRT ye tahsis edilmiş bulunan salona 8-10 adet da ha telefon 
koydurulmak suretiyle veya daha münasip bir tedbirle izâlesinde zaruret vardır.

G.P. grubu adına söz alan İhsan kabadayı (Konya), Türkiye Büyük Millet 
Meclisi‘ni oluşturan Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi’nin teşkilât kanunu 
çıkmamış olduğundan, bütçede de bir kısım fasıl ve hizmetlerin karıştığını, 1961’den 
beri meclislerde, tek meclis devrinden kalma teşkilât kanununun uygulandığını, 
fiilî ve kanuni görevler ile kadroların birbiri içine girmiş olması nedeniyle iki 
meclis arasında da zaman zaman bâzı nahoş hâdiselerin ortaya çıktığını belirterek 
konuşmasına başladı. Cumhuriyet Senatosu’nun 1963 senesinde içtüzüğünü çıkarmış 
olmasına rağmen Mil let Meclisi‘nin bunu çıkaramadığını ve 1927 senesinden kalan 
Dâhilî Nizamname ile hizmetlerini yürüttüğünü söyleyen Kabadayı, Senato’nun, 
Teşkilât Kanununu hazırladığını ve 1962 yılında Millet Meclisi’ne verdiği halde, 
bu kanun çıkarılamadığından, 1965 ve 1969 yılında iki defa olmak üzere kadük 
olduğunu ifade etti. 

Garson ücretleri ve demirbaş masraflarının bütçeden karşılanmasına ve maliyete 
dâhil edilmemesine rağmen Meclis lokantasının başıboş, dışardaki lokantalardan 
farksız hale geldiğini vurgulayan Kabadayı, milletvekilleri ve senatörlerin rahatça 
yemek yiyemediklerinden yakındı. Meclis’in kulislerinin kahvehane, salonlarının 
da Anadolu’nun pazar meydanlarına benzediğini, buraya gelenlerin milletin çoğu 
olmadığını, sadece tufayli bir takım insanlar olduğunu söyleyen G.P. sözcüsü, böyle 
bir Meclisin bu vaveylâ içinde çalışıp faydalı olamayacağını vurguladı. 

Şahısları adına söz alan Hakkı Gökçe (Malatya), Meclise sevk edilmiş olan ve 
senelerdir bekleyen Senato Teşkilât Kanununun biran evvel çıkarılmasının ve Millet 
Meclisi Teşkilât Kanunu ile Millet Meclisi İçtüzüğünün biran evvel hazırlanıp 
Meclislere sevkinin temininin gerektiğini belirtti. Yüzlerce kanunun Meclislere 
sevk edilmiş ve çıkarılmış olmasına karşın kendi iç bünyesini ilgilendiren içtüzük 
ve kanunların ele alınmamasının bir hata olduğunu belirten Gökçe de ziyaretçi 
kabullerinden şikâyet etti. 

Cengizhan Yorulmaz (Ankara) , Türk köylüsünün perişan halini vurguladı 
ve köylünün ürününün para etmediğini, günlük yaşantısını sağlayacak gelirden 
mahrum olduğunu, borç içerisinde kıvrandığını, topraksız olduğunu söyleyerek 
toprak reformu kanununun, çiftçi borçlarının ertelenmesi kanununun, köylüye daha 
çok kredi imkânı sağlayacak ilgili kanunların biran evvel çıkarılması gerektiğini 
ifade etti. Türk esnafının da malî kriz içinde olduğunu söyleyen Yorulmaz, küçük 
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esnafı koruyucu sosyal ve ekonomik tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. 
Yorulmaz, Personel Kanunu çıkarılarak dar gelirli memur zümresinin biraz rahatlığa 
kavuşturulması gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.

Muğla milletvekili Ahmet Buldanlı tarafından verilen kifayet önergesinin kabul 
edilmesinden sonra Meclis İdare Âmiri İzzet Oktay (Muğla) söz alarak eleştiri 
konusu olan Parlâmento’nun itibarı, Teşkilât kanunu, içtüzük, tabldot işi, saraylar 
konusu, ziyaretçilerin durumu, Meclisteki dış muhaberatı temin eden telefonlar, 
gündem dışı konuşmalar, devamsızlık, 1968 senesinde vâki olan veznedar ve 
bonolar hikâyesi ve üyelere verilmekte olan tabancalar hakkında açıklamalarda 
bulundu. Oktay, 1970 yasama dönemine girildiğinde, Başkanlık Divanının bütün 
partilere işgal edecekleri odaları tahsis ettiğini, grupları olmayan dört siyasi partiye 
partilerinin evraklarını muhafaza ve çalışma şeklini kendileri tanzim etmek üzere 
bir salon tefrik ve tahsis edildiğini belirterek bu dört siyasi partinin liderlerinin, bir 
arada olamayacaklarını ve bu şekilde bir salonda toplanma imkânı bulunmadığını 
beyan etmek suretiyle ayrı odalar istediklerini ifade etti. Millet Meclisi binasının tek 
meclis esası üzerine inşa edildiği için, iki Meclisin bir arada barınmasının mümkün 
olmadığını belirten Oktay, hali hazırda 24 normal komisyon, 37 geçici komisyon, 
14 soruşturma komisyonu ve 5 Meclis Araştırma Komisyonu olmak üzere 80 
komisyonun hali faaliyette olduğunu ve grubu olmayan dört partiye ayrı ayrı oda 
verme imkânından mahrum bulunduklarını arz etti. Parlâmentonun itibarını her 
şeyin üzerinde tuttuklarını ifade eden Oktay, Coşkun Kırca ile İsmail Hakkı Yıldırım 
tarafından hazırlanmış tüzük taslağının Meclis Başkanlığına verildiğini, Anayasa 
Komisyonunda görüşüldüğünü, ancak hazırlanmış olan içtüzük teklifinin üzerinde 
hiçbir çalışma olmadığını söyledi. Tabldot hesaplarının tetkik ve tahkikinden sonra 
tabldot âmirinin bâzı yolsuz hareketleri tespit edilerek mahkemeye tevdi edildiğini 
söyleyen Oktay, sarayların tamiratının her sene yapılan iş programlarına göre devam 
ettiğini, Meclis binası içindeki ziyaretçiler hakkında müşterek Başkanlık Divanının 
çıkarmış olduğu yönetmeliğin dağıtılmasına rağmen giriş kapılarında vazifeli 
polisler ile ziyaretçiler arasında tartışmalar çıktığını, bu yönetmeliğe uyulmadığını 
söyledi. Millet Meclisine devam konusunu milletvekillerinin nefsinde hissetmesi 
lâzım geldiğini, Umumi Heyette ekseriyetin sağlanmasında İdare amirlerinin bir 
kuvvetinin, kudretinin bulunmadığını söyledi. Oktay, üyelerin bonolarını ortadan 
kaldırmak suretiyle suiistimal içine giren bir veznedarın adalete teslim edildiğini ve 
bağımsız yargı organları tarafından 5 sene 10 aya mahkûm edildiğini açıklayarak 
sözlerine son verdi.14  

Bütçe Karma Komisyon Sözcüsü M. Kemal Yılmaz (Ankara) söz aldı ve 
komisyonların çalışmadığı hakkındaki yakınmalara cevap verdi. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri üzerinde söz alan 
Ali Rıza Uzuner (Trabzon), Meclisler için teşkilat kanunlarının çıkarılamamış 

14  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 84 (21 Mayıs 1970), s.
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olmasının büyük bir noksanlık olduğunu, sözlü sorudan gensoruya kadar iktidarın 
murakabe ile ilgili yolların Anayasa’nın ve içtüzüklerin mâna ve ruhuna uygun ola rak 
işletilemediğini, Meclis müzakerelerinin bir vazife şuuru içinde takip edilemediğini, 
komisyonların çalışamadığını, birçok kanunun tamamen geçici komisyonlara havale 
edildiğini söyledi. T.B.M.M üyesi olup milletvekilliği veya senatörlükle asla ve 
kat’a bağdaşmayan ve devamlı toplanmaya engel olan haller bulunduğunu belirten 
Uzuner, bunların mutlaka ciddî bir disiplin altına alınması gerektiğini ifade etti. 
Millet Meclisi’nde ve Senato’da çalışan müstahdemler arasında fark gözetildiğini ve 
bu farklılığın mutlaka giderilmesi için Başkanlık Divanının tedbir alması gerektiğini 
belirten Uzuner, grubu olmayan siyasi partilere yer verildiği gibi bağımsızlara da 
mutlaka ayrı bir salon tahsisinin lüzumunu söyleyerek konuşmasını tamamladı.15 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri 
üzerindeki müzakerelerin böylece tamamlanmasından sonra bölümlere geçildi ve 
bütçe kabul edildi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ:
Cumhuriyet Senatosu Bütçesi:
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm     Lira
11.000 Ödenekler 10 237 200
12.000 Personel giderleri 3 965 785
13.000 Yönetim giderleri 717 303
14.000 Hizmet giderleri 21 852
15.000 Kurum giderleri 15 000
16.000 Çeşitli giderler 470 101
 (A/2) Yatırım harcamaları
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri     1
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları 
ve onarımları 60 001
 (A/3)Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000 Mali transferler 4
35.000 Sosyal transferler 342 320
36.000 Borç ödemeleri 20 000

15  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 84 (21 Mayıs 1970), s.
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          Millet Meclisi Bütçesi:
          (A/l) Cari harcamaları
Bölüm Lira
11.000 Ödenekler 24 954 200
12.000 Personel giderleri 22 594 866
13.000 Yönetim giderleri 3 996 750
14.000 Hizmet giderleri 742 401
15.000 Kurum giderleri   1 273 465
16.000 Çeşitli giderler   6 556 628
(A/2)Yatırım harcamaları
21.000 Etüt ve proje giderleri 226 000
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 2 313 000
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları   1 348 139
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000 Mali transferler 58 001
35.000 Sosyal transferler 1 873 860
36.000 Borç ödemeleri 50 000

CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ
Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin müzakeresine geçildiğinde G. P. grubu adına söz 

alan Hasan Tosyalı, geçen beş yıl içerisinde Türkiye’de sosyal, iktisadi, siyasi, ticari, 
eğitim ve daha pek çok karışıklıklar ve düzensizlikler ve Türk Milletini içten yıkmak 
için kökleri dışarda olan aşırı sağ ve aşırı sol cereyanların, ülke bütünlüğünü, millî 
birliğini, şeref ve haysiyetini yıkmak amaçlı eylemleri karşısında, Anayasayı koruma 
görevine sahip bulunan ve hükümetin yürütme görevinin başı olan başbakanlığın bu 
faaliyetlere karşı âdeta susar vaziyette ve bigâne olduğunu söyledi. Buna karşın, 19 
Mayıs 1970 Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Türkiye’nin en yüksek makamı 
Çankaya’dan, vatanı yıkmak isteyen aşırı sol cereyanlara karşı hükümeti uyardığını 
söyleyen Tosyalı, Cumhurbaşkanının bu uyarısını hayırhah ılıkla yâd ediklerini ifade 
etti. Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanının, ülkedeki büyük krizler karşısında, 
küçük bir azınlığın orta sınıfı, köylüyü, işçiyi, esnaf ve sanatkârı sömürmesi 
karşısında ses çıkarmamasının ve bu kadar büyük karışıklık içerisinde Türkiye’yi 
bırakıp çok çok sayıda seyahate gidilmesinin yadırganacak bir durum olduğunu 
söyleyen Tosyalı, G.P.‘nin Cumhurbaşkanlığı makamından memleketin dertlerine 
zamanında ve yerinde ağırlığını koymasını temenni ederek sözlerini tamamladı.

C:H:P grubu adına söz alan Cengizhan Yorulmaz (Ankara), Anayasanın getirdiği 
tüm yenilik ve kuruluşların baş savunucusu olması gereken Cumhurbaşkanının 
bu görevi ifalarında kendilerine en büyük yardımın C.H.P. tarafından geleceğini 
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ifade etti. C.H.P.’nin temennisinin, iktidar partisinin de bu gerçeği kabul etmesi 
ve hangi yönden gelirse gelsin Ana yasa düzenine vâki haksız saldırılarda C.H.P. 
ile aynı paralelde birleşmesi ve Cumhurbaşkanlığına yardımcı olmaları olduğunu 
belirten Yorulmaz, iktidar partisinin sakat görüş ve gidişte direndiği takdirde 
Anayasa düzeninin baş savunucusu olması gereken Cumhurbaşkanının uyarıcı 
konuşmalarının, bu yanlış eylem sahiplerine çok şeyler öğreteceğini belirtti. Bu 
uyarıların Cumhurbaşkanlığı makamına ve tarafsızlığına gölge düşürmeyeceğini 
söyleyen C.H.P sözcüsü, uyarmaların, aksine mil letin ve demokratik rejimin 
çıkarlarıyla beraber olan devlet başkanına daha büyük şeref kazandıracağını 
vurguladı. Cumhurbaşkanının koalisyonların denendiği ve başarılı olamadığı, tek 
parti iktidarının daha verimli olacağını söylemesinin yanlış anlamalara ve istismara 
yol açabilecek bir konuşma olduğunu ve bu tür beyanların fırsat kollayanları hüsrana 
uğratacak üslûpta hazırlanmasını dilediklerini belirten Yorulmaz, Cumhurbaşkanlığı 
bütçesinde geçmiş yıllar gibi tasarrufa riayet edildiğini gördüklerini ifade etti.

A.P. grubu adına söz alan Oğuz Aygün de (An kara) görüşlerini belirtmek üzere 
kürsüye geldi ve tasarruf hudutları içindeki mütevazılığını kabul ettikleri bu bütçede 
geçen yıllara nazaran daha da fiili azalma ve tasarrufun açıkça görüldüğünü söyledi.

Grupları adına konuşmaların tamamlanmasından sonra şahısları adına söz 
alanlardan Hakkı Gökçe (Malatya),  Cumhurbaşkanının yurt içi gezilerinin önemli 
olduğunu, ancak bu gezilerde halkla temas edilmesinin gezilerden elde edilecek 
yararı artıracağını, dış gezilerin ise dış münasebetlerin gelişmesi ve devletlerarası 
dostluğun kurulması ve takviyesi açısından faydalı olduğunu, ancak bu faydanın 
da refakat edenlerin niteliklerinin seçilmesi ve adedinin azaltılmasıyla daha 
da artırılacağını ifade etti. Mustafa Kaftan (Malatya), Kamu İktisadi Devlet 
Teşekküllerini denetlemekle görevli olan Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinden 
7’sini görevlerinden uzaklaştıran kararnameyi Cumhurbaşkanının 1,5 ay beklettiğini, 
miş, imzalamadığını, Kurul üyelerinin, yürütmeyi durdurduktan sonra görevlerine 
iade edilmediklerini, iptal dâvasının sonunda tekrar görevlerine dönmek ihtimaline 
karşı, Başbakanın 16 kişilik Yüksek Denetleme Kurulu üyesinin âdetini 10’a 
düşürdüğünü, sayıları 120’ye ulaşan iktisadi devlet teşekküllerinin denetlenmesine 
10 üyenin yetmeyeceğini ve Yüksek Denetleme Kuruluyla ilgili Başbakanlık 
tasarrufunun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmamasını beklediklerini belirtti. 
Ahmet Buldanlı (Muğla), Riyaseti cumhur makamının tarafsız olduğunu, fakat bu 
makamın memleketin bütünlüğüne, müesses nizama dinamit koymak isteyen aşırı 
sol serserilerine karşı da bitaraf olmaması gerektiğini, Türk Milletini, hükümeti, 
her türlü zümreyi, bu sol serserilerine karşı uyandırma vazifesini icra ederken 
muhalefetten icazet almaması gerektiğini, her haliyle mükemmel, muhterem ve 
tebrike lâyık olan devlet başkanının 19 Mayıs nutku ile sıfat ve salâhiyetini aşmak 
isteyen zümrelere ihtar vazifesini yaptığını söyledi. Devlet Başkanının, temsil 
sıfatını gerek içte ve gerekse dışta ifa etmeye mecbur olduğunu, dış seyahatlerini 
daha sıklaştırmasının, Türk Milletinin cihanda duyulması ve tanıtılmasına yardım 
edeceğini belirten Buldanlı, Riyaseti cumhur makamına dil uzatmanın, onu şüphe 
ile karşılayıcı beyanlarda bulunmanın, onu halk nazarında küçük düşürecek şekilde 
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konuşmanın günah olduğunu, Riyaseti cumhur makamına Türk Sancağı gibi hürmet 
duyulması ve bütçesinin tasdik edilmesi gerektiğini beyan etti. Hüsamettin Başer’in 
(Nevşehir) kifayet önergesinin kabul edilmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı bütçesi 
kabul edildi: 

CUMHURBAŞKANLIĞl BÜTÇESİ:
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm Lira
11.000 Ödenekler 150 000
12.000 Personel giderleri 2 363 204
13.000 Yönetim giderleri 1 631 000
14.000 Hizmet giderleri 2 000
15.000 Kurum giderleri 10 000
16.000 Çeşitli giderler 172 000

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları 230 500

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
35.000 Sosyal transferler 60 000

Sayıştay Başkanlığı Bütçesi
Cumhurbaşkanlığı bütçesinin kabulünden sonra Sayıştay Başkanlığı bütçesi 

görüşüldü. Bütçe üzerine ilk sözü G.P. grubu adına İhsan Kabadayı (Konya) aldı 
ve 1861’de Tanzimat devrinde bir nizamname ile kurulan ve 27 Mayıs Anayasası 
ile devlet bütçesini denetleyen bir kuruluş olan Sayıştay’ın, 832 numaralı Teşkilât 
Kanunu ile bütün ihtiyaçları kavrayacak, mükemmel ve mütekâmil bir şekilde vazife 
görecek şekilde düzenlendiğini, ancak en önemli dertlerinden birinin denetçi sayısının 
azlığı olduğunu belirtti. 816 kadrosuna karşılık 308 denetçisinin bulunduğunu, 
ancak Sayıştay’ın yükünün her sene daha da arttığını ve saymanlıkların çoğaldığını 
söyleyen Kabadayı, denetlemenin daha ciddî ve daha etkili olabilmesinin baş 
koşulunun, denetçilik müessesesiyle ciddî ve sıkı bir irtibatı bulunduğunu ifade etti. 
Sayıştay denetçilerinin malî statülerinin Danıştay denetçilerinin statüleriyle aynı 
olmadığını ve bunun eşitlik prensibi ihlâl ederek Sayıştay denetçilerini huzursuz 
kıldığını ve mesleki rağbeti ve verimli vazife görme imkânlarını azalttığını belirten 
Kabadayı, yeni Personel Kanunda bu eşitsizlikleri giderici önlemlerin alınmasının 
G.P.’nin arzusu olduğunu beyan etti. 
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C.H.P. grubu adına söz alan Cahit Angın (Çorum), Sayıştay’ın görevlerini tatmin 
edici ölçüde yapamadığını, genel ve katma bütçeli dairelerin mallarının envanterinin 
çıkarılmadığını, genel ve katma bütçeli idarelerin dışında belediyelerin ve diğer 
mahalli örgütlerin malî yönden denetim ve kontrolünü gerçekleştiremediğini, 
uygunluk bildirimlerinin gecikmelerle tanzim olunduğundan ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine geç sunulduğundan şikâyetler edildiğini ve bu gecikmelerin başlıca 
nedeninin Sayıştay’ın artan iş hacmine oranla personel ihtiyacının giderilememesi 
olduğunu ifade etti. 1934 yılından itibaren Sayıştay’ın ödenecek yekûnunun 142 
misli arttığını, buna karşın 1934 yılındaki 180 Sayıştay denetçisi sayısının sadece 
308 uzmana yükseldiğini söyleyen Angın, bir denetçinin işinin 83 misli arttığını, 
ancak Sayıştay Kanunu ile verilen 816 kadrodan sadece 308’inin kullanıldığını 
ifade etti. Kesin hesapların Sayıştay’ca tetkikinde uygunluk bildirimleriyle sınırlı 
kalmaları, hizmetlerin yapılış şekli, yapılmamış bir hizmetin ödeneğinin ithalinin 
tespit ve eleştirmesinin yapılmasını denetimde bâriz bir noksanlık olarak gördüklerini 
belirten Angın, 5439 sayılı Kanunla bakanlara tanınan yetki ile merkeze alınma 
işlemlerinin yasa dışı olarak yürütüldüğünü, bâzı bakanlıkların bâzı müesseselerine 
ait fon hesaplarının Sayıştay denetiminin dışında bırakılmasının de netimde büyük 
bir noksanlık olduğunu, 2490 sayılı Kanunun ihtiyaca cevap vermeyecek duruma 
geldiğini ve 2490 sayılı Kanunun değiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

A.P. grubu adına söz alan Mustafa Kaplan (Sinop), kadro meselesiyle ilgili olarak 
832 sayılı Kanunda beş senelik bir imaj müddeti tanındığını, Sayıştay’ın vazifesini 
bihakkın yaptığını ve bütçe ile verilen tahsisatın kuruşuna kadar hesabını sorduğunu 
belirtti. Hüsamettin Başer (Nevşehir), iş çokluğu ve dosyalar arasında bunalan 
Sayıştay’ın kadrosunun mümkün olduğu kadar genişletilmesi, hattâ Türkiye’yi 
altı bölgeye ayırarak Sayıştay’ın bölgelere göre daha müessir, daha seri bir şekilde 
çalışmalarının sağlanmasının usulsüz harcamaları daha etkin denetleyeceğini söyledi.

Sayıştay Başkanı Rıza Turgay söz alarak eleştirileri yanıtladı. Turgay, 
Türkiye’de nakdî denetimin çok etkili olduğunu, ancak mal denetiminin etkisiz ve 
yetersiz kaldığını, bunun başlıca nedeninin denetçi kifayetsizliği ve mal denetiminin 
çok eski bir talimatnameye dayanması olduğunu belirtti. 1970 yılından itibaren 
mal saymanlıkları için dönemlerin tespit edildiğini, Maliye Vekâlet’inden yeni 
bir talimatname hazırlanmasının talep edildiğini belirten Turgay, Sayıştay’ın esas 
vazifesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin teşriî fonksiyonuna yardım ederek 
uygunluk bildirimlerini takdim etmek olduğunu, uygunluk bildirimlerinin 1966 
yılına kadar tamamlandığını, 1967 yılında 5’inin takdim edildiğini, 1968 yılında 
da bir uygunluk bildiriminin parlâmentoya intikal ettirildiğini söyledi. Bütün 
genel ve katma bütçeli idarelerin beher harcama ünitesini, yani Saymanlığını 
tetkik edip, yargılamak ve mutabakatı tespit etmenin zor ve zaman alıcı bir süreç 
olduğunu belirten Sayıştay Başkanı, mahalli idarelerin kontrolünün de 832 sayılı 
kanunla ile Sayıştay’a verildiğini, belediye ve özel idare hesaplarının da denetime 
alındığını beyan etti. 1967 yılında Sayıştay’a fon denetiminin verildiğini ve fonların 
sorumlularının, türlerinin hesabının tespiti için Sayıştay Genel Kurulunun çaba 
harcadığını belirtti. Sayıştay Komisyonu Başkanının belirttiği şekilde Meclis’ten 
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geçmiş bulunan tadil teklifinin halen Senato’da olduğunu, bunun önleyici denetime 
yönelik bir teklif olduğunu söyleyen Turgay, Türkiye’yi bölgelere ayırarak değil, 
Ankara’nın 18 saymanlığının harcamalarına tatbik edilen mukavele safhasındaki 
tescil denetiminin Türkiye’ye teşmil edilmesi gerektiğini, bunun yapıldığını, böylece 
daha masraf yapılmadan usulsüzlüklerin tespit edilerek iç denetime dönük bir ön 
hazırlığın gerçekleştirildiğini, bunun ise Sayıştay denetiminde önemli bir aşama 
olduğunu ifade etti. 

Sayıştay Başkanı Rıza Turgay’dan sonra görüşmek isteyen üye bulunmadığından 
Sayıştay bütçesinin bölümlerine geçildi ve Sayıştay bütçesi kabul edildi:  

Sayıştay Başkanlığı Bütçesi
 (A/l) Cari harcamalar
 Bölüm Lira
12.000 Personel giderleri 20 108 020
13000 Yönetim giderleri 1 551 500
14.000 Hizmet giderleri 6 950
16.000 Çeşitli giderler 101 000
(A/2) Yatırım harcamaları
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları 90 000
35.000 Sosyal transferler 130 000
36.000 Borç ödemeleri 10 000

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi
84 ncü birleşimin ikinci oturumunda Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi 

görüşüldü. Bütçe üzerinde ilk sözü Güven Partisi grubu adına Salih Yıldız (Van) aldı 
ve Anayasa Mahkemesinin hâlâ yıllık kirası 400 000 liraya yaklaşan bir binada hizmet 
gördüğünü, Mahkemenin ihtiyacına cevap verebilecek bir binaya kavuşturulması 
gerektiğini belirtti. Anayasa ve diğer hukukî teminatlara rağmen çok partili 
demokratik düzenin hiçbir tehlikeye mâruz kalmadan devamı için başka unsurlara da 
ihtiyaç gösterdiğini, bu unsurların başında demokratik nizama gerçekten ve samimî 
şekilde inanmak ve bu inancın tezahürlerini, politikacıların ve kurumların tutum 
ve davranışlarıyla ispat etmeye mecbur olduklarını söyleyen Yıldız, demokratik 
nizam içinde sosyal güvenlik esasına kavuşuncaya kadar, bölgeler arası dengesizliği 
ortadan kaldırmak suretiyle demokratik nizamı yıkmaya mâtuf istismar yuvalarını 
yıkmaya mecbur olduklarını, bu hususta basına da büyük görevler düştüğünü belirtti.
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C.H.P. grubu adına söz alan İlhami Sancar (İstanbul), hukuk devletinde, idare 
eden bütün organların tasarruflarının, Anayasaya ve yürürlükteki kanunlara dayandığı 
ve uygun düştüğü müddetçe muteber ve meşru olduğunu hatırlatarak Anayasa 
Mahkemesine Millet Meclisi’nin üç, Cumhuriyet Senatosu’nun iki üye seçmesinin 
hatalı olduğunu, adayların kifayet ve ehliyeti üzerinde derinliğine bir inceleme 
yapılmadığından karanlıkta oy kullanılarak seçimin gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu 
düşüncelerle bu hükmün, biran evvel Mahkemenin kendi bünyeleri içinde ve siyasi 
organlar dışında bir seçim düzenine bağlanması gereğine işaret eden Sancar, Anayasa 
Mahkemesinin gereği gibi çalışmasını sağlayacak uzman elemanlarla takviye 
edilmesi gerektiğini, üniversitelerin seçime katılma ve aday gösterme yüzünden 
Anayasa Mahkemesine iltifat etmelerinin faydalı olacağını ve bunu sağlayacak 
bir kanun teklifine ihtiyaç olduğunu bildirdi. Anayasa Mahkemesinin görev ve 
yetkilerini,  kanunların ve içtüzüklerin Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi, 
Anayasa ile belirtilen muayyen şahısları ve kendi mensuplarını görevleri ile ilgili 
suçlardan dolayı yargılaması ve Anayasa ile kendisine bırakılmış olan diğer görev ve 
yetkiler olarak üç grupta toplanacağını belirten Sancar, Meclislerin kanunları tefsir 
edemeyeceğini ve Anayasa Mahkemesinin dikkatli ve basiretli prensip kararlarına 
daha fazla itibar etmesini ve iptal kararları vermekten çekinmemesini hukuk 
düzeninin, sosyal ve ekonomik hayatın gelişmesi bakımından zorunlu gördüklerini 
ifade etti. Sancar, Mahkemenin bütçe ve rapor ihtiyaçlarının karşılanması, personel 
ve iş durumu, iş hacmi, uzman yardımcı ve bina ihtiyacından bahsederek sözlerine 
son verdi. 

A.P. grubu adına söz alan Nuri Erdoğan (İs tanbul), umumi mütalaalardan sonra 
Yüksek Mahkemenin kuruluş ve çalışmalarındaki aksamaların doğrudan doğruya 
Anayasadan doğduğunu, kuruluş tarzını tespit eden 145 nci ve buna koşut olarak 
hazırlanmış 44 sayılı kanunun 4 ile 5 nci maddelerinin bu mahkemeye üyeleri 
seçecek olan Meclislerin üye tamsayısının salt çoğunluğu ile başkanın da kendi 
üyeleri arasından 2/3 çoğunlukla seçilmesini amir olduğunu, bu nisabın temininin 
çok zor olduğunu, kerrat ile tekrarlanan seçimlerden bir netice alınamadığını ve 
bunun itibar zedeleyici söylentilere yol açtığını, bu pürüzü bertaraf edecek bir tadilin 
biran evvel gerçekleşmesini temenni ettiklerini ifade etti. Erdoğan, resmî gazeteden 
1969 yılı sonuna kadar karara bağlanan dosya adedinin 754 olduğunu öğrendiklerini, 
bunun 406’sının yetkisiz kimseler tarafından açılmış olmak veya mahkemenin görevi 
dışında bulunmak sebebiyle reddedildiğini, fuzuli yere işgal edilmekten kurtulan 
yüksek mahkemenin sorumluluklarına daha uygun bir çalışma sistem ve temposuna 
gireceğini ümit ettiklerini belirterek konuşmasını tamamladı. 

Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde şahısları adına söz alan Talat Köseoğlu 
(Hatay), Anayasa Mahkemesi‘nin ne yargı organının en yüksek mevkiinde, ne de 
T.B.M.M.’nin üstünde bir organ olduğunu, sadece bu hukukî durumu tespit eden 
ve haklarını Anayasadan alan bir or gan olduğunu, sadece Anayasaya aykırı kanun 
iddialarına bakmakla görevli olduğunu, fakat Anayasa tadilleri gibi, Anaya sanın 
bizzat usulüne uygun tadillerine bakmak gibi bir hukukî vazifeye sahip olmasının 
mümkün olmadığını iddia etti. İlyas Kılıç (Samsun), Anayasa Mahkemesinin, millî 
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iradenin tecelligâhı olan T.B.M.M.’nin üstünde olmadığını, kanunların Anayasaya 
uygunluğunu kontrol etme yetkisi Anayasa tarafından Anayasa Mahkemesine 
verildiğine göre, Anayasa Mahkemesinin Anayasayı rahatsız edici veya Anayasaya 
mugayir politik görüşlerle çıkmış olan bir kanunun düzeltilebileceğine karşı, 
demokratik rejime gölge düşürmek isteyen kişilere karşı bu ülkede bir Anayasa 
Mah kemesi vardır fikrini muhafaza ve müdafaa etmeleri gerektiğini belirtti. Bu 
konuşmalardan sonra Yüksek Mahkemenin bütçesi kabul edildi16:

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm Lira

12.000 Personel giderleri 2 422 492
13.000 Yönetim giderleri 499 726
14.000 Hizmet giderleri 57 402
16.000 Çeşitli giderler 4 500

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
35.000 Sosyal transferler  17 537
36.000 Borç ödemeleri 2

BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ
Başbakanlık bütçesi üzerinde C.H.P. grubu adına söz alan Ali İhsan Göğüş 

(Gaziantep), bir başbakanın, her hangi bir konuda şartlanmış olmasının, örneğin, 
toprak reformunun komünistlik olduğuna, safdillik veya bilgisizlikle de olsa 
inanmasının mümkün olduğunu, ancak, aynı konunun, bir taraftan yerilirken 
bir taraftan da benimsenmesinin sofizmden geri hiçbir izahının bulunmadığını 
belirterek sözlerine başladı. 15 Mart 1965 tarihinde Süleyman Demirel’in toprak 
reformundan söz ederken Dördüncü Koalisyon Hükümetinin tasarıyı benimsediğini 
söylemesi ve 12 Haziran 1965 tarihinde Çorum belediye binasında halka hitaben 
yaptığı konuşmada Dördüncü Koalisyon Hükümetinin birçok konularda şeref 
sözü verdiğinden bahisle protokolde yer alan bütün konuların gerçekleştirileceğini 
söylemesi ile aynı Demirel’in, aynı tasarının karşısına çıkarak toprak reformu 
tasarısı bir hayaldir demesi arasında sadece dört ay sekiz gün geçtiğini belirten 
Göğüş,  Demirel‘in şeref sözüne bağladığı toprak reformu tasarısını suçlarken toprak 
reformunun komünizmin klâsik bir tahriki olduğunu iddia etmesinin kendini inkâr 
anlamına geldiğini vurguladı. Göğüş, toprak reformunu, Bolşevik ihtilâlinde de 

16  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 84 (21 Mayıs 1970), s.
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aynı şeylerin yapıldığı şeklinde,  mülkiyeti, mirası, aile ve dini, mukaddes her şeyi 
ayaklar altına almak isteyen bir kölelik nizamı olarak istismar eden Demirel’in attığı 
bir imzadan ibaret kalan toprak reformunun yerini, yabancı sermayeye dayalı bir 
sanayileşme tutkusuna terk ettiğini ifade etti. İdari reform konusunda da Demirel’in 
fikrî yapısında değişmeler olduğunu söyleyen Göğüş, Mehtap projesinin sonuç 
üretemediğini, yargı denetiminin projeyi Anayasaya aykırı bularak iptal ettiği bir 
imtiyazlı statüden ibaret kaldığını belirtti. Demirel’in, 23 Mayıs 1966 tarihli radyo 
konuşmasında İktisadi Devlet Teşekkülleri kuruluş kanun tasarısının ve Personel 
Kanunu ile ilgili çalışmaların ikmal edilmiş olduğunu ilân etmesine rağmen bu 
tasarıların Meclise sevkinin dört sene oyalandığını, Kadro Kanununun 1 Mart 1966 
tarihinden itibaren uygulanacağı yolunda kesin taahhütler verilmesine karşın bunun 
yapılmadığını ifade eden Göğüş, Demirel’in asıl ve büyük çelişkilerinin Anayasa 
ile özellikle Anayasa Mahkemesi ile olan ilişkilerinde düğümlendiğini belirtti. 
Başbakan’ın, Anayasaya aykırı olduğu apaçık meydanda olan bir tasarıyı ve son 
günlerde görüşülen ve kabul edilen bir önergeyi savunurken kınadığı ve yakındığı 
mercie sığınarak “yoksa Anayasa Mahkemesinin adaletinden endişe mi ediyorsunuz” 
diyebildiğini belirten Ali İhsan Göğüş, A.P.’nin üniversite ve aşırı akımlardan, lâiklik 
anlayışına, Doğa Kanunu deyimini hukuka aykırı görmesinden, Danıştay kararlarını 
uygulamayan bir Hükümet kanunsuzluğunu doğal saymasına kadar bir tutarsızlık 
zinciri içinde olduğunu ve bu tutarsızlıkların sandıktan çıkma gerekçesine bağlılıkla 
izahının yapılamayacağını söyleyerek konuşmasını tamamladı.17 

Güven Partisi grubu adına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar), 
Kamu İktisadi Teşekküllerine ait demir ithaline dikkat edilmesi gerektiğini, ancak 
demire konulan zammın duydukları iyi niyeti bir anda yıkmaya kâfi geldiğini ve 
demirde istifçiliğin sürdüğünü ifade etti. Plan hedeflerinin öngördüğü % 7 oranındaki 
kalkınma hızına ulaşılmış olmasını, esnaf ve sanatkârların sosyal sigorta güvenliği 
içine alınması çalışmalarını, hükümetin malî senenin yakınlaştığı bir zamanda atama, 
nakil ve satın alma işlemlerini durdurmasını ve israfı önlemek için tasarrufa gitmesini 
kıymetli teşebbüsler olarak kabul ettiklerini belirten Hamamcıoğlu, 1969 bütçesinde 
Bütçe Komisyonunun 62 milyon liralık bir artış yapmasını ve 4,5 milyarlık bir açıkla 
bütçeyi bağlamasını ise doğru bulmadıklarını söyledi. Plânda tarım sektöründe 
yılda 4,1 oranında gelişme öngörülmüş olmasına mukabil, bunun yüzde 1 civarında 
seyretmesinin ve sanayi kolunda öngörülen hedefin aşılmış olmasının dengeli bir 
kalkınmanın varlığını gösterdiğini belirten G.P. sözcüsü, tarımda ana maddelerde 
satış fiyatlarının sabit kalmasının üreticinin aleyhine sonuç verdiğini, zirai kredilerin 
hiçbir işe yaramayacak miktarda çok az ve dağıtımda açık adaletsizlik olduğunu, 
tohumluk dağıtımında dengesizlik bulunduğunu ve hayvancılığın gün geçtikçe 
kötüye gittiğini, yolsuz davranışların önlenmesi için kontrollü kredi dağıtımının 
süratle geliştirilmesi ve daha müessir hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Hükümetin 
finansman ihtiyacını karşılamak için yeni vergi tedbirlerine başvurmasını makul 
görmekle birlikte bunun fiyat artışına sebebiyet vereceğini belirten G.P. sözcüsü, 

17  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 84 (21 Mayıs 1970), s.
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hükümetin fiyat kontrol sistemini harekete geçirmemesi durumunda vatandaşın fiyat 
artışının tesirinden kurtarılabileceğini, ama bu haliyle dar gelirli orta sınıf vatandaşı 
hayat pahalılığı ile karşı karşıya bırakacağını ifade etti. Demokratik seçime daima 
gölge düşürdüğünü düşündükleri önseçim sisteminin mutlaka kaldırılmasında fayda 
bulunduğunu belirten Hamamcıoğlu, bâzı anarşist öğrencilerin tarafsız öğrencilere 
yaptıkları maddi ve mânevi baskıdan üniversitede çocuğu olan her ailenin tedirgin 
ve huzursuz olduğunu, Başbakan‘ın Parlâmentonun bir ihtilâl fobisi içinde olduğunu 
beyan ettiğini, fakat Güven Partisi‘nin böyle bir endişeye asla sahip olmadığını 
söyleyerek konuşmasını tamamladı. 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Kemal Bağcıoğlu (Çanakkale), muhalefetin 
yaptığı eleştirilerden güttüğü amacın, iktidarı hırpalamak, çelmelemek, yapılmakta 
olan ve yapılacak olan güzel ve iyi hizmetleri canla başla yapma azmiyle çırpınan 
Adalet Partisi iktidarını işbaşından uzaklaştırmak olduğunu söyleyerek konuşmasına 
başladı. Adalet Partisi iktidarının hiçbir şey yapmadığını söylemenin insafsızlık 
olduğunu belirten Bağcıoğlu, A.P. iktidarının memleketi bir defa ikiye katlarcasına 
yüzde 100 artırmış, her alanda memleketin bir misli güçlü ve kuvvetli hale geldiğini 
vurguladı. Yasama ve yargı yanında, yürütme organının Türkiye Cumhuriyetini ve 
birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı ile bakanlar kurulundan oluştuğunu belirten A.P. 
sözcüsü, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak ve hükümetin genel siyasetinin 
yürütülmesini gözetmekle vazifeli Başbakanın bakanlar kurulunun başkanı 
olduğunu, başbakanın icranın asıl sorumlu başı sıfatıyla genel siyaseti tanzim ve 
tedvir ettiğini ifade etti. 1970 malî yılı bütçesinin tümü üzerindeki müzakerelerde 
A.P. iktidarının enine boyuna eleştirildiğini, muhalefet partileri nin umursamazlık ve 
rahatlık içinde insaf ölçülerini bir hayli aştıklarını, yersiz ve mesnetsiz itham ve 
isnatlarda bulunduklarını söyleyen Bağcıoğlu, aşırı sol edebiyatın dünyaca malum 
kelime ve mefhumlarıyla konuşmalarını süsleyen ana muhalefet partisi sözcülerinin 
gereken cevabı aldıklarını ifade etti. Bağcıoğlu, Atatürk’ten itibaren devletçiliği 
benimsemiş olmasına rağmen ana muhalefetin tutum ve davranışlarının aşırı sol 
ucu teşvik ettiğini, ülkeyi hürriyetsiz bir zulüm rejimine sürüklemek isteyen kasıtlı 
kışkırtıcıların, sınıf kavgası tahrikçilerinin ve kızıl emperyalistlerin arzularına ve 
ekmeklerine yağ sürdüğünü sözlerine ekledi. 

Bütçe üzerinde şahısları adına söz alanlardan Mustafa Kaftan (Malatya), 
Başbakanın yakınları ile ilgili bir soruşturmada yedi Yüksek Denetleme Kurulu üyesini 
görevlerinden uzaklaştırıldığını, oysa 28. 8. 1963 tarihli Millet Meclisi oturumunda 
Sabit Osman Avcı‘nın, Yüksek Denetleme Kurulunun Başbakanlığa bağlanmasının 
Anayasanın kuvvetler ayrılığı prensibine uymadığını söylediğini, iktisadi devlet 
teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince murakabe edilmesinin uygun 
olduğunu söylediğini belirterek konuşmasına başladı. 5 Şubat 1970 tarihli bir 
gazetede, Devlet Demiryollarına ait değeri milyonları bulan arsaların el altından bir 
vatandaşa satıldığını, satışın usulsüz, taksitle yapıldığını, satış bedeli 702 bin lira 
olan arsaların gerçek değerinin 10 milyon liranın üstünde bulunduğunu ve satıştan 
hemen 3,5 ay sonra bu arsaların Ziraat Bankasına 8 milyon 400 bin liraya, Vakıflar 
Bankasına 3 milyon liraya, toplam olarak 11 400 000 liraya yapılan ipotekle kredi 
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alındığını yazdığını belirten Kaftan, 5 Mart 1970 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinin, 
Yüksek De netleme Kurulunun Devlet Demiryollarına ait arsa satışında usulsüzlük 
tespit ettiğini, satılan arsalar için soruşturma açıldığına dair bir karar verdiğini, bu 
haberden üç gün sonra bu raporu hazırlayan yedi Yüksek Denetleme Kurulu üyesinin 
görevlerinden Bakanlar Kurulu kararı ile uzaklaştırıldığını öğrendiklerini ifade etti. 
Kaftan, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin evvelce Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bağlı kuruluşlarken, bilâhara özel bir kanunla Başbakanlığa bağlanmasının hukuk 
nosyonu ve hukuk düşüncesiyle izah ve telif etmeye imkân olmadığını söyleyerek 
konuşmasını tamamladı. Kenan Mümtaz Akışık (Bitlis), Doğu’da eşkıyalık ile 
mücadelenin hukuksal olmayan yöntemlerinden, doktor, hastane ve sağlık hizmetleri 
yetersizliğinden, kredi dağılımının adaletsizliğinden, yatırım eksikliğinden yakınarak 
bunun sürmesi durumunda vatandaşa icra gücü karşısında eşkıyayı dahi aramak 
gibi bir duygunun yüklenmiş olacağını söyleyerek konuşmasını tamamladı. Sami 
Arslan (Denizli), Lâyiklik uygulamaları nedeniyle erken Cumhuriyet döneminde 
imam hatip okulları ile ilahiyat okulunun kapatılmasından şikâyetlerini dile getirdi 
ve ülkede altmış bini geçkin cami, mâbet varken ve milletin yüzde 99’u Müslüman 
iken imam, müezzin,  vaiz ihtiyacı göz önünde tutularak milletin tabiî hakkı olan 
din hakkını almaya kimsenin hakkı olmadığını, din adamı yetişmediği için camileri 
tarikatların doldurduğunu ifade etti. 

Açıklamalarda bulunmak ve eleştirileri yanıtlamak üzere kürsüye gelen Devlet 
Bakanı Refet Sezgin (Çanakkale), Sami Arslan’ın konuşmasına Parlâmentonun 
meşruiyet temelinin 1961 Anayasası olduğunu ve lâiklik anlayışının dinsizlik 
olmadığını söyleyerek yanıt verdi. Doğu’nun çok problemleri olduğunu ve dengesiz 
kalkınmanın bunu ifade ettiğini söyleyen Bakan Sezgin dengesiz kalkınmayı ortadan 
kaldırabilmek için hükümet programlarına ciddî tedbirler koyduklarını ve Doğu 
kalkınmasına ilk defa el atan bir hükümet olduklarını belirtti. Bankalardan Parlamento 
üyelerine kredi verilmesi ile ilgili verilen önerge üzerine yaptığı araştırmayı açıklayan 
Bakan Sezgin, hiçbir milletvekili ve senatöre kredi yoluyla para verilmediğinin 
resmî kayıtlarla tespit edildiğini ifade etti. Yüksek Denetleme Kurulunda yapılan 
tasarrufun gerekçesinin, 16 olan kurulu üyeliği sayısının mâkûl bir sayıya indirmek 
suretiyle kurulda daha verimli çalışmayı sağlamak ve Yüksek Denetleme Kurulu 
üyeliğinde 4 ilâ 13 sene hizmet görmüş ve daha önce müsteşarlık, genel müdürlük 
gibi önem li idari vazifelerde bulunmuş olanlardan, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
en yüksek organı olan yönetim kurullarında tecrübelerini değerlendirmek olduğunu 
söyleyen Bakan, bu görevlendirmelerle kurul üyeliği içinden yetişmiş başarılı 
uzmanlara görev olanağının açıldığını ifade etti. Ziraat Bankası kredileri, Devlet 
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1968 ve 1969 yıllarında yaptığı 
gayrimenkul satışları hakkında bilgi veren Bakan Sezgin, tarımda maliyet fiyatlarının 
artmasının doğru olduğunu, 1965’ten beri bir taban fiyat politikası takip edildiğini, 
bununla birlikte taban fiyatlarının yeniden gözden geçirileceğini belirtti. Et ve Balık 
Kurumunun faaliyetlerini bilhassa Doğu Bölgesine yönelik olarak geliştirmek için 
devamlı bir gayret içerisinde bulunduklarını belirten Bakan Sezgin, Personel Kanunu 
ile eşelmobil sistemini getirerek maaş ve ücret sorununu çözeceklerini söyledi. 
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Üniversitelerde görülen müessif olayların doğru olduğunu, Başbakanın bunların 
birer zabıta olayı olduğunu ve kendi şartları içinde değerlendirilmesi lazım geldiğini 
söylediğini ifade eden Bakan, C.H.P. sözcüsü Ali İhsan Göğüş’ün Başbakanın fikri 
yapısına yönelik eleştirilere de cevap verdi. Topraksız köylünün topraklandırılmasını 
lüzumlu ve zaruri gördüklerini açıklayan Bakan Sezgin, topraklandırmayı dar 
mânada toprak dağıtımı şeklinde değil, zîrai kalkınmayı sağlayacak bir politika olan 
tarım reformunun bir unsuru olarak anladıklarını, devletin elinde bulunup verimli 
bir şekilde kullanılmayan ve işletilmeyen bütün toprakların, düşük prodüktivite ile 
işlenen topraklardan muayyen ölçülerin üzerinde bulunanların, verimli bir şekilde 
işletebilecek çiftçilere belli ölçüler ve şartlarla dağıtılmasına taraftar olduklarını 
söyledi. Türkiye’yi kalkındırma tutkularını gerçekleştirebilmek için, şartları ülkenin 
menfaatlerine, millî çıkarlara uygun olduğu nispette yabancı sermayeden istifade 
etmeyi düşündüklerini, yabancı sermayeyi kalkınmada ilk defa kullananın A. P. 
değil, Birinei Beş Yıllık Plan döneminde C.H.P.‘nin de müracaat ettiğini söyleyen 
Bakan, MEHTAP Projesi üzerinde Devlet Plânlama Teşkilatının geniş çalışmalar 
yaptığını, kamu iktisadi teşebbüsleriyle ilgili olarak birçok tedbirin uygulamaya 
konduğunu, Anayasanın sosyalizme açık veya kapalı olduğu hususunda ise Ana yasa 
Mahkemesinin kararını örnek göstererek Anayasanın ihtilâlci sosyalizme kapalı 
olduğunu belirtti. Bakan Sezgin, Başbakan Demirel’in 1965’ten beri demokrasiye 
bağlılığın, müsamahanın en güzel örneğini veren Başbakan olduğunu söyleyerek 
konuşmasını tamamladı. 

Başbakanlık bütçesi üzerinde son sözü alan Talat Köseoğlu (Hatay), teşriî 
organı ve adalet mekanizmasının itibarının korunması kadar Türk hükümetinin de 
itibarını korumaya mecbur olduklarını, tenkitlerin ölçülü ve haklı olması gerektiğini, 
söyleyerek eleştirilerin bu ölçü içerisinde, hü kümetin itibarına zarar vermeme ölçüsü 
içerisinde yapıldığı zaman demokraside da ha büyük mesafeler katedileceğini ve 
bundan memleketin fayda göreceğini ifade etti. Muğla milletvekili Ahmet Buldanlı 
tarafından verilen kifayeti müzakere takririnin kabulünden sonra Başbakanlık bütçesi 
okundu ve kabul edildi18: 

BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ:
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm Lira
11.000 Ödenekler  102
13.000 Yönetim giderleri 2 533 122
14.000 Hizmet giderleri 11 062 549
15.000 Kurum giderleri 9 940 960
16.000 Çeşitli giderler 17 206 1997

18  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 84 (21 Mayıs 1970), s.
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(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 17 250 000 
22.000 Yapı, tesis ve büyük
            onarım giderleri    14 266 400
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
            alımları ve onarımları    28 269 600

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
31.000 Kurumlara katılma payları ve 
            sermaye teşkilleri  1 880 000 
32.000 Kamulaştırma ve satın almalar. 2 080 000
33.000 İktisadi transferler        1
34.000 Mali transferler     17 408 001
35.000 Sosyal transferler          325 254
36.000 Borç ödemeleri            35 000

Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi
22 Mayıs 1970 tarihinde Meclis Başkanvekili İsmail Arar başkanlığında toplanan 

85 nci birleşimde 1970 yılı bütçe kanunu tasarısı görüşmelerine devam edildi. 
Birleşimin ilk oturumunda Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi ele alındı. İlk sözü 
C.H.P. grubu adına Hüdai Oral (Denizli) aldı ve Anayasanın 129 ncu maddesinin 
iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmanın plâna bağlanacağı, kalkınmanın bu plâna 
göre gerçekleştirileceği, DPT’nin kuruluş ve görevlerinin özel kanunla düzenleneceği 
hükümlerini anımsatarak az gelişmiş ülkelerin kalkınmasında, ekonomik ve sosyal 
hayatı kapsayan bir plânın zorunluluğunun, o ülkelerin siyasal, ekonomik özgürlük 
ve bağımsızlıkları için büyük önem taşıdığını ifade etti. Planlamanın, toplumda 
belirli üst gelir tabakalarının çıkarını sağlayan bir planlama değil, azgelişmiş 
ülkelerde tabanı teşkil eden geniş halk kütlelerinin, iktisadi ve sosyal bakımdan 
güçsüz, yoksul kişi ve grupların maddi ve mânevi varlıklarını geliştirme koşullarını 
hazırlayan ve uygulayan, düzeni değiştirici, tüm toplumun mutluluğunu sağlayıcı 
gerçek bir plânlama anlayışı olması gerektiğini, C.H.P.’nin ortanın solu düzeninin ve 
plânlama anlayışının anlamının ve amacının bu olduğunu açıkladı. A.P. iktidarının 
plân anlayışının, topluma hitap etmeyen, belirli üst gelir seviyelerine mensup çıkar 
çevrelerinin mutluluğuna yönelmiş, iç ve dış sömürü düzeninin, yoksul halk kütle-
lerinin daha yoksul olmasına yol açan davranışlarına meşruiyet veren belgeler olma 
ve keyfî, partizan ve bir nevi plânsız yönetimin aracı ola rak kullanılma niteliğinden 
öteye gidemediğini belirten Hüdai Oral, A.P.’nin plânının büyük sermaye ve özel 
teşebbüsün ekonomiye hâkimiyetine hizmet ettiğini, bunun toplum gerçekleri ve 
Anayasanın sosyal devlet kurallarına aykırı olduğunu söyledi. A.P.‘nin, DPT‘yi 
icraya sokmak suretiyle kendi keyfî ve Anayasaya aykırı davranışlarına meşruiyet 
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verecek belgeleri hazırlayan, hattâ uygulamasını izleyen, gerektiğinde sorumluluğa 
muhatap bir yürütme birimi durumuna getirdiğini ve böylece Yasama Meclislerinin 
denetiminden kurtulmaya ya da bu denetimi etkisiz bırakmaya çalıştığını söyleyen 
Hüdai Oral, DPT’nin toplumun hızlı kalkınma olanağının asgari koşulları içinde bir 
fikir üreticisi otoritesine sahip bulunma niteliğini 1965’ten beri yitirmeye başladığını 
belirtti. Anayasa Mahkemesi‘nin 23, 24, 25 .10. 1969 gün 1967/41 esas 1969/57 
sayılı kararlarıyla iptal edilen ve özel kesime yapılacak yardımlar ile ilgili yetkileri 
içeren ve özel kesimi özendirici tedbirleri gösteren 933 sayılı yasayı ayrıntılı 
şekilde inceleyen Oral, Bakan’dan icra kuruluşu haline getirilen DPT’nin Anayasa 
Mahkemesi önünde yaptığı savunmayı sordu. Hükümetin ve DPT‘nin Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile ilgili tutum ve davranışları hakkında hükümetten yanıt 
isteyen C.H.P. sözcüsü, Türkiye’nin hazırlık döneminden geçiş döne mine girmeye 
hazır olup olmaması yönünden DPT’nin görüş ve tavsiyelerini içeren bir raporu olup 
olmadığını, bu rapor varsa neden Münih’te yapılan Ortak Pazar Karma Parlâmento 
Komisyonu toplantısına katılan üyelere bu raporla ilgili bilgi verilmediğini öğrenmek 
istedi. DPT’nin hazırlık dönemini uzatma önerisine hükümetin tepki gösterdiğini 
öğrenildiğini belirten Oral, Türkiye’de verimli tarım işletmeciliğine geçilmeden, 
ileri sanayi toplumuna geçiş için en geller kaldırılarak, gerekli ortam yaratılmadan, 
yabancı sermaye düzeni değiştirilmeden, petrol ve önemli yeraltı kaynakları 
devletleştirilmeden, ihracat gücünü artırıcı tedbirler alınmadan, ekonomik ve sosyal 
altyapı devrimleri gerçekleştirilmeden Ortak Pazara geçiş dönemine geçilmesinin 
ülkeyi ağır ekonomik ve sosyal bunalımlara sürükleyeceğini ifade etti. DPT’nin 
Mayıs 1966 tarihli gelir dağılımı araştırma raporunda, millî gelirin % 52’sini 
nüfusun % 20’sinin almakta olduğunun açıklandığını, toprak dağılımındaki adaleti 
ve tarımsal verimliliği artıracak olan toprak reformuyla ilgili olarak DPT’nin bir 
sessizliğe bürünmesine dikkate değer olduğunu belirten Oral, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin 1964 yılında 2,5 milyon liraya inen açığının 1970 yılında 839 milyon 
liraya çıkmasının, bunun devlet bütçesinden yapılan aktarmalarla kapatılmasının 
ve  özel sektörü özendirme adı altında, bâzı kişi ve kuruluşlara, Anayasaya aykırı 
olarak yapılan bir buçuk milyar lirayı aşan transfer, bağış ve tahsislerin ekonomik 
bunalımı artıran önemli unsurlar olduğunu söyledi. A.P. iktidarının özel yabancı 
sermayeye karşı aşırı düşkünlüğünü eleştiren Oral, 1970 yılında, 2,7 milyar liralık 
yabancı sermaye müracaatının kabul edilme sorumluluğunu üzerine alan DPT‘nin 
bir istişari organ olmak niteliğinden öteye hükümetin bir icra birimi olarak ortaya 
çıkmasının plânsızlığa, keyfi siyasal tercihlere prim veren Anayasa dışı bir davranış 
olduğunu söyledi. A.P. iktidarının 1965 yılında bütün sağlık gösterileri ile devraldığı 
ekonomiyi kapitalist ekonominin, klâsik özel sektör anlayışı içinde dar boğazlara 
sürüklediğini, sosyal hayatı çekilemez hale gelecek bunalımlara ittiğini, tefeci, 
vurguncu, aracı, ve spekülâtör gibi belirli çıkar çevreleri dışında, artan hayat 
pahalılığı, yükselen fiyatlar, adaletsiz vasıtalı vergiler altında, yoksul Türk halkının 
ezildiğini, 1965 yılının ekonomisinin yerini enflâsyonist baskılara, devalüasyon 
gibi dar boğazlara sürüklediğini ve bunun tek sorumlusunun AP. iktidarı ve onun 
hükümeti olduğunu öne süren Hüdai Oral, C.H.P.’nin ortanın solunda köklü alt 
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yapı devrimleri gerçekleştirilmediği sürece Türk ulusunun bağımsız, özgür, sağlam 
ve sıhhatli bir ekonomik ve sosyal temeller üzerine oturamayacağı ve gerekli 
kalkınmayı gerçekleştiremeyeceğini ifade etti. Hüdai Oral, A.P.’nin, tutucu geri 
kalmış ekonomik felsefesi ile azgelişmiş Türk toplumunun kalkınmasının mümkün 
olmadığını, kaynakları israf eden, yabancı sömürü düzenine geniş olanaklar veren, 
yoksulluğu ve dışa bağımlılığı artıran ve ulusal bağımsızlığı zedeleyen bozuk düzenin 
mutlaka değiştirilmesi gerektiğini, ortanın solunda C.H.P.‘nin ekonomik gücün, halk 
elinde toplanmasını istediğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.19

G.P. grubu adına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar), DPT‘nin 
bütçesinin geçmiş senelere göre 23,5 milyon liralık bir artışla getirilmesinin ve fiilî bir 
yatırım yapmaktan çok bürokratik sistemle çalışan bu teşkilâtın yatırım harcamaları 
olarak 71 milyon liralık bir ödeneğe sahip olmasının açıklamaya muhtaç olduğunu, 
DPT’nin yaptıracağı etüt ve projeler için dışarıya ödenen ücretlerin yatırım olarak 
nitelemenin mümkün olmayacağını, cari harcamalar bölümünde gösterilen ödeneğin  
yüksekliğine bakıldığında bu bütçenin samimi olmadığını söyledi. Devlet Plânlama 
Teşkilâtının kadrosunun her sene arttığını ve bir şişkinlik meydana geldiğini, israfla 
mücadele edilen bir döneme girilmesine rağmen DPT’nin buna riayet etmediğini, 
teşkilatın hükümetçe kabul ve ilân edilen derlenme ve toparlanma ilkesinin dışına 
çıktığını, sonuç olarak DPT ile hükümet prensipleri arasında bir ahenksizlik ve 
çelişme olduğunu belirten Hamamcıoğlu, toplumun DPT ile ilgili olarak yapılacak 
hizmetin tespit kaynağını ve işlerin sıralanmasında politik bir etki olup olmadığını 
merak ettiğini ifade etti. Vatandaşların yapılmasını zaruri gördüğü hizmetlerin ya 
Plânlama Dairesine intikal ettirilmediğini veya intikal etmiş olsa bile objektiviteden 
uzaklaşılarak sıraya alınmada haksızlık yapıldığını düşündüğünü söyleyen G.P. 
sözcüsü, bu yanlış zihniyet ve düşünüşün ortadan kalkması için teşkilâtın kendi 
kabuğundan çıkarak, vatandaşa çalışma tarzını ve sistemlerini açıklaması gerektiğini, 
bununla birlikte Türkiye’nin geçmiş senelere göre plan hedeflerinin öngördüğü yıllık 
ortalama % 7 oranındaki kalkınma hızına ulaşmasında Dev let Plânlama Teşkilâtının 
emek ve gayretinin şükranla tespit edilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.20 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Esat Kıratlıoğlu  (Nevşehir), Adalet Partisinin 
hiçbir za man, kuruluşundan beri, plan fikrinin karşısında olmadığını söyleyerek 
konuşmasına başladı. Karma ekonomi düzeni içerisinde halkın yatırıma iştirakini 
sağlamak ve onun potansiyelini harekete geçirmek için A.P.‘nin plan fikrini asli 
gaye olarak benimsediğini belirten A.P. sözcüsü, kalkınma hızının 1968’de yüzde 
6,7, 1969 da ise 7 olarak gerçekleştiğini, bunun da plan hedeflerine uygun olduğunu 
söyledi. 1968 yılında 104 milyar civarında olan gayrisâfi millî hâsılanın 1969 
yılında 118 milyar liraya yükseldiğini, cari fiyatlarla fert başına düşen gelirin 

19  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 174-182.
20  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 182-184.
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1968 yılında 3 088 liradan 1969 yılında 3 420 liraya yükseldiğini ve gayrisâfi millî 
hasılanın 1970’te 126 milyar liraya yükseleceğini belirten Kıratlıoğlu, 1965-1969 
yılları arasında millî gelirin yüzde 7,7 arttığını, sanayide, daha evvelki dönemdeki 
yüzde 8,5’luk artışa karşın yüzde 11,1, tarımda 1,4’lük artışa mukabil 4,4 olduğunu, 
millî gelir artışında ise geçen üç yıllık dönemdeki 11 milyar 300 milyon liralık artışa 
mukabîl, 4 yıl içerisinde millî gelir artışının 25 mil yar lira olduğunu ifade etti. Devlet 
Planlama Teşkilâtının 300 mütehassısı bulunduğunu, bunun İran’da 3 000, Pakistan’da 
daha da fazla olduğunu ifade eden Kıratlıoğlu, Devlet Plânlama Teşkilâtının dış 
projelere ilgi göstermesinin doğal olduğunu sözlerine ekledi.21 

Hasan Tosyalı (Kastamonu), seçim bölgesi olan Kastamonu‘nun 13 kazasında 
4 500 parça köy ünitesinde yaptığı tetkikleri, Kas tamonu’nun kalkınma potansiyelini 
ve noksanlıklarını tespit ettiğini ve bunu Plânlama Teşkilâtı mensuplarına duyurma 
amacıyla söz aldığını belirtti. Tosyalı, Kastamonu’nun orman zenginliği İsviçre’den, 
Finlandiya’dan fazla olduğunu, ancak 500 bin nüfusu besleyemediğini, fakat, iki 
milyonluk İsviçre orman köylüsünün 6 000 adet orman atelyesiyle, 3,5 milyonluk 
Finlandiya’nın 2 600 adet orman atelyesiyle dünyanın en zengin orman köylüsü 
halinde yaşadığını, bunların en ufacık bir tanesinin de Kastamonu’da kurulmasını 
istemenin de en tabiî hakları olduğunu söyledi. Rıfkı Danışman (Erzurum), Plânlama 
Teşkilâtının son zamanlarda görevlerine ilâve edilen iki önemli husustan birisinin, 
kamu idaresinin yeniden düzenleme çalışmaları (reorganizasyon çalışmaları) 
ve bununla ilgili etüt ve incelemelerin takip ve sonuçlandırılması olduğunu, 440 
sayılı kanuna istinaden kurulmuş bu lunan İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden 
Düzenleme Komisyonunun iki yıllık bir mesai yaptığını, bu iki yılda kendisine 
verilen vazifeyi ifa edememesi nedeniyle yeni bir kanunla iki yıl daha hizmet 
süresinin uzatıldığını, bu komisyonun hazırladığı raporların Plânlama Teşkilâtına 
verildiğini ve konunun izlenmesi ve gerekli incelemelerin yapılmasının, teşekküllere 
uygulanmasının Plânlama Teşkilâtının üzerinde kaldığını ifade etti. Hüseyin Abbas 
(Tokat), 1970 yılı icra plânında eğitim ve öğretim meselelerinin, özellikle teknik 
eleman yetiştirme meselesinin ve Türkiye’nin mânevi eğitim sahasının ihmal 
edildiğini, mekteplerin eğitim politikasının yanlış tatbikatı yüzünden isyancı bir neslin 
yetişmesine sebep olunduğunu, resim, müzik, jimnastik ve emsali gibi birçok ders 
mecburi olarak okutulurken ahlâk, edep, hâyâ ve terbiye duygularını telkin edecek 
olan din derslerinin ihtiyari olduğunu söyledi. İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara), 
1968 senesinden itibaren başlayan proje ihaleciliği adı altında yeni bir buluşla devlet 
kadroları tarafından hiçbir ek harcama gerektirmeden yapılması mümkün olan bâzı 
mevzuların özel şahıslara ve gaye dışı, resmî teşekküllerin yapabileceği mevzuların 
özel kişilere verilmek suretiyle devlet eliyle fert zengin edildiğine dair misalleri arz 
etti.22 

21  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 184-190.
22  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 190-197.
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Devlet Bakanı Refet Sezgin (Çanakkale) söz aldı ve İkinci Beş Yıllık Plân 
döneminde Türk ekonomisinin bir taraftan bünye değişikliklerine mâruz kalacağını, 
diğer taraftan dış kaynaklara bağlılığı nisbetinin azalacağını söyledi. A.P. iktidara 
geldiğinde, Devlet Plânlama Teşkilâtının teknik kadrosunda 109 personel, 140 
destek hizmetleri personeli varken, 1970 yılı başında teknik personel sayısının 310, 
destek hizmetleri personel sayısının 249 olduğunu, doktora payesine ulaşmış bir 
personelden 1970’te 20’ye ulaşıldığını söyleyen Sezgin, A.P.‘nin iktidara geldiği 
tarihe kadar 2 yılda DPT tarafından toplam sayfa sayısı 14 105 olan 144 araştırma 
yapıldığı halde, A.P. iktidarının ilk 2 yılında toplam sayfa sayısı 28 227 olan 414 
araştırma yapıldığını, son 3 yılda ise buna  33 667 sayfa tutarlı 293 araştırma 
eklendiğini ifade etti. Plan hedeflerine ve ilkesine uygun olarak kullanılabilecek kıt 
kaynakların kullanılabilmesi, kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun yatırımlara 
bunların kanalize edilebilmesi için, teşvik tedbirleri uygulandığını söyleyen Bakan 
Sezgin, 41 proje için 3 milyar 164 milyon lira, kamu sektörü ithalâtından 2 milyar 
214 milyon liralık kısmın muaf addedildiğini, 74 özel sektör projesi için 744 milyon 
liralık ithalâttan 452 milyon liralık kısmın muaf sayıldığını belirtti. Bakan Sezgin, 
933 sayılı kanunla kurulan komite hakkındaki eleştirileri, bu komitenin yapmakta 
olduğu tespit görevinin Devlet Plânlama Teşkilâtına verildiğini, yabancı sermaye 
konusunda mercinin Ticaret Bakanlığı olduğunu, kararların Bakanlar Kurulunca 
verildiğini, Devlet Plânlama Teşkilâtının karar ve icra mercii olmasının bahis 
mevzuu olmadığını söyleyerek yanıtladı. Yabancı sermaye konusunda, sermayenin 
yurt ekonomisinin gelişmesine yararlı olup olmadığının tes pitinin ve bununla ilgili 
görüş hazırlanmasının Devlet Plânlama Teşkilâtının görevi olduğunu belirten Bakan 
Sezgin, DPT bütçesindeki artış konusundaki eleştiriyi de DPT bütçesinde 1968 
yılından itibaren görülen artışların, cari giderler dışında ayrıca yatırım ve transfer 
harcamaları ödeneklerini de kapsamasından ileri geldiğini söyleyerek yanıtladı. 
Bakan Sezgin, 1970 programında esas alınan ve uygulanan ilkeleri, imalât ve enerji 
sektörlerine verilen öncelik, tarım sektöründe yatırımların belli gelişme ve özellikle 
ihracat potansiyeli olan bölgelerde yaygınlaştırılması, projelerin millî gelire ve 
ödemeler dengesine yakın ve orta vâdede yüksek net katkıda bulunmaları üretken 
yatırımlarla altyapı tesis yatırımlarının birbirini tamamlayıcı vasıfta ve mahiyette 
olması, dış rekabet gücü faktörünün ağırlık kazanması ve özel tüketim temayülünü 
harekete getirici yönde olmaları şeklinde özetledi. 

Ortak Pazar’a geçiş dönemine intikal için dikkatli bir karar vermek gerektiğini 
belirten Bakan Sezgin, kendilerinin de bu dikkati gösterdiğini, zaten müzakerelerin 
devam ediyor olmasının bunu ifade ettiğini, ancak iktisadi durumu tartışırken Ortak 
Pazar ülkeleriyle inanç birliğinin olmadığının ileri sürülmesinin anlamsız olduğunu 
ve bunun ekonomik bir mesele, bir mal mübadelesi sorunu olduğunu söyledi.23 

23  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 197-205.
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Ahmet Buldanlı (Muğla) tarafından verilen yeterlik önergesinin oya sunulup 
kabul edilmesinden sonra Devlet Planlama Teşkilâtının 1970 bütçesinin bölümleri 
kabul edildi: 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLATI BÜTÇESİ:
(A/l) Cari harcamaları
Bölüm  Lira
12.000 Personel giderleri  9 302 488
13.000 Yönetim giderleri  2 129 000
14.000 Hizmet giderleri      60 003
15.000 Kurum giderleri      200 005
16.000 Çeşitli giderler    799 650

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri            64 800 000
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları 1 034 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000 Mali transferler           28 198 001
35,000 Sosyal transferler        29 160
36.000 Borç ödemeleri          2 000

Danıştay Başkanlığı Bütçesi
Danıştay bütçesi hakkında ilk sözü G.P. grubu adına Salih Yıldız (Van) aldı. 

Yıldız, Anayasanın 114 ncü maddesinin, idarenin hiçbir eylem. ve işleminin, hiçbir 
halde yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamayacağı hükmünü hatırlatarak 
meselenin gerek Anayasa Mahkemesince gerekse Danıştay’ca verilen kararların 
infazı meselesi olduğunu, bu kurumlar tarafından verilen ve teşriî organı ve bütün 
organları bağlayan kesin kararların yerine getirildiğini, ancak bu mahkemeler 
tarafından verilen kararların hukukî ve ilmî eleştiriye tabi tutulabileceğini ve 
tutulmasında hukuk ve kamu düzeni açısından fayda bulunduğunu ifade etti. İdari 
uyuşmazlıkları ve dâvaları görmek ve çözümlemek, tüzük tasarılarını  ve imtiyaz 
şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmak 
dışında, Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncelerini 
bildirmekle görevli olan Danıştay ile Anayasa Mahkemesi arasında esaslı bir fark 
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olduğunu söyleyen Yıldız, Anayasa Mahkemesinin bir istişari organ olmadığını, 
düşünce bildirmekle mükellef bulunmadığını ve Danıştay’ tanına bu yetki itibariyle 
Danıştay’dan istişari mahiyette mütalâa almanın mümkün olduğunu belirtti.24 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan  Kemal Güven (Kars), kuruluşundan 
itibaren 100 yılı aşkın bir zaman geçen bu idari mahkemenin, bu uzun zaman 
içerisinde türlü rejim değişikliklerine rağmen, toplumun çeşitli ilişkilerine yön veren 
yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında, idari, istişari ve yargısal kimliği ile önemli 
yer tutan müesseselerden birisi olduğunu, diğer Anayasa kuruluşlarla birlikte, 
demokratik rejimin yürütülmesinde, Anayasa’nın kişilere ve topluluklara tanıdığı 
geniş hak ve hürriyetlerin kullanılmasında büyük bir teminat olduğunu belirterek 
sözlerine başladı. Danıştay’a ilişkin hükümlere uyularak hazırlanan teşkilât ve 
usul hükümlerini kapsayan 521 sayılı Danıştay Kanunu’nun 31 12. 1964 tarihinde 
yürürlüğe girdiğini, ancak bu kanunun kabulü ile idari yargı konularının bütünüyle 
hallolduğu sonucuna varmanın mümkün olmadığını belirten Güven, Danıştay’ın 
görevlerini yerine getirebilmesinin, icra ve yasama organlarının kendisine 
sağlayacağı yeteneklerle yakından ilgili olduğunu ve bunun için Anayasanın 140 
ncı maddesinin âmir hükmü gereğince, ilk derece idare mahkemelerinin süratle 
teşkilinin ve Danıştay’ın genel olarak ilk derece idare mahkemesi halinde görev 
yapmasını sağlayacak ka nunun biran evvel çıkarılması gerektiğini sözlerine ekledi. 
Danıştay Başkanlığı’nın riyaseti altında üniversite ve hükümet temsilcileri ile yapılan 
toplantılarda tespit olunan esaslara göre oluşturulan bölge idare mahkemeleri kanun 
tasarısının hükümete verildiği ve aradan uzun bir zaman geçmiş olduğu halde bu 
tasarının henüz Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmediğini öğrendiklerini 
belirten C.H.P. sözcüsü, bu kanunun öncelikli olduğunu vurguladı. Danıştay’ın 
bina durumu, kira ile tutulmuş bulunan binasında Danıştay’ın çok rahatsız olduğu, 
konularına değinen Güven, Danıştay’ın daha verimli ve etkili olmasını sağlayacak 
meslek mensubu personelinin üstün vasıflı zevat ile takviyesinin gerekli olduğunu, 
Adliye Mensupları Yardımlaşma Sandığı ka nun tasarısının kapsamına Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay meslek mensuplarının alınması gerektiğini, Danıştay’ın ve 
yüksek yargı kurumlarının protokoldeki yerlerinin mülki erkân arasından çıkarılarak 
değiştirilmesinin uygun olacağını ve yüksek yargı organları üyelerinin vefatları 
halinde yapılacak törenlerin belli bir protokole bağlanmasının gerekli olduğunu 
sözlerine ekledi. 

Danıştay kararlarının yerine getirilmesi hususunda hükümetin gösterdiği lâkaydi 
ve bu yüzden devam eden tartışmalar üzerinde duran C.H.P. sözcüsü, Anayasanın ve 
521 sayılı Danıştay Kanununun, Danıştay ilâmları icaplarının yerine getirilmemesi 
durumunda son derece özel ve istisnai malî müeyyide hükmünü getirdiğini, 
hükümetin bu kararlara uymakla yükümlü olduğunu belirtti. Güven, hükümetin, 
Yüksek Denetleme Kurulunun 16 üyesinden 9’unu, muvafakatleri alınmadan, bir 
emrivâkı ile daha düşük maaş ve dereceli geçici ve teminatsız görevlere nakletmesi 

24  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem , 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 207-209.
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hususuna değinerek bu üyelerin çeşitli yüksek dereceli memuriyetlerde başarılı 
ve şerefli hizmetler vermiş, değerli, çalışkan ve ciddi vazife duygusu ile mahmul 
kimseler olduğunu söyledi ve hükümetin bu tasarrufunu eleştirerek sözlerini 
tamamladı.25 

85 nci birleşimin 2 nci oturumunda Danıştay bütçesi üzerinde Adalet Partisi 
grubu adına Tevfik Koraltan (Sivas) söz aldı ve Adalet Partisi’nin, Danıştay’ın 
idari daireleri ve dava dairelerine gelen işlerin kabarık yekûnu üzerinde 20 yıldan 
beri devam eden eleştiri ve şikâyetlere bir son vermek ve artan iş hacmi, âmme 
hizmetlerinin. gelişmesi, devlet ve fert arasındaki iktisadi ve içtimai ilişkilerin artışı 
ve nüfus artışına muvazi olarak artan işlerin süratle çıkarması, adaletin tehirinden 
doğan mahzurların önlenmesi, Danıştay’ın diğer düzenleyici ve istişari görevlerini 
daha geniş çapta yapma imkânını kazanması için hükümetten, bu husustaki tasarının 
biran önce yasama meclislerine getirilmesini rica ettiğini vurguladı. Koraltan, 
hükümetin Danıştay’ın kararlarını uygulamadığı yönünde C.H.P. sözcülerinin ısrar 
ettikleri konunun doğru olmadığını, bu iddiaların, ister yargı organı ile yürütme 
organını karşı karşıya getirmek amacı ile, ister iktidarı kamu oyunda kötülemek kasdı 
ile söylenmiş olsun, iktidarın Danıştay ile ihtilâf halinde olmadığı ve olmayacağının 
bir gerçek olduğunu ifade etti. İcra ve yargı organlarının kaynağını millî iradeden 
alan, maksat ve gayelerinde kamu yararı bulunan kurumlar olduğu için bu iddianın 
eşyanın tabiatına aykırı olduğunu söyleyen Koraltan, esasen bu konudaki tenkidlerin 
mücerret kaldığını, Danıştay‘dan çıkan ilâmların kaç tanesinin, hangisinin infaz 
edilmediği ve hâdisede kanunun hangi hükmünün ihlâl edildiği belirtilip, hukukî 
yolların gösterildiğine rastlamadıklarını söyledi. 

Kemal Güven‘in, Danıştay mensuplarının protokolde ve defin protokolünde 
işgal ettikleri mevki ile mütenasip bir yer almadıkları konusundaki görüşlerine 
katıldıklarını, ancak bu protokolün, Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü’nün 
başbakanlığı zamanında hazırlanmış, 1961 tarihli protokol olduğunu belirten 
Koraltan, yargı görevlilerinin yardımlaşma sandığına Danıştay ve Sayıştay 
mensuplarının alınmasına ilişkin tasarının henüz komisyonda olduğunu ve bu 
konuda sonuç alınacağını düşündüklerini söyleyerek konuşmasını tamamladı.26

Tasarı hakkında şahısları adına söz alan üyelerden Cevat Sayın (Edirne), 
Danıştay’ın bir hana benzeyen, üyelerine ve personeline yetmeyen bü yük bir 
sıkışıklık gösteren bir binada çalıştığını, inşaatı yarıda kalan binanın süratle 
bitirilmesi, Danıştay’ın kendine yakışır yeni binasına kavuşturulması gerektiğini 
söyledi. Sayın, Danıştay’ın, hakkında tehiri icra ka rarı verilen vergi işleri, denizden 
yer kazanma, gümrük işleri, yıkım işleri gibi dosyaların esastan süratle tetkik edilerek 
neticelendirilmesinin hak duygusunu kuvvetlendireceğini ve itimadı artıracağını 
belirterek sözlerine son verdi. Ahmet Buldanlı (Muğla), ODTÜ’nün yetkili mercilerce 

25  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 209-213.
26  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 214-218.
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kapatılması kararına karşı bir talebe grubunun okulun açılması için Danıştay’a 
gittiğini, Danıştay’ın Gençlik Parkında çay içen üyelerine imza ettirerek bir tehiri 
icra kararı aldırdığını, sınıf geçirmenin, not vermenin, kapalı okulu açtırmanın veya 
açık okulu kapamanın Danıştay’ın vazifesi cümlesinden olmadığını söylediğinde 
tartışmalar çıktı. Buldanlı, yirmi yıldır sıra bekleyen dosyalar varken 24 saatte 
tehiri icra kararı verilmesinin A.P. iktidarının icraatını belki muayyen bir zaman 
için durdurabileceğini, ama bunun A.P. meselesi olmadığını, Türk hükümetlerinin 
meselesi olduğunu; bir Anayasa organının sırf muhalefet olsun diye, sekizinci bir 
parti gibi iktidara karşı çıkması durumunda iktidardan hizmet beklemenin beyhude 
olacağını söyleyerek konuşmasını tamamladı. İlyas Kılıç (Samsun),  Buldanlı’nın 
konuşması üzerine, falan yerde mahkeme kararının imza edilmiş olduğunu 
söylemesinin ispatı gerektiğini, Danıştay kararlarının tatbik şeklinin devlet dairesine 
memur tâyin etmek şeklinde anlaşılmaması gerektiğini ve Danıştay’ın kararlarının 
tamamiyle icra edilmesi gerektiğini, iktidarın Danıştay kararlarını uygulamasından 
doğan tazminatın devlet tarafından değil, aslında memurların kendisinden alınması 
gerektiğini ifade etti. Yürütmenin durdurulması kararlarının çabuk ve zamanında 
verilmesi, idare haksızsa  aleyhinde de verileceğini belirten Kılıç, iktidar partisi 
üyelerinin mahkeme kararlarını, istedikleri zaman mevzubahis etmemek için 
direndiklerini, oysa mahkeme ve mahkemedeki kişilerin kanunların kendilerine 
vermiş olduğu vazifelere göre ve vazifelerin ehemmiyetine göre hareket ettiklerini 
ifade etti.27 

Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli (Erzincan) söz aldı ve eleştirilerin ağırlık 
noktasının Danıştay kararlarının uygulanmaması olduğunu, ancak kesin karar ile 
yürütmeyi durdurma kararları arasında fark olduğunu, bunun Anayasa Mahkemesinin 
1964 tarihinde vermiş olduğu bir karar ile açıklığa kavuştuğunu belirtti. Tehiri 
icra kararının kesin karar olmadığını ve sonucunun bir nevi yürütmenin ihtiyarına 
terk edildiğini iddia eden Bakan Atabeyli, yürütmeyi durdurma kararlarının 
uygulanmamasından dolayı idare aleyhine bir tazminat dâvası açılmadığını söyledi. 
Hükümet’in Danıştay kararlarını infaz etmeme hususunda Danıştay ile bir çekişme 
ve çelişme halinde olmadığını, Danıştay’ın doğrudan doğruya kaza fonksiyonuna 
taallûk eden kararlarının münakaşa edilmesi ve bu sebepten dolayı Danıştay ile 
icra arasında bir ihtilâfın mevcudiyetini hiçbir zaman kabul etmediklerini, aslında 
böyle bir şeyin mevcut olmadığını söyleyen Bakan, Danıştay kararlarının hükümet 
tarafından en geniş şekilde hüsnü kabul gördüğünü ve bunun bir mecburiyet 
olduğunu belirtti.

Dâvaların süratle yürütülememesinin iki nedeni olduğunu, bunun birincisinin 
bölge idare mahkemelerinin henüz teşekkül edememiş bulunması ve ihtilâfların 
artması nedeniyle Danıştay’a vâki müracaatların da o nisbette çoğalması, ikinci 
sebebinin ise geçici bir sebep olan bina meselesi olduğunu söyleyen Bakan Atabeyli, 
yeni bina inşasını yakından takip ettiklerini, bölge idare mahkemelerinin kurulması 

27  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 218-222.
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çalışmalarının da son safhada olduğunu açıkladı. Danıştay’ın kendi bünyesi içinde 
hizmet içi eğitim, üniversitelerle işbirliği, temin edilen bulunan dış burslardan 
İngiltere ve Fransa’da ikişer kişinin eğitimi ile Danıştay’a uzman yetiştirmenin 
devam ettiğini, Yardımlaşma Sandığı konusunun Personel Kanunu ile yeni bir 
hüviyete bürüneceğini belirten Bakan, dâvaların azalması konusunda, Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsünün belirttiği, köklü reformların gerçekleştirilmesi, sosyal 
düzenin ıslahı ve sair iktisadi tedbirlerin geliştirilmesi vurgusuna katıldıklarını, 
zaman içinde problemlerin çözülmesiyle dâvaların da bir ölçüde azalacağını ifade 
etti.28 

Son sözü Mehmet Kazova (Tokat) şahsı adına alarak Danıştay’ı temsil edenlerin 
Türk milletinin mümessili olduğunu ve bu makamın titizlikle korunması gerektiğini 
belirtti.

Hüsamettin Başer (Nevşehir) tarafından verilen yeterlik önergesinin kabulüyle 
Danıştay bütçesinin bölümleri kabul edildi:

DANIŞTAY BÜTÇESİ :
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm  Lira
12.000 Personel giderleri 14 300 888
13.000 Yönetim giderleri    1 121 080
14.000 Hizmet giderleri        17 352
16.000 Çeşitli giderler        14 000

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
 alımları ve onarımları        85 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler      100 050
36.000 Borç ödemeleri             40 200

Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü Bütçesi
DİE bütçesi üzerinde ilk sözü Güven Partisi grubu adına Hamdi Hamamcıoğlu 

(Afyon Karahisar) aldı. Hamamcıoğlu, 33,5 milyon liralık bir ödenekle Meclis’in 
önüne gelen Enstitünün, milletimizin tahammül ve fedakârlık gücüne uygun şekilde 
tasarrufa uygun olarak hareket etmesini grupları adına teşekkürle tespit etmek 

28  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 222-224.
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istediğini, 1969 yılı bütçesine göre yedi milyon lira civarında olan farkın genel nüfus 
ve mesken sayımı ile tarım sayımına harcanacağını ifade etti. Enstitünün, görevin 
gerektirdiği kalifiye teknik eleman ihtiyacını gerek içerde, gerekse dış ülkelerde 
yetiştirmede gösterdiği başarıyı ve ciddî ve verimli çalışma sistemini övülmeye 
değer nitelikte bulduğunu belirten Hamamcıoğlu, Enstitünün seneler den beri devam 
edegelen şikâyet ve isteklerine rağmen gerekli bir matbaaya sahip olamadığını ise 
eleştirdi.29 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Orhan Vural (Ordu), uygar düzeyde 
sayım ve anketlerin, bilimsel olarak yeterli, güvenilir istatistik verilerin, faal nüfusun 
miktarı ve gelecekteki terekküp tarzını, millî gelirin ulaşacağı seviyeyi, sınai ve 
işyerlerinin adet ve kapasitelerinin, istihsal ve ihracat rakamlarının bilinmesinin 
önemini vurguladı ve bu konulardaki her bilginin İstatistik Enstitüsünden alındığını 
ve dünyaya verildiğini söyleyerek Enstitünün teçhiz edilmesinin zorunlu olduğunu 
ifade etti. İstatistikî neticelerin neşri hakkının yalnız Başbakanlık Devlet İstatistik 
Enstitüsüne tanınması ve diğer teşekküllerin ayrı ve bu enstitününkine uymayan 
rakamlar neşretmelerinin mutlaka önlenmesi gerektiğini belirten Vural, Devlet 
İstatistik Enstitüsünün çalışmalarında başarı için, geniş ölçüde istatistik propagandası 
yapılması, yayınların çoğaltılması ve zamanında istifadeye arz edilmesi, daha 
fazla ihtisas elemanı yetiştirilmesi ve dışarıya gönderilmesi, zirai istatistiklerin 
ıslah edilmesi, bölge teşkilâtının genişletilmesi, endekslerin geliştirilmesi, sanayi 
istatistiklerinin ıslah edilmesi, millî gelir tahminlerinin geliştirilmesi ve yalnız 
enstitünün rakamlarının kullanılması, aile bütçeleri anketinin bütün illere teşmil 
edilmesi, sayım ve anketlerde kâfi yevmiye ve yolluk ödenmesi, plân ilkeleri ve 
problemleri ile ilgili araştırmaların yapılması, su ürünleri ve turizm istatistiklerinin 
geliştirilmesi, gizli işsizlik hakkında bilgi toplanması, Enstitü matbaasının mutlaka 
takviye edilmesi, suçlular, Af Kanunu, dışarıdaki işçiler, boşanmalar, vergi adaleti ile 
ilgili anketlerin yapılması, İstatistik Eğitim Merkezinin bir yıl olan öğretim süresinin 
uzatılması gerektiği konusunda talep ve temennilerini bildirdi.30 

Adalet Partisi Grubu adına söz alan  Zekiye Gülsen (Çanakkale), 1926 yılında 
kurulan İstatistik Ge nel Müdürlüğünün 13. 6. 1962 tarih ve 53 sayılı kanunla re 
organize edilmesi suretiyle vücut bulan Enstitünün, 7 yıl içerisinde kadrolarını genç, 
istatistik sahasında yetişmiş ihtisas sahi bi yeni ve başarı vadeden elemanlarla takviye 
ettiğini, eğitime özel önem vererek İstatis tik Eğitim Merkezini faaliyete geçirdiğini, 
hizmet içi eğitim programları uygulamaya başladığını, yılda ortalama 40 milyon 
sayfa yayın yapan matbaasının kurulmasını gerçekleştirdiğini, uzman ve malzeme 
olarak, milletlerarası kuruluşlardan ve garp ülkelerinden geniş ölçüde ve devamlı 
yardımlar temin ettiğini, istatistik makina parkını yeni ve modern makinalarla teçhiz 
ederek 2 adet elektronik beyni hizmete koyduğunu belirtti.

29  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 224-226.
30  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 224-228.
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DİE’nin yaptığı çalışmaları özetleyen Gülsen, Enstitünün bu hizmetleri 
mükemmel olarak ifa edecek elemanlarını müesseseye bağlamak, görevi ehil ellere 
teslim etmek zorunluluğunda olduğundan elemanlarına yeter ücret ve maaş vermesi 
gerektiğini ifade etti. Gülsen, bir iftihar vesilesi olan Enstitü yayınlarının henüz 
tamamlanmamış matbaasında yayımlandığını, yayın hizmetinin daha mükemmel bir 
seviyeye getirilmesini temin etmek üzere ilgili kararnamenin biran önce çıkarılması 
gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.31 

Ekrem Kangal (Sivas), devletin resmî istatistiklerine göre Türkiye’de gelişme 
hızının 1965’te % 4,9; 1966’da % 10,3; 1967’de % 6,1; 1968’de % 6,7 ve 1969’da 
ise % 7 gerçekleştiğini, son birkaç yıldır bu rakam ve tahminlerin sıhhat derecesinin 
hızlı bir şekilde azaldığını, bu durumun yalnız A. P. iktidarı için değil, daha önemli 
olarak Devlet İstatistik Enstitüsü için de bir talihsizlik olduğunu, örnek olarak; 1969 
yılındaki gelişme hızının % 7 olmayıp ancak % 3,5 ve hattâ % 3 olduğunun tespit 
edildiğini bildirdi. Ahmet Buldanlı (Muğla), millî gelir hesaplarının hazırlanışında ve 
millî gelir dağılışına ait istatistiklerin tanziminde hesabın tam ve sıhhatli olabilmesi 
için malûmatların bâzı bazlara dayandırılması lüzumunun bulunduğunu, Enstitünün 
sayım, istatistikî neşriyat veya sair yayınlarının süratle ve sıhhatle yapılabilmesi için 
baskı, makina ve teçhizatının yeniden tevsii, sayım; nüfus sayımı, zirai sayım, sınai 
sayımı vs. neticelerinin süratle ve sıhhatle yapılabilmesi için, Enstitüye bir kompitör 
[bilgisayar] satın alınması ve büyük sanayi ve zirai merkezlerde istatistik büroları 
kurulması ve kaliteli istatistik elemanları ile takviye edilmesi gerektiğini ifade etti.32 

Devlet Bakanı Refet Sezgin (Çanakkale), SİE’nin yayınlarını yerli, yabancı 
ve kamu sektöründe bulunan dört bin kadar abonesine gönderdiğini, matbaanın 
halledilmesi için gerekli kararnamenin imza safhasından olduğunu, 1970 yılında 
yapılması kararlaştırılan üç sayım için bütçeden ayrılmış bulunan 13,5 milyon 
liralık ödeneğin yetmeyeceği öngörülmekteyse de bu masrafın büyük bir kısmının 
daha ziyade vasıta paraları ile ilgili bulunduğunu açıkladı. Kalkınma hızı hakkında 
açıklamalar yapan Bakan Sezgin, 1969 yılında kalkınma hızının % 3 ilâ % 3,5 
olduğunun söylenmesinde yanlış bir tespit bulunduğunu, DİE’nin Mart ayından 
önceki zaman içerisinde 1969 kalkınma hızını % 7 tahmin ettiğini, Mart ayı 
rakamının ise % 6,4 olduğunu, gerçek sonucun Kasım 1970’te tespit edilebileceğini 
belirtti. Grup sözcülerinin bütçenin tümü üzerinde söyledikleri rakamların da yanlış 
olduğunu ifade eden Bakan, DİE’nin rakamlarına itibar edilmesi gerektiğini ve millî 
gelir rakamlarının da sağlıklı olduğunu söyledi.33 

Bakan Sezgin’in açıklamalarının ardından DİE bütçesinin bölümleri oylandı ve 
kabul edildi:

31  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 228-231.
32  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 231-234.
33  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 234-235.
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DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BÜTÇESİ
(A/2) Cari harcamalar 
Bölüm  Lira
12 000 Personel Giderleri 17 987 513
13.000 Yönetim giderleri    1 137 001
14.000 Hizmet giderleri  10 436 934
16.000 Çeşitli giderler    438 552

 (A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve 
 taşıt alımları  ve onarımları  3 400 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Mali transferler         3 000
35.000 Sosyal transferler    186 588
36.000 Borç ödemeleri   2

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde C.H.P. grubu adına söz alan Sadrettin 

Çanga (Bursa), Türkiye‘de din adına tür lü oyunlar oynandığını, olaylar çıkarıldığını, 
vatandaşların arasına ayrılıklar sokulduğunu, tarikatların yerden ot biter gibi birbirini 
izlediğini ve çocukları ve gençleri etkileri altına almak için birbirleriyle yarıştıklarını 
belirterek sözlerine başladı. Yıl içinde din adına patlak veren bir çok olaylarda 
kardeş kanı döküldüğü ve bunun vebalinin iktidarın tutumunda olduğunu söyleyen 
Çanga, Tevhidi Tedrisat Kanununun, Cumhuriyetin millîlik ve lâiklik gibi iki temel 
ilkesini en belirgin bir biçimde yansıtan belgelerden biri olduğunu vurguladı. Ancak 
Cumhuriyetin vicdan hürriyetine inanmış lâik ve müspet kafalı aydın din adamını 
yetiştirememesi yüzünden, camilerin, eski medreselerin ara sınıflarından ayrılmış 
çok zayıf bir unsurla hiçbir menşei olmayan bir zümrenin eline geçtiğini, bu ihtiyacın 
doğurduğu bir sonuç olarak imam hatip okullarının, yüksek İslâm enstitülerinin 
ve İlâhiyat Fakültesinin açıldığını belirten Çanga, sayıları binleri aşmış bulunan 
Kuran kursları üzerinde dikkatle ve titizlikle durulması ve ciddî bir murakabeye tabi 
tutulmalarının önemini vurguladı. 

Cumhuriyetten sonra lâyiklik ilkesinin kabulü ile dinin, günlük politik 
çekişmelerin dışında tutulduğunu, ancak çok partili düzene geçildikten sonra ve 
A.P. iktidarı döneminde siyasi menfaat gruplarının baskısı ile Layikliğin önemini  
kaybetmeye başladığını belirten Çanga, Diyanet İşleri Başkanlığının, lâiklik 
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ilkesinin icaplarına uyarak dinler ve mezhepler karşısında tarafsız kalması, dinin 
kişi vicdanını ilgilendiren bir mesele olduğunu devamlı olarak göz önünde tutması 
gerektiğini söyledi. Ülkede bir çok gerici akımın türediğini ve yayıldığını, gericilik 
yuvaları olan ve lâiklik anlayışını büyük ölçüde zedeleyen bu faaliyet hakkında 
Diyanet İşleri Başkanlığının ve hükümetin ne düşündüğünü kesinlikle ve açıklıkla 
öğrenmek istediklerini belirten Çanga, A.P.’nin geri ci tutum ve davranışları sadece 
vicdan hürriyeti mazereti ile savuşturmasına imkân olmadığını söyledi. 

Diyanet Gazetesinin bir yıllık imtiyazının İstanbul’da bir yayınevine devredilmiş  
olmasının, abone bedelinin adı geçen firmaya ödenmesinde yapılan işlemde Sayıştay 
ile ihtilâfa düşülmesinin, kanuni koşulları her nedense bir türlü yerine getirilmeden 
yapılan istişari kurul seçimlerinin Danıştay’ca birkaç kez bozulmasının hüzün 
verici olduğunu kaydeden C.H.P. sözcüsü, 2 000 kadar bucak ve köy imam ha tip 
kadrolarının dağıtım işinin genel seçimden sonraya bırakılmış olmasını da eleştirdi. 
Diyanet işleri Başkanlığında görev alan herkesin, günlük politikanın dışında ve her 
tür lü şâibeden uzak kalmasının zorunlu olduğunu ve camiye politika sokulmaması 
gerektiğini belirten Çanga, Diyanet İşleri Başkanlığını, bu konularda daha dikkatli ve 
hassas olmaya, siyasal baskılara karşı koymaya davet ederek sözlerini tamamladı.34 

Güven Partisi grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya), G.P.‘nin, dinî inanç 
ve duyguların, siyasi ve şahsi çıkarlar için kullanılışını üzüntü ile kabul ettiğini 
belirterek sözlerine başladı. İmam Hatip kadrolarının ihtiyaca yeter olmadığını, 
kadroların köylere kadar uzanmasını arzuladıklarını, başlamış bulunan diyanet 
sitesinin bitirilmesi gerektiğini, camilerin bakım ve temizliğinin yürekler acısı 
olduğunu ifade eden Kabadayı, din adamlarının kurslarla, seminerlerle, sadece 
dinî eğitim ve din kültürü değil, genel kültür bakımından da kuvvetli yetiştirilmesi 
zaruretine inandıklarını söyledi. Var olan 71 imam hatip okulu ile 5 İslam 
enstitüsünün yeterli olmadığı gibi mezunlarının da din işlerinde görev almadığını 
söyleyen Kabadayı, Diyanetin Teşkilât Kanunun tatbikatta eksiklikleri bulunduğunu 
ve tashihinin gerektiğini sözlerine ekledi. Kuran kurslarının her türlü kontrolden 
uzak olarak işlediğini ve Kuran eğitimi yönetiminin imam okulu mezunlarına 
verilmesi gerektiğini savunan Kabadayı, din adamlarının, kökü dışarda dogmatik, 
Marksçı zehirli cereyanların ne olduğu hakkında yetiştirmenin, halkı, hutbeleriyle 
bu anlayışta uyarıcı hale getirmenin önemini vurgulayarak sözlerini tamamladı.35 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Ali Yılmaz (Hatay), A.P.’nin lâiklik anlayışının, 
din aleyhtarlığı, dine saygısızlık veya dinsizlik olmadığını devletin lâik olmasının 
vatandaşların dinleriyle alâkalarını kesmeleri anlamına gelmediğini, devletin lâik, 
fakat devleti meydana getiren milletin Müslüman Türk milleti olduğunu belirterek 
sözlerine başladı. 1924 yılında kabul edilen 429 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu 
ile açılan bir ilâhiyat fakültesi ve 29 imam hatip okulunun kapatıldığını, senelerce 

34  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 236-240.
35  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 240-246.
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memleketin din adamı yetiştirecek müesseseden yoksun bırakıldığını, sonra da 
din adamlarına müspet ilimlerden yoksun, cahil, gerici gibi isnatlarda, iftiralarda 
bulunulduğunu söyleyen Yılmaz, hükümetin yüksek İslâm enstitülerinin adedini 
beşe ve imam hatip okullarının adedini 71’e yükselttiğini, İslam enstitülerinde 1 672 
talebe, imam hatip okullarında ise 43 851 talebenin tedrisata devam ettiğini, 1 000 
kadrolu, 2 996 fahrî Kur’an-ı Kerim kursunun faaliyette bulunduğunu ifade etti. 

Yüksek İslam enstitülerinin akademi haline getirilmesinin sağlanmasını ümit 
ettiklerini ve imamı köylünün yardımına muhtaç bir durumdan kurtarmak için 
bütçeye 2 000 aded imam kadrosunun konulmuş olmasını şükranla karşıladıklarını 
belirten Yılmaz, köylere tahsis edilen bu kadrolara tâyin edilen imam hatiplerin 
yüzde 90’ının vekil olarak tâyin edildiğini ve 300 lira ücretin üçte ikisini aldıklarını, 
yüzde 35 zamla birlikte ellerine geçen para miktarının 270 lira olduğunu söyledi.36 

G. P. grubu adına ikinci defa söz alan Turgut Topaloğlu  (Adana),  Türkiye’de 
ilk ve orta öğretimde din eğitiminin yetersiz olduğunu, din derslerinin kadrosuzluk 
yüzünden boş geçtiğini, beş yüksek İslâm enstitüsünün personel kadrosu yetersiz 
olduğunu, asistan kadrosunun ise en azından otuz olması gerektiğini belirtti. Din 
Eğitimi Genel Müdürlüğündeki personel kadrosunun ihtisas yönünden zayıf olduğunu 
dile getiren Topaloğlu, bunların ıslahı için bu ocakta meslekî ihtisaslı kişilerin görev 
almasının sağlanması gerektiğini belirtti. 72 aded imam hatip okulunun güçlüklerle 
karşı karşıya bulunduğunu ve devletten çok halkın maddi yardımlarıyla kurulan bu 
okullarda devletin katkısını artırmasının şart olduğunu söyleyen Topaloğlu, lâikliğin 
hakiki anlamında tatbik edildiği takdirde, bir millet için zorunlu olduğunun kabul 
edilmesi gerektiğini ifade etti.37 

Şahsı adına söz alan Sami Arslan (Denizli), 1923’ten 1965 yılına kadar nüfusun 
yüzde 70’ini teşkil eden Türk köylüsüne ne bir vaiz, ne bir imam, ne bir müezzin, ne 
bir Kur’an öğretmeni verilmediğini, şimdi verilen 2 bin kadro için şükran duyduğunu, 
bu kadroların yılda en az 5 bine çıkarılmasını beklediğini, halkın kalbine hitap edecek 
bir Diyanet Radyosu kurulmasını istediğini, 30 milyon nüfusunun reisi bulunan 
Diyanet İşleri Başkanının oturacağı bir lojmanının olmadığını, gecekonduda oturan 
başkanın lojmanı için bütçeye bir ödenek konmadığını dile getirdi.

Devlet Bakanı Refet Sezgin (Çanakkale) sataşma sebebiyle söz aldı ve Diyanet 
İşleri Başkanlığının ulvi ve muhterem bir makam olduğunu, Anayasaya göre 
Diyanet İşleri Başkanlığının idari bir organ, Başkanının ise bir memur olarak kabul 
edildiğini, Başkanın, bir hâkimden, bir generalden ve bir tapu memurundan farkı 
bulunmadığını, memurun tâyini, maaş statüsü, hizmetinin devamlılığı, vazifeden 
çıkarılmasının önceden belli usullere tabi olduğunu ifade etti. 

36  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 246-249.
37  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 249-251.
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Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli de (Erzincan) Diyanet İşleri Başkanlığı 
bütçesi üzerinde hükümet adına söz alarak, 1920 den 1962 yılına kadar teşekkül 
etmiş bu lunan hükümetlerin programlarının sadece 3 tanesinde, Diyanet İşleri 
Başkanlığını alâkadar eden, genel olarak din politikasını, lâiklik anlayışını, din 
adamlarıyla ilgili konulan ihtiva eden birer paragraf mevcut olduğunu; lâik devlet 
anlayışının, 1965 seçim beyannamesinde Adalet Partisi tarafından ve bu seçimden 
sonra teşekkül etmiş bulunan Adalet Partisi Hükümetinin programına konulmak 
suretiyle yine Adalet Partisi Hükümeti tarafından hükümet progra mında tam bir 
vuzuh ile belirtilip, efkârı umumiye ye ilân edildiğini ve lâiklik üzerindeki yapılan 
münakaşalara bir açıklık getirilmek istendiğini belirtti. 

Devletin, dinî inançlar karşısında tarafsızlığının esas olduğunu ve lâiklik 
anlayışının temel felsefesinin devletin dinî inançlar karşısında tarafsız ve muhtelif 
inanç sahibi vatandaşlara eşit muamele etmek durumunda kalması olduğunu belirten 
Atabeyli, lâikliğin Türkiye’de sadece bir mücerret kavram değil, bir temel kavram 
olarak da kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. 

Devletin kurs mezunlarına karşı bir angajmanı olmadığını ve kursların Müslüman 
Türk çocuklarına kendi kitaplarını okumasını öğretmek, basit mânada dinî bilgilerle 
teçhiz etmek amacı güttüğünü söyleyen Bakan, bu kursların Diyanet İşleri Teşkilâtının 
Teftiş Kurulunun ve Millî Eğitim Bakanlığının denetimine tabi olduklarını söyledi. 
Din görevlilerinin gelişimi için kurslar açıldığını ve 1965-1969 tarihleri arasında 
5 919 imam hatip ve müezzin ile 825 müftü ve vaizin hizmet içi eğitime tabi 
tutulduğunu belirten Bakan, 1968 yılında zararlı neşriyatla mücadele için bir Diyanet 
Gazetesi çıkarılması fikrinin kendinden çıktığını, 1970 bütçesinde bu yayına devam 
edileceğini açıkladı. Kadrolar konusunun, her bütçede tenkit ve şikâyet konusu 
olmasının tabii olduğunu ve Genel Kadro Kanunu ile vekalet görevi yapan vekil 
imam hatiplerin de asil imam hatipler gibi başladığı derecedeki maaşın tamamını 
alacaklarını açıklayan Bakan Atabeyli, Millî Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre, 
12 540 imam hatip okulu mezunu, 5 040 ikinci devre mezunu, 1 026 İslâm Enstitüsü 
mezunu ve 688 İlâhiyat Fakültesi mezunu bulunduğunu, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilâtında 83 İlâhiyat Fakültesi mezunu, 95 Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu, 1 210 
imam hatip ikinci devre mezunu ve 732 de İmam Ha tip okulu birinci devre mezunu 
çalıştığını, öğrenciler için 160 bursun bulunduğunu ve hepsinin dolu olduğunu ifade 
etti. Atabeyli, dini politika dışında tutmaktaki gayretlerine devam edeceklerini, ne 
politikanın dine, ne dinin politikaya bulaşmasında memleket için fayda bulunduğunu, 
hiçbir suretle din adamını politikanın içine sokma çabası içerisinde olmadıklarını 
belirterek konuşmasını tamamladı.38 

A.P. grubu adına söz alan Osman Tarı’nın (Balıkesir) konuşmasından sonra iki 
yeterlik önergesi verildi ve Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin bölümleri oylanarak 
kabul edildi: 

38  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 85 (22 Mayıs 1970), 
s. 251-261. 
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Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi :
(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira
12.000 Personel giderleri  201 781 996
13.000 Yönetim giderleri      4 173 401
14.000 Hizmet giderleri        692 003
16.000 Çeşitli giderler          20 000

 (A/2) Yatırım harcamaları
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
 Alımları ve onarımları                  200 000

 (A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
35.000 Sosyal transferler       80 000
36.000 Borç ödemeleri                  115 000

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi
Bütçe görüşmeleri, 23 Mayıs 1970 tarihinde Başkanvekili Nurettin Ok 

başkanlığında toplanan 86 ncı birleşimde de sürdü. Birleşim, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü bütçesi görüşmeleri ile başladı.

Büt çe üzerinde C.H. P. grubu adına söz alan Kenan Mümtaz Akışık (Bitlis), 
İkinci Beş Yıllık Plânın  1970 programında, kadastro ve tapulama hizmetlerinin 
tamamen alt yapı olarak nitelendirildiğini, mülkiyet hakkının tespitinin, toprak 
reformunun gerçekleştirilmesi, kredilerin dağılımı, toprak çekişmelerinin ve 
gecekondu ihtilâflarının halli ve ilgili istatistiki vetirelerin gerektirdiği her türlü 
çalışmanın ise bu altyapı üzerine oturtulduğunu, köy nüfusunun % 70’inin tamamen 
topraksız olduğunu, genel nüfusun devamlı hızlı artış göstermesi karşısında, toprak 
genişliğinin değişmez sınırlı kalışı ve bilim dışı kullanmadan doğan güç kaybı 
nedeniyle toprak ve tapu kadastro sorunlarının öneminin çok arttığını vurguladı. 
Tapu kadastro sorunlarının bir sosyal politikaya ihtiyaç gösterdiğini belirten Akışık, 
bütçe tasarısının altyapısı ve sosyal politika açısından her hangi bir değerlendirme 
yapılmadan hazırlandığını söyledi. 

1970 bütçesinin, 1969 bütçesine oranla % 17,1 değerinde 10 140 986 lirayı 
kapsayan bir indirim ile düzenlenmiş bulunduğunu ve 132 411 001 lira üzerinden 
bağlandığını belirten Akışık, indirimin 5 981 930 lirasının cari harcamalardan 
yapılmasını izah etmenin mümkün olmadığını, bu indirim ile memur ve hizmetlilerin 
maaş ve ücretlerinin karşılığı olan miktarların bile bütçeye konulmadığının 
anlaşıldığını ve bunun Muhasebe-i Umumiye Kanununa aykırı olduğunu ifade etti. 
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A.P.’nin topraksız köylülerin sıkıntılarına çare aramak şöyle dursun, vadettiği 
tarım reformunda da samimî olmadığını ve tarıma dayalı bir kalkınmayı, tarım 
reformu ile mümkün gören iktidarın, bu vaadini de ancak ülkede tüm olarak tapulama 
ve kadastro faaliyetler irinin bitmesinden sonra yerine getirebileceğini açıklamasının 
ülkedeki tapulama çalışmalarının 80 seneye kadar dahi tamamlanamayacağından 
habersiz olduklarını gösterdiğini belirten Akışık, tapulama faaliyetlerine başlanan 
1950 senesinden 1970’e kadar, 8 615 köyün tapulamasının ele alındığını, bunlardan 
ancak 7 957’sinin tamamlanabildiğini açıkladı. Birinci Beş Yıllık sonuçlara 
göre, tapulamada hedefin % 22’sine, kadastroda % 35’ine, haritada % 42’sine 
varılabildiğini, İkinci Beş Yıllık Plânlamada ise, tapulamada 1968’de hedefin 
% 46,5’ine, kadastroda % 68,3’üne; 1969 senesinde de tapulamada % 54,8’ine, 
kadastroda % 74,1’ine ulaşılabildiğini söyleyen C.H.P. sözcüsü, iktidarın plan ve 
programlara hükmü olmayan rakam ve sürelerin konulmasından sarfınazar etmesinin 
ve gerçekleri yansıtan programlar üzerinde durmasının daha doğru olacağını ifade 
etti. 

Tapulama ve kadastro bütçeleri için ayrılan harcamaların bir özelliğinin, bunların 
ölü yatırımlar niteliğinde kalmaması olduğunu söyleyen Akışık, yatırımların en 
verimli alanlarından birisinin tapu kadastro harcamaları olduğunu, kadastro ve 
tapulama çalışmalarının tapu işlerindeki gelirin artmasının tek sebebi olduğunu, 
1968’de 128 693 100 liralık bir gelire karşılık 1969’da  454 335 632 liralık bir 
gelir sağlandığını, özellikle şehir ve kasabalarda tapulama çalışmaları sürdürülürse 
gayrimenkul değerindeki yüksek artışlara paralel olarak Hazine gelirlerinin de 
yükseleceğini ifade etti. Akışık, 1859 tarihinde çıkarılan Tapu Sicil Nizamnamesinden 
başlayarak Genel Müdürlüğün teşkilat ile yetkilileri ve kadro durumunu düzenleyen 
1936 tarihli 2997 sayılı kanuna kadar kurumun tarihini özetledikten sonra bu yasanın 
günün ihtiyaçlarına cevap vermediğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.39 

Güven Partisi grubu adına söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün yaptığı başarılı ve faydalı hizmetlerin, orman içi ve civarı 
bölgelere uzanamadığını, tapulama ve kadastro işlemlerinin gerçekleştirilememesi 
nedeniyle kamu görevlileri ile köylüler arasında sorunlar çıktığını, orman civar ve 
içi mülk sahibi köylü ve kasabalı vatandaşların, tapu ve kadastro arazi ekiplerini ve 
hizmetlerini köy ve kasabalarına kabul etmediklerini ve hattâ çalıştırmaz olduklarını 
ifade etti. Orman içi ve civarı köylerde yapılan  kadastrolar sebebiyle Orman 
idaresince hukuka aykırı olarak lüzumsuz bir ormancılık bencilliği ve taassubu ile 
vatandaşların mülkiyet haklarına haksız ve kanunsuz tecavüzde bulunulduğunu 
belirten Tosyalı, bütçenin yeterli olmadığını, Genel Müdürlüğün emrine verilen 
tahsisatları çok iyi değerlendireceklerine inanmadıkları için de daha fazla ödenek 
verilsin diyemediklerini ifade etti.40 

39  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), 
s. 300-305.
40  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), 
s. 305-309.



55

Adalet Partisi grubu adına söz alan Abdurrahman Güler (Çorum), muhalefet 
partisi sözcüleri tarafından dile getirilen, 1936 tarihli Teşkilât Kanununun eskimiş 
olması ve ihtiyaçlara cevap verememesi hususundaki haklı tenkidlerine katıldıklarını 
söyleyerek konuşmasına başladı. Hükümetin devlet personel rejiminin ele alındığı 
bir dönemde ayrı bir teşkilât kanunu tasarısı getirmeyi uygun bulmadığını belirten 
ve yeni Genel Kadro Kanunu ile bu meselenin de halledilmiş olacağını ümit 
ettiklerini belirten Güler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışmalarının plan 
hedeflerinin gerisinde kaldığını, bunda plan yapılırken Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün görüşünün alınmamış olmasının etkisi olduğunu söyledi. Toprak 
reformunun Anayasanın 37 nci maddesinde tarif edildiğini, toprak reformunun 
C.H.P. sözcüsünün belirttiği gibi âdil bir toprak dağıtımı değil, topraktan en fazla 
gelir elde etmek amacıyla devletin toprak üzerinde gerekli tedbirleri alması olduğunu 
belirtti. A.P.’nin, çok eskimiş olan toprak reformu kavramı yerine tarım reformu 
amacı belirten Güler, tarım reformunun sadece vatandaşlara toprak dağıtmak, yahut 
vatandaşların elinden ziyadesiyle parçalanmış olan toprakları almak olmadığını , 
birim araziden verimi artıracak ölçüde tarım teknolojisini, tarım sermayesini Türk 
köylüsünün emrine vermek olduğunu ifade etti. 

C.H.P. grubu adına Kenan Mümtaz Akışık (Bitlis), ikinci kez söz alarak 1936 
senesinde çıkan Teşkilat kanunu zamanında 443 000 iş adedi varken 1970’te 
1 447 708’e vardığını, fakat, ihtiyaçların 1936’daki kadro ile karşılanmak istendiğini, 
özellikle taşra teşkilâtında tapu memurları kadrolarıyla katiplerin çalıştırıldığını ve 
yer yer bu kâtiplere odacılık dahi yaptırıldığını, teknisyenlerin yetiştirilmesi için 
1969 yılında eğitim ihtiyacına 2 286 000 küsur lira ayrıldığı halde, 1970 yılında 
1 629 000’e indirilmiş eğitim bütçesinin yeterli olmadığını belirtti. Toprak dağıtım 
komisyonlar ile tapulama ve kadastro ekipleri arasında da çalışma niteliklerini 
aynı esasa bağlayıcı ve birleştirici kanunlara ihtiyaç olduğunu söyleyen Akışık, 
toprak dağıtım komisyonlarının suiistimallere ve keyfiliklere meydan vermesini 
eleştirdi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1970 yılı bütçesinin önceki yıla 
nazaran % 3 oranında bir azalma ile bağlanmasının, iktidarın tapulama işlerine 
yeteri kadar ehemmiyet vermediğini gösterdiğini söyleyen C.H.P. sözcüsü, bu ana 
dâvanın, nüfusun toprağa bağlı % 70’ini ilgilendirdiğini ve ihtilâflı veya tapusuz 
toprağı işleyen köylünün,  kredi, zirai aletler gibi fonlardan yararlanamayacağını ve 
tefecilere muhtaç bırakılacağını belirtti. Anayasanın 37 nci maddesinin âmir hükmü 
icabı olarak, adaletli bir toprak reformunu gerçekleştirmek gerektiğini ve toprak 
dağıtımıyla topraksız köylünün topraklandırılması, toprak reformu yapılabilecek 
bölgelere öncelik tanınması ve bu bölgelerin kadastro işlerinin hızlandırılması 
gerektiğini söyleyen Akışık, adliyelerdeki davaların % 70’ini toprak dâvalarının 
oluşturduğunu, arazi ihtilâflarının, tapu mahkemelerine tah sis edilen ödeneklerin 
kifayetsizliği ve bu mahkemelere yeteri kadar hâkim ve memur kadrosu tahsis 
edilmemesinden dolayı yıllarca devam ettiğini ve tapulama işlerini en kısa zamanda 
halledilebilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilâtıyla Adalet 
Bakanlığı arasında işbirliği yapmaya ihtiyaç bulunduğunu ifade etti. Akışık, Tapu 
ve Kadastro Umum Müdürlüğünün bütçesiyle bu teşkilâtın kendisine verilen görevi 
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yapamayacağını, uzun yıllar göstermelik bir teşkilât olmakta devam edeceğini, bu 
kısır bütçenin, A.P.‘nin çiftçilere sırt döndüğünün en büyük gerekçesi olduğunu 
söyleyerek sözlerini tamamladı.41 

Hüsamettin Başer (Nevşehir), bütçe reddedildikten sonra ikinci defa Meclise 
geldiğini, aslen 9 aylık bir bütçeyi görüştüklerini ve 4 aylık yatırım zamanı kaldığını, 
Genel Müdürlüğün bütçesinde 132 milyon gösterildiğini, ancak masraf etmekle 
beraber karşılığında gelir getiren bir bütçe olduğunu, Genel Müdürlüğün 1 050 000 
lira kira verdiğini, oysa her tapu başına, bir Yenice sigarası fiyatı olan 2 lira gibi bir 
paranın tapu muhafaza parası olarak alınması durumunda bir milyon muameleden 
devlete iki milyon gelir olacağını beyan etti. 

Kenan Mümtaz Akışık (Bitlis), A.P. sözcüsünün mülkiyet dağılımını komünistlikle 
karıştıran, ilim dışı, gerçekler dışı bir esasa dayanarak Anayasanın ilgili maddesini 
eksik okuduğunu, 37 nci maddenin, “Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini 
gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak 
sağlamak amaçlarıyla gereken tedbirleri alır” dediğini ve toprak sağlamak tabirinin 
dağıtım olduğunu vurguladı. Anayasanın, toprak dağıtımı için çıkacak kanuna yol 
gösterici olduğunu ve toprak dağıtımının yol ve yöntemlerini gösterdiğini belirten 
Akışık, C.H.P.’nin âdil toprak dağıtımı demesinin vatandaşa mülkiyet vermek için 
olduğunu, bunun komünistlikle hiç alakası olmadığını ifade etti. Abdurrahman Güler 
(Çorum) bu konuşmaya karşı söz aldı.42

Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli (Erzincan), partisinin toprak reformunu 
1965 seçim beyannamesiyle ilân ettiğini, bunu toprak reformunu da içerisine 
alan bir tarım re formu olarak anladıklarını, C.H.P.‘nin toprak reformu konusunu 
geniş ölçüde kullanmaya başladığını, ancak, reformu hangi ölçüler içerisinde, ne 
kadar zamanda, hangi materyalle ve hangi para ile gerçekleştireceklerinin belli 
olmadığını, Anayasanın kamulaştırmada, taksitlendirmede âzami 10 sene kaydını 
kabul ettiğini, yılda 300 milyon lira ile 25 sene vâde ile bu toprak reformunun 
gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti. 

Türkiye‘nin tapula ma sıkıntısı içerisinde olduğunu, kurum eski olmakla beraber, 
Cumhuriyete kadar takip edilmiş olan metotların ihtiyaca pek salih bulunmaması, 
Türkiye’nin şartlarının gerek insan potansiyeli, materyali bakımından, gerekse 
coğrafî şartlar itibariyle bu tapulamanın ikmaline  müsait olmadığını belirten Bakan, 
Birinci Beş Yıllık Plânın yapıcıları tarafından verilen 20 yıllık sürenin gerçekçi 
olmadığını, Ta pu Kadastro Genel Müdürlüğünden sorulmadığını, ideal bir hedef 
olmakla beraber yanlış hesaplandığını ifade etti. 

41  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), 
s. 309-314.
42  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), 
s. 314-317.
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1961-1965 döneminde plânın Bakanlığının ettiği üretim hedeflerine % 45 
nisbetinde erişilebildiğini, 1965-1969 devresinde plânın Bakanlığının ettiği üretim 
hedeflerine % 70 nisbetinde varıldığını ve 1965-1969 arasında % 100 olan program 
hedefinin bâzı yıllarda % 100’ün üzerinde gerçekleştirildiğini belirten Bakan 
Atabeyli, 1969’da tapulamada yıllık hedef 8757 km2 iken, gerçekleştirilen miktarın  
9054 km2, kadastroda yıllık hedef 88 000 parselken, gerçekleştirilenin 102 000 
parsel olduğunu açıkladı. 1965-1969 dönemi içerisinde tapu kadastro hizmetlerinde 
büyük bir gelişme kaydedildiğini belirten Bakan, bütçedeki azalmanın hizmetlere 
intikal etmemesi için gerekli bütün tedbirlerin alınacağını, Teşkilât Kanunu üzerinde 
yapmış oldukları tadilâtın hazır bulunduğunu ve personel için Genel Kadro Kanununu 
beklediklerini ifade ederek sözlerini tamamladı.43 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 
(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm   Lira
12.000  Personel giderleri  82 894 997
13.000 Yönetim giderleri   4 825 000
14.000 Hizmet giderleri   5 702 003
15.000 Kurum giderleri      533 000
16.000 Çeşitli giderler         45 000

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri  36 711 001
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
 alımları ve onarımları   1 500 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler       125 000
36.000 Borç ödemeleri        75 000

Bu şekliyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi Meclis tarafından kabul 
edildikten sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri müzakere edildi. 

43  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), 
s. 317-320.
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Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde ilk sözü alan C.H.P. grubu sözcüsü 

Selçuk Erverdi (Erzurum), Vakıflar Genel Müdürlüğünün hizmetlerini, hayrî 
ve sosyal hizmetler, âbide ve eski eserlerin onarılması ve bu hizmetleri yerine 
getirebilmek için giriştiği ekonomik faaliyet ve teşebbüsler olduğunu, vakıfların 
kuruluş sebebini teşkil eden hizmet kolu olan hayrî ve sosyal hizmetlere bütçenin 
ancak % 24’ünün ayrıldığını ve bu ödeneğin yeterli olmadığını söyledi. Bezmiâlem 
Valide Sultan vakfıyla tesis edilmiş bulunan Gureba Hastanesinin genişletilmesi 
yolunda girişilmiş gayreti şükranla karşıladıklarını belirten Erverdi, öğrenim 
yurtlarının sayının 41’e ulaşmış olmasına rağmen, bütçedeki tahsisatın 1 276 618 
TL. daha azalmış olmasını ise eleştirdi. Âbide ve eski eserlerin inşaat ve onarılması 
için 1970 bütçesine ayrılan 10 milyon liralık ödeneğin bir önceki seneden 9 611 
000 TL eksik olduğunu, ecdat yadigârının her sene biraz daha azalan tahsisatlarla 
onarımının tamamlanmasının mümkün olamayacağının açık olduğunu ifade etti. 
Vakıflar Bankasının 1968 senesinde 14 milyon 241 bin 741 TL. sâfi kâr sağladığı 
öğünülerek ifade edilmekteyse de donmuş kredilere faiz yürütülmek suretiyle böyle 
bir rakama ulaşıldığını söyleyen Erverdi, zarar eden şubelerin zarar sebepleri ve isale 
tedbirleri üze rinde durulmasının gerekli olduğunu sözlerine ekledi. 

Ekonomik işletmelerden olmak üzere Taksim’de yapılmakta olan otelin 160 
milyon liraya mal olacağını ve senelik gelirinin 12 milyon olarak hesaplanan otelin 
% 55 hissesine Vakıfların sahip olduğunu ifade eden Erverdi, Vakıflar Bankasının 
sermayesini donmuş hale getiren kuruluşlardan birinin bu otel inşaatı olduğunu 
söyledi. Erverdi, ecdad yadigârı tarihî ve turistik değeri olan vakıfların onarım ve 
restore işleriyle hizmet etmek imkânına sahip olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün, özel 
teşebbüsün faaliyet konularından birisi olan bir branşta otel inşa etmesinin isabetli 
olmadığını da sözlerine ekledi. Korunmaya muhtaç çocuklar için bütçeye konulmuş 
olan 90 400 liranın yetersiz olduğunu belirten Erverdi, yapılan envanterlerde 36 bine 
çıktığı söylenen vakıf gayrimenkullerden çoğunun nerede olduğu ve kimlerin elinde 
bulunduğunu tespit etmek imkânı bulunamadığını da ifade etti.44 

 Güven Partisi grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya), gelir kaynaklarıyla 
ve vakıfnamelerle vakfedilen hanlar, hamamlar, bedestenler, çeşmeler, köprüler, 
kervansaraylar, türbeler, camiler, çiftlikler, zeytinlikler ve hastaneleri muhafaza ve 
idare eden Vakıflar Genel Müdürlüğünün varlığının 52 milyondan 100 milyondan 
fazlaya ulaştığını, bütçesinin tümünün 67 998 000 lira olduğunu, bunun 42 414 000 
lirasının kendi bünyesinden, 25 525 000 lirasının da Hazineden yardım olduğunu, 
Vakıflar Bankasının 13 senelik kısa mazisine rağmen emsalleri içerisindeki bankaları 
geçtiğini, bankanın kuruluşunda emeği geçen ve halâ bu anlayış içinde bankayı 
yöneten bütün kadroyu hürmetle, saygıyla andıklarını ifade etti. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün İstanbul’da 360 yataklı bir Gureba Hastanesini, aynı arazide 34 
milyon proje değerli modern hastane inşaatını yapmakta olduğunu, muhtelif illerde 

44  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), 
s. 321-324.
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41 adet öğrenci yurdunda 4171 talebeyi barındırdığını, 32 imarethanede bikes, bizar 
kimselere baktığını ve 1968-1970 arasında 21 İşhanı yaptığını belirten Kabadayı, 
4 000 ecdat eserinin her sene otuzar milyon lira harcansa bile 20 senede ancak 
tamamlanabileceğini, ancak bunun yarısı olan 15 milyon lira verildiği için yeterli 
olmayacağını, gelecek yıllarda telâfisini ve kısa zamanda bu eserlerin onarılmasını 
beklediklerini söyledi. Vakıflar Genel Müdürlüğünün hayırlı işletmelerinden birisinin 
de zeytinlik işletmeleri olduğunu, zeytinliklerin en çok verim veren müesseselerden 
biri olduğunu ve her sene 4 milyona yakın verim vermekte ve halka ucuz yağ 
sağladığını belirten Kabadayı, bunca geniş işleri yapacak, eser leri yaşatacak, tamir 
edecek, mevcut işletmeleri rantbal bir şekilde yürütecek olan bir bakanlık ayarındaki 
Genel Müdürlüğün, bölük pörçük arazileri işletmesine imkân olmadığını, bu küçük 
parçalar halindeki toprakların, normal işletme ünitesinde olmayan toprakların, biran 
evvel değeri fiyatından elden çıkarılıp, çevredeki topraksız vatandaşa verilmesinin 
ve karşılığının da çarçur edilmeden gelir sağlayıcı bir müesseseye kaybedilmesinin 
yerinde olacağını temenni etti.45 

A.P. grubu adına söz alan Ahmet Buldanlı (Muğla), Vakıfların ve hayratın 
envanterinin yapıldığını, 3 500’ü bulan ecdat yadigarı olan vakıf, hayrat, âbide ve 
esi eserlerin onarımı ilim ve tekniğin icaplarına uygun olarak yapıldığını, Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının 72 milyon liralık harcamasına mukabil, İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında 105 milyon liralık harcamanın hedef alındığını belirtti. 2 155 
000 lira sarf edilerek restore edilen ve otel haline getirilen Kuşadası Öküz Mehmet 
Paşa Kervansarayının dolâr üzerinden kiraya verildiğini, Edirne Kervansarayının 
açılmasının beklendiğini, Aksaray Sultan hanı ve Payas Kervansarayının restore 
edildiğini belirten Buldanlı, Genel Müdürlüğün 1960-1965 yılları arasında dört İşhanı 
inşasına başladığını, 1966 yılından beri 23 İşhanı, çarşı, otel, hastane binası inşasının 
ihale edildiğini, bunların yatırım tutarının 96 250 000 lira olduğunu ifade etti. Vakıf 
mallar gelirlerinin süratle arttığını söyleyen A.P. sözcüsü, alınan tedbirlerle gelirlerin 
1963’te 11 milyon liradan 1970 bütçesinde 41 670 000 liraya ulaştığını açıkladı.46 

Bütçe üzerinde şahısları adına söz alanlardan ilki olan Muzaffer Naci Çerezci 
(Niğde), Vakıfların, İstanbul’da denize kaymakta olan Ortaköy Camiinin tahkimi 
ve restorasyonunu, Beylerbeyi Camiinin restorasyonunu, Saltukların büyük eseri 
olan Erzurum Ulucami’nin restorasyonunu, Kayseri ve Konya Ulucamilerinin 
restorasyonunu, Kuşadası, Edirne kervansaraylarını, Aksaray Sultan hanını, Haseki 
Medresesini, Kayseri Tıp Fakültesine tahsis edilen Şifahiye Medresesinin resto-
rasyonunu yapmakta olduğunu ve bunlar için bütçeye en az 15 milyon lira ilâve 
edilmesi gerektiğini vurguladı. Hüseyin Abbas (Tokat) Vakıfların, dinî ve millî 
geleneksel niteliklerine değinin, vakıfların menşei ve kuruluşunun dinî esasta 

45  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), 
s. 324-328.
46  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), 
s. 328-329.
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dayandığını belirten bir konuşma yaptı. Abbas, Ayasofya Camiinin camilikten 
çıkarılıp müze olarak kullanılmasını eleştirdi. Naci Gacıroğlu (Erzurum), vakıfların 
kiralanarak kullanılmasının doğru olmadığını ifade etti. 

Vakıflar bütçesi üzerinde söz alan Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli (Erzincan), 
eski eserlerin bakımsızlığından, sayıları 3 500 e varan tarihî ve turistik değeri 
bulunan âbidelerin bakımsızlığından edilen şikâyetlerin haklı olduğunu, ama bu 
şikâyet konularının imparatorluğun inkiraz devirlerinden itibaren başladığını; 903 
sayılı kanunun çıkmasından itibaren Türkiye’de yeniden vakıf kurma temayülünün 
arttığını, Teşkilât Kanununda yapılan değişikliklerle vakıflara sosyal ve iktisadi 
şartlara uygun bir aktivitenin verilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını söyleyerek 
sözlerine başladı. 

Sayıları 500 civarından olan vakıf eserlerin plânın öngördüğü istikâmette ve 
zamanda restorasyonlarının tamamlanmasının malî gücü aşan bir eylem olduğunu, 
ancak bu eserleri harabiyetten ve terk edilmişlikten kurtarmak için Birinci Beş 
Yıllık Planda 72 milyon lira sarf edilerek 804 âbide ve eski eserin restorasyonunun 
yapıldığını, 512 eserin tamir ve restorasyonu için İkinci Beş Yıllık Planda da 105 
milyon lira öngörüldüğünü belirten Bakan Atabeyli, bu hizmeti yerine getirebilecek 
kadroların bulunmadığını, hizmetin bir mühendislik hizmetinin dışında, bir ihtisas 
hizmeti olduğunu, bu tür teknik personelin kazanılmaya çalışıldığını ifade etti. 

Türkiye’de hemen hemen yegâne parasız tedavi olunan Vakıf Gureba Hastanesinin 
35 milyonluk yeni bir binaya kavuşturulması, hizmetinin genişletilmesi ve fakir 
vatandaşın dışında, parasıyla tedavi olmak isteyecek vatandaşa da hizmet vermek 
üzere tedbirlerin  alındığını söyleyen Bakan, öğrenci yurtlarının 41’e ulaştığını, 
amaçlarının 45 olduğunu sözlerine ekledi. Envanter çalışmalarının sona erdiğini, 
kıymetlendirme çalışmalarının da 1970 yılı sonunda veya Eylül Ekim aylarında sona 
ereceğini açıklayan Bakan, eski kayıtlara göre 19 997 parça gayrimenkul varken 
envanter çalışmaları sonunda bunun 36 840 parça gayrimenkule yükseldiğini ifade 
etti. Ekonomik değerini kaybetmiş olan, işletme karakteri bulunmayan zeytinliklerin 
ve vakıf gayrimenkullerinin satışına devam edildiğini belirten Atabeyli, Vakıflar 
Teşkilât Kanunu üzerinde yapılmış değişikliklerle daha plânlı ve disiplinli bir 
çalışma içine girileceğini, akar inşaatının bir plân dâhilinde yürütüldüğünü, 160 ilâ 
165 milyon liraya mal olacak olan ve İş Bankası, Vakıflar Bankası, Vakıflar Umum 
Müdürlüğü ve Emekli andığının iştiraki olan Taksim Otelcilik Şirketinin inşaatının 
sürdüğünü, işletmesinin Sibelton Firmasına verildiğini ve İsviçre mütehassıslarının 
yapmış oldukları etüdlere göre % 10-12 civarında rantabilitesinin tespit edildiğini 
açıkladı. 1954 senesinde kurulmuş olan Vakıflar Bankasının 138 şube ile hizmetine 
devam ettiğini, ikrazlarının 1 milyar lira yükseldiğini, sabit kıymetlerinin 70 milyon 
olduğunu söyleyen Bakan Atabeyli, ilmî bir karaktere sahip olan Vakıflar Dergisinin 
muntazam çıkarılmaya devam edileceğini açıklayarak sözlerine son verdi.47

47  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), 
s. 329-335.
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Vakıflar bütçesi üzerinde son sözü alan Hüsamettin Başer (Nevşehir), Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün sosyal faaliyetleri arasında çeşitli fakültelerde okuyan 25 
öğrenciye 350’şer liradan burs verildiğini, bu bursların kaldırılarak yerine kredi 
sistemi konması durumunda işe giren bursiyerin parayı geri ödemesiyle başka 
öğrencilere yardım verilebileceğini, öğrenci yurtlarındaki öğrencilere verilen 
paraların kredi olarak verilmesi durumunda kurumun bütçesinin tüketilmeyeceğini 
vurguladı.48 

Müzakerelerin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu, cari 
harcamalar için 31 288 240 lira, yatırım harca maları için 23 589 700 lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için 13 120 274 lira, toplam olarak 67 998 214 lira 
olarak kabul edildi:

(A/l) Cari harcamalar:
Bölüm  Lira
12.000  Personel giderleri  17 000653
13.000  Yönetim giderleri      985 695
14.000  Hizmet giderleri   10 999 891

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Meclis Başkanvekili Nurettin Ok başkanlığında toplanan 86 ncı birleşimin ikinci 

oturumu Dışişleri Bakanlığı bütçesi müzakereleriyle başladı. Güven Partisi grubu 
adına söz alan Turhan Feyzioğlu (Kayseri), kapitalist veya sosyalist dış politika 
olmayacağını, millî dış po litika olacağını, Türkiye’nin ittifaklarının devletlerin 
ideolojilerine değil, ülkenin millî güvenlik ihtiyaçlarına dayanacağını belirterek 
sözlerine başladı. Hem kapitalist, hem komünist emperyalizme karşı mücadeleye 
kararlı olan milliyetçi bir siyasi parti olan Güven Partisi adına görüşlerini arz ettiğini 
belirten Feyzioğlu, NATO’ya bağlı kalmak gerektiğini, bu ittifak içinde müttefiklerle 
olan ilişkilerde eşitlik esaslarının ve millî egemenlik icaplarının hesaba katılması 
gerektiğini, ülkeyi ittifakın caydırıcı gücünün dışına çıkarmanın hatalı olacağını 
ifade etti. Türkiye‘nin NATO ya, her hangi bir devlete karşı taarruzî emeller beslediği 
için girmediğini, SSCB’nin yayılmacı emellerini engellemek için kurulmuş olan bu 
ittifaka, Türkiye’nin millî bağımsızlığını ve güvenliğini açık ve ciddî bir tehlikeye 
karşı korumak için girdiğini söyleyen Feyzioğlu, G.P.’nin, NATO’yu münhasıran 
bir savunma ittifakı olarak gördüğünü, karşılıklı toprak bütünlüğüne ve egemenliğe 
saygı, içişlerine karışmama dâhilinde dostluk münasebetleri kurmaya taraftar 
olduklarını, Türkiye’nin kimseye karşı arazi genişletme ve saldırganlık emellerinin 
olmadığını belirtti. 

48  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), 
s. 335-336.
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Dünya hâkimiyetine giden yolun Akdeniz’den geçtiğini, Avrupa’yı çökertebilecek 
yollardan bi rinin Akdeniz’den geçtiğini, Güney Amerika’ya ve Amerika kıtasına 
hâkim olmak isteyenler için Akdeniz’in bir geçit noktası olduğunu söyleyen 
Feyzioğlu, nükleer dehşet dengesinin tesisi bakımından Akdeniz‘deki nükleer 
silâh ile donatılmış denizaltı kuvvetlerinin öneminin büyük olduğunu ifade etti. 
Komünizmin iktidara getirilmesi için yerine göre barışçı ve kanuni yollara, ihtilâlci 
ve savaşçı yollara da başvurulmasının, hâlâ komünist âlemde resmî doktrin olarak 
kabul ve resmî belgelerde ilân edildiğini söyleyen G.P. lideri, son yıllarda Stalin ‘in 
tahkir ve tezyif edilen hâtırasını yeniden temize çıkarmak için sarf edilen gayretlerin  
gözden kaçmaması gerektiğini söyledi. 

Türk Amerikan münasebetlerinde bir dönüm noktası teşkil etmiş olan Johnson 
mektubunun kökeninde, yazarının basiretsizliği ve Türkiye’yi iyi değerlendiremeyişi 
kadar Türkiye’yi idare edenlerin de tutum ve davranışlarının ve Kıbrıs buhranının 
çözümünde Amerika’ya bel bağlayan yanlış bir politika izlenmesinin de mektubun 
yazılmasında bir hissesinin mevcut olduğunu ileri süren Feyzioğlu, Türkiye‘nin, 
Kıbrıs dâvası gibi temel dâvalarında millî menfaatlerinden fedakârlık yapmaya 
zorlanamayacağını, bu millî dâvada Türkiye’nin güvenliğini zedeleyecek bir çözüm 
yolunu, Türkiye’ye kabul ettirmeye çalışan her hangi bir devleti dost saymalarının 
mümkün olmadığını sözlerine ekledi. 

Kıbrıs konusunda G. P. olarak başarının şartını, adadaki fiilî durumun Türk 
cemaati aleyhine değişmesini mutlaka önlemek ve Yunanistan karşısında askerî 
ve diplomatik bakımdan daima kuvvetli bir durumu muhafaza etmek, Kıbrıs’taki 
askerî kuvvete ve mücahitlere dayanan fiili kuvvet durumunu artan bir şekilde 
geliştirmek, Türk cemaatini iktisaden ve manen ayakta tutmak, cemaatin mücadele 
azmini her gün artırmak olduğunu belirten G.P. lideri, cemaatler arasında süren olan 
müzakerelere fazla ümitle bakamadıklarını, Türk cemaatine bâzı azınlık hakları 
tanınması karşılığında yürürlükteki anlaşmalardan geriye giden bir hal şeklini 
kabul etmelerinin  söz konusu olamayacağını ifade etti. Kıbrıs’ta bir Kıbrıs milleti 
olmadığı, iki ayrı ulusun devamı olan iki ayrı cemaat bulunduğundan Ada‘da üniter 
bir devletin kurulmasını ve böyle bir idare altında Türk cemaatinin haklarının 
korunmasının ve federal bir statünün de uzun süre yaşama gücü olduğunun mümkün 
olmadığını belirten Feyzioğlu, gerçek çözüm yolunun, Kıbrıs’ta iki ayrı mil letin 
yaşadığı olgusundan hareket eden ve bu vakıa üzerine dayalı olan coğrafi bir taksim 
olduğunu vurguladı. 

Ortadoğu’daki artan gerginliğe ve genişleyen silâhlı çatışmalara Sovyet 
pilotlarının da bilfiil iştirak ettikleri yolundaki iddiaların ve Suriye ve Mısır’a çok 
kuvvetli Sovyet Rusya sızmasının endişe verici olduğunu kaydeden Feyzioğlu, 
bölgede âdil ve devamlı bir barışın kurulmasının, tarafların toprak bütünlüğüne 
saygının, işgal edilen toprakların boşaltılmasının ve Güvenlik Konseyi kararları 
çerçevesinde devamlı bir çözüm yolu bulunmasının halis dilekleri olduğunu söyledi. 
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Feyzioğlu, Ortak Pazar konusunda acele ve ihtiyatsız atılacak bir adımın 
Ortak Pazarla ilişkilerin geleceğini tehlikeye düşürebileceğini, gelişme halindeki 
sanayileşmeye çalışan bir ülkenin, sanayileşmiş ülkelerle iktisadi entegrasyon 
kurmasının, gelişme halindeki ül kenin sanayiinin ve kalkınmasının tehlikeye 
düşmesi istenmiyorsa, çok ihtiyatlı bir şekilde yürütülmesi ve koruyucu tedbirlerin 
adım adım gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.49 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Nihat Erim (Kocaeli), yabancı 
ülkelerde çalışan Türklerin, tarım ve sanayi ürünlerinden ihraç edilebilenlerden 
daha yüksek mik tarda döviz getirdiklerini, yurda döndüklerinde daha verimli bir 
üretici olduklarını, bu işçilerin yurt dışında ve yurda dönüşlerinde intibak meseleleri 
olacağını, özellikle çalıştıkları ülkelerde işçilerin yaşama şartlarının kontrol 
edilmesi, işçilerin sömürülmesine fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti. Avrupa’da 
güvenliği sağlamak için iki Almanya arasında başlamış olan görüşmeler ile Amerika 
ile Sovyetler Birliği arasında stratejik silâhların sınırlanması görüşmelerinin 
Türkiye’nin güvenliğini de geniş ölçüde etkileyeceğini belirten Erim, Çin Hint’indeki 
savaşın Kamboçya’ya da açıktan sıçramış olmasını, Amerika’nın içinde ve dışında 
doğurduğu olumsuz etkiler ve çarpışmaların yayılıp uzaması yönünden endişe ile 
izlediklerini belirtti. 

Orta Doğu’da Arap devletleriyle İsrail arasındaki anlaşmazlığın bölge güvenliğini 
ve dünya barışını tehdit ettiğini, hükümetin bu konuda gütmesi gerekli en isabetli, en 
akıllı politikanın  eksiksiz bir tarafsızlık olması gerektiğini bildiren Erim, hükümetin 
Arap-İsrail anlaşmazlığındaki davranışlarını dikkatlice izlediklerini, Orta Doğu 
konusunda Türkiye’nin  tarafsızlığını Meclis kürsüsünden ve hükümet ağzından 
duymak istediklerini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Kasım ayında Rusya’ya yaptığı geziyi, 
Kuzey komşumuz ile bir kaç yıldır gelişmekte olan iyi komşuluk politikasının yeni 
bir uygulanışı olarak gördüklerini ifade eden Erim, bu gezi sonunda yayınlanan 
bildiride, Kıbrıs konusunda federal sistem hakkındaki elverişli Sovyet görüşünün 
bir kere daha belirtilmemiş olmasını önemli bir eksik saydıklarını sözlerine ekledi. 
C.H.P. sözcüsü Nihat Erim’in Dışişleri bütçesi nedeniyle Kıbrıs meselesi hakkındaki 
konuşması, hem bunalımın önemi hem de Nihat Erim’in kısa süre sonra başbakanlığı 
alacak olması nedeniyle önemli görüldüğünden aşağıya olduğu gibi alınmaktadır:

Kıbrıs bunalımı başlıyalı altı yıl geçti. İlk yıl bunalımın en ateşli dönemidir. 
Rumlar ve Yunanistan Zürih, Londra anlaşmalarını ve Anayasayı bir çırpıda yok 
ederek, Türk Cemaatine hemen boyun eğdireceklerini sandılar. Kıbrıs Türk cemaati 
kendi doğal kahramanlığı, Türkiye‘nin yardımı ile çabuk örgütlendi. Türklerin 
muntazam savaş birliği halinde dayanmaları, Rumların ilk hesaplarını, plânlarını 
bozdu. 1964 Haziran ayında Amerika, İngiltere ve Fransa gibi NATO müttefiklerinin 
anlaşmalarını bağlayıcı etkilerinin devam ettiğini Tür kiye ile birlikte yayınladıkları 
bildirilerde ilân etmeleri; bağımsız kalacak Kıbrıs’ta iki cemaatin meşru haklarının 

49  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), 
s. 336-345.
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korunması esasının ve bu yolda bir federal sistemin de düşünülebileceğinin, 
Sovyet Rusya tarafından açıklanması, Rumları diplomatik yalnızlığa düşürdü. Bu 
diplomatik yalnızlık karşısında Yunanistan ve Kıbrıs Rumları yeni hesaplar ve yeni 
plânlar yaptılar. Bilhassa 1964 Ağustosunda Erenköy ve Mansur’a Rum saldırısı 
üzerine, Türk Hava Kuvvetlerinin Adanın bu kesimini bombalaması, Makarios’a, 
acele netice almanın, dip lomatik alanda olduğu gibi, silâhlı saldırı yolundan da 
imkânsızlığını anlattı. Bunun üzerine bu tarihte Rumlar ve Yunanistan taktik ve hattâ 
strateji değişikliğine mecbur oldular. Derhal sonuç alma hevesleri o an için bir yana 
bırakıldı, ilerde daha elverişli şartlar altında acele hal şeklini yine denemek üzere ve o 
günü beklerken geçecek süre içinde, Türk Cemaatinin iktisaden moralini çökertmek, 
bıkkınlığa uğratarak onu Rum isteklerine karşı pasif kalacak bir ortama düşürmek, 
Kıbrıs’tan mümkün olduğu kadar çok sayıda Türk’ü göç ettirmek şeklindeki yeni bir 
plânın uygulanmasına başladılar. Yani aslında Enosis’ten, Türkleri alelâde bir azınlık 
halinde yaşatma emellerinden vazgeçmediler. Sadece bu amaca ulaşmanın süresini 
ve metodunu değiştirdiler.

Arada, 1967 Kasım ayında Geçitkale saldırısı ile, yeni Türk Hükümetini denediler. 
Bu bir yoklama idi. Türkiye’nin kararlı davranışı, savaşı göze aldığını belli etmesi, 
Amerika’nın baskısı, Rumları «uzun süre politikasına» devama mecbur etti. Bu 
esnada Türk Hükümetini avutmak, oyalamak, Türkiye’nin acele bir hal şekli isteğini 
rahatça askıda bırakmak için, Yunan Askerî Hükümeti ve Makarios, iki cemaat 
arasında uzun müzakere dönemini açtılar. Kıbrıs’ta bâzı uysallıklar gösterdiler. 
Bunların en önemlisi, Adaya anlaşmalara aykırı olarak soktukları Yunan askerlerini 
geri almayı kabul ettiklerini söylemeye Atina Hükümetinin mecbur olmasıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, Kıbrıs bunalımının önde gelen 
sorumlusunun Yunanistan olduğunu biz baştan beri söylemekteyiz. Makarios, 1963 
te saldırıya geçerken Türkiye’nin oturuşmamış iç durumundan olduğu kadar, o 
zamanki Yunan Başbakanı Papandreou’nun kısa görüşlü teşviklerinden de cesaret 
aldı. Bugün, de, Atina‘daki Askerî Hükümetin esasta Enosis’i benimsediği tahmin 
olunabilirse de, asırlar içinde güç hal ile yenilen anlaşmazlık devri yerine ciddî 
bir dostluk durumunun iki ülkeye faydalı olduğunu görenlerin Yunanistan’da da 
bulunduğuna inanıyoruz. Çok güç zahmetle elde edilen Türk Yunan dostluğunun 
esaslı değerinin bizim hiçbir kusurumuz olmadığı halde feda edilmesi çok yazık 
olacaktır. Bu mülâhazada düşündüklerimizin  anlaşılacağını ümid ediyoruz. 
Hükümetimizin Yunanistan ile ve Kıbrıs Rumları ile müzakereye girişmesine biz 
C.H.P. grubu olarak itiraz etmedik. Ancak görüşmelerin yıllar ve yıllar sürüncemede 
bırakılmasına karşı tedbirler alınmasını Hükümete durmadan hatırlattık. 1967 
Haziranında Yunanistan’da Hükümet darbesi olduğunda da, Hükümetimizin yeni 
durumdan gereken sonuçları çıkarmasını istedik. Yunanistan’da 1967 de başlıyan 
bunalımdan, Türk haklarını tanıtma yolunda gerekli ölçüde faydalanmasını Hükümet 
bilemedi. Yahut buna uygun usulle teşebbüs dahi etmedi. Kaçırılan bu fırsatın bir 
daha ele geçmemesinden korkarım.
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Değerli milletvekilleri,
C. H. P. grubunun uyarılarını Hükümet daima sınırlılık içinde karşıladı. 

Her seferinde «Ama biz Kıbrıs dâvasını ne halde bulduk?» sözünü kendisine bir 
mâzeret silâhı yaptı. Açıkça tutarsızlık görüntüleri ve gizli maksatlarla büyük 
güçlük kaynakları vaktinde de C.H.P. nin feryad ederek uyarmaları dinlenmediği 
için, nihayet bize tasfiyesi zor bir miras ha linde kaldı. Bu nitelikteki Kıbrıs dâvasını 
hayallere imkân vermiyen bir mücadele iradesi ve ni hayet her türlü ard fikirden uzak 
bir bağımsız Kıbrıs’ın federatif sistemle mümkün olacağını açıktan ortaya koymak 
fırsatını vermiştir. 

Kısaca belirtmiş olmak için diyebiliriz ki, 1965 te Kıbrıs meselesi şu halde idi:
1. Rumlar Kıbrıs anlaşmalarını ve Anayasasını acele, birkaç gün içinde ortadan 

kaldırmak, Türk Cemaatini hükümleri altına almak hevesiyle 1963 te saldırıya 
geçmişlerdi. Fakat Türklere boyun eğdiremediler. Anlaşmaların yürürlükte olduğu, 
bunları Rumların tek taraflı olarak yok edemiyecekleri, Türkiye ile birlikte belli 
başlı devletlerce resmen, bildirilerle o tarihte ilân edilmiştir. 1970 Nisan ayı başında 
Ankara’ya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı, bu noktayı bir kere daha belirtmiştir. 
Sayı üstünlüğü, baskın ve öteki garantör devletlerin davranışları sayesinde fiilî, 
gayrimeşru zorbalık durumları yaratmışlardır.

2. Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kıbrıs’a gelmiş, iki Cemaat arasına girmiştir.
3. Her yeni Rum saldırısının Türkiye’den silâhlı karşılık göreceği Ağustos 1964 

hava bombardımanı ile ispat edilmiştir.
4. Meselenin esasının müzakere yoluyla çözülmesi Birleşmiş Milletlerce ve 

müttefiklerimizce Bakanlığının edilmiştir.
Bundan sonra aradan beş yıl geçti. Bu beş yıl Türk Cemaati bakımından büyük 

mahrumiyetler, fedakârlıklar içinde geçti. Türkiye de küçümsenemiyecek malî 
yardımları her yıl çoğaltarak sürdürmektedir. Bu beş yılın sonunda Hükümet, Türk 
Cemaatinin ekonomik durumunun birtakım farazi gayrisâfi millî hâsıla, fert başına 
gelir rakamları vererek, daha iyi olduğunu ilân ediyor. Bu iddianın Türk Cemaatinin 
gerçek yaşantısına ne derecede uyduğunu kontrol imkanlarını Hü kümet bize 
vermedikçe, onun bu görüşüne katılmakta mâzuruz. Çünkü mantık ve yayınlanan 
haberler, Türk Cemaatinin ekonomik durumu nun Hükümetin iddiasının aksine hiç 
de iyi olmadığını gösteriyor. İşin bu yanını ayrı bir konu şeklinde askıda tutsak dahi 
şunu sormak vazifemizdir:

Beş yılın sonunda Hükümet, davasının esasında, bir devamlı çözüm yolu 
bulmakta kaç adım ileri gidebilmiştir. Bugünün baş meselesi artık budur.

Sayın milletvekilleri,
Kıbrıs dâvası ana çözüm şekli bakımından iyi yolda değildir. Hükümet Türk kamu 

oyundan gerekli bilgileri esirgemektedir. Bundan dolayı, bu yüce millet kürsüsünde 
konuyu biraz da ha ayrıntılı derinleştirmekte millî menfaatlerimiz açısından fayda 
görüyoruz. Önce, Sayın Dışişleri Bakanı, ikili görüşmelerde bağımsızlık ve üniter 
Devlet şekilleri üzerinde anlaşma olduğunu haber vermiştir. Fakat bu konuda 
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ayrıntılı bilgi vermekten kaçınmıştır. Görüşmelerin gizliliği konusunda taraflar 
arasında mutabakat olduğunu, Rumların sözlerini tutmıyarak gizliliği bozduklarını 
söylemiştir. Sayın Bakan, kendisi gizliliği korumak için fazla bilgi veremiyeceğini 
bildirmiştir. Rumlar gizliliği gerçekten bozup anlaşmazlığı açığa vurduktan sonra, 
Sayın Bakanın daha neyi ve kimden gizli tuttuğunu anlamak kolay değildir.

Şimdi biz, Rum kaynaklarına göre ikili görüşmelerdeki anlaşmazlık konusunu 
ele alalım.

Makarios’un ve Klerides’in, İngilizce yayın lanan 22 Kasım 1969 tarihli Rum 
(Kıbrıs Bülten)inden alarak, mahallî muhtariyetten, üni ter devletten ne anladıklarını 
tekrarlıyalım. Böylece Türk kamuoyu da biraz olsun aydınlığa kavuşsun.

Makarios önce, bağımsızlığa kavuşulduğundan bu yana Kıbrıs’ta Rum millî 
gelirinin 200 dolârdan 800 dolâra yükseldiğini bildirmiş ve sonra şöyle devam 
etmiştir:

«Eğer Türk Cemaati Liderliği mahallî idareler hakkındaki görüşlerinde israr 
ederse anlaşma için hiçbir ümit yoktur.»

«... Kıbrıs Türklerinin, Cumhuriyetin Kıbrıslı Rum vatandaşlariyle eşit haklara 
doğru ilerlemesi için din, eğitim, kültür ilişkileri ve şahsi statü konularında tam 
muhtariyet sahibi olmalarını kabul ediyoruz. Kıbrıs Türk Liderliği ırk kıstasına 
dayanan muhtariyet istiyor. Muhtariyetin derecesi üzerinde bir anlaşma olacaksa, 
Rum tarafı köy grupları veya bölgeler teşkil etmek için kıstas olarak yakınlık, 
ulaştırma imkânları ve ekonomik mülâhazaları teklif etmektedir. »

«Bir köy grupunda çoğunluk Rum veya Türk olabilir. Kıbrıs Türk Liderliği bunu 
kabul etmiyor. Türkler, Türk köylerinin Adanın neresinde olursa olsun, ayrı, muhtar 
birlikler teşkil etmesini istiyorlar. Hattâ daha da fazla ola rak, bir nevi devlet içinde 
devlet demek olacak, bir merkezî idare organı istiyorlar.»

Bu sözlerin arkasından, Makarios, Kıbrıs’da bir federasyon kurma fikrini 
reddediyor, bu, diyor, sonunda taksime götürür, taksim için gerekli şartları yaratır. 
Temsilciler Meclisi Rum Başkanı ve Makarios’un ikili müzakerelerde delegesi 
Klerides, liderinin sözlerini şöyle tamamlıyor:

«Kıbrıs dâvasına mahalli görüşmelerle barışçı bir hal şekli bulmaya gayret 
edilirken esas mesele olarak mahalli hükümet konusu karşımıza çıktı. 
Müzakerelerin daha başında biz, mahallî hükümetin faydalı bir hal şekli 
olduğunu ve idare bakımından gelişmiş birçok ülkelerin özelliğini teşkil 
ettiğini, ve bundan ötürü biz, öteki ülkelerdeki uygulamanın ışığında bu şekli 
göz önünde tutmaya hazır olduğumuzu açıkladık. Aynı zamanda biz, mahallî 
hükümet tabirinin içinde kalmama, bunu aşıp federal veya kantonal bölgelere 
varma arasındaki farkı da açık seçik belirttik.
Klerides, sözlerinin sonunda, Kıbrıs’daki görüşmelerin başından beri Yunan 
Hükümeti ile Kıbrıs Rumları arasında, her hususta, yani görüşmelerin seyri, 
usulü ve aynı zamanda daha ötesine gidemiyeceğiz dedikleri sözde tavizleri 
konusunda, tam bir mutabakat, bir anlaşma olduğunu da açıklamıştır.
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Nihat Erim, Kıbrıs meselesi hakkında Dışişleri Bakanının söylemediklerini, 
Makarios’un ve Klerides’in yabancı  gazetelerde yayınlanan demeçleriyle ortaya 
çıkarmak zorunda kaldıklarını, demokratik bir ülkede kamu oyundan, milletten ve 
bilhassa milletin parlâmentosundan hayatî konuları saklı tutmanın doğru olmadığını, 
önce Yunanistan, sonra Kıbrıs Rumları ile yürüttüğü görüşmelerin Zürih ve Londra 
anlaşmalarının, Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye’nin uluslararası hukuktan kuvvet 
alan haklarını inkâr noktasında düğümlendiği bir aşamada bunu gizlilik ardında 
saklamanın demokratik bir ülkede yapılmaması gerektiğini ifade eden Erim, konu 
Makarios ve Klerides tarafından 22 Kasım 1964 tarihinde anlaşmazlığın hangi 
noktada düğümlendiğini Kıbrıs Rum halkına ve dünya kamu oyuna açıklanmışken, 
Türk Dışişleri Bakanından 22 Kasım 1969 tarihinde Türk ve Rum cemaatleri arasında 
beliren esaslı anlaşmazlığın ne halde olduğunu anlatmasını istedi. 

C.H.P.’nin son hükü metinin Kıbrıs meselesine esas çözüm şekli olarak federal ve 
bağımsız bir Kıbrıs devletini savunduğunu söyleyen Erim, Adalet Partisi iktidarının 
federal sisteme iltifat etmediğini, bunu, ciddî, kararlı ve azimli bir politika olarak 
benimsemediğini, tersine, federal sistemi öne sürerek görüşmelere başlamayı uygun 
görmediğini açıkladı. Erim A.P. iktidarının, kanton sistemi, bölge muhtariyeti gibi 
sözlerle Rum yönetiminin oyununa düştüğünü, Çağlayangil’in ise bir de üniter 
devlet formülünü kabul ettiğini açığa vurduğunu ifade etti. 

Türk-Yunan ilişkileri üzerinde görüşlerini ifade eden Erim, Ortak Pazar 
meselesinde de partisinin görüşlerini açıkladı. Türkiye‘nin 12 Eylül 1963 tarihli 
anlaşma ile Ortak Pazar’la resmî bağlantı kurduğunu ve üç aşamada Ortak Pazar’ın 
tüm üyesi olacağını belirten Erim, hazırlık döneminden sonra Türkiye’nin geçiş 
dönemi eşiğinde olduğunu, ancak iktidarın hazırlık ve geçiş dönemini daha da uzatarak 
Türkiye’nin Ortak Pazar’la ortaklığını sağlam temellere oturtabileceğini ifade etti. 
Erim, Ortak Pazar anlaşmasının Türk sanayiini çökertmemesi, milletlerarası rekabete 
girişebilecek seviyeye getirmesi ve ortaklıkta acele edilerek telâfisi imkânsız bir hata 
işlenmemesi temennisiyle sözlerine son verdi.50 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Orhan Cemal Fersoy (İstanbul), önceki 
yıl bütçe müzakerelerinde NATO’nun 20 yıllık döneminin hitama ermiş olması 
vesilesiyle Türkiye’nin artık NATO’dan çıkması gerektiğinin söyleyenlere Türk 
milletinin 12 Ekim 1969 seçimlerinde kati cevabını verdiğini ve Meclisin içine böyle 
maksatlı, kötü düşüncelerin sahiplerini sokmama dirayetini ve iktidarını gösterdiğini 
belirterek sözlerine başladı. Fersoy, 

Türkiye‘nin NATO’da kalacağını ve millî menfaatlerinin bu istikamette olduğunu 
söyledi. Kıbrıs sorunu hakkında C.H.P.‘nin 1958 yılında Kıbrıs’ın istikbalini garanti 
altına alan Zürih ve Londra Andlaşmalarına kırmızı oy verdiğini iddia eden Fersoy, 
C.H.P.’nin o günkü düşüncelerini muhafaza edip etmediğini sordu. Orta Doğu 
buhranı içerisinde, barışçı bir politika takip etmesi tavsiye edilen A.P. iktidarının 
dünyanın başına yeni gaileler çıkarmak yerine, millî hakları mahfuz tutmak suretiyle 

50  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), 
s. 345-352.
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zamanı iyi kullanarak ve Türklerin iktisadi hayatını yükseltmek sure tiyle orada 
değişik bir hâkimiyetin tesisi üzerinde çalışmasının barışçı bir yol olarak düşünülmesi 
gerektiğini söyleyen Fersoy, Kıbrıs’ta sulh masasına getirilmesi gereken şartları 
sağlayan tedhiş hareketinin kemaliyle durduğunu ve bir daha da bu yönde gelişme 
istidadı göstereceğine dair delillerin, olayların ortada olmadığını söyledi.51 

Şinasi Özdenoğlu (Ankara), Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 
Parlâmento Komisyonunun 29 Ocak 1970 tarihinde Münih’te yaptığı toplantıda, 
Ortaklık Konseyine sunulmak üzere almış olduğu kararın, Türkiye’ye birtakım 
tavizler tanıdığını, bu ta vizlerin başlıca sanayide tekstil mamullerine, tarım 
ürünlerinde de tütün, meyva, sebze, narenciye, sığır eti, canlı hayvan, şarap, 
zeytinyağı ve konserveler gibi maddelere inhisar ettiğini ifade etti. Ortak Pazar’a 
geçiş dönemine geçme konusunun Türkiye’nin iktisadi kaderiyle, geleceğiyle çok 
yakından ilgisi olan, son derece önemli bir karar olduğunu vurgulayan Özdenoğlu, 
muhalefet olarak, geçiş dönemine geçmenin hazırlığının yapılmaması sebebiyle ve 
bu hazırlık yapılmadıkça geçiş dönemine geçilmemesi zaruretini savunduklarını, 
ancak bunun olumlu muhalefet olduğuna inandıklarını, çünkü bu konudaki 
muhalefetlerinin hükümete pazarlık gücü kazandırdığını düşündüklerini ifade 
etti. Dış Türkler konusunun kimseye tehlikeli ve alerjik bir konu gibi gelmemesi 
gerektiğini belirten Özdenoğlu, Türk devletinin millî sınırlar dışındaki Türkler diye 
bir dâvası bulunduğunu, bu konunun her türlü emperyalist arzuların dışında, akıl yolu 
ile ve gerçekçi bir politika açısından, Atatürk’ün dış politika felsefesinin ışığında 
incelediklerini, Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü olmadığını, ancak vatan 
toprakları dışında aynı dili konuşan, aynı tarihi ve bayrağı benimseyen insanların 
kaderiyle yakından ilgilenmek zorunluğunun bulunduğunu ifade etti. 

Şinasi Çolakoğlu (Gaziantep), Suriye ile 21 Ekim 1921 tarihinde imzalanmış 
olan Ankara İtilâfnamesi dolayısıyla başka komşulara benzemeyen bir emlak 
ilişkileri olduğunu, bunun Atatürk tarafından imza altına alındığını, ancak Ankara 
İtilâfnamesinin temelinde  yatan esprinin gittikçe unutularak Suriye’de milliyetçi 
akımlar, Türkiye’de sosyoekonomik sebeplerle kaçakçılık olayları nedeniyle 
topraklara el koyma durumlarının yaşandığını söyledi. Türkiye kaçakçılıkla 
mücadele ederken uyguladığı mayın döşeme, komando götürme gibi tedbirlerin 
yanında Bakanlar Kurulunun 1 Ekim 1966 tarih ve 6/7104 sayılı Kararnamesiyle 
Suriye uyrukluların Türkiye’deki bütün hak ve alacaklarına el konulduğunu söyleyen 
Çolakoğlu, bunun  ardından Suriye‘nin de el koyma kararı aldığını, üç gün sonra 
1 300 000 dönüm toprağa el koyduğunu ve Türk vatandaşlarını mahrum ettiğini 
sözlerine ekledi. 52

51  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), 
s. 352-355.
52  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), 
s. 355-360.
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Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil (Cumhuriyet Senatosu Bursa üyesi) 
söz alarak bütçe üzerine görüşlerini ifade etti. Çağlayangil Doğu-Batı ilişkilerinin 
normalleştirilme çabaları, Orta Doğu buhranının 22 Kasım tarihli Güvenlik Konseyi 
kararı çerçevesinde görüşülmesi, Amerika ile Rusya arasındaki görüşmeler, Jarring 
Misyonu, karşılıklı silâhlanma yarışı, İsrail-Lübnan çatışması ve Güneydogu 
Asya’da devam eden savaş için görüşmeler ve Nixon’ın asker çekme kararı ile 
Laos ve Kamboçya’ya başlayan olaylar gibi konularda görüşlerini sunduktan sonra 
Avrupa’da  bloklar arasındaki yumuşama ve Federal Almanya ile Sovyetler Birliği 
ile, Polonya ile ve Doğu Almanya arasındaki temaslara değindi. 

Kıbrıs meselesinde genel ola rak geçen devrede önemli bir gelişme olmadığını 
ve görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Dışişleri Bakanı, bu araştırıcı mahiyetteki 
görüşmelerin olumlu bir sonucu olursa nihai çözüm yolunun ilgili tarafların katılacağı 
bir konferansta aranacağını bildirdi. Cemaatler arası görüşmelerin, beklenen sonucu 
sağlayamadığını ve bunun nedeninin Türk cemaatinin Kıbrıs devletine dengeli 
haklarla ortak olması, ancak devlet gelirlerinden faydalanma hakkının yedi yıldır 
engellenmesi olduğunu belirten Çağlayangil, Rum cemaatinin 1963 yılından beri 
haksız ve yersiz yere devlete sahip olma sevdasına kapıldığını, bu zihniyetten 
kurtulmadıkça, elbette anlaşma olamayacağını, iktidarın politikasının hâkim olan 
denge ve nizam içinde hâdiselerle bozulan devlet düzenini yeniden ihya etmek 
olduğunu, ancak Rum hakimiyetine karşı çıktıklarını açıkladı. Meclis‘in 1950-1960 
devresinde, iktidarı ve muhalefetiyle mutabık kalarak taksim tezi üzerinde prensip 
kararı aldığını, ve A.P. iktidarının federasyon tezini hiç bir zaman reddetmediğini 
belirten Çağlayangil, A.P.‘nin federasyondan başka bir hal şekli olmadığını 
söylememesinin iktidarla muhalefet arasındaki farkı oluşturduğunu ifade etti. 

Ortak Pazara geçiş dönemine intikalde kararlı olduklarını vurgulayan Dışişleri 
Bakanı, başlamış müzakerelerin sonunda ortaya çıkacak olan modelin hükümet 
tarafından incelenmesi ve ülke çıkarlarına uygun görmesi durumunda Meclis’e 
getireceğini ve Meclis tarafından uygun görülmesi durumunda Türkiye’nin geçiş 
dönemine intikalinin kesinleşeceğini belirtti. 

Almanya’daki işçilerin durumları ve sorunlarıyla ilgili görüşlerini açıklayan 
Bakan Çağlayangil, Kıbrıs ile ilgili önemli bir mesele olarak Dışişleri Bakanının 
üniter devlet tezini kabul ettiği iddiasına değindi. Kıbrıs’ta sorunun, bu iki cemaatin iç 
içe, yan yana arada nasıl yaşayabileceklerinin tâyinine ait sorunun, cemaatlerin kendi 
aralarında görüşmelerini, İngiltere, Yunanistan, Türkiye, Rum Cemaatin ve Türk 
Cemaati olmak üzere beş tarafın bir araya gelmesi ve yeni bir hal şeklini beraberce 
araması konusunda mutabık kalınması ve Kıbrıs sorununun çözüm şekilleri üzerinde 
defaatle açıklamada bulunduklarını belirten Çağlayangil, Nihat Erim’in hükümetin 
federasyon tezine iltifat etmediği iddiasına karşı hükümetin  federasyon fikrini 
terk etmediğini belirtti. Kıbrıs devletinin dâhilî teşkilâtı meselesinin Kıbrıslıların 
kendilerini, Kıbrıs halkını ilgilendiren bir keyfiyet olduğunu belirten Bakan, Kıbrıs 
halkının, hem Türk, hem milli cemaatlerin özel durumunun tek egemen ve birleşik bir 
Kıbrıs devleti çerçevesinde nazarı itibara alınmasının önemli olduğunu ve bunların 
menfaatlerinin gerçekleştirilmesini mümkün kılacak her hangi bir devlet şeklini, 
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bağımsız ve egemen olarak seçebileceğini, federal bir şeklin de seçilebileceğini, 
bu şekilde dahi tek, merkezî bir hükümetin, tek bir savunma teşkilâtının ve keza 
merkezileştirilmiş bir idari ve adlî cihazın mevcudiyetinin öngörülmesi gerektiğini, 
özetle Kıbrıs Cumhuriyetinin devlet yapısı meselesine bir çözüm yolu bulunmasının, 
Kıbrıs halkının bizzat halledeceği bir hükümranlık mevzuu olduğunu sözlerine 
ekledi. 

Hükümetin dış Türklerle alâkası meselesini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin 
de emperyalist bir zaviyeden görmesine imkân bulunmadığını, ancak kül tür açısından 
görmeye imkân olduğunu, bunun da bütçedeki sağlanan çerçeve ve hudut içinde 
hükümetçe ifa edildiğini açıklayan Bakan Çağlayangil, Suriye ile Türkiye arasındaki 
emlak meselesiyle ilgili olarak, Türker’in emlâkına Osmanlı hükümetinden 
müdevver tapuların Suriye hükümetince kıymet ifade etmeyeceği iddiasıyla idari 
olarak el konulduğunu, ancak iki hükümet arasında yapılan görüşmelerin gayet 
müsbet bir neticeye geldiğini açıkladı.53 

G.P. adına söz alan Turhan Feyzioğlu (Kayseri), ikili anlaşmalarla ilgili, Temel 
Anlaşma adıyla bilinen, daha sonra Ortak Savunma İşbirliği Anlaşması gibi bir başka 
isim altında ifade edilmiş olan anlaşmanın Meclis‘ten geçmesi gerektiğini ilk isteyen 
grup olduklarını, sonra bu anlaşmanın gizli celsede bir kısmının tabiî açığa intikal 
ettiğini, bu anlaşmanın uygulama anlaşması konusunda Anayasa Mahkemesine gitme 
yolu olmadığını düşündüğünü, çünkü ortada bir ka nun, bir tüzük veya kanun veya 
tüzük mahiyetinde bir meclis kararı olmadığını, 244 sayılı kanunun iptalini kimse 
istemediği için hükümetin bir onaylama kararının şikâyet konusu olmayacağını 
belirtti. 

Orta Doğu konusunda Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün, tarafsızlığımızı 
kesin olarak ilân edelim tarzındaki beyanını anlayamadığını belirten Feyzioğlu, 
hükümetin zorla arazi işgal ve ilhakına taraftar olmadıkları açıklamasının Güvenlik 
Konseyi ve NATO tarafından da söylendiğini, Türkiye’nin tarafsız olduğunu 
söylememesi durumunda çatışmanın taraflarından biri olarak görünme tehlikesi 
bulunduğunu ifade etti. 

Kıbrıs‘ta, üniter devlet deyiminin yeniden ortaya çıktığına şahit olduklarını 
ve bu deyime verilen manada Dışişleri Bakanı ile hemfikir olamadıklarını belirten 
Feyzioğlu, üniter veya tekil devletin, Türkiye’nin Kıbrıs’ta isteyebileceği bir şey 
olmadığını, Türkiye’nin tezinin Kıbrıs‘ta her şeyin ikili olduğu temeline dayandığını 
ifade etti. Kıbrıs‘ta iki ayrı millet olduğunu, tek bir Kıbrıs milleti olmadığını söyleyen 
Feyzioğlu, bir Kıbrıs milleti, bir de azınlık  değil; iki ayrı cemaat bulunduğunu 
vurguladı. Kıbrıs Anayasasının, her şeyi ikili yaptığını, hükümet ikili olup Türk 
kanadı ve Rum kanadından oluştuğunu, Meclis‘te 35 Rum, 15 Türk milletvekili 
olmak üzere ikili bir yapı olduğunu, kaza kuvvetinin ikili olduğunu belirten 
Feyzioğlu, böyle bir devletin, üniter devlet kalıbı içinde düşünülmesinin mümkün 
olmayacağını, üniter devlet sözünün unutulmasında fayda olduğunu ifade etti. 

53  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), 
s. 360-370.
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Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil (Cumhuriyet Senatosu Bursa üyesi) 
söz alarak üniter devlet lâfını kendisinin söylemediğini, bu lâfın kendisine izafe 
edildiğini söyledi. Kıbrıs’ta cemaatler arası müzakerelerde geçen konuyu kendisinin 
özetlediğini, böylece  Makarios’un üniter devlet demesinin Dışişleri Bakanı kabul 
ettiği şeklinde vaz edildiğini söyleyen Çağlayangil, üniter devletin bu şekilde 
anlaşılması karşısında cemaatler arasındaki üniter dev letin müdafaasını yapmadığını 
söyledi.54 

C.H.P. grubu adına söz alan Nihat Erim (Kocaeli), kendi bakanından duymadığı 
üniter devlet konusunu yabancı temsilcilerden duyduğunu, C.H.P.‘nin Meclis 
Dışişleri sözcüsünün bu konuyu yabancılardan öğrenmesinin uygun olmadığını 
söyledi. Dış konularda Feyzioğlu’nun işaret ettiği millî anlaşmaya varılamıyorsa 
bunun bir numaralı sorumlusunun iktidar olduğunu söyleyen Erim, öncelikle 
iktidarla muhalefet arasında diyalog kurulması gerektiğini ifade etti. Kıbrıs’ta 
ekonomik duruma da değinen Erim, Kıbrıs Türklerinin hemen hepsinin üretici 
durumdan tüketici duruma geldiklerini, en zaruri ihtiyaçlarını dahi Rum kesiminden 
temin ettiklerini, böylece Türkiye’nin Kıbrıs’taki soydaşlarına her yıl yaptığı 200 
milyon liralık yardımın büyük çoğunluğunun Makarios’un eline geçtiğini ifade etti. 
Türk toplumunun 1965 yılındaki millî gelir kaybının 1963 yılına oranla % 65’e 
yükseldiğini söyleyen Erim, bu bilginin Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi 
İpekçi tarafından ODTÜ’de bir açık oturumda söylediğini, kendisinin ise gerçeğin 
ortaya çıkması için bunu aksettirdiğini sözlerine ekledi.55 

Burdur milletvekili Mukadder Çiloğlu tarafında verilen yeterlik önergesinin 
kabulü üzerine Dışişleri Bakanlığı bütçesinin maddeleri kabul edildi:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira
11.000 Ödenekler        12 000
12.000 Personel giderleri 85 563 268
13.000 Yönetim giderleri    3 165 920
14.000 Hizmet giderleri       135 361
15.000 Kurum giderleri  21 482 800
16.000 Çeşitli giderler   30 799 455

54  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), 
s. 370-375.
55  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), 
s. 375-376.
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(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri         95 000
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları         784 901

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satın
 almalar     7 050 000
34.000 Mali transferler   53 181 019
35.000 Sosyal transferler      2 079 349
36.000 Borç ödemeleri        752 000

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
1970 yılı bütçe müzakereleri 24 Mayıs 1970 tarihinde Başkanvekili Fikret 

Turhangil başkanlığında  toplanan 87 nci birleşimde devam etti. Bu birleşimde 
görüşülen Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde ilk sözü G. P. grubu adına 
Turhan Feyzioğlu (Kayseri) aldı.  Bütçede ilk dikkati çeken hususun, yatırım 
masraflarına ayrılan ödeneğin son derecede az kalması olduğunu söyleyen Feyzioğlu, 
millî savunma bütçesindeki yatırımların bir önceki yıla göre 1/3 civarında daha az 
olduğunu söyledi. Millî savunma politikasının savaş sanayiine yönelmesi gerektiğini 
vurgulayan G.P. Başkanı, Türkiye‘nin NATO ittifakına girdiğinde gelişmekte 
olan bir harp sanayiine sahip olduğunu, ancak yanlış bir politika ile bütün gerekli 
silâhları, araçları dışarıdan ve kolaylıkla temin etmenin cazibesine kapılarak, 
millî harp sanayiini ihmal ettiğini ve bu yüzden millî savaş sanayii bakımından 
oldukça geri kaldığını söyledi. Türkiye‘nin, belli başlı yedek parçaların ve kritik 
bâzı malzemenin imal edilebildiği bir ülke olması gerektiğini söyleyen Feyzioğlu, 
bunun, kritik malzemenin bulunamaması nedeniyle makinalı araçların, silâhların 
kullanılamaz hale gelmesi gibi bir tehlikeye mâruz kalmamanın tek yolu olduğunu 
ifade etti. Türkiye’de Silahlı Kuvvetlere kişi başına düşen masrafın, Yunanistan’dan, 
Bulgaristan veya Suriye’den az olduğunu belirten Feyzioğlu, bunun silah altında 
çok sayıda erat bulundurulduğu, fakat vuruş gücü, hareket kabiliyeti, modern şekilde 
teçhiz edilme imkânlarının kısıtlı olduğunu gösterdiğini belirtti. NATO içinde müttefik 
görünmesine rağmen, Yunanistan’dan tehlikelerin gelebileceğinin daima hesaba 
katılması gerektiğini söyleyen Feyzioğlu, Yunanistan’ın gençlerini Megaloidea ile 
yetiştirmeye devam ettiğini, Helenizmin yayılma emellerinin bulunduğu ihtimaline 
karşı Türkiye’nin hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. 
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NATO ile ilişkilerin, Silâhlı Kuvvetleri kendi millî geleneklerinden ayrılmaya 
ve millî yapıya aykırı düşecek usulleri fazla üzerinde inceleme yapmadan taklide 
sürüklememesi gerektiğini söyleyen  G.P. Başkanı, savunmanın her şeyden evvel 
millî bir mesele ve millî savunma olduğunu ifade etti.56 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Sezai Orkunt (İstanbul), millî 
savunmada plan modelinin, siyasi direktif, stratejik konsept, kuvvet hedefleri, askerî 
ihtiyaçların plânlanması ve idame temin ve tedarik gibi bütün konuları ihtiva eden 
bütçenin kendisi olduğunu ve siyasi direktifin, zaman ve çerçeve koşulları içinde 
hükümetin arzu ettiği bir silâhlı kuvvetin hedefini belirttiğini, stratejik konseptin, 
siyasi direktif, ülkenin jeopolitiğine ve muhtemel bölgesel tehditlere göre bir 
tedbirler plânı olduğunu söyledi. Strateji, kuvvet ve bütçenin birbiri ile bağımlı ve 
orantılı üç faktör olduğunu ve tüm savunma gücünü meydana getirdiğini söyleyen 
Orkunt, bu hususta Türkiye’nin sıhhatli bir noktada bulunmadığını ve tedbir almak 
ve faaliyetleri süratlendirmek zaruretinin bulunduğunu ifade etti. 

NATO‘nun Amerika Birleşik Devletlerinin es nek karşılık hakkındaki teklifini 
1967 Aralık ayında kabul ettiğini ve Doğu’dan yapılacak bir baskına karşı, NATO’nun 
askerî karşılığının ,aynı ölçülerle olabileceğini belirten Orkunt, NATO bakımından 
büyük ve âni bir konvansiyonel taarruza karşı konvansiyonel bir karşılığın imkânsız 
olduğunu, Doğu Avrupa komünizminin bölgenin politik gerçekleriyle mütenasip 
muazzam konvansiyonel gücünün yeni esnek karşılık doktrini karşısında bütün Avru-
pa için çok ciddî bir tehlike arz ettiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletlerinin dost 
ve müttefik olmasına karşın ittifak içinde başlı başına bir teminat olmadığını belirten 
Orkunt, iki büyük devletin her iki taraf bölgelerinde veya bölgelerin sınırlarında 
olaylara hâkim olmaya çalışarak büyük çaptaki silâhlı çatışmaların yolunu 
kapatmalarının Türkiye’nin emniyet sübabı olduğunu söyledi. 

Sezai Orkunt, Millî Savunma Bakanının üç seneden beri tahakkukuna çalışıldığını 
söylediği harp sanayiinin, gerçekten bir savaş sanayii olmadığını, elde edilmiş olan, 
alınmış olan araçların ve gereçlerin idame edilmeleri için zaruri olan atelyelerin ve 
fabrikaların kurulması meselesi olduğunu belirtti ve bunun savaş sanayii olmadığını, 
harp sanayiinin doğrudan doğruya millî sanayiin yerleşmesiyle temel sanayiin, 
altyapı sanayiinin kurulmasıyla meydana gelebileceğini ifade etti.57 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Meh met Emin Durul (Denizli), savun ma 
politikası ve güvenliği hakkında Türkiye’nin tarafsız olması, NATO’dan çıkması 
gerektiğine ilişkin düşüncelerin anlamsız olduğunu, Türkiye’nin Avrupa, Batı Asya, 
Arabistan yarımadası  ve Kuzey Afrika’yı içine alan bir haritanın içinde stratejik 
ve coğrafi önemi bulunduğunu belirtti. Teknoloji, feza ve füze çağının korkunç 
nükleer silâhlarına rağmen Türkiye’nin jeolojik ve stratejik değerinden fazla bir şey 
kaybetmediğini ifade eden Durul, dünyanın henüz ne kadar kuvvetli olursa olsun, tek 

56  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 87 (24 Mayıs 1970), 
s. 385-390.
57  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 87 (24 Mayıs 1970), 
s. 390-396.
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bir devletin istilâ edebileceği kadar küçülmediğini ve hiçbir devletin henüz dünyaya 
karşı kendisini tek başına savunacak kadar kuvvetli olmadığını  belirtti. Bu nedenle 
milletlerarasında anlaşmalar, antlaşmalar, ittifaklaşmalar ve gruplaşmalar olacağını 
söyleyen A.P. sözcüsü, her milletin kendisi için savunma çareleri arayacağını 
ifade etti. Bu nedenle Türkiye‘nin güvenliğini evvelâ NATO, sonra da CENTO 
Anlaşmaları ile temin ettiğini belirten Durul, NATO Anlaşmasının sadece kuru bir 
askerî ittifak olmadığını, NATO’nun asıl hedefinin kollektif emniyet sorumluluğu 
altında anlaşmaya dâhil olan memleketleri ekonomik ve sınai alanda güçlendirmek 
suretiyle, milletlerin savunma güçlerini NATO standartları seviyesine yükseltmek 
olduğunu sözlerine ekledi. 

1965 ten itibaren A.P. iktidarlarının millî savunma bütçelerinin, Silahlı Kuvvetlerin 
modernleştirilmesi, sosyal şartlarının iyileştirilmesi, NATO standartlarına veya kabul 
edilebilir askerî standartlara ulaşması bakımından, her yıl daima bir artış kaydederek 
1970’e kadar geldiğini söyleyen Durul, 1970 malî yılı savunma bütçesinin 4 milyar 
771 milyon TL olduğunu, bu miktarın 1969’a nazaran 294 milyon TL fazla olduğunu, 
artışın % 7’nin üzerine çıktığını, ancak yine de bir gelişme bütçesi olmaktan çok bir 
idame bütçesi niteliğini taşıdığını söyledi. 

NATO’ya dahil Avrupa ülkelerinin ekonomik güçleri arttıkça Türkiye’nin dış 
askerî yardım payına, Ameri ka Birleşik Devletlerinden başka Batı Almanya ve 
İtalya’nın da katılmaya başladığını açıklayan Durul, 1965’ten itibaren Türkiye’nin 
aldığı dış askerî yardımın, ortalama olarak, ABD den 5 milyar TL değerinde, 
Batı Almanya’dan 677 milyon TL değerinde, İtalya‘dan 32 milyon TL değerinde 
olduğunu, Türkiye’nin toplam olarak 1965’ten beri 5,5 milyar TL, yani her sene bir 
milyarın üzerinde bir yardım aldığını ifade etti. 

Modern ordularda eğitim araçları ve gereçlerinin çok geliştirildiğini, bol 
malzeme ve çeşitli imkanlar sayesinde standart ve toplu eğitim yapma imkânları 
çoğaldığını anlatan Durul, Türkiye’nin Silâhlı Kuvvetler için uzun yılardır millî 
bünyeye ve ekonomiye uygun tam bir personel yetiştirme ve tedarik politikasını 
uygulayamadığını, bununla daha ziyade, sevk ve idare unsuru olan muvazzaf subay, 
astsubay, yedek subay ve teknik personeli kastettiğini, son zamanlarda bilhassa 
muvazzaf subay yüksek rütbelerinde büyük yığılmalar olduğunu, kadrosuzluk 
yüzünden zaman zaman emekli yapmak suretiyle esef verici hâdiselere yol 
açıldığını belirtti. Orduda modern silah ve araçların artırılmış olmasına rağmen 
teknik elemanların gereği kadar yetiştirilemediğini söyleyen Durul, bu sahada 
kadroları daima az olduğunu, personelin ehliyeti ve kapasitelerinin bu modern araç 
ve silâhların teknik icaplara göre kullanma ve bakım yönünden  istenildiği şekilde 
yetiştirilemediğini vurguladı.58 

G.P. grubu adına ikinci defa söz alan Turhan Feyzioğlu (Kayseri), askerî 
gücün, iktisadi ve sanayi gücünden ayrı düşünülemeyeceğini, Sovyet Rusya’nın 
250 milyonun üstünde bir nüfusla dünya ekonomik gücünün, dünya gayrisâfi 

58  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 87 (24 Mayıs 1970), 
s. 396-400.
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millî hâsılasının yaklaşık olarak % 15’ini elinde tuttuğunu, Varşova Paktına dâhil 
kendisine tabi ülkelerle birlikte bu blokun temsil ettiği nüfusun 360 milyon ve temsil 
ettiği ekonomik gücün dünya gayrisâfi millî hâsılasının % 21’i civarında olduğunu 
söyleyerek konuşmasına başladı. Batı Avrupa’nın 380 milyon nüfusu olduğunu ve 
dünya ekonomik gücünün % 31’ine sahip olduğunu belirten Feyzioğlu, Amerika 
Birleşik Devletlerini, coğrafi ve askerî strateji bakımından Kanada ile birlikte 
düşünmenin mümkün olduğunu, Atlantik ittifakının Amerikan kıtasındaki ayağının 
224 milyon nüfus ve dünya ekonomik gücünün yine % 31’ini temsil ettiğini söyledi. 
Batının eko nomik gücünün dünya ekonomik gücünün % 62’sini oluşturduğunu ve 
Sovyet Rusya ve blokunun % 21’ini temsil ettiğini söyleyen Feyzioğlu, hakimiyetin 
sarih şekilde NATO tarafında olduğunu vurgulayarak NATO’nun zayıf tarafının 
derinliği olmamasını, ancak Türkiye için büyük stratejik mülâlhazalar yanında 
ekonomik olarak NATO’da kalmasının önemli olduğunu belirtti. Yunanistan’ın 
NATO’dan aldığı desteğe ve Suriye’nin Hatay’a sahip çıkmasına değinen G.P. 
Başkanı, Türkiye’nin millî menfaatleri için NATO’da kalmasının uygun olduğunu 
düşündüklerini ifade etti. Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki nükleer denge ve 
geliştirilen yeni silahların yeni stratejiler doğuracağını söyleyen Feyzioğlu, yeni 
meselelerin ortaya çıkması ve bu gelişmeler karşısında NATO üyeliğine devam 
dediklerini beyan etti.59

Kemal Önder  (İzmir), Yunanistan ile Kıbrıs ihtilafı ve Ege’de yeni hava alanları 
nedeniyle ilişkilerin kötüleştiğini belirterek, hükümetin bu konuda ne düşündüğünü 
öğrenmek istediklerini belirtti. Türk-Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi 
amacıyla kurulmuş olan komisyonun kaç üyesi olduğunu ve bu üyelerin nerelere, ne 
zaman ve ne kadar süreyle gittiklerini de öğrenmek isteyen Önder, Aras nehrinin yatak 
değiştirmesi sonucu Türkiye’nin toprak kaybettiği iddiaları karşısında Türkiye’nin 
gerekli tedbirleri alıp almadığını da sordu. Hayrettin Han ağası (Elâzığ), denizaltı 
astsubay, subay ve personelin tazminat konuları, askerî öğretmenlerin istekleri ve 
hazırlanmış kanun tasarıları, Harp Okulu kanun tasarısı ve Millî Savunma Bakanlığı 
ve Türk Silâhlı Kuvvetleri emrindeki orduevi, dinlenme kampı, sinema ve pazarları 
gibi kolaylıklarından Türk Silâhlı Kuvvetleri müstafi ve emeklilerinin de yeteri ve 
gereği gibi yararlanmaları, orduevi sinemasından emeklilerin de yararlanması, eş ve 
bakmakla yükümlü bulunduğu çocuklarına devamlı hüviyet kartlarının verilmesi, 
emeklilerin subay sigarasından mahrum bırakılmaması konularına değindi.60

Bu konuşmalardan sonra söz alan Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu 
(Adana), 1970 yılı bütçesi, Karma Bütçe Komisyonunda iki defa ve Senatoda da iki 
defa konuşulduktan ve kabul edildikten sonra gelen Millî Savunma Bakanlığının, 
ilk olarak memleketin jeopolitik durumu ile dünyanın ve bölgenin içinde bulunduğu 
şartlar göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanan milli stratejik konsepte uygun 

59  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 87 (24 Mayıs 1970), 
s. 400-407.
60  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 87 (24 Mayıs 1970), 
s. 407-410.
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ve vüsatte devletin egemenliğini, güvenliğini koruyabilecek eğitim seviyesi yüksek 
savaş gücüne sahip bir kuvveti her an hazır bulundurmak ve ikinci olarak yurdun 
savunması ve güvenliği için yeter bir silâhlı kuvvetin idamesini sağlayacak mâkûl 
harcama tavanı Bakanlığının et mek ve savunma hizmetlerini öngörülen hizmet 
önceliklerine göre harcamalarını yapmakla sorumlu olduğunu belirtti. Millî güvenlik 
ve ekonomik kalkınmanın optimal denge içerisinde tutulması gerektiğini, hükümetin 
jeopolitik durumu ve her yönden gelebilecek saldırılara hazır bulunma zorunluluğu 
nedeniyle Silahlı Kuvvetlerin mevcudu ve tertiplerinin hazırlandığını söyleyen 
Bakan, bütçe çalışmasının Doğu Batı arasındaki nükleer denge, Doğu Batı arasında 
bir yumuşama, NATO ve Varşova Paktı, Avrupa Güvenliği Konferansı, Amerika 
Rusya arasındaki nükleer silâhların kullanılmaması müzakerelerinin düşünülerek 
yapıldığını ifade etti. Türkiye’nin, 21 yıldan beri NATO ittifakının, dünya sulhünün 
korunmasında büyük etkisi olduğu ve sonrasında da dünya sulhünün korunmasında 
faydalı olacağı kanısıyla NATO üyesi olduğunu ve bunda kararlı bulunduğunu 
belirten Topaloğlu, Varşova Paktı devletlerinin konvansiyonel gücü karşısında daha 
zayıf olan NATO güçlerinin saldırıları karşılamak için NATO’nun konvansiyonel 
gücünü ne nisbette artırması gerektiği meselelerinin NATO’da uzun yıllar müzakere 
konusu olduğunu  ve Türkiye, Yunanistan gibi ekonomik durumları sebebiyle 
konvansiyonel güçlerini artırması mümkün olmayan memleketler için de NATO 
çerçevesinde NATO âcil yardımı denilen yardım ve Amerikan yardımı işletilmek 
suretiyle NATO askerî makamlarınca plânlanan kuvvet hedeflerine varılmak için 
çabalara girildiğini sözlerine ekledi. NATO açısından Türkiye merkezî Avrupa’nın 
aynı olduğunu, stra tejinin NATO ittifakının stratejisi olduğunu söyleyen Bakan, 
bütün savunma ve savaş türlerinin aynı bölgeler için aynı derecede NATO ittifakının 
taahhüdü altında olduğunu ve NATO Andlaşmasının beşinci maddesinin bu strateji 
için işlediğini ve her yer hükmü için cari olduğunu ifade etti. 

Millî Savunma bütçesinden beş yılda 359 askerî kışla, 37 hastane, 79 hudut 
karakolu, 3 601 subay ve astsubay lojmanı, 72 işçi lojmanı, 17 ordu evi ve askerî 
gazino, 121 NATO altyapı tesisi, 14 garnizon kütüphanesi, 62 eğitim ve ikmal 
tesisi yapıldığını belirten Bakan Topaloğlu, savaş sanayii için yapılan harcamaların 
1967’de 137,5 mil yon lira, 1968’de 117 milyon lira, 1969’da 219 milyon lira 
olduğunu ve 1970’te 225 milyon lira ayrıldığını ifade etti. Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinin yüzde 96’sının cari olduğunu söyleyen Milli Savunma Bakanı, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin harp gücünü artırıcı harcamaların bütçenin cari masraflar içerisinde 
olduğunu, silâh araç ve gerecinin alınması, tamiri, yenilenmesi, bir geminin yapılması 
gibi masrafların Türk Silâhlı Kuvvetlerinde cari masraflar arasında bulunduğunu, 
cari masrafların yüksekliğinin buradan kaynaklandığını belirtti. 

TSK hakkındaki kanun çalışmalarına değinen Bakan Topaloğlu, 15 Aralık 1969 
ve 23 Mart 1970 tarihlerinde toplanan Yüksek Askerî Şûra’da 16’dan fazla kanunun 
tetkik edildiğini, hükümete sevk edilen bu kanunların hükümetçe de müzakere ve 
kabul edildikten sonra Meclislere sevk edildiğini ifade etti. Topaloğlu, bu kanunların, 
1111 sayılı Askerlik Kanunu, 1076 sayılı Yedek Subay Kanunu, 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Kanununda tadilat yapan tasarılar, Millî Savunma Bakanlığı görev, yetki 
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ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı, Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerine 
ait kanun tasarısı, 127 sayılı Askerî Yargıtay Kanunu, Gülhane Tıp Akademisi Ka-
nunu, Harp Akademileri Kanunu, Harp Okulları Kanunu, Silâhlı Kuvvetler Uçuş 
Tazminatı Kanunu, Askerî Ceza Kanunu, 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri kanunu 
tasarıları olduğunu açıkladı. Ordunun  eğitimi ve masrafları hakkında bilgi veren 
Bakan, ordu kaynağının  2000 yılında 1 214 000 kişiye ulaşacağını, 30 bin kişinin 
eğitimi için 350 milyon lira gerektiğini, 1974 yılından sonra ordunun, bir eğitim 
ordusu haline, yani her an harbe hazır bir ordu şekline geleceğini sözlerine ekledi.61 

Bakanın kendisine yöneltilen soruları yanıtlamasının ardından söz alan Münir 
Daldal (İzmir), Ege’de NATO Anlaşmaları, stratejisi ve plânı muvacehesinde var 
olan kuvvet dengesinin son zamanlarda  Yunan makamları tarafından bozulduğunu, 
22 Şubat 1970 günkü gazetelerde Yunanistan’ın, Mirage uçaklarından daha önce 
Fransa’ya modern 4 hücum botu ısmarladığının ve bunlardan birincisinin Şubat 
ayında Cherbourg’daki gemi yapım tesislerinde tezgâha konulduğun görülebileceğini, 
Yunanistan’ın Amerika Birleşik Devletlerinden başka Batı Almanya ve diğer Avrupa 
ülkelerinden silâh satın almaya devam ettiğini ifade etti. Yunanistan’ın Türkiye ile 
olan askerî deniz dengesini de bariz bir şekilde lehine çevirmeye çalıştığını söyleyen 
Daldal, Batı Almanya tezgahlarında hazırlanan dört denizaltının Danimarka kanalı 
ile 1970 sonunda Atina‘ya teslim edilmiş olacağını açıkladı. Yunanistan’ın turizm 
için adalarda inşa ettiği pist lerin Yunan uçakları için bir atlama sahası olacağını 
belirten Daldal, Türkiye Silâhlı Kuvvetlerinin güçlenmesini ve modernize edilmesini 
sadece NATO’dan ve Amerikan yardımlarından beklediğini ve ikili anlaşmalarla 
veya beynelmilel veya çok taraflı toplantılarda bir masa etrafında Yunanistan 
ile konuşup anlaşmanın görülmediğini ifade etti. Daldal, Yunanistan’ın sadece 
komşularının zayıf anında insafsızca hücuma geçeceğini ve Türkiye‘nin demokrasi 
icabı kısa bir buhran devri geçirdiği sırada bundan istifadeye kalkıştığını söyledi ve 
Ege adalarının,Türkiye’yi tehdit eder hale geldiğini ve meşru müdafaa durumunda 
olan Türkiye‘nin bütün bu yönleri ile 12 Adayı düşünmeye ve bu problemi çözmeye 
mecbur olduğunu söyledi. 

Burdur milletvekili Mehmet Özbey tarafından verilen kifayeti müzakere takriri 
aleyhinde grup adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya), Kıbrıs hâdisesi, Yunanistan’ın 
amaçları, çeşitli cereyanların memleketi alabora etmek gibi densiz, hayasız halleri 
varken Millî Savunma bütçesinin Başbakanlığa bağlı bir genel müdürlük bütçesi 
gibi mütalaa edilmesinin uygun olmadığını, Yedek Subaylık Kanununun, NATO 
nedeniyle gelişmekte olan harp sanayiini engelleyen NATO ve Amerika için 
söyleyecekleri olduğu için yeterliğin kabul edilmemesini talep etti.62 

Kifayeti müzakere takririni oylanıp kabul edildikten sonra Millî Savunma 
Bakanlığının bütçe kalemlerine geçildi:

61  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 87 (24 Mayıs 1970), 
s. 400-416.
62  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 87 (24 Mayıs 1970), 
s. 416-425.
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Milli Savunma Bütçesi
(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm  Lira
11.000 Ödenekler             12 000 
12.000 Personel giderleri 2 329 815 005
13.000 Yönetim giderleri 1 677 701 001
14.000 Hizmet giderleri       12 233 001
15.000 Kurum giderleri        5 156 001
16.000 Çeşitli giderler           51 804 001
17.000 Savunma Enfrastrüktür 
 Hizmetleri    395 146 001

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri               3 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
 giderleri        73 367 003
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
 alımları ve onarımları                       2 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satın
 almalar        16 686 000
34.000 Mali transferler             26 759 000
35.000 Sosyal transferler             923 000
36,000 Borç ödemeleri             10 857 003

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Meclis Başkanvekili Fikret Turhangil tarafından yönetilen 87 nci birleşimin 

ikinci oturumu, İçişleri Bakanlığı bütçesinin müzakereleriyle başladı. İçişleri bütçesi 
üzerinde C.H.P. grubu adına söz alan Sadi Koçaş (Konya), Türkiye’de asayişsizliğin 
kol gezdiğini, eşkıyalığın özellikle son dört yılda dağdan köye, köyden de şehre 
indiğini, bunun partizanlığa dayanan tertipli, plânlı bir kısmının artık aşikâr hale 
geldiğini ve Türkiye’de silâhsız insan kalmadığını belirterek sözlerine başladı. 
Sabahın çok erken saatlerinde herkes uykudayken, kızların yatak odaları da dâhil bir 
talebe yurdunun emniyet ve jandarma kuvvetleri tarafından basılması, bir yüksek okul 
müdürünün odasının masasının gözlerinin altüst  edilmesi ve bir öğrencinin ölümüyle 
sonuçlanan kanlı olayların başlıca âmîlinin ve suçlusunun hükümet olduğunu 
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söyleyen Koçaş, Türkiye’de komünist ve komünizm tehlikesi bulunduğunu, ancak 
bunlara karşı mücadelenin hükümetin tuttuğu gayriciddî ve gayri samimî yollarla 
yapılamayacağını ve bu mücadelenin kendine özgü yöntemlerinde hükümetle 
işbirliğine açık olduklarını ifade etti. İkinci tehlikeli zümrenin, sayıları az olmakla 
birlikte mürteciler olduğunu, ama her yerde hazır ve nazır olduklarını, Türkiye’de 
açıkça çalışmaları için şartların müsait olduğunu belirten Koçaş, Türkiye’de her gün 
demokrasi edebiyatı yapanların bu tehlikeye karşı birleşmek zorunda olduklarını, 
çünkü demokrasinin ancak irticaya karşı olan güçlerle savunulabileceğini vurguladı. 
Türkiye’de çıkarcı bir kesimin de üçüncü zararlı zümreyi oluşturduğunu belirten 
Koçaş, bunların kör şahsından, midesinden ve hasis menfaatinden başka bir şey 
düşünmeyen, doymayan ve doyurulamayan, doydukça acıkan, şiştikçe iştİhası 
kabaran bir asalaklar kadrosu olduğunu, zaman zaman siyasi güçlerle veya 
müstevlilerle ya da anarşistlerle veya diktatörlerle işbirliği yapabileceklerini ve 
bununla da mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Polisin güçlendirilmesi ve güvenilir hale getirilmesi gerektiğini, Silâhlı 
Kuvvetlerin de, halkın naza rında aynı gözle görülür hale getirmekten kaçınılması 
gerektiğini belirten Koçaş, içinde bulunulan durumun devamı halinde ülke, devlet ve 
millet için vahim sonuçlar doğurabileceğini söyleyerek sözlerini tamamladı.63

Güven Partisi grubu adına Orhan Öztrak (Tekirdağ) söz alarak İçişleri 
Bakanlığının yurtta emniyet, asayiş ve huzur sağlama görevleri yanında, âmme 
hizmetlerinin yürütümünde vali ve kaymakamları ile  yönetilen bir koordinasyon 
görevi nin de bulunduğunu, ayrıca idari vesayet yoluyla  il özel idaresi, belediye 
ve köy mahallî hizmetlerinin yürütülmesinde müessir bir murakabe görevi yapması 
gerektiğini, ancak İçişleri Bakanlığının bu görevleri yerine getiremediğini belirtti. 
İdari taksimatta, bölgelerarasında iktisadi ve sosyal denge kurulmasında, yurt 
kalkınmasında eşitlik sağlamada, geri kalmış  bölgelerde kalkınmayı hızlandırmada, 
kudretli, bilgili ve süratle işleyen bir idare yaratmada bir reformun gerçekleştirilmesini 
beklediklerini ifade eden Öztrak, iktisadi, coğrafi ve sos yal yapılar nazarı itibara 
alınarak meydana getirilecek mülki taksimat üzerinde gerçekleşecek reformun keyfi 
ve partizan etkileri tesirsiz hale getireceğini ve bütün yurt halkının eşit bir şekilde 
kalkınmadan faydalanacağını sözlerine ekledi. 

Şehirlerin büyüdüğü, plânsız inşaatın çoğaldığı bir dönemde belediyelerin 
çalışamaz hale geldiğini söyleyen sözcü, belediyeleri malî yönden güçlendirecek 
tedbirlerin alınması gerektiğini, İller Bankasından partizanlığın uzaklaştırılması ve 
belediyelerin kullandığı paraların denetiminin gerektiğini belirtti.

Türkiye’de mal ve can emniyetinin, rejim güvenliğinin kökünden sarsıldığını, 
Güney Doğuda şekavettin devam ettiğini, yol kesme, hayvan hırsızlığı, adam tehdidi, 
dövmelerin köye intikal eden huzursuzluk kaynağı olduğunu, büyük şehirlerde 
gündüz gözüyle adam öldürüldüğünü ve bunlara çare bulmanın hükümetin en iptidai 

63  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 87 (24 Mayıs 1970), 
s. 425-432.
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görevi olduğunu belirten Öztrak, aşırı ideolojilere mensup kişilerin demokratik 
rejimi yıkmak, millî bütünlüğü bozmak amacıyla resmî bina işgalleri, fabrika 
baskınları , kanlı sokak kavgaları, kanunsuz boykotlar, rehine alma gibi kanun dışı 
hareketlere giriştiklerini, kamu düzenini korumakla yükümlü hükümetin bu olaylar 
karşısında yetkilerinin kifayetsiz olduğunu belirterek yeni yetkiler istemesinin 
gereksiz olduğunu savundu.64 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Muzaffer Naci Çerezci (Niğde), İçişleri 
Bakanlığının, 10 yıl önceye göre tasavvur olunamayacak derecede ağır mesuliyetler 
yüklenmiş olduğunu, bir yandan, plânlı kalkınma döneminin gerektirdiği vasıfları  
haiz idarecilere sahip olabilmek ve teşkilâtlanabilmek; diğer yandan ekonomik 
kalkınmanın tesirli şekilde tahakkuk edebilmesi için zaruri olan huzur ve emniyeti 
sağlamak görevlerini üstlendiğini söyleyerek sözlerine başladı. İçişlerinin iyi  
elemanlara sahip olduğunu ve yeniden teşkilâtlanma çalışmalarının sonucunun 
alınacağını belirten Çerezci, merkezi idarenin ve mahallî idarelerin en kapsamlı 
ve önemli problemini, İçişleri ile ilgili mevzuatın devrin şart ve ihtiyaçları 
muvacehesinde kifayetsiz kalması sebebiyle dûçar oldukları müşkülâtın teşkil ettiğini 
söyledi. Mahallî idarelerin malî kaynak probleminden bahseden A.P. sözcüsü, 1949 
yılında yürürlüğe girmiş olan İl İdaresi Kanununun ve mülkî idare âmirlerini gerekli 
yetkilerle teçhiz etmiş bakanlıklar teşkilât kanunlarının düzenlenmesine gerek 
bulunduğunu ifade etti. 

Plânlı kalkınma dönemine girdikten sonra valilerin görev ve sorumluluklarının 
artması nedeniyle merkez ilçe kaymakamlıklarının kurulmasının zorunlu hale 
geldiğini söyleyen Çerezci, bu konuda gerekli mevzuatın hazırlandığını belirtti. 
Kanuna göre idari makamlarca verilmiş bir karar varken mahkemelerce aynı konuda 
değişik ihtiyati tedbir kararı verilmesi yüzünden uygulamada çatışmalar olduğunu 
söyleyen Çerezci, köy gayrimenkulleri hakkındaki farklı uygulamalara değindi. 

Ülkede sosyal bir hâdise olarak muhtelif vesilelerle suçlar işlendiğini ve işlenmeye 
devam edeceğini belirten A.P. sözcüsü, devletin görevinin suç işlenmesini önleyecek, 
suçtan caydıracak vasatı yaratmak, imkân dâhilindeki bütün mâni zabıta tedbirlerini 
alabilmek ve suç işlenmesi halinde de suçluları en kısa zamanda yakalayıp adalete 
teslim etmek olduğunu, son yıllarda polis ve jandarma mıntıkalarında yakalanan 
suçlu nisbetinde bir yükselme olduğunu ifade etti. Çerezci, yakalanan suçlu ve 
silahları hakkında rakamsal bilgi verdikten sonra motorlu taşıt sayısında aşırı bir 
artma nedeniyle trafik kazalarında ölüm ve yaralanma rakamları ile hasar miktarları 
hakkında bilgi sundu.65

64  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 87 (24 Mayıs 1970), 
s. 432-435.
65  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 87 (24 Mayıs 1970), 
s. 435-440.
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G. P. grubu adına ikinci defa söz alan Mehmet Nebil Oktay (Siirt), Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu’da devam eden asayişsizliğin sebebinin sadece iktidar 
olmadığını, asayişsizliğin temellerinin Cumhuriyet hükümetleri dönemine kadar 
götürülebileceğini söyleyerek konuşmasına başladı. Asayişsizliğin yalnız askerî 
kuvvetlerle önlenemeyeceğini belirten Oktay, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da 
problemin çözümünün büyük çapta sosyal ve ekonomik tedbirlerin alınması ve 
eğitim dâvasının halledilmesi olduğunu ifade etti. 

İkinci defa A. P. grubu adına söz alan Cavit Okyayuz (İçel), idarede yapılması 
düşünülen reformun, sürat, isabet ve etkiyi yaratması gerektiğini, hükümetin 
komünizmle ve irtica ile mücadelesinde muhalefetin iktidarla birlikte tam bir alâka 
ile katılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Hakkı Gökçe (Malatya) İçişleri Bakanlığının baş görevinin memleketin iç 
güvenliğini ve asayişini sağlamak olduğunu, ülkenin asayiş düzeninin başıbozukluk 
içerisinde devam ettiğini, teokratik devleti savunanların camilerde vaaz verirlerken 
Kuran karşısında Anayasaya lüzum olmadığını beyan ettiklerini, camilerde cihat 
namazlarının tertip edildiğini, iktidarın bunlara karşı çıkmayıp yanında olduğu 
zehabını uyandıracak hataya düştüğünü söyledi ve Yıldız Mimarlık Akademisinde, 
AÜ SBF Basın Yayın’ın basılmasında, Hukuk Fakültesi’nde çıkan olaylardan 
bahsederek polisin olaylara müdahale etmediğini ve seyirci kalması nedeniyle 
insanların öldürüldüğünü anlattı.66 

İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu (Cumhuriyet Senatosu Muğla üyesi) 
söz alarak hükümet programında trafiğe büyük önem vereceklerinin, can ve mal 
emniyetini koruyacaklarının yer aldığını söyledi ve ,ihtiyaçlara cevap vermeyen, 
aksak tarafları olan trafik mevzuatını  düzeltmek üzere, Trafik Kanunu tasarısının 
hazırlandığını belirtti. Türkiye’de asayişi ihlâl eden birtakım olayların  işlenmekte 
olduğunu söyleyen Bakan, sosyal bir ortamda suçların cereyan edeceğini, ancak 
önemli olanın alınan tedbirler ve kullanılan metotlar olduğunu, alınması lâzım gelen 
kanuni bir tedbiri aldıklarını beyan etti. Büyük çapta silâh araştırmaları faaliyetinin 
içine girdiklerini söyleyen Bakan, kısa müddetler içinde 15 bine yaklaşan silâh 
yakaladıklarını söyledi. 

Merkez valiliğinin iktidar tarafından ihdas edildiği iddialarına karşı merkeze 
daha çok vali alınması iddiasının doğru olmadığını ifade eden Bakan,  merkeze alınan 
vali sayısının 28 olduğunu açıkladı. Anarşiye karşı alınacak tedbirler manzumesinin 
başında evvelâ siyasi tedbirlerin, ardından idari önlemlerin geldiğini söyleyen 
Bakan Menteşeoğlu, üniversite olaylarını önlemek için beş üniversite rektörleri ve 
bâzı dekanlarıyla yapılan toplantılarda, alınması lâzım gelen tedbirleri söylemelerini 
istediklerini ve hükümetin bu tedbirleri almaya hazır olduğunu söylediğini belirtti. 

Cemiyetler Kanununun ihtiyaca cevap vermekten uzak olduğunu ifade eden 
Bakan Menteşeoğlu, bir dernekler tasarısı hazırladıklarını ve Meclise sunduklarını, 
bu suretle her çeşit dernekleri, gayretleri dışındaki faaliyetlerini önlemek ve isabetli 
ve kanuni bir murakabeye bağlamak sistemini getirmiş olduklarını belirtti. 171 sayılı 

66  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 87 (24 Mayıs 1970), 
s. 440-448.
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Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun bâzı maddelerini tâdil eden tasarı ile 
ateşli silâhlar hakkındaki 6136 sayılı Kanunun tadil tasarısını Meclise sunduklarını 
söyleyen Bakan, Askerlik Kanununda alınması gereken bâzı tedbirlerin Komisyonca 
incelendiğini, Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerini tâdil eden tasarı ile 274 ve 
275 sayılı kanunlara ait tâdil tasarılarının Meclise sunulduğunu açıkladı. 

Doğunun ve Güney Doğu’nun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için 
kararlı ve azimli olan bir iktidar olduklarını söyleyen Menteşeoğlu, bu uzun vâdeli 
tedbiri bekleyinceye kadar, kanunu hâkim kılan, halka saygı zihniyetini taşıyan 
zabıtanın gerekli tedbirleri alması gerektiğini beyan etti.67 

C.H. P. grubu adına Sadi Koçaş (Konya), okula, camiye, kışlaya siyasetin 
girmemesinin söyleyen Başbakanın bizzat camiye po litika soktuğunun Meclislerde 
çok konuşulduğunu, Mecliste asayiş hakkında söylenen sözlerin Türkiye’nin 
asayişsizliğini dile getiremediğini, bütün suçluların yakalanıp adliyeye verildiği 
kanaatinde olmadıklarını, üniversitede Stalin’in, Lenin’in kitabının suç olmadığını, 
A.P. ve C.H.P.’nin aşırı solun tehlikeleri üzerinde birleştiklerini, ancak C.H.P.’nin aşırı 
sağ konusunda da birleşmeleri çabasının A.P. tarafından reddedildiğini ifade etti.68

Muğla milletvekili Ahmet Buldanlı tarafından verilen yeterlik önergesinin 
kabulünden sonra bütçenin maddeleri oylandı ve kabul edildi:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Bölüm  Lira
(A/1) Cari Harcamaları
11.000 Ödenekler          12.000
12.000 Personel giderleri  129 184 676
13.000  Yönetim giderleri     12 474 423
14.00 Hizmet giderleri        865 986
16.000 Çeşitli giderler        474 300

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları         4 892 700

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000 Mali transferler  118 708 498
35.000 Sosyal transferler         128 756
36.000 Borç ödemeleri               705 000

67  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 87 (24 Mayıs 1970), 
s. 448-456.
68  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 87 (24 Mayıs 1970), 
s. 458-462.
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ADALET BAKANLIĞl BÜTÇESİ
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde ilk sözü C. H. P. grubu adına alan Yılmaz 

Alpaslan (Tekirdağ), halen Adalet Bakanlığının bir merkezî kuruluş yasası olmadığı 
gibi 1970 yılında mahkemelerin kuruluş ve işleyişi ile ilgili bir yasa bulunmadığını 
belirterek sözlerine başladı. Mahkemelerin bağımsızlığının ve yargıçların teminatının  
öneminden söz eden Alpaslan, üstün yetenekli, adaletin sağlanması için uğraşan 
yargıçların çoğunluğu meydana getirdiklerini, ancak bağımsızlığı sorumsuzluk 
olarak benimseyen yargıçların da var olduğunu ifade etti.

Son aylarda Anayasanın 32 ve 138 nci maddelerine rağmen bâzı askerî 
mahkemelerin sivil gençleri tutuklama ve haklarında kovuşturma yapma eğilimini 
benimsediğini üzülerek gördüklerini söyleyen Alpaslan, bu tür davranışların 
demokrasiyi zedelediğini ve Anayasanın açık bir ihlali olduğunu belirtti. 

Savcılık müessesesinin Anayasanın 137 nci maddesinde yer almasına ve 
Anayasa Mahkemesinin 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci 
maddesini ve Hâkimler Kanununun 63 ncü maddesini iptal gerekçesine rağmen 
A.P. iktidarının Cumhuriyet savcılarına teminat vermemekte akıl almaz bir direniş 
içinde bulunduğunu söyleyen Alpaslan, C.H.P. grubunun Cumhuriyet savcılarına 
teminat sağlayacak tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisine gelinceye dek bu 
konudaki mücadelesine devam edeceğini beyan etti. 4 savcı ve 3 Adalet Bakanlığı 
görevlisinden meydana gelen bir Yüksek Savcılar Kurulunun kurulması durumunda 
bile Cumhuriyet savcılarının bağımsızlığının sağlanmayacağını, böyle bir kanunun 
yine Anayasaya aykırı olacağını söyleyen Alpaslan, ancak kararname yetkisi de kurula 
ait olduğu ve Bakanın direktifi ile hareket eden memurlar kuruldan çıkarıldıkları 
zaman Anayasa Mahkemesinin önerdiği ve Anayasanın doğrultusunda kanunun 
çıkarılmış olacağını belirtti. Alpaslan, adlî polis teşkilâtı bir an önce kurulduğu 
takdirde, gerek siyasi iktidar ve gerekse Cumhuriyet savcılarının bir yığın eleştiri 
ve târizden kurtulacaklarını ve vatandaşın adliye önünde hakkını almaya çalışır hale 
gelmiş olacağını sözlerine ekledi. 

Adalet Partisi iktidarının Atatürk filminin oynatılması ve öğretmen boykotunun, 
kamu oyuna boykotun duyurulması ile ilgili yayınları yasaklamasının Anayasanın 
ağır biçimde ihlâli olduğunu söyleyen Alpaslan, A.P. iktidarının çağın gereğine 
ve ülkemizin hızla değişen koşullarına, gençliğin yaptığı anlamlı savaşa ayak 
uyduramadığı için tutum ve davranışı ile devamlı olarak Anayasa dışına düştüğünü 
ifade etti. 

Hukuk Yargılama Usulü Yasası ile Anayasanın 136 ncı maddesinin mahkemelerce 
verilen kararların gerekçeli olması gerektiğini, ancak bu önemli buyruğa rağmen 
genellikle mahkemelerce verilen kararların gerekçeli olmadığını, ya da bir iki satır 
gerekçeden ibaret bulunduğunu söyleyen Alpaslan, gerekçesiz verilen kararların 
Yargıtay’ca bozulduğunu ve yurttaşın yıllarca mahkeme kapılarında sürünmesine 
yol açtığını, bu nedenle gerekçesiz karar veren yargıçların maddi yönden 
sorumluluklarına gitmekte büyük yararlar olduğunu beyan etti. 
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Yargıtay’ın sorunlarını arada bir kadro vermek yerine yeni daireler açarak çözmek 
gerektiğini belirten C.H.P. sözcüsü, millî bünyeye uymayan, halkın, yargıçların hatta 
aydınların bile anlayamadığı hukuk dilinin değişmesi gerektiğini, adliye memur ve 
kâtipleri için kurslar ve adliyecileri yetiştirmek için süratle adliye meslek okullarının 
açılmasının zorunlu olduğunu belirtti. 

Adalet Partisinin iktidara geldiği günden beri Danıştay kararlarını uygulamadığını, 
bu tutumu ile A. P. iktidarının, Anayasanın 132 nci maddesini devamlı olarak 
çiğnediğini söyleyen Alpaslan, Yüksek Hâkimler Kurulunun üye seçimi konusunda 
Millet Meclisi ve Senatoya hak tanıyan kuralın değiştirilmesi konusunda Anayasa 
değişikliği teklifinin ivedilikle Meclise sevkini beklediklerini ifade etti. 

İdam dosyalarının iyi incelenmesi gerektiğini belirten C.H.P. sözcüsü, idamı 
gerektiren suçların ardında  iktisadi ve sosyal düzen bozukluğu nedenlerinin 
yattığını, toplum düzeninin bu suçları işlemeye ittiğini, C.H.P.‘nin ölüm cezalarının 
kaldırılması için Meclise teklifini sunduğunu söyledi. Alpaslan, cezaevlerinin 
yeniden suçlu üretmemesi için cezaevlerinde eğitime önem verilmesi gerektiğini de 
sözlerine ekledi.

Anayasa kurum ve kuruluşlarıyla savaş halinde olan Anayasa Mahkemesi 
kararlarına karşı vurdumduymaz olan, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu ve TRT 
kurumlarına saygılı olmayan A.P. iktidarının, Türkiye’de adalet düzeninde gerekli 
reformu yapamayacağını belirten Alpaslan, C. H. P. iktidara geldiğinde insan kişiliğini 
ve onurunu koruyan toplum yararını kişilerin çıkarının üstünde tutan; adaletin hukukta 
da, sosyal alanda da gerçekleşmesini sağlayan, vatandaşın huzurunu, güvenliğini ve 
devlete güvenini sağlayan, toplumu çelişkilerden kurtarmayı kolaylaştıran, altyapı 
devrimi önündeki engelleri kaldırarak Anayasa düzeninin tam olarak gerçekleşmesini 
hızlandıran ileri bir hukuk düzeni kuracağını belirterek sözlerini tamamladı.69 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde Güven Partisi adına söz alan Mehmet Nebil 
Oktay (Siirt), G. P.’nin, hâkimlerin teftiş ve denetimiyle ilgili, Yüksek Hâkimler 
Kuruluna yeni imkan ve yetkiler veren kanun teklifini Meclis’e sunduğunu ve bunun 
kanunlaşmasının ihtiyacı önemli ölçüde karşılayacağını belirterek sözlerine başladı. 
Adaletin süratle ifa edilmemesinin büyük sebebinin günün değişen ihtiyaçlarına ve 
cemiyetin bünyesine uymaktan çok uzak, lüzumsuz formalitelere boğulmuş usul 
hükümleri olduğunu söyleyen Oktay, usul hükümlerini sadeleştirmekte, pratik hal 
tarzlarına yönelmekte ve neticeye ulaşıcı hiçbir fayda getirmeyen bâzı tahki kat 
safhalarını kaldırmakta zaruret olduğunu ifade etti. Ye ni ceza ve hukuk muhakemeleri 
usulü kanunu tasarısı ile Ceza Kanunundaki değişikliklerin meclislerden geçirilmesi, 
müstakil kadastro mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde bunların kurulması 
gerektiğini belirten Oktay, yargı teşkilatının bina sorunlarından, bütün mahkemeler 

69  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 87 (24 Mayıs 1970), 
s. 463-469.
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teşkilâtını kapsayan bir teşkilât kanununun yokluğundan, 20 000 civarında kişiye 
ulaşan adalet örgütünde sosyal güvenlik için bir adliyeciler yardım sandığının 
olmayışından, patronaj kanunu tasarısının kanunlaşması gereğinden söz etti.70 

A.P. grubu adına söz alan Naci Gacıroğlu (Erzurum), adaletin olmadığı yerde 
mülkiyetten bahsetmenin mümkün olmadığını, böyle bir cemiyette mal edinme 
hürriyetinin de bulunamayacağını, bunun için adaletin mülkün temeli olduğuna 
inandıklarını ve bu inancın temeli olarak yargı organlarının bağımsızlığını ve yargıç 
teminatını demokrasinin ve hukuk devletinin yaşama şartı saydıklarını belirtti. 
Hâkimin vazifesinin fazilet ve dürüstlük olduğunu, mer’i kanunların demokratik 
parlamenter sistem içinde ferdi şeref ve hürriyeti, aileye saygıyı, alın terine hürmeti 
ve mülkiyete kıymet veren hükümleri ön planda tuttuğunu belirten Gacıroğlu, 
hâkim teminatına taraftar olduklarını, ancak, teminatı sorumsuzluk olarak kabul 
etmediklerini, hâkimlere tanınan teminatın ve yargı organlarına verilen bağımsızlığın 
vatandaşların hak ve hürriyetlerini daha iyi koruyabilmeleri için olduğunu söyledi. 

Adliyenin, vazifesini yapmamasından mütevellit mesuliyetin, kuvvetler 
ayrılığını ve yargı organının mesuliyetini bilmeyen vatandaş tarafından iktidara 
acz olarak yüklendiğini belirten A.P. sözcüsü, görevini bihakkın ifa eden zabıtanın 
aşırı sol ve sosyalist çevrelere şirin görünmediğini ifade etti. Anayasanın 137 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası ile düzenlenen Cumhuriyet savcılarının hâkim statüsünün 
dışında olduğunu, Cumhuriyet savcılarının mer’i nizamın bekçileri ve takipçileri 
olduğunu, hukuk düzenini yıkmak isteyenlerin karşısında tarafsız değil, dâvada 
taraf olduklarını, sosyalist, aşırı sol bir düzeni getirmek için mevcut düzeni yıkmaya 
çalışanların karşısında savcıların nizamın bekçileri olduğunu söyleyen Gacıroğlu, 
Ana yasa Mahkemesinin tabu olmadığını, Anayasa Mah kemesinin kararlarının pekâlâ 
münakaşa edilebileceğini, millet huzurunda ve millet vicdanında yankı bulmayan 
kararların tashih edebileceğini ifade etti.71 

İkinci defa Güven Partisi grubu adına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon 
Karahisar), Türkiye‘nin adalet mekanizması bakımından muhtelif bölgelere 
ayrıldığını, bu bölgelerin ayrımında bir isabet olmadığı gibi, bölgelere muntazam 
ve adaletli bir nakil yapılmadığını söyleyerek sözlerine başladı. Hâkim avukat 
çatışmalarının önlenmesi, vatandaş hâkim sürtüşmelerinin izalesi için, uzun vadeli 
olmak kayıt ve şartıyla, tecrübeli, vazifeşinas, ahlâki temayülleri müspet olarak 
Bakanlığının edilmiş avukatlardan hâkim sınıfına geçirme çarelerinin aranması 
gerektiğini belirten G.P. sözcüsü, sorgu müessesesinin kaldırılarak savcılık 
kurumunun takviye edilmesi ve hazırlık soruşturmalarının daha ehliyetli ve teminatlı 
bir müesseseye ve şahıslara yaptırılması gerektiğini belirtti. Hamamcıoğlu, adalet 
kurumunda ödeneklerin yetersizliği ve çıkarılamayan usul kanunlarından da söz etti. 

70  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 87 (24 Mayıs 1970), 
s. 469-472.
71  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 87 (24 Mayıs 1970), 
s. 472-476.
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Şahısları adına söz alanlardan Ahmet Durakoğlu (Sivas), adalet organının yorgun, 
hâkimlerin insan takatinin üstünde çalışmaya mecbur olduklarını, bunun sonucu 
olarak adaletin ağır işlediğini, Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü kanunlarının 
çıkarılması gerektiğini, hükümetin, Anayasaya aykırı hareket etmekten de öte, 
Anayasayı ihlâl kasdı içine  sürüklendiğini ifade etti. Mustafa Kaftan (Malatya), 
sosyal gelişmeler ve ekonomik zorlamaların Medeni Kanunda yeni bir adlî reform 
yapılmasını zorunlu kıldığını, Yargıtay’ın ağır görevini hafifletmek amacıyla  istinaf 
mahkemelerinin kurulmasının doğru olacağını, devlet bütçesinin imkânsızlığı 
nisbetinde cezaevlerinin mümkün olduğu nisbette ıslahının olumlu olduğunu beyan 
etti. 

Adalet Bakanı Vekili Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk (Eskişehir), Anayasanın 
kuvvetler ayrılığı prensibine göre yargı organlarının fonksiyonlarının, vazife ve 
salâhiyet , saha ve sınırlarının icranın ve teşriî organın dışında olduğunu, yargının 
kendi bünyesinden gelen meseleleri tartışırken Anayasadaki bu temel prensibin 
unutulmaması gerektiğini belirtti. Hükümet olarak, adalet hizmetlerinin vatandaşı 
memnun edecek bir seviyede işlemesi yönünden temel ilkeleri benimsediklerini 
belirten Bakan, adaletin süratli ve isabetli olarak çalışması için mevzuat üzerinde 
yapılan çalışmaları ve , teşkilât ve yan kuruluşların ıslâhı açısından yapılanları 
örnek gösterdi. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ce za Muhakemeleri 
Usulü Kanunundaki değişikliklerin Meclise takdim edildiğini, temyizle ilgili yasal 
değişiklikleri önerdiklerini, Türk Ceza Kanunu ile Türk Kanunu Medenisinde 
de gerekli değişikliklerin yapılmakta olduğunu belirten Bakan adaletin süratini 
temin bakımından Yargıtay teşkilâtı üzerinde çalışmalar yapıldığını, yeni teşkilât 
kanununun hazırlandığını, 1227 tarihli Adliye ve Mezahip Nezareti Nizamnamei 
Dahiliyesiyle idare edilen Adliye teşkilatı için Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtı 
kuruluşu ile ilgili kanun tasarısının hazırlandığını ve yeniden Meclise sunulacağını 
ifade etti. Tabiî yargıçların bağımsızlığı meselesinin anayasal bir hak ve müessese 
olduğunu, bağımsızlığın tarafsızlığı temin eden bir güven vasıtası olduğunu söyleyen 
Bakan bunun yargıçların sorumsuz olduğu mânasına gelmeyeceğini belirtti. 

Kadroların paralel bir çalışma gerektirdiğini söyleyen Adalet Bakanı vekili, 
45 sayılı kanuna bağlı olarak hâkimlerin denetimi meselesinin halledileceğini, 
adliyecilerin sosyal bakımdan himayesi maksadı ile adliyeciler yardımlaşma 
kanun tasarısının  hazırlanmış bulunduğunu aktardı. Bakan, adlî hizmetlerde yan 
görev yapan mahkeme başkâtipleri, kâtipler, icra memurları ve benzeri diğerlerinin 
yetiştirilmesi için kurslar açıldığını, bütçe imkânları nisbetinde dış memleketlere 
savcıların ve hakimlerin gönderildiklerini, içtihatların umumi olarak bütün hukuk 
erbabı tarafından yakından takip edilebilmesi için yayın meseleleri üzerinde 
çalışmalarının müspet istikamette inkişaf ettiğini sözlerine ekledi. 

On bini aşan kanun ve nizamnamelerin, gerek dil bakımından gerek mahiyeti 
itibariyle tasnife tabi tutulması, bunların tatbik kabiliyeti kalmayanlarının 
yürürlükten kaldırılması, mevzuatın revize edilmesi, restore edilmesi istikâmetinde 
bir çalışma yapılmasının söylenmesine rağmen bunun Adalet Bakanlığı bütçesinde 
bulunmadığını, ancak yeni teşkilât kanununun böyle bir görevi Adalet Bakanlığına 
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önemli bir görev olarak verdiğini söyleyen Bakan, mevzuatta dil birliği ve zaman 
içerisinde hüküm ve değerini kaybetmiş hükümlerin nizamname ve kanunlardan 
ayıklanması çalışmalarının Bakanlık Teşkilât Kanunu bünyesindeki kuruluşlarla 
birlikte yürütüleceğini ifade etti. 

Cezaevlerinin umumi durumu hakkında bilgi veren Bakan, 27 512 tutuklu, 26 
402  hükümlünün cezaevlerinde bulunduğunu, cezaevlerini, cezanın asli gayesi 
olan ıslah istikametinde vazife görür hale gelmesi için modern cezaevleri haline 
getirmeye gayret ettiklerini ifade etti. Bunun dışında, 1970’te 30 milyon liralık 
yatırım öngörüldüğünü, adalet binaları, ceza evleri, ıslah evleri gibi inşaat için 
harcanacağını, Ankara Adliye Binası için bütçede bir fasıl açıldığını ve bir miktar 
para konduğunu söyleyen Bakan, Savcılar Kanununun görüşüldüğünü, savcılar 
hakkındaki teminat getirici hükümlerin neler olması meselesinin yasama organının 
takdiri olduğunu belirtti. 

Danıştay kararları konusunda A.P. iktidarının uygulamadığı tek Danıştay kararı 
olmadığını vurgulayan Bakan, bunun bir kaç istisnasının örnek verildiğini, ancak 
Danıştay Kanununun 95 nci maddesinin son fıkrasında Danıştay kararlarının 
uygulanamaması halinde yapılacak işlemin gösterildiğini, bazı Adalet Bakanlığı 
mensuplarının Danıştay kararına rağmen tâyinlerini yapamamalarının sebebinin 
kanunun çıkmaması olduğunu, kanun çıkar çıkmaz şimdi yetkili olarak vazife 
görenlerin  asli tâyinlerinin yapılacağını ifade etti. 

Hükümete müteveccih Danıştay kararlarının uygulanmadığı eleştirisinin insaflı 
olmadığını belirten Adalet Bakanı vekili, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.72 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Baha Müderrisoğlu’nun (Konya), adli tıbbın 
önemine ve çalışma sahasının genişliğine, hukuk bilgisi az olan hekimler tarafından 
verilen raporlara ve Adlî Tıp Müessesesi Yönetmeliğine değinen konuşmasından 
sonra Halil İbrahim Cop (Bolu) tarafından verilen kifayeti müzakere takriri oylandı 
ve kabul edildi. Adalet Bakanlığının bütçe kalemleri oylanarak kabul edildi73:

ADALET BAKANLIĞI BÜTÇES1 
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm  Lira
11.000 Ödenekler 321 981 834
12.000 Personel giderleri    22 049 385
14.000 Hizmet giderleri   26 613 841
15.000 Kurum giderleri   40 897 595
16.000 Çeşitli giderler         2 180 190 

72  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 87 (24 Mayıs 1970), 
s. 476-490.
73  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 87 (24 Mayıs 1970), 
s. 490-493.
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(A/2)Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
 alımları ve onarımları     1 175 000

(A/3)Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
31.000 Kurumlara katılma payları 
 ve sermaye teşkilleri         94 000
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar          611 000
34.000  Mali transferler                  90 000
35.000 Sosyal transferler        307 380
36.000 Borç ödemeleri        750 000

1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 25 Mayıs 1972 tarihinde Meclis Başkanvekili 
İsmail Arar başkanlığında toplanan 88 nci birleşimde devam etti. Bu birleşimde 
müzakereler Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelerle başladı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ
C.H.P. grubu adına söz alan Çetin Yılmaz (İçel), A.P. iktidarı damgasını taşıyan 

1970 yılı İkinci Millî Eğitim  bütçesi üzerinde grubunun görüşlerini sunmak 
amacıyla kürsüye geldi ve A.P. Eğitim bütçesinin karakterinin ne olduğunu iyice 
belirleyebilmek için önce Türk Millî Eğitiminin Anayasadan yansımış temel 
ilkelerine bakmak gerektiğini söyledi: 

“Millî Eğitim ülkümüz Türk milletinin, bütün fertlerini kaderde, kıvançta 
ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde millî bilinç etrafında toplamak, 
millî, ahlâki, insani üstün değerini geliştirmek ve  milletimizi hür ve demokratik 
düşüncenin hâkim olduğu ve kişisel teşebbüsler, toplum sorumluluğuna değer 
veren bir hava içinde bilgi, teknik, güzel sanatlar ve ekonomi bakımından çağdaş 
uygarlığın, yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı haline getirmektir. Bu ülküye ulaşmak 
için gençleri ve yetişkinleri, eşit eğitim imkânları içinde istidat ve kabiliyetlerine 
göre en üstün seviyede yetiştirmek, memleketimize ve insanlığa yararlı, iyi ve 
verimli yurttaşlar haline getirmek ve sosyal ekonomik kalkınma programlarının 
gerçekleşmesi için gereken çeşitli vasıftaki insan gücünü hazırlamak Millî 
Eğitimin amacıdır. Bu ülkünün harekete geçirilmesi zorunlu olan temel ilkeleri, 
bilgi, teknik, güzel sanatlar ve ekonomi bakımından çağdaş uygarlığa varmaktır; 
eşit eğitimi kurmaktır; yetenekleri yoksulluğuna ve geri kalmış bölgelere, yönlere 
bakmadan ortaya çıkarmaktır, çağ içi değerleri yansıtan iyi ve verimli yurttaşlar 
yetiştirmektir. Sosyal ve ekonomik kalkınma plânları, modelleri, hedeflerinde 
bu tercihleri başarıya ulaştıracak bir biçimde uygulanacak ve sonuçlanacaktır. 
Amaç budur. Temel ilkeler budur.”
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Bir siyasi partinin tercihini bu temel ilkeler üzerine amaçladığında o partinin 
bozuk düzeni muhafaza etmekten kurtulup, ulusçu ve Atatürkçü yörüngede toplumu, 
insanı ve ülkeyi kavrayan gerçek milliyetçi bir parti ya da siyasal bir iktidar niteliğini 
kazanacağını belirten Yılmaz, Adalet Partisi iktidarının çağ içi değerleri değil, çağ 
dışı çizgideki değerlere yani Atatürkçü, ulusçu ve gerçek milliyetçi olmayan yöndeki 
bir tercihle saplanmış, ülkeyi, insanı ve toplumu kavrayan bir siyasi iktidar niteliğini 
kazanamamış olduğunu söyledi.

Plândaki açık ve seçik Bakanlığının belgesinin yansıttığı ilkelerin uygulanmadığı, 
hedefine varmadığı, ya da büyük ölçüde aksadığını belirleyen 1970 yılı programının, 
1968-1969 ders yılında eğitim kademelerinde gerçekleşen yeni öğrenci kayıtlarının 
plân hedefleriyle karşılaştırılması soncunda, ilköğretimde ortaokul ve liselerde 
öngörülen hedeflerin aşıldığı, meslekî ve teknik okullarda ve öğretmen okullarında 
geri kalmalar olduğunun belirtildiğini, sağlık okullarında da tedbirler alınmasını 
önerildiğini belirten Yılmaz, teknisyen okullarının yeter sayıda öğretmenden yoksun 
olduğunu, atelye ve lâboratuvarların teçhizatının yetersiz olduğunu, bu okullar için 
gereken kadronun, cari harcamalar karşılığı verilmediğini ifade etti. 

Yaygın eğitimin öğretmen kaynağı olan Yüksek Teknik Öğretmen Okulunun 
reforme edilerek Politeknik Fakültesine dönüştürülmesi ve eğitimin yaygın, sürekli, 
üretimle yakın ilişkili, teknolojik, esnek, insancıl, hümanist yaklaşıma yöntem 
veren, özgür, hoşgörülü, yöresel ve evrensel nitelikler taşıması gerektiğini belirten 
Yılmaz, gizli ve açık medreselerin, Kuran kurslarının, kendi politikalarının tercih 
ve hedefleriyle, çağdaş eğitim düzeninin karşısında, yeni insanı, yeni toplumu değil, 
ortaçağ insanını ve toplumunu ortaya çıkarmaya ve huruç yapmaya uğraştığını, 
iktidar hırsına sahip politikacıların her ne hal ise sıkı sıkıya sarıldıkları bu tutucu, 
toplumu kavurucu ve atılımlardan yoksun bırakıcı, eğitim birliğini  yozlaştırma 
organizasyona Atatürk’ün ulus çağdaş uygarlık seviyesine çıkarma işareti adına 
dikkati çekmek istediğini söyledi. 

Türkiye’de okuma yazma bilmeyen nüfus sayısının 1967 yılında 11,5 milyondan 
1972 yılında 14 milyona ve 1977 de ise 18 milyona çıkacağını belirleyen Yılmaz, 
ilköğretimin dışında okuma yazma öğreten kurumların çalışmalarının son derece 
sınırlı kaldığını, çağdaş bir yapı ve işleyişe kavuşturulamamış modeliyle eğitim 
düzeninin, ulus topluluklarını kavrayamayan, eskimiş, ulusallıktan uzak, kopya 
bir görüntü ve eylem durumunda olduğunu, bu modelin günün siyasal iktidarın 
toplumsal ve ekonomik olanı koruma ve devam ettirme isteğine uygun olabileceğini, 
ancak çağcıl koşullara asla uygun olmayan bir model ve eylem olduğunu, yaratıcı 
ve üretici olmadığını, belli çevrelerin yararlanma sınırına sıkıştırıldığını ifade etti. 

A.P. iktidarının, plân hedeflerinin öngördüğü ilköğretim yatırımlarını kestiğini, 
hükümetin geçen yıla göre eğitim yatırımlarını 73 milyon 848 bin lira eksiltmekte bir 
sakınca görmediğini belirten C.H.P. sözcüsü, Türkiye’de 1963–1965 yıllarında yeni 
yapılan okul sayısı oranının ortalama % 18,5’a yakın bir artış gösterirken 1968-1969 
yıllarında bu durumun % 3,7 oranının altına düştüğünü, A.P. iktidarının Türk halkının 
eğitim imkânları için ayrılması gereken paraları kesmekten, eğitimi engellemekten 
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kesin olarak vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, öğretmenlerin sendikalarının 
sefalet ücreti denilen ücret değerlendirmesine karşı eylemlerini ve Almanya’ya 
göç etmiş işçilerin okul çağına gelmiş çocuklarının eğitim ve öğretimden yoksun 
olduklarını anlatarak sözlerine son verdi.74 

C.H.P. grubu adına söz alan Mustafa Üstündağ (Konya), A.P. iktidarının tutucu 
yönetiminin, üniversiter seviyede ihtiyaç duyulan reformları yapacak dinamizmden 
yoksun olduğunu, C.H.P. koalisyon hükümetinin ele aldığı üniversite reformu işinin 
hâlâ gerçekleşmemiş olmasında özel okul sermayedarlarının ve bozuk yüksek 
öğrenim düzeninden çıkarları olan bâzı öğretim üyelerinin etkileri olduğunu 
düşündüklerini söyledi. Üstündağ, üniversite reformunun, Türk toplumunun içinde 
bulunduğu ekonomik, sosyal ve kültürel durumu bir bütün olarak ele alıp bu bütünlük 
içerisinde üniversite sorunlarına yaklaşmak ve halka dönük bir yüksek öğretim 
düzeni yaratmak olması gerektiğini söyleyerek liselerin mezunlarını hayata değil, 
üniversiteye hazırlayan kurumlar olduğunu, meslek okullarından mezun olanlara 
üniversite giriş kapılarının kapanışının liseye olan baskıyı artırdığını ifade etti. 

Ortaöğretimde, özellikle teknik, ticari, okulların meslek okullarının olmadığı 
küçük şehir ve kasabalarda çok gayeli programların yürürlüğe konulması hem 
plan hedeflerine hizmet, hem de üniversite sorunlarının pek çoğunun çözümünde 
faydalı olacağını düşündüklerini belirten Üstündağ, üniversite reformunun, büyük 
dinamizmi olan öğrencileri edilgen durumdan kurtararak etken duruma çıkarması 
gerektiğini, öğrencilerin üniversite içerisinde fikir ve eylemlerini ortaya koyarak 
yönetimde söz sahibi olabilmesinin lüzumunu ifade etti. 

Yüksek öğretime olumsuz katkılarda bulunan özel yüksek okulların, beş yılda 
tüm üniversitelerin öğrenci sayısının yarısını kendi kuruluşlarında topladıklarını 
belirten ve sayısı 43 olan özel yüksek okulların durumu ile hükümetin ilgilenmediğini 
söyleyen Üstündağ, dünyada hiç bir memleketin okulu ticarethane yapmadığını, özel 
yüksek okulların öğretim üyelerini, emperyalist ülkelerin hazır beyinleri çalma taktiği 
içinde daha fazla ücret vererek devlet üniversitelerinden kopardıklarını vurgulayarak 
varlıklarına ihtiyaç kalmayacak olan özel yüksek okulların tasfiye edilmesi gereğine 
işaret etti. Üniversite mezunlarından sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma 
bakımından büyük insan gücü kaybı olduğunu, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuruluyla üniversiteler arasında koordineli bir çalışma 
bulunmadığını ve Millî Eğitim Bakanlığının bu konuda yardım teşebbüslerinin 
görülemediğini belirten Üstündağ, kalkınma hedeflerine erişmek için, gerekli kalifiye 
insan gücü stokunun artırılması ve mevcudun kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini 
sözlerine ekledi. Üniversite özerkliği ve akademik kurulların seçimi, yüksek öğretim 
gençliğinin beslenme, yurt, burs, okuma, sağlık ve spor sorunlarından bahseden 
Üstündağ, bu konulardaki yetersiz şartların biran evvel düzeltilmesinde hükümetin 
üniversitelere yardımcı olmasının zaruretine gönülden inandıklarını ifade etti.75 

74  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 497-502.
75  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 502-509.
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Güven Partisi grubu adına Nebil Oktay (Siirt), 1970 yılı bütçesinin, Millî 
Eğitime ayrılan rakamları, eğitim alanındaki geri kalmışlığı gidermekten ve İkinci 
Beş Yıllık Plânın öngörüldüğü hedefleri gerçekleştirmekten uzak olduğunu, genel 
olarak bütçedeki artışın belirli bir oran dairesinde Millî Eğitim Bütçesine intikal 
ettirilmediğini, ilkokul ve yatılı bölge okulları için 361 milyon TL ayrılması 
gerekirken, 1970 yılı bütçesinde ayrılabilen miktarın sadece 117 050 000 lira 
olduğunu, ortaokul ve liseler için ayrılan miktarın ise plânlamanın öngördüğü 
rakamın 1/5’i olduğunu ifade etti. 

Türkiye’de zirai eğitimin önemle eğilinmesi ve çare bulunması gereken bir husus 
olduğunu, öğretmen sayısının azlığını, vekil öğretmen, mevcudunun eksikliğini, okul 
durumunun modern ve faydalı eğitimi sağlayıcı, bilimsel araştırmaları uygulayıcı ve 
tatbikî bilgiler verici olmaktan uzak oluşunu, köy okullarının içler acısı durumunu, 
çoğunun en basit öğretim araçlarından mahrum bulunmalarını ve bunlara rağmen 
bütçeye konan ödeneklerin yetersizliğini vurgulayan Oktay, yetişkinler için yaygın 
eğitimin büyük önemine vurgu yaptı. 

Yatılı bölge okullarının köylü çocuklarımızın eğitiminde öneminde değinen 
Oktay,1968 yılında 31 olan bölge yatılı okulları sayısının 1969 yılında 42 ye çıkmış 
olmasının memnuniyet verdiğini, ancak 1970 yılı bütçesinde ilkokul ve bölge yatılı 
okulları için konan 117 050 000 liralık ödeneğin yetersizliğinden bahsetti. Okuma 
yazma bilmeyen nüfusun1967 yılı istatistiklerine göre 11,5 milyon olduğunu, bu 
miktarın 1972 de 14 milyona, 1977 yılında 18 milyona çıkacağını söyleyen Oktay, 
bu vahim durum karşısında gerekli tedbirlerin alınması, bu sahada son derece 
sınırlı olan çalışmaların genişletilmesi, halk eğitim kurslarının takviye edilmesi, 
çalışmaların daha rasyonel hale sokulması gereğine işaret etti. 

Eğitimde fırsat eşitliğine değinen Oktay, eğitimin kabiliyetli olanın değil, imkânı 
olanın imtiyazı olmaktan çıkarılması gerektiğini, bütün gençlere, özellikle Doğu ve 
Güneydoğudaki gençlere eğitim imkanı sağlanmasının önemini anlattı.

Oktay, köklü bir üniversite reform gereğini vurguladıktan sonra özel okullar 
konusunun peşin hükümlerle değerlendirilmesini doğru bulmadıklarını, ancak bu 
okulların ciddî ve devamlı bir denetime tâbi tutulmasının şart olduğunu söyleyerek 
konuşmasını tamamladı.76 

Adalet Partisi grubu adına söz alan İhsan Ataöv (Antalya), 1970 yılı Millî Eğitim 
bütçesi teklifinin, 1989 yılı bütçesinden yüzde 8 artış gösterdiğini ve genel bütçenin 
yüzde 15’ini teşkil ettiğini söyleyerek bu bütçe eğitimin genel bütçe içerisinde 
millî savunmadan sonra ikinci sırayı aldığını belirtti. Bu bütçe ile sosyal, ekonomik 
ve kültürel kalkınmada Millî Eğitim Teşkilâtının, büyük zorlukları yenerek güzel 
hedeflere doğru emin adımlarla yürüyeceğine güvendiklerini söyleyen Ataöv, bu 
sayede herkese gücü oranında eğitim sağlamak, çalışmaları millî birlik içerisinde 
yapmak, ekonomik eğitime değer vermek ve demokratik eğitimi gerçekleştirmek 
yollarının sağlanacağına vurgu yaptı. 

76  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 507-512. 
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Aşırı sol temayüllerine kendisini kaptırmış küçük bir zümrenin, genç ve masum 
öğretmenleri tahrik etmek ve onları meslekin ulviliği ile kabil olmıyan yollara çekmek 
istediklerini, bu anarşist tutam ve davranışların meslek haysiyetini zedelediğini ve 
halkla öğretmenin arasını açtığını söyleyen Ataöv, bu durumun  millî mefkureye 
ve Atatürk milliyetçiliğine tam bir sadakat içerisinde bulunan vatanperver büyük 
öğretmen topluluğunu derinden üzdüğünü ve Anayasanın 13 ve 47 nci, 624 sayılı 
Kanunun 14 ncü, 657 sayılı Kanunun 27 nci, Türk Ceza Kanununun 236 ve 254 
nci maddeleri ile 275, 789, 1072 ve 5457 sayılı kanunlara aykırı olan bu hareketleri 
masum ve meşru göstermenin kanunsuzluğa prim vermek olacağını ifade etti. 

Artık Türk Millî Eğitiminde ve onun müesseselerinde üniversitesinden köydeki 
okuluna, profesöründen ilk okuldaki öğrencesine kadar sokulmuş olan sol-sağ 
çatışmasının, ilerici-gerici münakaşasının bitmesi gereğine işaret eden Ataöv, 
Hacıbayram Camiinin yanındaki sakallı bir Müslümanı gerici diye tezyif ederken, 
Kızılay’daki uzun favorili, çirkin sakallı züppenin ilerici diye alkışlamamasına son 
vermek gerektiğini, İmam Hatip okulları, ilahiyat fakülteleri ve İslâm enstitüleri için 
ifade edilen ve dolambaçlı yollardan izafe edilen bu müesseselere tahammülsüzlüğün 
cesaretle, açıkça ifade edilmesinin zorunlu olduğunu, devletin murakabesinde birer 
millî müessese olan bu okullara bühtan edilmemesi gerektiğini vurguladı. A.P. 
iktidarı döneminde okul sayıları ve eğitimin niteliği hakkında Ataöv aşağıdaki 
bilgileri verdi:

“Bölge yatılı okullarını A.P. 23 tane devralmıştır, 42 tane ilâve etmiştir. 
Ortaokulları 762 teslim almıştır, 737 de bunun üzerine ilâve etmiştir. Liseleri 164 
teslim almıştır, 192 ilâve etmiştir. İmam-hatip okullarını 26 teslim almıştır, 45 
ilâve etmiştir, ilk öğretmen okullarını 73 teslim almıştır, 14 ilâve etmiştir. Ondan 
sonra sanat okullarını 112 teslim almıştır, 20 ilâve etmiştir. Ayrıca vilâyetlerde 
ziraat lisesi olarak 39 tane meslek okulunu yeniden açmıştır. Buraya devam eden 
çocuklar köylü çocuklarıdır. Öğretmen okullarına devam eden talebelerin yüzde 
sekseninin köylü çocuğu olmasına dair kanun vardır. Bursla okuyan çocukların 
çok büyük bir kısmı köylü çocuğudur. ..

Buraya çıkıp da, «orta öğretimin kuralsal tarafını teşvik ediyorsunuz» diye 
imam – hatip okulunu kınayanlar, Türkiye’nin kalkınmasının millî, ahlâki, örfi, 
ananevi, harsi ve medeni olmasına imanı olmıyanlar, inancı olmıyanlardır…

İnsanları yalnız maddi bilgilerle değil, aynı zamanda mânevi bilgilerle de 
teçhiz etmek lâzım. Kur’an-ı öğretmiyen Müslüman, orta tedrisatta imam–hatip 
okullarının, ilahiyat fakültelerinin, İslam enstitülerinin karşısına çıkamazlar…”77

77  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 516.
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Ataöv, A.P. iktidarının kanunlar çerçevesi içinde kurulmuş olan bütün teşekküllere 
saygılı olduğunu, o teşekküllerin kanun çerçevesi içerisinde çalışmasına yardım 
ettiğini sözlerine ekledi. A.P. sözcüsü, Ataöv, A.P. iktidarının, parasını Rusya’dan, 
Fransa’daki bankalar vasıtasıyla Türkiye’ye getirten ve bütün masrafını kızıllardan 
alan o kızıl sendikaların karşısında olduğunu söylediğinde milletvekillerinin 
tepkileriyle karşılaştı. Ataöv konuşmasını  gürültüler arasında tamamladı.78

A.P. grubu adına söz alan Fahri Uğrasızoğlu, C.H.P. sözcüsünün özellikle özel 
yüksek okulları eleştirmesine ve iktidarın üniversiteye dönük ve halka dönük olmadığı 
eleştirisine A.P. iktidarının, C.H.P. iktidarının 15 yılda yapabildiklerinin üç mislini 
4,5 yılda gerçekleştirmiştir diyerek cevap verdi. Özerkliğin emniyet ve huzurun 
bulunduğu yerde değer ve mâna ifade edeceğini belirten Uğrasızoğlu, üniversite için 
vazgeçilmez bir değer olan muhtariyet müessesesinin, gerek üniversitenin daha iyi 
gelişmesine gerek kendisinden beklenen çok önemli kamu hikmetlerini sağlamasında 
lüzumlu tek unsur olmadığı kanaatinin üniversite içinde ve dışında gittikçe 
yaygınlaştığını belirtti. A.P. grubunun, üniversitelerin ve hükümetin getireceği her 
türlü tedbir tasarılarını, yürekten desteklemek kararında olduğunu belirten sözcü, 
bütün milletvekillerinin de farklı düşünmediklerine inandıklarını söyledi. 

Yüksek öğrenim sayıları hakkında A.P. sözcüsü aşağıdaki bilgileri sundu:
“1964, 1965 te yüksek öğrenime devam eden öğrenci sayısı 79 000 iken, bu 
sene 125 000 olmuştur. Özel yüksek okullar bu rakama dâhil değildir. Böylece 
yüksek öğrenim gören 19, 20 yaş arasındaki çağ nüfusu % 4 ten % 7 ye 
yükselmiştir. 1970 rakamlarına göre çağ nüfusu 2 482 000 di. 1964, 1965 ders 
yılında yüksek öğrenim kurumlarında 4 686 öğretim üyesi varken, bu sayı 1970 
de 8 100 e  yükselmiştir. Artış % 73 tür. 1964 yılında 7 üniversite ve bunlara 
bağlı 46 fakülte ve yüksek okul mevcuttu. 1970 yılında üniversite sayısı 8, 
bunlara bağlı fakülte ve yüksek okul sayısı 55 olmuştur.  1964 yılında üniversite 
yüksek okul ve akademiler için devlet bütçesinden toplam -eğitim bütçesinin 
% 17 si ayrılabilmişti. Bu rakam 1969 da % 36 ya, 1970 bütçesi ile de % 38 e 
yükselmiştir. 1964 te yüksek okul, akademi ve üniversitelerin toplam yatırmaları 
150 milyon lira iken, 1970 bütçesi ile bu rakam 470 milyon lirayı aşmıştır. 
Artış, % 173 oranındadır… Kredi ve Yurtlar Kurumunun yatak kapasitesi 1964 
yılında 7 150 iken 1970 yılında 14 000 e yükselmiştir, öğrenci bursları da 250 
liradan 350 liraya çıkarılmış bulunuyor… 1970 konsolide devlet bütçesi 29 893 
milyon liradır. Ankara, Hacettepe,  İstanbul, İstanbul -Teknik, Ege üniversiteleri, 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine bu seneki bütçeden cari harcamalar için 
492 429 bin, yatırım harcamaları için 321 460 bin, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için 75 554 bin olmak üzere cem’an 889 437 bin lira, Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesinde yer alan Orta - Doğu Teknik, Karadeniz Teknik ve Atatürk 
üniversiteleri için de cem’an 147 675 bin lira ödenek ayrılmıştır. Bu suretle 8 
üniversite ile İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine 1970 konsolide devlet 

78  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 519.
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bütçesinden ayrılan ödenek toplamı 1 037 milyon lirayı aşmış bulunmaktadır. 
Bu rakam konsolide devlet bütçesinin % 3,4 ne tekabül etmektedir. Batı  
üniversitelerinde bu oran % 4 ilâ 5 arasında değişmektedir. üniversitelere ayrılan 
ödeneğin tüm Millî Eğitim Bütçesinin % 8 i oranında olduğuna yukarda işaret 
etmiştim.”79

Devlet Plânlamanın rakamlarına göre mühendis, fen memuru, teknisyen, fizik-
kimya gibi diğer fen meslekleriyle ilgili teknik insan gücü açığından söz eden A.P. 
sözcüsü, fakülte ve yüksek okulların yurt sathına yayılması için üniversitelerin her 
türlü fedakârlıklarını esirgememesi, öğretim üyelerinin büyük şehirler dışındaki 
fakülte ve yüksek okullarda belli sürelerle hizmet görmeleri bir esasa bağlanması, 
üniversite reformunun esasları üzerinde  üniversitelerin ortak bir görüşe varmaları 
gerektiğini ifade etti. 

Güven Partisi grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya)nüfus artışına orantılı 
olarak da gençlikte üniversiteye devam etmek arzusunun geliştiğini, ancak üniversite 
miktarının yerinde saydığını, açılmış olan ortaokul ve liselerin de kemiyet ve keyfiyet 
bakanından kifayetsiz bulunduğunu belirtti. Yeni ortaokul ve lise açışta iktidarların 
plânlamaya riayet etmediklerini belirten Kabadayı, 1969 yılında 80 ortaokul ve lise 
açılması plânlanmış olduğu halde, bu adedin 300’ü geçtiğini, ancak bu okulların 
kadro bakımından kifayetsiz kaldığını ve eğitim görülen binaların kifayetsiz yerler 
olduğunu belirtti.

Özel okulların, ,kısa tarihçelerine rağmen üniversitelere yardımcı kuruluşlar 
olmaktan çıktıklarını, özel yüksek okulların sahiplerine kısa zamanda büyük 
kazançlar sağlayan özel darphaneler olarak işlediğini, bu okulların pek çoğu okul 
olma niteliğinden yoksun binalarda eğitim yaptığını söyleyen Kabadayı, kurulmuş 
ve kurulacak olan üniversitelerin gençliğin ihtiyacına cevap verecek durumda 
olmadığını ifade etti. Kabadayı, üniversite açmakta  imtiyazlı şehir  aşkından 
vazgeçip, üniversitelerin bir plân dâhilinde dağıtılmasının mutlak lüzumlu olduğunu 
belirtti. 

Üniversitelerde ilmî, idari, malî muhtariyet olduğunu söyleyen Kabadayı, 
üniversite muhtariyetinin  kanunlardan, memleketin mesuliyetinden kopmak, kendi 
başına âlem olmak anlamına gelmediğini, ve kışlaya, mektebe, okula politikayı, kötü 
cereyanları sokulmaması gerektiğini belirtti.80 

Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz (Eskişehir), Türkiye’de yüksek öğretimin iki 
bölümde mütalâa edilebileceğini, birincisinin, ayrı kanunları ve özerklikleri olan 
üniversiteler, iktisadi ve ticari ilimler akademileri ve son kurulan devlet mühendislik 
ve mimarlık akademileri üniversiter öğretim yapan kuruluşlar, ikincisinin ise sayıları 
çok olan binlerce genci içinde barındıran, eğiten yüksek okullar olduğunu belirterek 
sözlerine başladı. Tüm devlet yüksek okullarını kapsayan müesseseleri geliştirecek, 

79  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 522-523.
80  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 523-529.
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reform niteliğindeki kanun tasarısını Millî Eğitim Bakanlığı olarak hazırladıklarını, 
bir önceki Başbakanlığa intikal ettirildiğini ve yakında öğretim üyelerinin statüleri 
tâyin edildiğin, program ve sistem geliştirme imkânlarının tesis edildiği, öğrencilerin 
yönetime katılması imkânı tesis edildiği öğretim yardımcılarının yönetime katılmaları 
temin edildiği kanun tasarısının Meclislere sevk edilmiş olacağını beyan etti. Birinci 
ve İkinci Beş Yıllık plânlarda yeni öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla her sene 
Batı ülkelerine doktora yapmak üzere bâzı asistanların veya mezun öğrencilerin 
gönderilmesi öngörülmüşken, gitmesi gereken 3 500 kadar öğrenci yerine 800 
civarında öğrencinin gittiğini söyleyen Oğuz, plânların gerisinde kalındığını açıkladı. 

Fırsat ve imkân eşitliğinin Türkiye’de herkese okuma imkânını ve fırsatını 
vermek anlamına geldiğini, ancak fakire de, zengine de bedava okuma imkânı 
mânasında alınmaması gerektiğini söyleyen Bakan Oğuz, senede 2 000 veya 3 000 
lira rahatlıkla verebilecek insanlar varken ve bu paralarla daha fazla genci okutmak 
söz konusuyken fırsat eşitliğinin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda düşüncelerini 
ifade etti. Bakan, özel okulların durumunun Anayasa Mahkemesinde de tartışıldığını, 
Eğitim Bakanlığı olarak, adedi 40 000 i bulan özel okullarda okuyan öğrencilerin 
durumunu da dikkatle izlemek mecburiyetinde olduklarını, bu müesseselerin 
seviyeli birer yüksek öğretim müessesesi olması için ellerinden gelen her türlü 
gayreti göstermek, denetimi yapmak mecburiyetinde olduklarını da sözlerine ekledi. 

Orta öğretim sorunları üzerinde, ortaöğretimin ıslaha muhtaç, ilköğretimle 
ortaöğretim arasındaki organik bağın kurulmasının gerekli olduğunu, meslekî ve 
teknik öğretim kuruluşlarını üst öğretim imkânlarına açmadıkça bu kuruluklara 
hem nitelik ve hem yücelik bakımından seviyeli öğrenciyi göndermenin mümkün 
olmadığını söyleyen Bakan, orta öğretimde, meslekî ve teknik öğretimde okuyan 
öğrenciler için özendirici tedbirlerin alınması zaruretinden bahsetti. Bölge yatılı 
okullarının faydalı kuruluşlar olduğunu söyleyen Bakan Oğuz, bölge yatılı okullarının 
da mahzurlarının varlığını kabul ederek yatılı okulda çocukla evin ilişkisini kesildiği 
için, evdeki gelişmenin duraklamış veyahut gerilemiş olduğunu söyledi.

Beş yıl içinde eğitim ve öğretim konusunda yirmi üç Doğu ilini kapsayan 
bölgede yapılan yatırım miktarının 1 003 790 000 lira olduğunu söyleyen Bakan, 
Doğuya öncelik verir istikamette gelişmelerin mevcut olduğunu, 7-12 yaş arasında, 
Hakkâri’de 14 574 çocuk bulunduğunu, bunların eğitilmesi için 16 597 000 lira 
ödenek verildiğini, buna karşın Bilecik’te 7 - 12 yaş grupundan 17 445 çocuk 
olduğunu ve ayrılan ödeneğin 6 620 000 lira olduğunu ifade etti. 

Cumhuriyetin ellinci yıl dönümünde bir formül bulunup okur yazar olmayan 
nüfusa okuyup yazmanın öğretilmesi gerektiğini belirten Bakan, her okur yazarın, 
bir okur yazar olmayana okuma  yazmayı öğretmesi durumunda meselenin 
halledileceğini beyan etti. 

Ders araç gereç sayıları hakkında da bilgi veren Bakan Oğuz, ilköğretimde son beş 
yıl içerisinde yuvarlak olarak 6275 takım tesis edildiğini, okullarımıza gönderildiğini, 
ancak  ihtiyacın 1/5’inin karşılandığını, bunun toplam malî portesinin 43 000 000 - 
50 000 000 liranın üstünde olduğunu belirtti. Bütün okulların araçlarla donatılması 
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ve teknolojinin gelişmesi istikametinde bunların geliştirilmesi ve okulların takviye 
edilmesi gereğinden bahseden Bakan, bunun için kurulan Ders Araçları Yapım 
Merkezinin başarılı bir şekilde çalıştığını belirterek sözlerini tamamladı. Bakan 
Oğuz, kendisine sorulan soruları da yanıtladı.81 

Bakandan sonra son sözü alan ve C. H. P. grubu adına konuşan Hayrettin Uysal 
(Sakarya), Millî Eğitim Bakanının gerçekten büyük ölçüde kendilerinin de katıldıkları 
biçimde olumlu yönde konuştuğunu, ancak iktidar partisi grubunun sözcülerinden 
birinin Türk öğretmeninin sendikalaşma hareketini suçlayan, Türk öğretmeninin 
sendikalarından bâzılarının Kızıl Rusya’dan yardım aldığını söyleyebilecek kadar 
ayıp olan, gerçek olmayan, doğru olmayan, Atatürkçü devrimci ve Anayasaya bağlı 
Türk öğretmenini kamu oyunda lekeleme yoluna ve Meclis kürsüsünde lekeleme 
yoluna gitmesini kınadıklarını, devrimci ve Atatürkçü Türk öğretmenleri adına o 
iftirayı ve karalamayı şiddetle reddettiklerini ve kendisine iade etiklerini ifade etti. 

Eğitmenlerin dertlerinin hâlâ çözülmediğini belirten Uysal, geçici öğretmenlerin 
sorunlarının sürdüğünü, Millî Eğitim Bakanının öğretmen sendikalarının dertlerini, 
meselelerini bir masada dinlemesi gerektiğini belirtti. Hüsamettin Başer (Nevşehir) 
ve Kadir Çetin (İçel) tarafından verilen yeterlik önergeleri oya sunularak kabul edildi 
ve Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine geçildi.82 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ
(A/l) Cari Harcamaları
Bölüm Ödeneğin çeşidi  Lira
11.000  Ödenekler              12 000
12.000  Personel giderleri  2 080 749 630 
13.000  Yönetim giderleri       11 527 778
14.000  Hizmet giderleri       83 847 708
15.000  Kurum giderleri     289 700 411
16.000  Çeşitli giderler            77 146 125

(A/2) Yatırım Harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri         5 000 000
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım
 giderleri        62 190 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt 
 alımları ve onarımları     108 384 000

81  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 529-539.
82  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 544.
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
31.000  Kurumlara katılma payları
 ve sermaye teşkilleri         3 340 001
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar      26 100 000
34.000  Malî transferler              4 900 000
35.000  Sosyal transferler       18 609 500
36.000  Borç ödemeleri                      400 000

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Güven Partisi grubu adına söz alan Nebil Oktay (Siirt), 1963 yılının Aralık ayında 

kurulan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının kuruluş kanununun çıkarılmamış 
olmasının esef verici olduğunu, teşkilât kanunundan mahrum olarak çalışan bu 
bakanlığın, toplam yatırımların 1/3 ünü kendisine bağlı kuruluşlar vasıtasıyla 
yapmakta olduğunu, petrol kanunu yanında,  enerji üretimi, nakli ve dağıtımı 
bakımından devlet kuruluşları arasındaki koordinasyon eksikliğini giderecek Türkiye 
Elektrik Kurumu Kanununun ve Maden Kanununun da süratle meclislere sevkinde 
zaruret bulunduğunu belirtti. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü bütçesinin yetersiz olduğunu söyleyen Oktay, 
Maden Tetkik Arama Enstitüsünün ilgili teşekküllerle sıkı işbirliği yaparak, Türkiye 
maden potansiyelinin ciddî ve ilmî envanterini yapmasını, madenciliğin gelişmesi 
bakımından ilk şart olduğunu, yeni maden kanununun, Anayasanın esprisi içerisinde 
ve tatbikat ile sabit olmuş millî menfaatle aykırı aksaklıkları bertaraf edecek 
hükümleri muhtevi olarak çıkmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti.83

C. H. P. grubu adına söz alan Muammer Erten (Manisa), Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının, 25 Aralık 1963 yılında bir Kararname ile kurulduğunu, aradan yedi sene  
geçtikten sonra kuruluş kanununun bir an evvel Meclisten geçirilmesi gerektiğini, 
personel kanunu ile Meclis’e ilgili kadro kanunu geldiği zaman hukukî bakımdan 
birçok zorluklarla karşı karşıya kalınabileceğini, böyle bir kanunun geçmesinde biz 
muhalefet olarak yardımcı olacaklarını ifade etti. Keban Barajı, Gökçekaya Barajı 
gibi barajların geciktiğini, bunların zamanında yapılamamasının Türk ekonomisi 
için, enerji ve sulama bakımlarından problemler ortaya çıkaracağını belirten Erten, 
madenler ve yeraltı servetlerinin devlet eliyle, millî kuruluşlar eliyle işletilmesi ve 
memlekete yararlı olması gerektiğini söyledi. Yabancı şirketler vasıtasıyla yeraltı 
servetlerinin işletileceği ve Türkiye’nin bununla kalkınacağı düşüncesinin yanlış 
olduğunu belirten Erten, başka bölgelerde istihsal fazlası olduğu için Türkiye’deki 
bor madenleri uzun zaman yabancı şirketler tarafından vaktiyle aldıkları imtiyazlar 
sebebiyle ciddi olarak işletilmediğini, ancak boraks madeninin dünyada birçok 

83  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 575-580.
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yeni sahalarda kullanılmaya başlandığı için, bilhassa füze sanayiinde dahi yakıt 
olarak kullanılması tecrübeleri devam ettiği için boraks cevherlerinin Etibank eliyle 
işletilmesi tezini savunduklarını beyan etti. 

Adalet Partisinin 1965 Şubatında işbaşına geldiği günden beri petrol konusunda 
telâfisi mümkün olmayan hatalar içerisinde bulunduğunu söyleyen Erten, bu 
hatalardan kurtulması için her vesile ile Adalet Partisi iktidarının memleket 
menfaatine uyarıldığını, yanlış petrol politikasının Türk Milletine 2 milyar lira 
civarında bir zarara sebep olduğunu belirtti. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
Petrol Dairesinin gayretiyle 28 Ekim 1967 tarih 8957 sayılı Kararname ile yapılan 
değişikliğin memleketin aleyhine olduğunu belirten Erten, İzmir  rafinerisinin 
toplam olarak 16 milyon 830 bin dolar zarar ettiğini, 1968’den itibaren yalnız 
petrol konusunda alınan yanlış kararlarla milletin zararının 1 mil yar 834 milyon lira 
civarında olduğunu açıkladı. Boru hattı tarifelerinde de büyük hatalar yapıldığını 
belirten Erten, TPAO’nun yaptığı tarife tekliflerinin reddi sonucunda üç yıl zarfında 
276 milyon lira zarar edildiğini ifade etti. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının en önemli işleri olan elektrik enerjisi, 
kömür, bâzı madenler gibi konularda hükümetin bâzı tâvizlerle Ortak Pazara geçiş 
dönemine girmeye kararlı olduğunu belirten Erten, Türkiye’nin geçiş dönemine 
girmesi durumunda bu enerji fiyatlarının Ortak Pazar fiyatlarına nazaran % 300 
pahalı olacağını söyledi ve Enerji Bakanlığının fiyat farklılıklarına dair bir etüdü 
olup olmadığını, fiyatları indirebilmek için çalışmaların başlayıp başlamadığını 
sorgulayarak konuşmasını sonlandırdı.84 

A.P. grubu adına söz alan Meh met Ali Oksal (Trabzon), Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
sektörü ile ilgili Meclis çalışmalarında, hiçbir partizan hissin esiri olmadan, 
siyasi felsefe ve vicdani kanaatlerinin objektif ölçüleri içinde, bu sektöre faydalı 
hizmetler gördüklerine inandıklarını, idarenin her kademesinde de aynı hassasiyetin 
gösterilmesini istediklerini belirterek sözlerine başladı. Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı Teşkilât Kanunu eksikliği ile ihtisas kadrosu yetersizliğini vurgulayan 
Oksal, özel sektör ve yerli, yabancı sermaye ilişkilerine ait karar ve icraatta yüksek 
isabet sağlanması ve kamu oyunun aydınlatılması gerektiğini ifade etti.85 

Bütçe üzerinde şahısları adına söz alanlardan Hüseyin Baytürk (Zonguldak),  
Zonguldak kömür havzası sorunlarından bahsetti ve milyonlarca zararla kapanan 
bu müesseseyi kurtarmanın zamanın geçtiğini belirtti. Baytürk, madenlerde toz 
hastalığının önlenmesi için teknik ve düzenli bir çalışmanın gerekliliğini ve özel 
bir beslenme rejiminin uygulanmasında fayda olduğunu söyledi. Mehmet Aytuğ 
(Elâzığ) Bakanlığın teşkilat kanunu tasarısının Üçüncü İnönü Hükümeti tarafından 
hazırlandığını belirtti ve su, maden, yakıt gibi enerji ve tabiî kaynaklarından 
yararlanmak açısından Bakanlığın önemli görevlerinden bahsetti. Türkiye’nin bilinen 

84  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 580-583.
85  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 583-585.
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en uygun hidroelektrik projesi olarak ortaya çıkmış bulunan Keban projesinin, enerji 
temini yanında, enerji ihtiyacını karşılamak, enerji fiyatlarının maliyeti ve tüketim 
fiyatını düşürmek, Doğuya sanayi kuruluşlarını çekerek metalurji, elektrik, ferro 
krom, âlüminyum tasfiyesi gibi sanayiin teşekkülünü hazırlamak, baraj arkasında 
oluşacak göl ve nehir sularının tanzimiyle drenaj, silt ve kalite kontrolü problemlerinin 
çözülmesine yardımcı olmak, Doğu  Anadolu‘da ve baraj kesiminde ekonomik bir 
canlılığın temini ile sosyal ve kültürel  problemlerin  çözümünü kolaylaştırmak, bâzı 
sulama projelerinin pompaj suretiyle gerçekleştirilmesini sağlamak gibi faydalarının 
bulunduğunu belirtti. Keban’ın yıllık enerji üretimi Türkiye üretiminin 2,5 mislinde 
olacağını belirten Aytuğ, Keban barajı projesinin kendi kaderine bırakılması ve 
geciktirilmesinin sorumlulukların en korkuncu olacağını ifade etti. Beyti Arda 
(Kırklareli), bakanlığın enerji, petrol, sulama gibi alanlarda yaptığı çalışmaların 
önemine vurgu yaptı.86 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı (Artvin), bakanlığın ilgili 
kanunları önem sırasına göre hazırladığını, Su Hakları, Türkiye Elektrik Kurumu 
ve Petrol Kanunlarının Meclise sevkinden sonra sıranın Teşkilât Kanununa 
geldiğini beyan etti. Aşağı Menderes, Gediz Alaşehir projesi ve Gediz ve Menderes 
projelerinden söz eden Bakan Avcı, GES  İŞ Sendikasının grevine de değindi. 
Madenlerden boraksın son zamanlarda yabancı şirketlere imtiyaz olarak verildiğinin 
söz konusu edildiğini, ancak madenlerin işletilmesinin Türkiye’nin teknolojik 
gücüyle mümkün değilse, servetin yer altında yatmasının anlamsızlığını da göz 
önünde tutarak Anayasanın 130 uncu maddesine göre devletin malı olmakla birlikte 
aranmasının ve işletilmesinin özel ve karma teşebbüslere devredilebileceğini, 
A.P.’nin programı, seçim beyannamesi ve hükümet programının bunu öngördüğünü 
ifade etti. Petrol konusunda yabancı şirketlerin buldukları petrolü saklamaları, 
üstünü kapamaları, mühürlemeleri başka yerlerdeki daha iktisadi buldukları 
petrolü işledikten sonra Türkiye’deki rezervi işletmeleri diye bir şeyin söz konusu 
olmadığını, petrol aramanın ve işletmenin belli süreleri olduğunu, bir şirketin arama 
süresinin sonunda işletmeye geçmezse veya işletmeye geçer kanunun hükümlerini 
yerine getirecek şekilde normal işletmezse petrol mevzuatına göre işletme yetkisinin 
yabancı şirketin elinden alınacağını belirtti.87 

Bakan Avcı’nın konuşması, Başkanvekili İsmail Arar’ın başkanlığında saat 
21.00’de başlayan üçüncü oturumda devam etti. Bu konuşmasında Bakan Avcı, 
C.H.P. sözcüsü Erten’in, petrol konusunda A.P.’nin hatalı petrol politikası nedeniyle 
ülkeyi 2 milyar lira zarara sokması iddiasına, Batman, Ataş ve İpraş rafinerilerinin 
toplam işleme kapasitesinin 8 milyon ton civarında olduğu, 1972 yılının ham 
petrol ihtiyacının13 milyon tona ulaşacağını, dolayısıyla 1970 sonunda erişilecek 
kapasitenin, 1970 yılında işlenecek ham petrolle karıştırmamak gerektiği şeklinde 

86  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 585-593.
87  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 593-599.
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cevapladı. Bakan Avcı petrol boru hattı tarifesinin uygulanmaya devam edeceği 
konusunda da bilgi sundu. Ortak Pazar’a geçiş durumunda enerji fiyatlarının 
Ortak Pazar seviyesine indirilmesi konusunda Bakanlığında böyle bir çalışma 
yapılmadığını, elektrik enerjisi maliyeti olan kilovat başına 10,5 kuruşun dünya 
piyasaları ortalamasıyla aynı miktarda olduğunu ve dünya fiyatlarıyla rekabet 
edebildiğini söyleyen Bakan, kömür istihsalindeki düşüklük iddialarını da cevapladı. 
Keban, Karakaya, Karababa, Taşüstü barajları ve Aşağı Fırat havzasının sulanmasının 
25 milyar liralık bir büyük proje olduğunu söyleyen Bakan, bunun dış kredilerinin 
teminine çalıştıklarını ifade etti.88 

G.P. grubu adına söz alan Turhan Feyzioğlu (Kayseri), petrol araştırma 
komisyonlarının raporları hakkında bilgilendirme yaptı ve sorumlu bakan ile 
zamanın sorumlu genel müdürünün boru hattını satmak için beyanlarda bulunurken 
ve hazırlıklar yaparken işe el koyan Millet Meclisi’nin oy birliği ile boru hattını 
satmanın millî menfaatlere aykırı olacağına karar verdiğini ifade etti. Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının yazdığı resmi bir yazıya göre teşvik hükümlerinden 
istifade eden Shell Şirketinin, dış piyasada cari fiyatı vâril başına 1,62 dolâr olan 
petrolünü, İPRAŞ’a 3,20 dolâr üzerinden sattığının yazıldığını, burada döviz kaybı 
meydana geldiğini, petrol vurgununun durması gerektiğini, çünkü ülkeye çok 
pahalıya mal olduğunu belirterek yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğini ifade 
etti.89 

Hüsamettin Başer (Nevşehir), Enver Turgut (Kayseri) ve Talât Köseoğlu (Hatay) 
tarafından verilen yeterlik önergeleri kabul edildi. Bu arada Ankara milletvekili 
Osman Soğukpınar’ın Enerji Bakanının şahsı ve başkanı bulunduğu sendikayı itham 
eder tarzda konuşmasına binaen İçtüzüğün 95’nci maddesi gereğince söz verilmesini 
talep ettiği önerge görüşüldü. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin 
bölümlerine geçilmesi kabul edildi ve DSİ Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanun 
tasarısı ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe Kanun tasarısının maddeleri 
Millet Meclisi tarafından kabul edildi.90 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başladığında bütçe üzerinde C.H.P. 

grubu adına söz alan Beyti Arda (Kırklareli), Bayındırlık Bakanlığının ve Bakanlığa 
bağlı karayolları, demiryolları, limanlar, barınaklar, hava meydanları ve akaryakıt 
tesisleriyle devlet ve diğer kamu hizmetlerine ait binaların yapılması ve mülhak 
bütçeli idareler tarafından yaptırılacak olan binalarla ilgili projelerin hazırlanmasının 
30 yıl önce hazırlanmış bulunan3611, 5539 ve 5367 sayılı kanunlarla yürütülmesinin 

88  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 599-604.
89  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 604-610.
90  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 614-615..
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mümkün görülmediğini ve Bayındırlık Bakanlığının standart bir şekilde çalışabilmesi 
için yapılacak organizasyonun Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât Kanunu, 2490 sayılı 
Artırma ve Eksiltme Kanunu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, Yapı 
İşleri Kanunu, teknik personel, taşıma, trafik kanunları ve proje reorganizasyonu 
ile ilgili genel şartnameler, fennî şartnameler, birim fiyat analizleri tip sözleşme gibi 
mevzuatın günün şartlarına göre düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Arda, Türkiye’de 
tatbik edilmekte bulunan en eski kanunlardan biri olan 2490 sayılı Artırma ve 
Eksiltme Kanununun da Bayındırlık Bakanlığı’nın 3 716 021 628 liralık yatırımlarını 
tahakkuk ettirebilmesinin güç olduğunu ifade etti. 

Bayındırlık Bakanlığının yatırımlarını tahakkuk ettiren teknik elemanların 
durumunu irdeleyen ve teknik kadronun ücret statüleri ve sosyal hakları ile 
güvenliklerinin tatminkâr olmayan bir yönetmelikle idare edilmesinin uygun 
olmadığını söyleyen Arda, teknik personelin az sayıda olmasının hizmetlerin 
kalite ve randımanını olumsuz yönde etkileyen unsurlar olduğunu belirtti. Arda, 
karayollarında artan trafik ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve gelişen tekniğe uygun 
yüksek standartlı yolların yapılması gerektiğini de ifade etti.

Türkiye’de proje düzeninden aksaklıklar olduğunu, Bakanlığın proje konusunda 
daha iyi bir standart yola gitmesi icap ederken olduğu yerde kaldığını ve eski klâsik 
usullerden hâlâ kurtulamadığını belirten C.H.P. sözcüsü, Bakanlık teşkilâtlarının 
çalışmalarını analiz etti. A.P. hükümetlerinin Türkiye’nin en eski nakliye vasıtası olan 
Devlet Demiryollarına gerekli önemi vermediğini, Devlet Demiryolları yapımının 
40 sene evvelki teknik ve usullerle yönetildiğini söyleyen Arda, Edirne-Pehlivanköy 
demiryolunun biteceği tarihin meçhul olduğunu, Tatvan-Van-İran hudut hattının 
ne zaman biteceğini kimsenin bilemediğini ifade etti. Liman, barınak ve iskele 
inşaatlarından bitirilemeyen Hopa, Bandırma ve Antalya limanlarının bitmesinin 
gelecek yıllara kaldığını belirten Arda, Yapı ve İmar İşleri Reisliğinin yegâne bina 
inşaatını lâyıkı ile yapmaya çalıştığını, 13 bölge müdürlükleriyle ve bunlara bağlı 67 
ilin bayındırlık müdürlüklerine sahip olan başkanlığın vasıta derdinin çözülemediğini 
ifade etti. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün Türkiye’de 35 230 kilometrelik devlet yolu, 
24 390 kilometrelik de il yolu yapım, bakım ve onarımını üzerine aldığını, devlet 
yollarının 1 143 kilometresinin geçit vermediğini, 1 950 kilometresinin de toprak 
yol olduğunu belirten Arda, bu yolların vasıta geçer hale getirilmesi için yeterli 
ödeneğin konulması ve gerekli çalışmalara, başlanmasının zorunlu olduğunu söyledi. 
Uzunluğu 25.000 kilometre olan ve inşaatı devam eden Ankara-Samsun-Hopa hattı, 
Bursa-Ankara hattı, Sivas-Malatya hattı, Bitlis-Tatvan hattı, Ankara-Erzurum–Kars 
hattının biran evvel bitirilmesi gerektiğini belirten Arda, Boğaz köprü projesinin 
bağlantı yolları ile birlikte 3 milyar lira civarında maliyeti olduğunu sözlerine ekledi. 
1973 yılına kadar plân döneminde bitirilebileceği söylenen projenin ödeneğinin Beş 
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Yıllık Plânda ayrılmadığını belirten Arda, projenin ya karayollarına ayrılan ödeneğin 
büyük bir kısmının bu projeye aktarılması veya dış borçlanma ya da inşaatın bitim 
tarihinin ileriye atılmasıyla tamamlanabileceğinin akla geldiğini belirtti.91 

G. P. grubu adına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar), Bayındırlık 
Bakanlığı bünyesi içinde Yapı ve İmar Reisliği ile Devlet Karayolları olmak 
üzere iki ana unsurun bulunduğunu, Yapı ve İmar Reisliğinin 1868 adet çeşitli 
derece ve vasıftaki personelinin, kadro tamam olmadığı halde bütün güç ve 
imkânları ile kendisine verilen görevleri yapma çabası içinde olduğunu belirtti. 
Yapı ve İmar Reisliğinin çalışmalarından bir kısmı olan demiryolu inşaatlarının 
tamamlanamadığını, henüz yurt içinde imâl edilmeyen ray ihtiyacının kurulacak 
üçüncü Demir Çelik Fabrikalarından temini olanağı olmadığını, demiryolu inşaat 
ödeneklerinin ya Devlet Plânlamaca kesilmiş ya da limanlar, barınaklar, iskele 
inşaatı ödeneğinden kısıntılar yapılmış olduğunu belirten Hamamcıoğlu, mevcut 
hava meydan ve limanlarının demode olmuş uçaklara göre inşa edildiğini, fennin ve 
tekniğin gerektirdiği uçakların inip kalkmasına müsait hava meydan ve limanlarının 
süratle ikmal edilerek geri kalınan dünya havacılığındaki yerin süratle alınmak 
mecburiyetini sözlerine ekledi. 

Devlet Karayolları hakkında da görüşlerini açıklayan G.P. sözcüsü, köy ve 
kasaba yolları ile devlet karayollarının yapılmak durumunda olduğunu, Boğaz 
köprüsünün çevre yollarında bulunan bâzı mal sahiplerinin taşınmaz mallarına fiilen 
el konulduğu halde arazi sahiplerine istimlâk bedellerinin ödenmediğini söyledi.92 

Adalet Partisi grubu adına Sadi Binay (Bilecik) söz aldı ve yüz küsur seneden 
beri yurdun imarı konusunda her türlü hizmetleri ifa eden ve kamu sektörü yatırım 
hacminin büyük kısmını hizmet haline getiren bu Bakanlığın görevine başarıyla 
devam ettiğini belirterek konuşmasına başladı. Taşıma faaliyetleri hakkında bilgi 
sunan Binay, taşıma hizmetlerinin çok çeşitli kişi ve kuruluşlar eliyle yürütüldüğünü, 
işletmeci ve yapımcı kuruluşlar arasındaki ilişkilerin henüz düzenlenememiş 
bulunduğunu, karayolu taşımacılığının özellikle yük taşımada bir düzensizlik 
içerisinde olduğunu, taşıma talebinin yüksek bir hızla denizyolu ve demiryollarından 
karayoluna kaydığını, ancak trafik kazalarının normal oranlara indirilmesi için 
Bakanlıkta devamlı çalışmalar yapıldığını ve trafik tüzüğü yeniden hazırlanarak 
erişim kontrollü yollar kanun tasarısının da hazırlanma aşamasında bulunduğunu 
ifade etti. 

Demiryolları hatlarının alt yapısının genellikle eski, geometrik standartları 
yetersiz ve şehirlerarası bağlantılarının uzun olduğunu, TCDD İşletmesinin 
devamlı açık verdiğini, limanların yeterli kapasiteye sahip olmakla beraber teçhizat 
noksanları bulunduğunu, halen inşaatta bulunan Yeşilköy Hava Meydanının 1971 
yılında en büyük uçakların inişine müsait bir duruma gelmiş olacağını belirten 

91  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 615-621.
92  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 621-622.
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Binay, Bakanlığın teşkilât ve kadrosunun 1 935 mimar, mühendis, tekniker ve 146 
teknisyenden ibaret olduğunu, ancak maddi tatminsizlik yüzünden idarede yetişmiş 
teknik elemanların her yıl eksildiğini ve bu eleman erozyonunun mutlaka olumlu bir 
hal çaresinin bulunması gerektiğini ifade etti. 

Gelecek yıllara ait program ve tasavvurlar ile yapı imar işleri hakkında görüşlerini 
sunan A.P. sözcüsü, 1970 bütçesinde görülen başlıca özelliğin, program ve bütçe 
imkânları dolayısıyla yeniden büyük yatırımlara girmeden evvelki yıllarda başlamış 
işlerin toparlanması ve halk hizmetine arzının plânlanması olduğunu, Boğaz köprüsü 
yapımında isabet oluşunun uzun vadeli düşük faizli dış ülkelerden alman kredilerin 
kanıtladığını söyledi.93 

Güven Partisi grubu adına ikinci söz olarak İhsan Kabadayı (Konya), bu 
bakanlığın bünyesinde en ciddî ve yararlı müessesenin Karayolları Genel Müdürlüğü 
olduğunu, ancak bu Genel Müdürlüğün son yıllarda duraklama ve gerileme içinde 
bulunduğunu gördüklerini, bunun da sebebinin kadrosunun kifayetsizliğinde ve 
bütçesinin imkânsızlığında aramak gerektiğini belirtti. Yeni çıkmakla olan Devlet 
Memurları Kanununda bu konunun ciddiyetle ele alınmaması durumunda teknik 
elemanlar bakımından en çok sıkıntı, kıtlık, yokluk, buhranın Karayolları ve 
Bayındırlı Bakanlığında olacağını söyleyen Kabadayı, Türkiye’de ölüm saçan, 
felâket saçan trafik dâvasını halletmek zere Karayollarının da ciddî tedbirler almasını 
beklediklerini ifade etti.94

Bütçe üzerinde  şahısları adına söz alan Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) ve Cevat 
Sayın’ın (Edirne) benzer düşünceleri dile getirmelerinin ardından yeterlik önergesi 
verildi. Yeterlik önergesinin görüşülmesinden önce kürsüye gelen Bayındırlık Bakanı 
Turgut Gülez (Cumhuriyet Senatosu Bolu üyesi), Bakanlığı tarafından ulaştırma 
altyapı politikasının, memleket şartlarına, kalkınma plânı hedeflerine ve gerçekçi bir 
ekonomi anlayışına uygun olarak düzenlendiğini, bunun için çeşitli ulaşım tesislerinin 
birbiriyle ahenkli olarak planlanmasının ve alternatiflerinin ekonomik mukayesesinin 
gerektiğini, bunun zorunlu kıldığı karayolları, demiryolları, denizyolları ve hava 
mal ve yolcu akımı etüdünün ve inşaatının büyük bir ihtisas ve tecrübeye ihtiyaç 
gösterdiğini ve Bakanlıkta kurulmuş olan Fizibilite Koordinasyon grubu tarafından 
envanter değerlendirme çalışmalarının en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi. 

Kalkınma Plânı, 1970 programı ve bütçe imkânları dolayısıyla  Bakanlıkça 
yeniden büyük yatırımlara girişildiğini söyleyen Bakan Gülez, bütçenin ikinci bir 
özelliğinin cari harcamaları  haddi asgaride tutulması olduğunu, Karayolları hariç 1 
500 000 000 lirayı aşan bütçede sadece 22 500 000 liranın cari harcamalar olduğunu 
belirtti. Yatırımların büyük kısmını yapıların teşkil ettiğini söyleyen Gülez, ,barajlar, 
yollar, limanlar, fabrikalar ve sair inşaattaki gelişmelerin akla durgunluk verecek bir 
seviyeye geldiğini, yapı alanında her gün yeni usullerin bulunduğunu, yapı makinaları 

93  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 622-626.
94  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 626-628.
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yeni yapı malzemelerinin ortaya çıktığını, Bakanlık bünyesindeki Karayollarında, 
Hava meydanları, yapı işlerinde araştırma ünitelerinin kendi sahalarında gerekli 
araştırmalar üzerinde çalıştıklarını vurguladı. 

Bakanlığın teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 3611 sayılı kanunun 30 yaşını 
doldurduğunu ve iş hacminin büyük oranda artması dolayısıyla Bakanlığın üniteleri 
özel bütçeli genel müdürlük olarak öngören bir teşkilat tasarısının hazırlandığını 
belirten Gülez, Katma Bütçeli Karayolları Genel Müdürlüğü Kanununun da 
yeterli bulunmadığını, bu konuda da tasarı hazırlandığını açıkladı.  1969 yılında 
demiryollarında yürütülmesine devam olunan büyük projelerde programın 
gerektirdiği uygulamanın tam olarak tatbik edildiğini ve liman, barınak ve iskeleler 
inşaatında 1969 yılı programının tahakkuk ettirildiğini açıklayan Bakan, Fatsa ve 
Marmara adası balıkçı limanlarının ikmal edildiğini, diğerlerinin son safhasına 
getirildiğini ve 1 500 metre yanaşma yeri, 1 150 dönüm kadar genişlikte mahfuz 
su sahası, 22 000 M2 kapalı ambar sahasının hizmete girdiğini ifade etti. 1969 
yılında Yeşilköy Hava Limanı ve Gaziantep meydan inşaatında yoğunlaşıldığını, 
Çiğli, Trabzon, Sivas, Antalya, Adana, Erzurum, Tekirdağ, İmroz havaalanlarında da 
çeşitli tevsiler ve cihazlandırma işlerinin tamamlandığını söyleyen Bakan, 1970 yılı 
bütçesinde inşaatları devam eden sivil havaalanları ve tesisleri için 66 milyon 200 
bin lira ödenek bulunduğunu belirtti. 

Devlet ve kamu hizmetlerine ait binaların yapılması konusunda açıklamalarda 
bulunan Bakan Gülez, Yapı ve İmar işleri Reisliğince yürütülen inşaatlarda 1969 
yılında 4 yatılı bölge ortaokulu, 37 adet 1 131 derslik ortaokul, 13 adet 2 600 kişilik 
pansiyon binası, 16 öğretmen okulunun tevsii ve yeni ünite ilâvesi, 5 sağlık koleji 
ve köy orta okulu,. 8 tarım okulu, 36 erkek sanat enstitüsü. 4 kız sanat enstitüsü, 7 
aded 1 350 yataklı hastane, 45 sağlık ocağı, 60 ilçe Hükümet konağı yapılmasının 
ele alındığını belirtti. 

Boğaz Köprüsünün, İskenderun’dan gelerek Edirne istikâmetine giden ve ileride 
ekspres yol haline gelecek olan anayolun İstanbul’da şehir geçişinde husule gelen 
tıkanıklığını ortadan kaldırmak üzere yapılacak İstanbul şehir geçişinin bir parçası 
olduğunu belirten Bakan Gülez, İstanbul’da yapılacak çevre yolları ve iltisaklar, 
Haliç Köprüsü, gerekli bütün istimlâklerle birlikte projenin tümünün 1,5 milyar lira 
olarak tahmin edildiğini, bu 1,5 milyar liranın içinde istimlâkin 445 milyon lira, 
Boğaz Köprüsünün 350 milyon lira, Haliç’in 105 milyon lira ve yollar ve müteferrik 
harcamaların 600 milyon lira tahmin edildiğini açıkladı. Köprü için kamulaştırmaların 
tamamlanmak üzere olduğunu ve çevre yollarının inşaasına başlandığını bildiren 
Bakan, Boğaz Köprüsünün ihale mukavelesinin üç ay evvel imza edildiğini, 
köprünün 300 812 016 liraya Alman-İngiliz firmalarından müteşekkil bir gruba ihale 
edildiğini açıkladı. 

Köyler için esasları henüz tam olarak Bakanlığının edilmemiş, yerleşme 
politikasının  gerektireceği yatırımların millî bütçeden süratle yapılacağını, köylerin 
yerleştirilmesi, yol, mektep, su elektriğe süratle kavuşturulmasının millî dava 
olduğunu söyleyen Bakan Gülez, Bayındırlık Bakanlığının amacını, ekonomik ve 
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sosyal gelişmenin dayanağı olan bayındırlık işlerinin, kalkınma plânı, hedefleri, 
bilim ve teknolojinin en ileri imkânları, yurdun gerçekleri, milletin arzu ve 
temayülünü göz önünde tutarak yerine getirmek olduğunu belirtti ve Bakanlığın 
çalışmaları neticesinde iller dahilindeki yol, barınak, bina gibi bayındırlık yapılarının 
müştereken Bakanlığının edilecek önceliklerinin, müteakip sene programlarında 
dikkatle göz önünde tutulacağını ve her programa giren iş süresi sonunda kati olarak 
ikmal edileceğini söyledi.95

C.H.P. grubu adına söz alan Hasan Çetinkaya (Erzincan), A. P. sözcüsünün Boğaz 
Köprüsü hakkındaki  mütalâalarına cevap vermek istediğini söyleyerek, kendilerinin 
Boğaz Köprüsünün yapımının Türkiye şartlarına uygun olmadığını belirtmekte 
fayda mülâhaza ettiklerini, geri kalmış memleketin daha âcil ihtiyaçları varken 
köprüye erken başlandığını iddia ettiklerini söyledi. Çetinkaya, bunun nedeninin, 
gelişen teknolojiye göre ileriki yıllarda maliyetinin daha düşük olmasının imkan 
dahiline gireceği, örneğin daha yüksek gerilimli ve basınçlı çelik imalinin maliyetleri 
düşürebilmesi olduğunu söyledi. Bakan Gülez’in köy okullarının derslik maliyetini 58 
bin lira olarak ifade ettiğini söyleyen Çetinkaya, oysa bir tatbikatçı olarak kendisinin 
bir derslik bir öğretmen lojmanı, bir de WC’den ibaret olan köy dersliğinin keşif 
maliyetinin 70 - 80 bin lirayı bulduğunu belirtti. Eski bir Teşkilât Kanununa göre 
hizmetleri yapmakta güçlük çeken Yapı İmar İşleri Başkanlığının yeniden re organize 
edilmesi gerektiğini, bu başkanlıkça son senelerde proje müsabakaları yapıldığını, 
açılan müsabakaların iyi değerlendirilmesinin gerektiğini belirten Çetinkaya, Yapı 
ve İmar İşleri Reisliğinim müteahhitlerle projeler ve kesin hesapların zamanında 
yapılması gibi ihtilâflar hakkında da bilgi verdi. Çetinkaya, teknik personele gerekli 
maddî imkânların sağlanmaması,  Karayollarının teknik eleman, yol yapım araçları 
noksanlığı ve konan ödeneklerin kifayetsizliği  sorunlarını anlattı.96

Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üzerinde İsmail Hakkı Alaca (Kars) tarafından 
verilen yeterlik önergesi kabul edildi. Söz alan Naime İkbal Tokgöz (İstanbul), 
İstanbul’a bir çevre yolundan gümüş kemer ve demir  konstrüksüyonlu bir toka olarak 
Boğaz Köprüsü verebilen iktidara teşekkür beklediğini, 1970 yılı yarın okunduğu 
zaman, iki büyük hâdisenin tescil edildiğini göreceklerini, bunlardan birinin 
astronotların Aya inişi, diğerinin ise Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine bağlanarak 
büyük bir Avrupa-Asya yolunun dünya haritasına çizilmesi olduğunu ifade etti. 
Boğaz Köprüsünün yalnız boğazın iki yakasını bir araya getiren bir yol olmaktan 
çok Edirne’den Aşkale’ye, Gevaş’a, Şavşat’a, Başkale’ye kadar da uzanan tek bir 
yol olduğunu belirten Tokgöz, köprünün parasının Avrupa kalkınma bankalarınca 
verildiğini, bütçeyi az bile bulduğunu, Bakanı ve çalışma erkânını ve bütün Bayındırlık 
Bakanlığı camiasını hürmetle selâmladığını söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin maddelerine geçilmesi Kabul edildi:

95  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 628-642.
96  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 642-645.
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BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ
(A/l) Carî harcamaları
Bölüm   Lira
11.000  Ödenekler  12 000
12.000  Personel giderleri       18 746 105
13.000  Yönetim giderleri         2 938 850
14.000  Hizmet giderleri            625 561
16.000  Çeşitli giderler                      180 001
21.000  Etüd ve proje giderleri  24 005 031
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
 giderleri   1 369 476 556
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları       27 531 002

(A/2) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satın
 Almalar      37 800 000

(A/3) Yatırım harcamaları
34.000  Malî transferler                 501
35.000  Sosyal Transferler          125 000
36.000  Borç ödemeleri              5 760 002

TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ
G.P. grubu adına söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), 1939 tarihli Teşkilât 

Kanunuyla kurulan Ticaret Bakanlığının, Bakanlık Teşkilâtı olarak, İç Ticaret 
Müdürlüğü, Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı, Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü, 
Standardizasyon Müdürlüğü, Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü, Tetkik Kurulu 
Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Su ürünleri ve Avcılığı 
İşleri Müdürlüğü gibi icra dairelerinden ibaret olduğunu, Ticaret Bakanlığına bağlı 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin ise, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye 
Halk Bankası, İstanbul Emniyet Sandığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık 
Kurumu olduğunu, Bakanlığın, bu teşekküllerden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası eliyle tarım kredi politikasını, Türkiye Halk Bankası eliyle küçük esnaf ve 
sanatkârlara ait kalkınma politikasını, İstanbul Emniyet Sandığı eliyle halka istihlâk 
kredisi sağlama politikasını, Toprak Mahsulleri Ofisi eliyle de hububat politikasını, 
afyon alım-satım kontrolünü düzenleme görevini, Et ve Balık Kurumu eliyle gıda 
maddelerine ait politikanın bir kısmını yürüttüğünü söyleyerek konuşmasına başladı. 
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Ticaret Bakanlığının, kendisine tevdi edilen görevleri, bugünün ihtiyaçlarına göre 
değil, 1939’un ihtiyaçlarına göre kurulup teşkilâtlandırılmış olduğu için, yetersiz 
bir teşkilât ve malî imkânlarla, çok çeşitli ve takatinin çok üstündeki çalışmalarla 
yerine getirmeye gayret ettiğini söyleyen Tosyalı, Ticaret Bakanlığının bugünkü 
teşkilât kadrosuyla, Türkiye’de çok çeşitlenmiş ve güçleşmiş ticari, iktisadi 
görevleri başarıyla yapamayacağı kanaatinde olduğunu, kalkınma ilkelerine uygun 
olarak, karma ekonomi sistemi içerisinde devlet ve özel sektör yatırımlarının 
gerçekleştirilmesi, sanayiin ham, iptidai ve yardımcı madde ve yatırım malları 
ihtiyaçlarını karşılaması, kalkınma plânının her yönden gerekli seviyede uygulanması, 
endüstri, esnaf, sanatkâr ve zirai üretimin değerlendirilmesi, ihracatın artırılması, 
ithalâtın kalkınma ve tüketim ihtiyaçlarına uygun olarak tanzimi, ekonomik, ticari 
ve fiyat istikrarlarının sağlanması gibi Türkiye için en hayati meseleleri başarı ile 
yürütmesine ve halletmesine imkân olmadığını düşündüğünü ifade etti. Tosyalı, 
Ticaret Bakanlığının kalkınma için daha faydalı ve müessir bir şekilde çalışmasını 
sağlamak amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınmasını zorunlu gördüklerini ifade etti:

1. Bakanlık teşkilatının, görevlerinin kadro ve tahsisatının günün ihtiyaçlarına 
uygun olarak yeni baştan tanzim edilmesi,
2. Türkiye’de, ekonomi ve ticaret bakımından karışıklığa, sahipsizliğe ve 
dublikasyona mâni olmak için Ticaret Bakanlıklıyla, diğer bakanlıklar yetki ve 
görevlerinin yeni baştan tespit edilmesi,
3. İhracat ve ithalâtı içine alan, dış ticaretin Kalkınma Plânında öngörülen toplum 
ihtiyaçları nisbetinde inkişafı, yatırımların desteği olan ithalât ve ihracatın süratle 
gelişmesi, genel olarak Ticaret Bakanlığının ve özellikle Dış Ticaret Dairesinin 
dış kollarının her bakımdan takviye edilmesi,
4. Tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulması düşünülen Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği ve Türkiye Genel Birliği kanun tasarısının tütün ekicisinin 
süratle teşkilâtlandırılması maksadiyle kanunlaşması,
5. Kalkınma Plânında öngörüldüğü üzere ihracatı işba haline gelmiş bulunan 
maddeler dışında yeni ihraç maddeleri bulunması, dış piyasalarda bunlara sürüm 
imkânının bulunması,
6. Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen ihracatı teşvik ve artırma kararlarını 
takdirle ve memnuniyetle karşılamakla beraber, bunlara yeni ve müessir 
tedbirlerin ilâvesi, 
7. Sınai mamul ihracatın artmaması göz önünde tutularak, ihraç edilmesi mümkün 
olan sınai mamullerin vergi ve resim muafiyetleri İle teşvik edilmesi; ayrıca, 
sınai istihsalin iç piyasaya dönük durumdan çıkarılması için tedbirler alınması
8. Sanayiinin, Batı ülkeleri ayarında rasyonel çalışmasını, istihdam ve istihsal 
gücünün artırılmasını, sanayiin ihtiyacı olan yatırım ve hammadde ihtiyaçlarının 
zamanında ve kolaylıkla karşılanmasını ve böylece sanayi mamullerinin dış 
piyasalara satışta yüksek kalite ve düşük maliyet, içe nazaran daha çok kâr 
temini, rekabet gücü kazandırılması, bu maksadı temin ve yenilerinin kurulması 
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için ihtiyaç duyulan iptidai yardımcı maddelerle, yatırım malları ithalâtına döviz 
tahsis sisteminde değişiklik yapılarak her müesseseye tahsis edilen dövizin bir 
kısmının ihracat faktörüne göre verilmesi, 
9. İhracatın inkişafı bakımından ihracat finansmanlarının dünya piyasalarında 
cari faiz hadleri seviyesine uygun şekilde ucuz yapılması,
10. İhraç mallarıyla ilgili destekleme alımlarının dünya fiyat konjonktürüne uygun 
fiyatlarla yapılması, nihai ihraç fiyatından âzami payın aracıya bağlı müstâhsıla 
intikalinin sağlanması, destekleme alım fiyatlarının mahsulün ekiminden evvel 
ilân edilmesi, destekleme alımları yoluyla mubayaa edilen malların intacına 
kadar depolama durumunun daha mütekamil bir hale getirilmesi,
11. İhracatta sigorta sisteminin tesisi,
12. Müşterek Pazara dâhil memleketlerin Türkiye’ye tanıdığı bütün ihraç 
kontenjanlarının tamamen kullanılmasının sağlanması,
13. İthalâtta liberasyon ve tahsili ithal malları listesinin tanzimi ve bunlarda 
değişiklik yapılma tatbikatının yürütülmesi yetkileri Ticaret Bakanlığına ait 
olduğu gibi, tahsislerin tevzinin de Ticaret Bakanlığına ait olması,
14. Evvelce Türkiye Odalar Birliği emrinde bulunan özel sektör yatırım ve 
âcil ihtiyaç kotalarının dağıtım yetkisi Haziran 1969 dan beri geri alınmış 
bulunduğundan söz konusu kotaların dağıtımının gecikmeye uğramış olması, 
yatırım ve sanayi işletmeleri için zararlı olmuştur. Bu konunun biran evvel 
çözümlenerek, yatırım teşebbüslerinin geciktirilmesinin temini, 
15. İhracatı Geliştirme Etüt Merkezinin teşkilât ve yeteri bütçe ve personel ile 
takviye edilerek kuruluş gayesinin yurt ölçüsünde tahakkuk ettirilmesi,
16. Tarım Kredi Kooperatiflerinin kaynaklarını artırmak ve çiftçiye yeteri 
ihracatta bulunmalarını sağlamak maksadıyla bu kooperatiflere mevzuat kabul 
etme yetkisinin verilmesi,
17. Kalkınma Plânında, Ticaret Bakanlığına verilen görevlerin, gerçekleştirilmesi 
için lüzumlu teknik ve mütehassıs elemanın yetiştirilmesi için daha fazla tahsisat 
ayrılması,
18. İç piyasada fiyat yükselmelerini önlemek maksadıyla arz ve talep dengesini 
sağlıyacak ekonomik tedbirlerin alınması,
19. Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin faaliyetlerini daha verimli hale getirecek 
reorganizasyon tedbirlerinin alınması,
20. Piyasada duyulan sermaye darlığının giderilmesi için sermaye piyasasının 
tesisi yolunda yapılan çalışmaların biran evvel sonuçlandırılması, 
21. Türkiye, Avusturya, Yunanistan arasındaki çekirdeksiz kuru üzüm 
anlaşmasının, ihracatı miktar yönünden olumsuz şekilde engellememesi için 
gerekli tedbirlerin alınması,
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22. Bağcıların gerek zirai mücadele ve gerekse beton kurutma tekniği bakımından 
muhtaç oldukları çeşitli maddelerin ucuz temini ve bu maksatla gerekli olan 
kredilerin zamanında ve yeterli miktarda verilmesi,
23. Canlı hayvan kaçakçılığını önlemek için, Doğu ve Güney Doğu Anadolu 
hudutlarına yakın yerlerde beynelmilel hayvan pazarlarının kurulması,
24. Bankaların, mevduat toplamak maksadıyla yapılan aşırı ve çok masraflı 
propagandanın, dağıttıkları ikramiye ve hediyelik eşyanın azaltılması,
25. Çok fazla olan hayat pahalılığına, maliyet yükselmesine, üretim azlığına 
sebep olan banka faizlerinin mutlaka azaltılması, 
26. Ziraat Bankası kredilerinin tarıma ve bilhassa küçük çiftçiye tevzi edilmesini 
sağlamak üzere, mahallî tüccarın kredi aracılığının kaldırılması,
27. Bakanlığa bağlı iktisadi Devlet Teşekküllerinin teşkilât kanunlarının bu 
devrede çıkarılması suretiyle 440 sayılı Kanuna uygun olarak kârlılık ve 
verimlilik esasına göre çalışmalarının sağlanması, 
28. Hudutlarda müsadere edilen canlı hayvanların Et ve Balık Kurumuna mâkûl 
bir fiyatla teslimi,
29. Et ve Balık Kurumunun canlı hayvan mubayaa taban fiyatlarının kaçakçılığı 
önleyecek ve besi hayvanı yetiştiren vatandaşları mağdur etmiyecek kadar 
yüksek tutulması,
30. Et ve Balık Kurumuna verilen yüzde 6 faizli fon faizinin, Toprak Mahsulleri 
Ofisinde olduğu gibi yüzde 1 faize indirilmesi,
31. Et ve Balık Kurumunun, basta Millî Savunmadan olan alacaklarının 
ödettirilmesi,
32. Tarım Satış Kooperatiflerince yapılan destekleme alınlarından doğacak 
zararların Ziraat Bankasına yük yapılmadan Hazinece karşılanması,
33. Tarım Satış Kooperatiflerine; destekleme alımları finansman için Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankasından sağlanan reeskont kredisine tahakkuk ettirilen 
faiz muamele vergisi komisyon ve işletme giderleriyle birlikte maliyeti yüzde 12 
olmaktadır. Bu faiz haddinin mâkûl bir dereceye indirilmesi,
34. Kooperatiflerin gelişmesi bir Anayasa hükmü olduğuna göre, bunun külfetini 
Ziraat Bankasına bırakılmayacak, Merkez Bankası Tarım Kredi Kooperatifleri 
reeskontlarının yüzde 5 ten yüzde 2 ye indirilmesi, 
35. Müstahsıla aynî olarak dağıtılan tohum ve gübre kredilerinin dağıtım 
zamanlarının evvelden Bakanlığının ve çiftçilere duyurularak, tevziatının 
zamanında yapılması.
Tosyalı, Güven Partisi grubunca teklif edilen ve daha sonra Hükümet teklifiyle 

birlikte Millet Meclisinde müzakere edilen, çiftçilerin Ziraat Bankasına olan 
borçlarının faizsiz olarak 10 yıl takside bağlanmasından meydana gelen faiz ve kâr 
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kaybının, Hazinece Ziraat Bankasına ödenmesi ve tarım kredilerinin etkili olabilmesi 
için kredinin çiftçiye ihtiyacı nisbetinde ve zamanında verilmesi konularına da 
değindi.97 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Barbaros Turgut Boztepe 
(Sakarya), 20 nci asrın ikinci yarısında Adalet Partisinin özlemini duyduğu sömürüye 
dayalı kapitalist ekonomik bir kalkınma modelinin başarıya ulaşmasının mümkün 
olmadığını, bunun sosyal adalete aykırı olduğu kadar ekonomik gerçeklere de aykırı 
düştüğünü belirterek sözlerine başladı. Türkiye’de özel sermayenin üretici olmayıp, 
gayrimenkullere veya kısa vaden de büyük kârlar getiren alım satımdan ibaret bir 
ticari faaliyete yönelmekte oluşunun nedeninin bu olduğunu belirten Boztepe, böyle 
bir durumun sosyal adalete aykırı olduğunu ve esasen son derece bozuk bulunan 
gelir dağılımını daha da bozarak sosyal kutuplaşmaları artırdığını ifade etti. Esnaf 
ve sanatkârların alabildikleri yüksek faizli kredilerin çoğu kez iflâslarına yol 
açtığını söyleyen Boztepe, Adalet Partisi iktidarından beri fiyat artışların normal 
ölçüleri bir hayli aştığını ve ortalama fiyat artışının yüzde 5’in üzerinde olduğunu, 
son yılda toptan eşya fiyatlarının yüzde 7’nin üstünde bir artış gösterdiğini belirtti. 
A.P. döneminde Türk köylüsü gibi dar ve sabit gelirli vatandaş kütlesinin de hayat 
pahalılığının ağır yükü altında ezilmekte olduğunun açık bir gerçek haline geldiğini 
vurgulayan Boztepe, bu hususun Hazinenin Merkez Bankasından karşılıksız olarak 
aldığı avansların 1969 yılı sonunda 4 900 000 liraya fırlamasıyla da sabit olduğunu 
ifade etti. C.H.P. sözcüsü, iktidarın yanlış bir para politikasının takipçisi olduğu için 
Türkiye’nin bir devalüasyon eşiğinde bulunduğunu, devalüasyon söylentilerinin 
çıkmasının piyasada sıhhatsiz bir ortam yarattığını sözlerine ekledi. 

Dış ekonomik ilişkilerin gittikçe bozulmasından söz eden Boztepe, işçi 
dövizlerinin önemli ölçüde artmış bulunmasına rağmen, 1969 yılında ödemeler 
dengesi açığının 215 milyon doları bulduğunu, ihracatın büyük vergi iadelerine 
rağmen her yıl programda öngörülen hedeflerin gerisinde kaldığını ve dış ticaret 
açığının 1969 yılında 234 milyon dolar iken, 1970 yılı içinde 280 milyon dolar olarak 
tahmin edildiğini belirtti. Sözde ithal ikamesi sağlaması gereken montaj sanayiinin 
Türkiye’nin sınırlı ve kalkınmasında son derece önemli dış kaynak olanaklarını 
sömürüp erittiğini belirten C.H.P. sözcüsü, Türkiye’nin dış ticaret dengesini olumsuz 
yönde etkileyen bir diğer güçlü faktörün yabancı sermaye sorunu olduğunu, yabancı 
sermaye kuruluşlarının, tüketim eğilimlerini karşılayan yeni ihtiyaçlar yarattığını, 
ancak, asıl önemlisi yüzde 50 yi aşan kârlılıkla çalışarak, getirdikleri sermayeyi iki 
sene içimde amorti ettikten sonra, tatlı kazançlarını ve kıt döviz imkânlarını dışarıya 
aktardıklarını ifade etti. 

97  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 645-652.
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İktidarın yanlış para politikası sonucunda Merkez Bankasının rezerv durumunun 
sıfırın altına düştüğünü söyleyen Boztepe, Mart sonu itibariyle kâğıt üzerinde rezerv 
durumunun 172 milyon dolar görünmesinin aslında akreditiflerin peşin olarak 
ödenmesi usulünden vazgeçilmiş olmasının sonucu olduğunu ve aynı tarih itibariyle 
177 milyon dolarlık ithalât için henüz ödeme yapılmadığının anlaşıldığını belirtti. 

Ortak Pazar sorununda, Türk ekonomisini Ortak Pazara tam üye olabilecek 
seviyeye getirmek amacıyla öngörülmüş bulunan hazırlık döneminin hazırlıksız 
geçmesinin en önemli nedeninin, tespit edilmesi gereken genel ekonomi politikasının 
ihmal edilmesi ve böyle bir yokluğun aradan geçen 5 yıl gibi uzun bir zamana 
rağmen bir türlü düşünülememesi olduğunu söyleyen Boztepe, bunun özellikle 
sanayi sektörü için büyük ve hayati bir önemi haiz olduğunu, Türkiye’nin ileri 
derecede sanayileşmiş ülkelerden meydana gelmiş bir topluluğa üye olabileceğini 
düşünmek ve bu suretle karşılaşacağı meseleleri teker teker ele almak ve neticeye 
göre genel bir sanayi politikası tespit edilmesinin gerekliliğine işaret etti. Türk 
sanayiinin Ortak Pazar sanayii ile eşit şartlarla rekabet imkânlarına sahip olmasının, 
ancak maliyet eşitliği halinde mümkün olacağını ve himayesiz her hangi bir sanayiin 
varlığını muhafaza ve idamesinden bahsetmenin imkânsız olduğunu söyleyen 
Boztepe, yetersiz ve yeteneksiz bir hükümetin elinde Türk ekonomisinin geleceği 
ile de mahkûm edilmekte olduğunu vurguladı ve gittikçe yoğunlaşacak sosyal ve 
ekonomik bunalımları özellikle A. P. grubunun dikkatine sunduğunu söyleyerek 
konuşmasını tamamladı.98

A.P. grubu adına söz alan Doğan Kitaplı (Samsun), Devlet istatistik Enstitüsünün 
15 Kasım 1969 tarihli ikinci tahmininde, 1969 yılında cari fiyatlarıyla millî gelirin 
129 700 000 000 liraya yükseldiğinin, kalkınma hızının ise % 7 gerçekleşerek ilk 
hedefe çok yakın olarak tahakkuk edeceğinin anlaşıldığını, millî gelir bünyesinde 
plânın öngördüğü şekilde sanayi ve diğer sektörler lehine değişiklik Bakanlığının 
edildiğini ve tarımla uğraşan nüfusun oranının % 67’ye düştüğünü belirterek 
sözlerine başladı. İhracatın geçen yıla nazaran % 8,1 nisbetinde artış, ithalâtın 
% 4,9 artış olmasının ve 1970’in ilk 3 ayında bu nisbetin daha da müsait bir 
oranda seyretmesinin ithalât açığının kapanması bakımından olumlu olduğunu 
söyleyen Kitaplı, A.P.’nin iktidara geldiği günden beri müstahsilin kooperatifler 
ve birlikler faalinde teşkilâtlandırılmaları çalışmalarının plân ve programa uygun 
şekilde geliştiğini belirtti. 1965 yılında 2834 sayılı Kanuna göre kurulmuş Tarım 
Satış Kooperatifi adedinin 220 olduğunu, bunun 1968 yılında 422’ye, Nisan 1970 
tarihi itibariyle 608 adede, birliklerin ise 1965’te 13 adedden 1969 sonunda ise 
31’e yükseldiğini söyleyen Kitaplı, bu kooperatif ve birliklere 1966 yılında açılan 
kredinin yekûnu 550 milyon lira iken, 1969 yılında kullandıkları kredinin 2 507 
000 000 lirayı bulduğunu ifade etti. 1969 yılında tütün, hububat, çeltik hariç yalnız 
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri kanalıyla yürütülen destekleme alımlarına 

98  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 652-656.
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tahsis edilen imkanın 2 054 000 000 lirayı bulduğunu söyleyen Kitaplı, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin sayısının 1988’i ve ortak adedinin 1 282 532’yi bulduğunu, Ticaret 
ve 1163 sayılı Kooperatifler kanunlarına göre kurulan kooperatiflerin adedinin 
1964’te 2953’ten 1970’te 7846’ya ulaştığını ifade etti. Ziraat Bankası kredilerinin 
tarım ve sanayi ile esnaf ve sanatkâr kredilerinin yükseldiğini, buna karşın inşaat 
ve ticari kredilerin azaldığını belirten Kitaplı, Ziraat Bankasının zirai kredilerini 
artırdığını, çiftçiye kredi yanında proje ve teknik yardımı da götüren zirai kalkınma 
tatbikatına artan bir hızla devam ettiğini, topraksız veya yeter miktarda toprağı 
olmayan  çiftçilere açılmakta olan arazi edinme kredilerinde de durumun aynı 
müspet hızla devam ettiğini beyan etti. 

Küçük çiftçi borçlarının faizsiz olarak taksitlendirilmesi için hazırlanmış olan 
kanun tasarısının Meclis’e intikal ettiğini, 1965 yılında 263 adet mevcudu bulunan 
esnaf kefalet kooperatiflerinin adedinin 1969 yılında 466’ya yükseldiğini söyleyen 
Kitaplı, hayvancılığın gelişmesi için kurulan Et ve Balık Kurumunun ihracatının  
arttığını sözlerine ekledi.99 

Güven Partisi grubu adına Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar) ikinci 
defa söz alarak Ziraat Bankasının gerek aynî yardımlarında gerekse ikrazlarında 
yüzde 100 particiliğin hâkim olduğunu, bir karış toprağı olmayan bir partiliye 6 
ton tohumluk verilmesine rağmen hane başına 50 kilo tohumluk verildiğini kesin 
olarak tespit ettiğini belirtti ve bankanın artan kredilerinin dağıtımındaki kıstasları 
ve bundan istifade eden insanları sorguladı. Hükümetin son zamanda mahsullere 5 
ilâ 7 kuruşluk bir zam yaptığını söyleyen Hamamcıoğlu, bu zammın emek, sermaye 
ve tohumu karşılamayacak bir miktar olduğunu iddia etti. 

Afyon ekiminin 5759 ve 7368 sayılı Kanun hükümlerine göre, geniş ve ağır 
müeyyidelere bağlanmış bir ürün olduğunu söyleyen Afyon Karahisar milletvekili 
Hamamcıoğlu, haşhaş üretimi ve üretim maliyeti ve haşhaş ekicilerinin uğradığı 
zararlar konularında rakamlar vererek haşhaş üreticilerinin sorunlarını dile getirdi. 
A.P.  grubu adına yeniden kürsüye gelen Doğan Kitaplı (Samsun), Hamamcıoğlu’nun 
kredilerin tamamının partili çiftçilere verdikleri iddiasına karşı, 1960 yıllında banka 
tarafından 1 729 479 çiftçiye kredi tevzi edildiğini, kredi kooperatifleri tarafından ise 
903 707 çiftçiye kredi verildiğini, 1967’de bu miktarın bankaca 1 808 498’e, kredi 
kooperatiflerince de 1 000 839’a çıktığını, kredilendirilen çiftçi adedinin toplam 3 
milyon çiftçi ailesine ulaştığını ifade etti.100 

Coşkun Karagözoğlu (İzmir), 1965 yılında 108 milyon dolar olan dış ticaret 
açığının 264 milyon doları geçtiğini, ihracatta ilk defa 1968 yılında 46 milyon 
dolar, 1969 yılında 40 milyon dolar plân ve program hedeflerinin altında kalındığını 
söyleyerek konuşmasına baladı. Paranın dış değerinin resmî kur ile serbest piyasa 

99  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 656-659.
100  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 659-662.
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değeri arasında büyük farklar meydana getirilerek düşürüldüğünü ve çeşitli kurlar 
uygulanarak bir nispî ve fiilî devalüasyon yapıldığını söyleyen Karagözoğlu, ithalâtın 
yapısının yatırım malları aleyhine değiştirildiğini, dövizle ödenecek dış borcun 
çok arttığını, Türk ekonomisinde plânda öngörülen istikrardan eser kalmadığını ve 
bu durumdan milyonların zararına sadece birkaç kişinin yararlandığını ifade etti. 
Nüfusun yüzde 70’ini çalıştıran tarım sektöründe tüm kredilerin yüzde 26’sının 
verildiğini, bütün kredilerin yüzde 60 civarındaki kısmını alan bir mutlu azınlığın bu 
adaletsiz paydan aldıkları kredileri çok defa ödemediğini ve bankaların iflâs ettiğini 
söyleyen Karagözoğlu, 1960’tan beri 7 bankanın tasfiye edildiğini ve Merkez 
Bankası fonundan bu tasfiyeler için 306 milyon TL ödendiğini, tarım sektöründe 
plânda öngörülen % 4,1 artış hızının gerçekleşemediğini, bu hızın 1967’ de % 0,9; 
1968’de % 1,9, 1969’da ,% 0,8 nisbetlerinde çok az gelişerek % 3 nisbetindeki nüfus 
artışının bile altında kalındığını, bunun da maliyet ve hayat pahalılığının yükselmesi 
yüzünden milyonlarca çiftçiyi perişan duruma düşürdüğünü sözlerine ekledi. 

Ticaret Bakanı Gürkan Titrek (Cumhuriyet Senatosu Çankırı üyesi), gayrisâfi 
millî hâsılanın % 7 nisbetinde gelişme kaydettiğini, bu oranın plânlı devreye girilen 
1963 yılından itibaren son 7 yıllık gayrisâfi millî hâsıla artış oranı olan % 6,7’nin 
üstünde olduğunu, 1969 yılında tarım sektöründe % 0,8, sanayi sektöründe % 12, 
ulaştırma sektöründe % 8,8, inşaat sektöründe % 9, ticaret sektöründe % 8 oranında 
artışlar kaydedildiğini belirterek konuşmasına başladı. Türkiye ekonomisinde ağırlık 
payı büyük olan tarım sektöründe iklim şartlarının tesiri ile buğday rekoltesindeki 
noksanlık yüzünden genel üretim artış oranının düşük seviyede kaldığını, bununla 
beraber, ulaştırma, inşaat sanayii ticaret ve özellikle sanayi ve madencilik kollarında 
elde edilen olumlu sonuçların gayrisâfi millî hâsılanın kalkınma plânı ile öngörülen 
seviyede gerçekleşmesine büyük ölçüde yardımcı olduğunu söyleyen Bakan 
Titrek, ekonominin daha süratli gelişmesini sağlamak ve çeşitli tarım ürünlerinin 
istihsalden iç ve dış pazara kadar olumlu şekilde ulaştırılması ve üretici emeğinin 
değerlendirilmesi amacıyla 1969 yılında müstahsilin kooperatif ve birlikler halinde 
teşkilâtlanması ve tesis ve kredilerle teçhiz edilmesi yolunda kesif çalışmalar 
yapıldığını söyledi. 

Fiyatların iç piyasada arz ve talebe göre serbestçe teşekkülü prensibinin kalkınma 
plânında ve hükümet programında yer aldığını söyleyen Bakan, fiyat hareketlerini 
yakından takip ettiklerini, gerekli hallerde Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık 
Kurumu, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri eliyle piyasada düzenleyici tedbirler 
uyguladıklarını ve Ankara, Zonguldak ve İstanbul şehirlerinde Gima ve Migros 
şirketlerinin tanzimci olarak çalıştığını, Ankara’da kurulan TARKO’nun da buna 
ilâve edilebileceğini söyledi. İhracat politikalarının genellikle serbesti esasına, ithalât 
politikalarının ise liberasyon ve kota sistemine dayandığını beyan eden Titrek, 1969 
yılında ihracatın 536 834 000 dolar olduğunu, ihracatın dağılışının OECD ülkeleri % 
70, kliring anlaşmalı memleketler % 22 ve diğer ülkeler de % 8 civarında olduğunu, 
kliringli memleketlere ihracatın kalkınma plânı yıllık programlara uygun seviyede 
gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. İthalâtın 801 227 000 dolar gerçekleştiğini 
belirten Titrek, yatırım mallarında % 43,8 oranında 351 milyon hammaddeler % 49,4 
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oranında 395 milyon dolar, tüketim malları da % 6,8 oranında 55 milyon dolar olarak 
gerçekleştiğini, tüketim malları içerisinde % 5 olarak tahmin edilen rakamın % 6,8 
e çıkmasının nedeninin son olarak ithal edilen buğday olduğunu ifade etti. Ticaret 
açığının 1969’da 285 milyon dolar öngörüldüğünü, gerçekleşmenin 264 milyon 
dolar olduğunu, bunun içerisinden 54 milyon doları bedelsiz ithalâtın teşkil ettiğini, 
dolayısıyla gerçek açığın 210 milyon dolar olduğunu ifade eden Bakan, bu açığı 
gizlemediklerini, ancak bunun geçmiş yıllarla karşılaştırılması gerektiğini ifade etti. 

Ortak Pazar’la görüşmelerin halen devam ettiğini ve bu dönemde Türkiye’nin 
topluluğa karşı vecibeler yüklenmesi gerektiğini söyleyen Titrek, Toplulukla Türkiye 
arasında karşılıklı tâvizler arasında aritmetik bir denge değil, tarafların ekonomik 
durumları ile mütenasip özel bir denge tesis edilmesinin söz konusu olduğunu 
belirtti. 1951 yılından 1969 yılına kadar Türkiye’ye gelmiş olan yabancı sermaye 
miktarının 108 025 557 dolar olduğunu, bu ana sermayeye karşılık 1969 yılında 
yapılan kâr transferinin % 6,4 oranında 6 965 811 dolar olduğunu belirten Bakan, kişi 
başına düşen milli gelirin de karamsar bir görüşle ifade edilen 200 doların üzerinde 
olduğunu vurguladı. Devalüasyon konusunun piyasada aksi tesir yarattığını, bu 
gazetelerde yazıldığında halkın bankalara hücum ettiğini ve parayı kârlı taraflara 
yatırmaya kalktığını söyleyen Bakan, basın ve muhalefet partilerinin konuşurlarken, 
ileri sürdükleri iddialarda çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı ve kendisine 
yöneltilen soruları yanıtladı.101

Bakandan sonra son sözü alan C.H.P. grubu adına Nadir Yavuzkan (Burdur), 
ülkede ticari hayatın istikrar içinde geliştiğini söylemenin mümkün olmadığını, halen 
piyasada durgunluğun geniş ölçüde arttığını ve iflâsların, protestoların çoğaldığını, 
fiyatların  yükseldiğini, hayat pahalılığının yaşantıyı güçleştirdiğini, halkın büyük 
çoğunluğunun kazançlarıyla zaruri ihtiyaç maddelerini dahi karşılıyamaz duruma 
düştüğünü, gıda maddelerinin çok pahalılığı yanında bilhassa hayvansal gıda 
maddelerinin fakir halkın evine girmediğini, üretimin ihtiyaç ölçüsünde artmadığını 
ve arz-talep dengesinin süratle bozulmasına sebep olan büyük bir nüfus artışı 
olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Türkiye’de kredi düzeninin bozuk 
olduğunu söyleyen Yavuzkan, 1969 yılında banknot Miktarının, konsolide mevduatın, 
banka kredilerinin, toptan eşya fiyatlarının artmasına karşın, 1968 yılında reel millî 
gelir artışı % 6,7 iken, 1969 da 6,4 gerçekleşerek düştüğünü, bu göstergelerin 1969 
yılında ve 1970 başlarında ekonominin enflâsyonist bir karakter içerisinde olduğunu 
gösterdiğini belirtti. 

1969 yılında yatırım maddeleri ithalâtının, 1968 yılına nazaran % 4 oranında, 
16 milyon dolar azaldığını, makina ve teçhizat ithalâtının % 8 oranında 26 milyon 
dolar eksildiğini ve inşaat malzemeleri ithalâtının ise % 40 oranında 11 milyon dolar 
arttığını söyleyen Yavuzkan, millî gelirdeki % 6,7 lik artıştan tarım sektörünün ancak 
% 0,8 oranında yararlandığını, nüfus artışı nisbeti de düşünülerek, bunun tarımla 
uğraşanların daha fakirleştiğini gösterdiğini ve Türkiye’de Türk halkının sosyal 

101  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 662-671.
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adalet kavramı içerisinde gelir artışından istifade etmediği gerçeğini gösterdiğini 
belirtti. Ülkede bir aracı tüccar bulunduğunu, karaborsa denilen anormal, haksız 
kazanç piyasasının bu aracı, tufeyli zümrenin elinde  geliştiğini söyleyen C.H.P. 
sözcüsü, bu zümrenin son fiyat zamları ile beraber 180 milyon liraya kadar haksız 
kazanç sağladığının söylendiğini ifade etti. Yavuzkan, Türkiye’de üretici ile 
tüketici arasındaki bu dengenin kurulamadığı müddetçe bu sıkıntıların önlenmesine 
imkân ve ihtimal olmadığını, hayat pahalılığının önlenemeyeceğini, sıkıntıların  
giderilemeyeceğini, Ticaret Bakanlığının bu konuda tüketici ve üretici gruplarını 
örgütlendirmede, kooperatifleştirmede görevli olduğu düşüncesini belirterek 
sözlerine son verdi.102 

Baha Müderrisoğlu (Konya) ve Yavuz Acar (Amasya) tarafından verilen yeterlik 
önergelerinin Kabul edilmesi üzerine Ticaret Bakanlığı bütçesinin maddeleri 
oylanarak kabul edildi:

TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm   Lira
11.000  Ödenekler         12 000
12.000  Personel giderleri  29 383 969
13.000  Yönetim giderleri    2 135 680
14.000  Hizmet giderleri         89 540
15.000  Kurum giderleri    1 718 100
16.000  Çeşitli giderler      7 695 520

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000  Malî transferler       997 947
35.000  Sosyal transferler         75 000
36.000  Borç ödemeleri       100 000

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ
1970 yılı bütçe müzakereleri, 26 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 89 ncu birleşimde 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin görüşmeleriyle devam etti. Bütçe 
üzerinde G.P. grubu adına söz alan Vefa Tanır (Konya), Sağlık Bakanlığına yöneltilen 
eleştirilerin başlıca vazifesi olan koruyucu hekimlik üzerine değil, tedavi hekimliği 
üzerine olduğunu, sağlık politikasının aksaklıklarının, eksiklikler ve olanlardan 
istifade edilememesinden gelen aksaklıklar olduğunu belirterek sözlerine başladı. 
Eksikliklerin başında hekim sayısının geldiğini söyleyen Tanır, Türkiye’de 12 bin 

102  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 671-675.
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küsur hekim bulunduğunu, Batı standartlarına göre 33 milyon nüfusun hizmetine 
gereken hekim sayısının 28 bin olduğunu belirtti. Türkiye’de tedavi kurumlarında 
85 bine yakın yatak olduğunu ve 430 - 435 kişiye bir yatak düştüğünü söyleyen 
Tanır, İsveç’te 70 kişiye bir yatak düştüğünü,  Güney Doğuda, Orta Anadolu’da bu 
eksik yatağın daha adaletsiz dağıldığını, İstanbul’da 517 kişiye bir hekim düşerken 
Gümüşhane’de 30 124 kişiye bir hekim, Adıyaman’da 27 bin kişiye bir hekim 
düştüğünü, Sağlık Bakanlığından bu adaletsizliğin giderilmesini beklediklerini ifade 
etti.103 

C.H.P. grubu adına söz alan Salih Zeki Altunbaş (Balıkesir), Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bütçesi ve sağlık politikası incelenirken göze batan görüntünün 
genellikle hekim, hasta ve hastaneler olduğunu, gerçekte ise bu görüntünün altında 
milletin sosyoekonomik ve kültürel durumunun bulunduğunu ifade etti. Bakanlık 
bütçesinin umumi bütçedeki oranının yıllardan beri yüzde 4-7 arasında değiştiğini, 
1970 bütçesinde de yüzde 3,8 olduğunu, bu bütçe ile hizmetlerin plân hedeflerinde 
öngörülen uygulamasını beklemenin bir hayal olduğunu söyleyen Altunbaş, İkinci 
Beş Yıllık Plânın üçüncü uygulama yılında, sağlık hizmetlerinin plân hedefinden çok 
gerilerde bulunduğunu belirtti. Koruyucu hekimlik, sosyalizasyon programı, tam gün 
çalışma, hasta yatağı sayısı konularında bilgiler sunan C.H.P. sözcüsü, yetersiz yatak 
sayısı, dengesiz yatak dağılımı, yetersiz doktor, ebe, hemşire ve yardımcı sağlık 
personeli ve bunların dengesiz dağılımıyla, tedavi edici hizmetlerin ne derecede 
ihtiyacı karşıladığının anlaşıldığını ifade etti. Sağlık eğitiminin yaygın hale gelmesi 
ve basın, radyo ve televizyonda herkesin anlayacağı bir dille yayınlar yapılması, 
gerektiğini söyleyen Altunbaş, bulaşıcı hastalıklarla mücadelede, sıtma, verem, 
frengi, trahom mücadelelerinde yapılan başarılı çalışmalardan iftihar duyduklarını, 
bulaşıcı hastalıklarla mücadele alanında hizmetleri takdirle karşıladıklarını ifade 
etti. Millî geliri az, bu gelirin dağılımı çok dengesiz olan Türkiye‘de büyük halk 
çoğunluğunun yeterli bir beslenme imkânına sahip olmadığını söyleyen Altunbaş, 
Bakanlık bütçesinde sosyal hizmetlere ayrılan payın, sosyal devlet anlayışıyla 
bağdaşamayacak derecede az olduğunu, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, 
sakatlar, kimsesizlerin kendi kaderlerine terk edilmiş bir halde bulunduklarını ifade 
etti. On beş-yirmi seneden beri yapılacağından bahsedilen Genel Sağlık Sigortası 
kanun tasarısının iki aydan beri Meclis’te olduğunu ve bütün vatandaşların hastalık 
hallerinde bir sigorta altına alınmasını öngören bu tasarının sos yal güvenlik anlamını 
taşıdığını söyleyen Altunbaş, Bakanın 1968 bütçe konuşmasında, ilaç fiyatlarının 
azalacağını söylemesine rağmen şikâyetlerin artarak devam ettiğini belirtti.104 

A.P. grubu adına söz alan Yakup Çağlayan (Çorum), Türkiye’de 12 166 
hekim bulunduğunu, mevcudun tamamının 15 045 olduğunu, bir kısmının dış 
ülkelerde bulunduğunu belirtti ve bu hekim kadrosu ile, 35 milyon insanın sağlık 
hizmetlerinden eşit derecede faydalanması için büyük güce ihtiyaç olduğunu söyledi. 
Ankara, İstanbul, Cerrahpaşa, An kara Hacettepe, Atatürk, Diyarbakır, Kayseri tıp 

103  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 702.
104  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 702-705.
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fakültelerinin var olduğunu, 1972 yılında da Trabzon’da ve plana göre üç tıp fakültesi 
daha ilâvesi ile tıp fakülteleri sayısının 12’ye yükseleceğini söyleyen Çağlayan, tıp 
fakültelerindeki talebe sayısının 6 820, 1969 devresi sonunda mezun olanların 918 
hekim olduğunu ifade etti. Kişi başına düşen hekim sayısındaki dengesizliğin doğru 
olduğunu beyan eden Çağlayan, full time, sosyalizasyon ve diğer bütün çabaların 
hepsinin sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yöneltildiğini belirtti. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca yataklı tedavi  kurumlarında, yatak başına düşen cari 
harcamaların çok  az oluşu yüzünden, büyük sıkıntıların çekildiğini bildiklerini, 
bu cari harcamaların, günün şartlarına göre yeniden ayarlanıp Devlet Plânlama 
Teşkilâtına    gönderilerek, huzursuzluk ve büyük bir sıkıntı konusu olan bu meselenin 
1970 bütçesinde yeterli ödeneğin konularak çözüm yolunun bulunması zorunluluğu 
olduğunu belirten Çağlayan, Genel Sağlık Sigortası Kanununun Komisyonunun 
altı defa toplanamamasıyla Meclise sevk imkânı bulunmadığını ve bu ihmalin 
kaldırılması gerektiğini ifade etti.105 

Güven Partisi grubu adına ikinci defa konuşmak isteyen Vefa Tanır (Konya), 
sağlıkta sosyalizasyonun başarılı olamamasının nedenlerinin, sosyalizasyonun Türk 
yapısına uymamasından mı, yoksa artan fiyatlardan mı veya Doğu Anadolu’da hekim 
sayısının yetersizliğinden mi kaynaklandığının sorgulanması gerektiğini, karma 
ekonomiyi esas alan bir memlekette sosyalizasyonun tam olarak işlemeyebileceğini, 
aksaklıkların ortadan giderilmesiyle Türk köylüsünün ebe ile sağlık memuru 
ile ve doktoruyla bir eğitim ve görgü müessesine sağlık hizmetlerinin yanında 
kavuşabileceğini belirtti. Tam zamanlı hekimliğin başarılı ve başarısız olduğu 
yerlerin bulunduğunu, trahom, sıtma, verem gibi hastalıklara karşı mücadelenin 
başarılı olduğunu, Türk hekimlerinin kalp, akciğer, böbrek nakilleri gibi işleri 
yapabildiklerini, bu güçlü elemanların bu dâvayı 3.8 bütçe ile başardıklarına göre bu 
başarıyı devam ettirebilmek için Parlâmentonun Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde 
miktar olarak hassasiyetle durmasını temenni etti.106 

A.P grubu adına ikinci kez söz isteyen Baha Müderrisoğlu (Konya), halk sağlığının 
koruyucu hekimlik ve tedavi edici hekimlik olarak iki bölümde incelenmesinin 
gerektiğini belirttikten sonra koruyucu tababetin en önemli yerinin ana-çocuk 
sağlığı olduğunu, bunun yaygınlaşmasının zorunlu olduğunu söyledi. Merkez Sağlık 
Teşkilâtının takviyesinin ve sosyalizasyonun tatbik edilmesinin lüzumuna işaret 
eden Müderrisoğlu, sosyalizasyonun ülkenin sosyal tarihinde en büyük adımlardan 
olduğunu, şimdiye kadar hiçbir plânın başaramadığı bir yolla mo dern tıbbın köye 
götürülmesini sağladığını, biran evvel Sağlık Sigortası Kanunun çıkarılmasının 
zorunlu olduğunu, full-time sisteminin iyi bir sistem olduğunu, tam zamanlılığın 
halk hizmetini sağladığı gibi şikâyetlere konu teşkil eden muayenehanedeki para 
meselesini hallettiğini ifade etti.107 

105  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 705-708.
106  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 708-711.
107  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 711-714.
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Ali Özkan (Kayseri) kürsüye geldi ve 
Bakanlığının 50 yıl önce kurulduğu günden beri başarılı çalışmalar yaptığını, ancak 
Batı ile mukayese edildiğinde büyük boşlukların ve büyük mesafelerin bulunduğunu 
söyleyerek başladığı konuşmasında, korkunç tahribatlar yapan tifüs, çiçek, kolera, 
veba gibi hastalıkların tamamen yok edildiğini, tüberkülozun kontrol altına alındığını, 
trahomun büyük kütleleri tehdit edici durumunun bertaraf edildiğini ve yeni bir 
aşama olarak çevre sağlığı, gıda temini, sağlık hizmetlerinin köylük bölgelere ka dar 
götürülebilmesi ve tedavi hizmetlerinin daha mükemmel temini olarak başladığını 
bildirdi. Koruyucu sağlık hizmeti, çevre sağlığı hizmeti, sosyalize sağlık hizmetleri 
hakkında konuşan Bakan, sağlık ocaklarının ve sağlık evlerinin yüz de 80’inin 
ebe, hemşire, sekreter, sağlık memuru ile teçhiz edildiğini, yüzde 40’ının hekimle 
vazifeye devam ettiğini belirtti. Hekim sıkıntısının devam ettiğini söyleyen Bakan, 
yeni açılmış olan fakültelerden me zun olacaklarla bu miktarın 1500 -2000 hattâ 2 
500 rakamına ulaşacağını ifade etti. 

Veremle mücadele, sıtma, çocuk felci, kızamık, tifo, trahom, frengi, lepra 
gibi hastalıklarla mücadele konusunda rakamsal bilgiler sağlayan Bakan, çevre 
sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinde başlıca unsurun personel olduğunu, 
sağlık mühendisleri, yüksek çevre sağlığı teknisyenleri, çevre sağlığı teknisyenleri, 
kimyagerler, bakteriyologlar, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, sağlık 
zabıtalarının eşgüdümlü bir çalışmaya girmesi için hazırlıklar yaptıklarını ifade etti. 

Memba suları üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Özkan, bunun yüzde 90 
ölçüde başarıldığını, 20 kadar memba suyunun Ankara, İstanbul, İzmir, İzmit, 
Eskişehir, Adana gibi illerde el değmeden şişelendiğini belirtti. Ancak ülkede bir 
mama problemi olduğunu ifade eden Bakan, çocukların iki sene evveline kadar yalnız 
nişasta ile beslendiğini, bun dan sağlık bakımından büyük zararlar görüldüğünü, 
iki yıldan beri yapılan çalışmalarla mamaların mineral, vitamin, protein açısından 
zenginleştirildiğini, 1968 den beri, halk sağlığı lâboratuvarları adı altında, bütün 
vilâyetlerde bir müessese kurmanın çalışmasına girdiklerini, 1969 yılında 18 ilde 
18 lâboratuvarın faaliyete geçirildiğini, 1970 yılında da 16 ilde 16 lâboratuvarın 
buna ilâve edileceğini açıkladı. Ana-çocuk sağlığı ile ilgili olarak bunların bütün 
yurt sathında çalışması için bir hazırlığın içinde olduklarını, akıl ve ruh sağlığı ile 
ilgili olarak Bakırköy, Manisa ve Elâzığ olmak üzere üç hastanenin bulunduğunu 
söyleyen Bakan, kanser üzerinde çalışmaların bir hayli hızlandığını, iki sene 
evvel Etimesgut bölgesinde açılan ve 190 yatakla çalışan kanser hastanesinin ilâç, 
cerrahi ve röntgen gibi üçlü bir tedaviyi başarıyla yaptığını ifade etti. Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Enstitüsünde kontrol şubesinin tam kapasiteyle çalıştığını, ancak yeterli 
olmadığından bağımsız bir ilaç kontrol enstitüsünün 1970 programına alındığını 
ve bütçede ödenek ayrıldığını söyleyen Bakan Özkan, sosyal hizmetler konusunda  
Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kurumlar 
tarafından sağlanan hizmetlerin tek elde birleşmesini sağlayacak Sosyal Hizmetler 
Kurumu kanun tasarısının Meclislere sevk edildiğini, bunun bağımsız bir tesis 
olacağını ve Başbakanlığa bağlı bir müessese halinde hizmet vereceğini açıkladı. 
Bakan Özkan kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.108 

108  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 714-728.
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Bakandan sonra son sözü alan Yusuf Ziya Yılmaz (Adıyaman), Bakanlığın çeşitli 
şekillerde bu hizmetleri kendi hatası sebebiyle geri bıraktığını, dört bin civarında 
Türk doktorunun dış ülkelerde çalıştığını, bu doktorların Türkiye’deki idari 
baskıdan, dama taşı gibi oradan oraya yer değiştirildiğinden, ihtisas imkânlarının 
çok zor şartlar altında yürütüldüğünden dışarıya gittiklerini, belki bunda bir nebze 
Türk doktoruna reva görülen ücretin de bir etkisi olabileceğini ifade etti. Sağlık 
ocağını yapmakla, ebe, sağlık memuru koymakla hizmetlerin tamamlanmayacağını, 
doktor ihtiyacının olduğunu söyleyen Yılmaz, sosyalizasyon kanununun bütün araç, 
gereç ve personel kadroları yeterli hale getirildikten sonra ilân edilmesi gerektiğini, 
ancak doktor yokluğundan bunun başarılamadığını, Bakanlığın başarılı olabilmesi 
için tedavi edici hekimlikle koruyucu hekimliğin ayrılması, çalışan  mütehassıs 
hekimlere serbest çalışma imkânı sağlanması ve devlet personeli olarak bürolarda 
çalışan diğer personel gibi, onlara da tazminat ödenmesi gerektiğini belirtti.109

Verilen kifayet aleyhinde Süleyman Mutlu (Afyon Karahisar) söz aldı. Yeterlik 
önergesinin kabul edilmesinden sonra Sağlık Bakanlığı bütçesinin bölümlerine 
geçildi:

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/l) Cari harcamaları
Bölüm  Lira
11.000 Ödenekler           12 000
12.000    Personel giderleri   566 628 822
13.000 Yönetim giderleri                    6 165 948
14.000    Hizmet giderleri                        53 146 052
15.000    Kurum giderleri                213 404 835
16.000    Çeşitli giderler             11 530 765

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000    Makina, Teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları               8 581 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satın almalar      3 150 000
34.000 Mali transferler                5 186 700
35.000 Sosyal transferler          19 110 204
36.000    Borç ödemeleri                1 164 275

109  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 728-731.
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi üzerinde ilk sözü alan C.H.P. grubu 

sözcüsü Mustafa Ok (Manisa), Gümrük Teşkilâtının bir yandan devlet gelirlerinin 
büyük bir kısmını,  ortalama olarak yüzde 31’ini temin ettiğini, öte yandan milli 
ekonominin ve sanayiinin koruyucusu olduğunu belirterek Ortak Pazarla ilişkilerin 
gittikçe yoğunlaştığı bir devrede bu zorunluluğun daha da arttığını söyledi. Ortak 
pazar ülkelerinden ithal edilecek malların üç grup halinde toplandığını ve bu grup 
malların 8, 12, 22 yıllık bir program dâhilinde gümrük indirimine tabi tutulduğunu 
söyleyen Ok, Ortak Pazar ülkelerinin Türkiye’den ithal edecekleri tarım ürünleri 
için aynı biçimde bir program saptanmasından ve uygulanmasından kaçınıldığını, 
hattâ, bir kısım tarım ürünlerinin Ortak Pazar ülkelerine ihracında, Ortak Pazara 
dâhil olmiyan İspanya’ya, İsrail’e, Cezayir ve Tunus’a sağlanan gümrük kolaylıkları 
dahi Türkiye’ye tanınmadığını ifade etti. Yunanistan‘ın Ortak Pazar ülkelerine 
gümrüksüz tütün ihracında bir tahdide ta bi tutulmadığını söyleyen Ok,  Türkiye’nin 
ihraç ürünlerine karşı kapılarını sadece bir miktar aralamaları ve Türkiye ile diğer 
ülkeler arasında Türkiye’nin aleyhine olarak farklı muamele yapmalarının güven 
duygusunu zedelediğini ifade etti. 

Tütün konusunda 1967 resmî rakamlarını veren Ok, 427 798 ailenin tütün 
diktiğini, aynı yıl takriben 160 000 ailenin tütününü ihracatçıya, 260 000 ailenin de 
Tekele satmış bulunduğunu, ihraç tütünden 1967 yılında 822 milyon TL kazanıldığını, 
bunun 490 milyon lirasının, 1 milyona varan tütün ekicisi arasında bölüşülürken, 
kalan 332 milyonu da 82 ihracatçı arasında dağıldığını ifade etti. Sonuç olarak, bir 
ekici ailenin emeği, toprak rantı, hepsi dâhil olmak üzere yılda 3 062 lira kazanırken 
bir ihracatçının 4 048 780 lira kazandığını ifade eden Ok, tütün ekicisinin ihracatçının 
bir yıllık kazancını kazanabilmesi için 1322 yıl çalışmak zorunda kalacağını 
belirtti. Bunun sosyal adalete, sosyal devlet anlayışına uygun olmadığını söyleyen 
C.H.P. sözcüsü, 3 milyon tütün ekicisi ile 82 ihracatçının Anayasanın dibacesinde 
belirtildiği üzere kaderde, kıvançta, tasada ortak olmasının mümkün olamayacağını 
ifade etti. Ekicilere yüzde 7, yüzde 9 hattâ yüzde 10,5 üzerinden kerdiler verilirken 
ihracatçılara yüzde 6 üzerinden verildiğini, yüzde 10 vergi iadesi uygulamasının 
ise  krediyi tüccara bedava getirdiğini ifade eden Ok, nüfuzunu kötüye kullanarak 
kardeşlerine 19 milyon lira kredi temin ettiği için Başbakan Demirel’in Yüce Divana 
sevk edilmesinin söz konusu olduğu  günlerde Birincioğlu’nun tütün ihracatçılarının 
kredileri ile uğraşmasının oldukça güçleştiğini, halkı ve devleti sömüren tütün 
ihracatçılarının ödedikleri verginin son derece düşük olduğunu, bir milyon 363 bin 
lira net kâr sağlayan bir tütün ihracatçısının ödediği yıllık verginin sadece 27 lira 
olduğunu vurguladı. 

1196 sayılı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile ilgili 
henüz her hangi bir uygulamaya geçilmediğini, tütün ekicilerini örgütlendirecek 
ve pazarlamada kuvvetlendirecek olan bu ka nunu uygulama şerefinin Ahmet 
ihsan Birincioğlu‘na ait olmasını istediklerini belirten Ok,  1196 sayılı kanunun 
uygulamasına kadar, bir boşluğu doldurmak üzere Bakandan, tütünlerin randıman ve 
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Tekelin o tütüne vereceği fiyatı bir mektupla piyasa açılmadan önce tütün ekicilere 
bildirilmesi olduğunu, tütün ekicilerinin ancak bu sayede tüccarın karşısında bir 
pazarlık gücüne kavuşabileceğini belirterek konuşmasını tamamladı.110 

Güven Partisi grubu adına Reşit Önder (Tokat) söz aldı ve Meclis’te  bulunan ve 
yıllardan beri sürüncemede kalmış  olan Teşkilât Kanununun çıkarılmayışı, personel 
yetersizlikleri ve 400 lira maaş alan personelin maddi sıkıntılar içinde olması 
nedeniyle Bakanlığın işlevlerini tam yerine getiremediğini belirtti. Gümrükleride 
müsadere edilen emtianın memleketin millî varlığı olduğunu söyleyen Önder, 
bunların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin son yıllarda 
ortalama tütün üretiminin 150 milyon kilo olduğunu, bunun  4-45 milyon kilosunun 
dâhilî istihlâki karşıladığını, geri kalanın dış pazarlara verildiğini belirten Önder, 
1964 yılında 170 milyon kilo gibi bir rekoltenin memleketin ve devletin başına yük 
olduğunu, dolayısıyla coğrafya, iklim şartları gibi durumların göz önüne alınmasıyla 
tütün üretiminde bir tahdide gidilmesi gerektiğini ifade etti.111

A.P. Grubu adına Süleyman Çağlar, Tekel Genel Müdürlüğünün, 1969 yılında 
7 milyar 168 milyon lira civarında olmak üzere, bütçeye % 31,76 nisbetinde gelir 
sağladığını, 1970 malî yılında bakanlıkça teklif olunan yatırım miktarının ise 7 milyon 
840 bin lira olduğunu ve bunun ancak 1 mil yon 750 bin lirasının verildiğini söyleyen 
Çağlar, Genel Müdürlüğün bu bütçeyle hizmetlerini yürütmekte sıkıntı çektiğini 
ifade etti. Çağlar, Meclis’e sevk edilen yeni Gümrük Kanunu Tasarısı ithal eşyaların 
gümrük vergileri, tahakkuk işlemlerinin mükelleflerce yapılabilmesi, gerektiği 
takdirde eşyanın muayenesiz dahi verilebilmesi, eskiden üç yıl olan noksan vergi 
takip müddetinin bir yıla, para cezalarının on kattan üç kata indirilmesi, gümrük 
vergilerinin vâdeli senetlerle de tahsil edilebilmesi, posta yolu ile gönderilen veya 
yolcu beraberinde getirilen hediyelik eşyaların ferahlatıcı, kolaylaştırıcı bir usul 
ile halledilmesi ve ithalât, ihracat, transit gümrük işleri ile turistlere uygulanacak 
muamelelerde esnek usuller gibi konuları kapsadığını belirtti. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1969 da 4,5 milyar liralık iş hareketine mukabil, 
1970 yılında 5,5 milyarlık bir iş hareketine ulaşılacağının tahmin edildiğini, Hazineye 
1969 Mart ayı itibariyle 1 837 596 000 liralık gelir sağlandığını belirten Çağlar, bu 
iş hacmine karşılık Teşkilât Kanununun ve kadro kanunlarının yetersizliği nedeniyle 
Ge nel Müdürlüğün sıkıntı çekmekte bulunduğunu belirtti. Çay tarımının son yıllarda 
çok genişlemiş, yaş yaprak miktarının artmış, 1969 yılında satın alınan yaş yaprağın 
160 bin tonu bulduğunu belirten sözcü, iyi çay elde etmek için alınması gereken 
tedbirlerden söz etti. 

Yaprak tütün üretimi ile 8 bine yakın köy ve 465 bin ekici ailesi ile sigara 
imalâtında çalışan geniş işçi kütlelerinin ilgilendiğini, buna karşın 1177 sayılı Tütün 
ve Tütün Tekel Kanunu ile üretim alanlarının tahdidi cihedine gidileceğini söyleyen 

110  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 731-740.
111  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 741-744.
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Çağlayan, iktisadi ve sosyal cephesi ile geniş halk kütlelerinin maişet kaynağı olan 
yaprak tütün üretimi artmakla birlikte kalitenin düşmesinin hükümetleri zaman 
zaman maddî sıkıntıya soktuğunun da bir gerçek olduğunu sözlerine ekledi.112

G.P. grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya), Tekel Müdürlüğü bütçesinin, 
direkt olarak Hazine gelirinin 1/2 sini, vasıtalı olarak da 1/3 ünü sağlayan en ciddî 
ve gelir kaynağı olan değerli bir kurum olduğunu, ancak teşkilât kanununun 40 
sene evvel Türkiye nüfusunun 15 milyon olduğu ölçülerine göre hazırlandığını, 
günün ihtiyaçlarına cevap vermekten, hizmetleri gereği gibi yapmaktan yoksun 
olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Tekel “Bakanlığı” kadrosunun % 17 
noksanı ile çalışıyor olması, 1 500 kilometre kara hududu, 2 500 kilometre deniz 
hududu olan Türkiye’de gümrük kontrolünü yapacak olan vasıtaların kifayetsizliği, 
gümrük kapılarının az oluşundan söz eden Kabadayı, bu yüzden Türkiye‘nin en çok 
kaçakçılığın yapılageldiği bir memleket haline geldiğini söyledi. 

Hazine ve millî gelir için en büyük felâketin, Güney Doğu’da ve Doğu’da yapılan 
hayvan kaçakçılığı olduğunu söyleyen Kabadayı, bir milyon hayvanın Suriye’ye, 
İran’a kaçırıldığını, 500 milyon dövizin göz göre göre dışarı gittiğini, karşılığında 
para yerine boncuk, Çin işi, kalem, porselen tabak, suni kumaşın girdiğini, 1969‘da 
yakalanan kaçak malların değerinin 26 milyon lira olduğunu ve bunun önlemlerinin 
alınması gerektiğini belirtti. 

Türk tütününde taviz verildiğini, ihmaller gösterildiğini belirten G.P. sözcüsü, 
ana ihraç metaı olan tütünün kalitesi, randımanı Şark tütünü olarak değerinin 
düştüğünü, rekolte  artmakla birlikte randıman ve kalitenin bozulduğunu belirtti. 
Türkiye’de var olan 147 milyon kilo işlenmiş tütünün Tekel’in elinde, 60 milyon 
kilo tütünün de özel şahısların elinde olduğunu söyleyen Kabadayı, bunların bir an 
önce eritilmemesi durumunda tüccarın iflâs etme haline geleceğini, tütün ihracından 
vazgeçilmesi ve tütün yerine iyi ambalâjlı sigara ihracı yoluna gidilmesi gerektiğini 
vurguladı. 

Türkiye‘nin tuz bakımından zengin imkânlara sahip olduğunu, büyük dövizler 
de sağlayabileceğini, ancak bunun yeterince değerlendirilemediğini söyleyen 
Kabadayı, 1962-1963 döneminde Yavşan’da bir tuz fabrikasının kurulmasının 
plânlamaya girdiği halde bir iktidar değişikliği ile bu fabrikanın gerçekleşmediğini 
sözlerine ekledi.113 

Muammer Ertem (Manisa),  tütün ve tütün işçilerinin durumunu anlattıktan 
sonra C.H.P. koalisyon hükümetlerinin 1964’te Meclis‘e, bu sistemi düzeltmek 
için başta Kooperatifler Kanunu olmak üzere bir çok kanunu sevk ettiğini, ancak 
A.P, iktidarının bu on maddelik kanunu 1964 Şubatından 1969 yılı sonuna kadar 
Meclislerden geçirmediğini, şimdi Meclisten geçip yürürlüğe konmuş olmasına 
rağmen gereği gibi uygulanması için bir gayret gösterilmediğini ifade etti. İlyas Kılıç 

112  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 744-747.
113  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 747-750.



123

(Samsun), Tekel Genel Müdürlüğünün ve Bakanlık Teşkilât Kanunu ile gümrüğe 
ait kanunların çıkarılmamış olmasının üzücü olduğunu, tütün piyasasında Karadeniz 
üreticisinin 1970’te büyük müşkülât çekmediğini, çay politikasının çay maliyetinin 
yüksek olması, kalitesinin de düşük olacağı istikamette seyrettiğini, C.H.P.‘nin 
1961-1964 dönemi arasındaki tütün piyasasında, ağlayan bir tek tütün ekicisinin 
olmadığını, Adalet Partisinin 5 yıllık devrinde, 1970 piyasası hariç olmak üzere, 
tütün ekicisinin % 50’sinin memnun olmadığını ve borçlu bulunduğunu ifade etti.114 

Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu (Trabzon) söz aldı ve 
ekonomiye en büyük katkıda bulunan tütün mahsulünün 1940-1949 döneminde 75 
milyon kilo, 1950-1959 yıllarında 100 milyon kg ve 1960-1969 döneminde 145 
milyon kilo civarında üretildiğini, hükümetinin tütün alımlarına devam edeceğini, 
ancak tütüne verilen emeğin karşılığının hiç bir hükümet zamanında verilemediğini 
söyledi. Tütün desteğinin siyasi olduğunu, 1962’de seçimlerin yaklaşması nedeniyle 
tütüne çok fazla fiyat verildiğini ve o yıldan itibaren ekim sahalarının çoğaldığını 
belirten Bakan, tütüne verilen paranın dışardaki pi yasaya nazaran değeri daha yüksek 
olduğundan ancak 45 000 ton satılabildiğini, bu yüzden Samsun bölgesin de bir çok 
tüccarın iflâs ettiklerini, Bakan olarak bu tütünleri alamayacaklarını söylediklerini 
ifade etti. Arap memleketlerinin Amerikan sigarasına boykot uyguladığını, ancak 
Türkiye’ye karşı olan alerjilerinden dolayı Türk tütününü de kendi piyasalarına 
sokmadıklarını söyleyen Bakan bunda Rusya’nın da büyük tesiri olduğunu sözlerine 
ekledi. Bakanlığın tütün üreticisine parasını ödediğini söyleyen Bakan vatandaşın 
bankadan parasını alamadığı şikâyetlerinin yapıldığını da belirtti. 

Çayın Türkiye’de bir problem haline geldiğini ve elde 25 bin ton çay bulunduğunu 
belirten Bakan 65 vilayette 35 milyon nüfusun iki vilâyetin esiri olamayacağını, 
çayı almayacağını, usulüne uygun yaprak alacağını, bu hususta mücadeleye hazır 
olduğunu söylediğini, ancak bazı talebelerin gittiklerini, bazı partilerin başka bir 
şeyler söylediklerini ve vatandaşın alışagelmiş çay yaprağı verişini bozduklarını iddia 
etti. Bu millî servetin dünya piyasasında değerini kaybettiğini belirten Bakan 1963 
yılında 9 liraya çay satıldığını, 1970’te  100-150 kuruşa satılamadığını, bunun için bu 
tahdite gittiklerini söyledi. Gümrük ve Tekel Bakanı Birincioğlu, bütün meselenin, 
çay olabilecek yaprağı almak ve bu alımı sağlayacak elemanları bulundurmak, sonra 
da kapasiteli fabrikalar yapmak olduğunu, atelyeler yapılmak suretiy le vatandaşın 
ayağına kadar gidilmesi durumunda daha iyi netice alınacağını sözlerine ekledi.115

Gümrük ve Tekel Bakanının sözlü soruları cevaplandırmasından ve bazı sorulara 
yazılı yanıt vereceğini açıklamasından sonra C.H.P. grubu adına söz alan Mustafa 
Ok (Manisa) Adalet Par tisi çevrelerinde 1962 yılı mahsulüne verilen fiyatın daima 
şikâyet konusu olduğunu, 1963 yılında alınan bu tütünlerin tekelde ortalama fiyatının 
11,72 lira, tüccarda 11,52 lira olduğunu  ve tüccarın elinde tütün kaldığını söyledi. 

114  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 750-754.
115  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 754-762.
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Bunun çözümünün ihraç olduğunu belirten Ok, Türkiye’de 427 798 ailenin tütünden 
geçimini sağladığını, tütün ekiminde sınırlamaya gidilmesi durumunda geçimi 
elinden alınan bu insanlara yeni bir çalışma alanı açılmasının zorunlu olduğunu, aksi 
halde tahdit ile elinden tütün ekme imkânı alınan fakir vatandaşlara prim ödenmesi 
gerektiğini belirtti. C.H.P sözcüsü Ok, rakamlarla tütünden elde edilen gelirin 
bölüşümünün adaletsiz olduğunu bu konuşmasında bir kez daha vurguladı.116 

Ahmet Çiloğlu (Burdur) tarafından verilen yeterlik önergesi oya sunulmadan 
Şinasi Çolakoğlu (Gaziantep) söz aldı ve Bakan Birincioğlu’nun Güney Doğu 
Anadolu’da kaçakçılığa hassas bir bölge olan Kilis’te yüzde 20 oranında kaçak 
mal satılabildiğini söylediğini, ancak kaçakçılığın ne oranda Türk ekonomisini 
zedelediğinin rakamları bulunmadığı için konuyu kesin hükümlere ve kesin ifadelere 
bağlamanın mümkün olmadığını belirtti. Çiloğlu, Bakan‘ın Güney’de kaçakçılığın 
azaldığını söylemesine karşın 1960 senesinde 3 578 000 liradan ibaret olan ama 
resmi belgelere geçmiş olay olarak 3 578 000 liradan ibaret olan miktarın, 7 senede 
20 857 000 liraya yükseldiğini sözlerine ekledi.

Yeterlik önergesinin oya sunulması ve kabul edilmesi üzerine Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesi kabul edildi: 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm       Lira
11.000 Ödenekler       12 000
12.000   Personel giderleri  47 808 133
13.000   Yönetim giderleri    4 476 584
14.000   Hizmet giderleri      504 962
16.000   Çeşitli giderler      348 750

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları    1 269 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000    Kamulaştırma   ve   satın 
 almalar          742 000
35.000   Sosyal transferler        95 600
36.000   Borç ödemeleri       388 220

116  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 762-764.
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TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ  
C.H.P. grubu adına söz alan Mehmet Yüceler (Kayseri), Türkiye’de millî gelirin 

1/3’nü, ihracatın % 80’ini tarım ürünlerinin teşkil ettiğini, nüfusun 23 milyona 
yakınının, yani % 68’inin köylerde yaşadığını ve 10 milyona yakınının çiftçilikle 
uğraştığım belirterek ülkenin tipik bir tarım memleketi olduğunu, bu yüzden 
kalkınmanın mutlaka tarım alanından geçmesinin zorunlu olduğunu söyleyerek 
konuşmasına başladı. 

Ülkede yeraltı ve yerüstü kaynakları, her çeşit tarım ürünü, üretim kapasitesi, 
teknik insan gücü çok  uygun olmasına rağmen tarımın modern usullerle 
yapılamadığını, politik düşüncelerle idareye yapılan baskılar, organizasyon 
noksanlığı, ilmin ve tekniğin arka plâna itilmesi gibi çeşitli nedenlerle Türkiye’de 
insanla toprak arasındaki ilişkilerin kurulamadığını belirten Yüceler, Türkiye’de 
toprak reformunun zorunlu olduğunu vurguladı. Ziraat  Mühendisleri Odasının 1 
nci Teknik Kongresinde, toprak reformunun amaçlarının, verimi artırmak, istihdam 
hacmini genişletmek, geliri az olan çiftçilerin gelirini yükseltmek, gelir grupları 
arasındaki dengesizliği gidermek, ekonomik aile işletmelerini kurmak ve yaşatmak, 
topraksız veya az topraklı çiftçiyi topraklandırmak, toprak mülkiyetini düzenlemek, 
sosyal adaletin gerçekleşmesine yardımcı olmak şeklinde belirlendiğini söyleyen 
Mehmet Yüceler, 

1963 tarım sayımına göre topraksız çiftçilere dağıtılması mümkün olan arazi 
ölçülerini şöyle açıkladı: 
1. Tapuya kayıtlı tevzi edilebilir Hazine arazisi: (Ormanlar hariç): 9 394 106 dönüm
2. Özel idarelere ait tevzi edilebilecek arazi,: 24 242 dönüm
3. Vakıflara ait tevzi edilebilecek arazi : 94 430 dönüm
4. Islah yoluyla elde edilerek tevzi edilebilecek arazi: 40 000 000 dönüm
5. Büyük mülklerden kamulaştırma yoluyla elde   edilecek ve çiftçiye dağıtılacak 
arazi: 10 000 000 dönüm.

Bunların toplamının 59 512 778 dönüm arazi olduğunu belirten Yüceler, bu 
genişlikteki arazinin her aileye ortalama yüzer dönüm olarak veya her yıl 10 ton buğday 
geliri temin edecek ölçüde dağıtıldığı zaman 595 bin ailenin topraklandırılmasının 
mümkün olacağını, bunun anlamının ise ortalama olarak açlık ve sefaletin pençesinde 
kıvranan 3 milyon insanın bu sıkıntıdan kurtarılması olduğunu ifade etti. 

Hayvancılık, hayvan yemi yetiştirme, toprak muhafazasında, toprak verimliliğini 
artırmada meranın önemini kaydeden Yüceler, Türkiye’de memleket yüz ölçümünün 
% 35 ini meraların teşkil ettiğini ve 76,5 milyonu bulan küçük ve büyük baş hay-
van varlığının sorunun daha da önemli hale getirdiğini, plânlı kalkınma öncesinde 
yanlış politikalar, aşırı otlatmalar ve ilgisizlik yü zünden meraların yüzde 30’unun 
kaybedildiğini, toprak reformu ile birlikte meralarla alâkalı bulunan sorunların da 
vakit geçirilmeden ele alınması ve çözüm yolu bulunması gerektiğini ifade etti.117 

117  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 769-772.
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Güven Partisi grubu adına Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri), 1968 yılındaki 
tahmin ve tespitlere göre Türkiye millî geliri olan 88 597 100 000 liranın 29 884 
000 000 lirasının tarımdan geldiğini, bunun milli gelirin % 33,7’si olduğunu, 33,5 
milyon nüfusunun da 22,8 milyonunun köylerde yaşadığını, tarımda çalışan nüfus 
nisbetinin % 72,3 olduğunu söyledi. Ancak bu sektöre genel bütçeden 800 milyon lira 
ayrılmasının tarım kesimini dikkate almamak olduğunu belirten Türkmenoğlu, ülke 
çapında toplu kalkınma için tarımın büyük bir memleket meselesi olduğunu bilhassa 
iktidarların kabul etmesi gerektiğini ifade etti. Tarımın bir iptidailik manzarası 
içinde olduğunu, işlenen toprakların % 85’inin erozyon tehlikesine mâruz olduğunu, 
teraslama ve toprak muhafaza işlerinin yetersizliğini, sulama işlerini, gübre meselesini, 
tarıma kredi ve teknik destek konularına değinen Türkmenoğlu, tarım ürünlerinin 
fiyat istikrarsızlığı ve taban fiyatlarının önceden Bakanlığının edilmeyişinin çiftçileri 
perişan ettiğini ve bu aksaklıkların giderilmesi gerektiğini vurguladı. 

Türkiye‘de hayvan sayısının fazla, buna mukabil hayvansal verimin çok düşük 
olduğunu belirten Türkmenoğlu, 76 milyon büyük baş ve 33 milyon 975 bini bulan 
kümes hayvanlarına sahip olan Türkiye’nin adet itibariyle Avrupa ülkelerinde birinci, 
dünya ülkeleri arasında altıncı sırayı işgal ettiğini, ancak elde edilen etin 709 bin ton, 
sütün 4 milyon 40 bin ton, yumurtanın ise 123 bin ton olduğunu, ülkedeki hayvan 
varlığının ıslahı ve hayvancılık sanayiinin kurulması gereğine işaret etti.118 

A.P. grubu adına söz alan Sabahattin Savcı (Diyarbakır), nüfusun % 71’inin 
geçimini tarımdan sağladığını, % 12’sinin sanayi ve % 17’sinin hizmet sektörlerinde 
yer aldığını belirtti ve her yıl % 2,8 oranla nüfusun süratle artmasının, ekonomik 
gelişme çabalarını da güçleştirdiğini vurguladı. Türk tarımının modernleşme eğilimi 
içinde olduğunu, hızlı nüfus artışı ile az gelir artışı gibi iki önemli sorunu bulunan 
ülkenin az gelişmiş olmanın hudutları dışına çıkma gayreti ile plânlı karma ekonomi 
düzeni içerisinde bulunduğunu, millî ekonominin yaklaşık olarak % 34’ünü, 
ihracatın % 80’ini teşkil eden tarım sektörünün daha çok küçük işletmeler halindeki 
özel teşebbüs tarafından yürütüldüğünü, 1963 Genel Tarım Sayımına göre Tür-
kiye’de 3 514 479 zirai işletmeden 1 000 dekar ve daha yukarı araziye sahip olan 
büyük işletmelerin sayısının, Devlet Üretme Çiftlikleri de dâhil olmak üzere 3 420 
olduğunu belirtti. Her yıl nüfus artışından dolayı 60 ila 70 bin çiftçi ailesinin yeniden 
teşekkül   ettiğini söyleyen Savcı, gerçekleşmesi gereken hedefin tarım nüfusunun 
azalması ve elde edilecek hâsılanın çoğalması olduğunu ifade etti. 

Çiftçi ve köylülerin eğitim ve öğretiminin süratle ele alınması ve tarımda verimliliği 
artırıcı unsurların kullanılması, zirai yatırımların artırılması, tabiî kaynakların muhafazası 
ve geliştirilmesi, köylerde yerleşim işleminin düzenlenmesi, aile işletmelerinin 
kurulması gerektiğini söyleyen Savcı, zirai kredi hacminin düzenli ve kontrollü bir 
şekilde artırılması, tarım ürünlerinin pazarlanması ve işlenerek değerlendirilmesi, 
istikrarlı bir fiyat politikasının uygulanması, bölgelerin özelliklerine göre üretilecek 
bitkisel ve hayvansal maddelerin tespiti gibi unsurların köylü ve çiftçilerin refah ve 
saadetine, kalkınmasına yardım edecek en önemli faktörler olduğunu belirtti. 

118  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 772-776.
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Bakanlığa bağlı Yapağı ve Tiftik Kurumu, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Yem 
Sanayii ve Süt Endüstrisi gibi iktisadi devlet teşekküllerine ait kanun tasarılarının 
en kısa zamanda Meclisten çıkarılmasının zorunlu olduğuna değinen Savcı, Ziraat 
Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin büyük bir ihtiyaç ve zaruret sonunda 
oluşturulduğunu ve çiftçinin sesi ve gücü olan bu en büyük millî kuruluşa Tarım 
Bakanlığının gösterdiği yakın alâka için hükümete şükran duyduklarını iletti. 1960 
yılında kullanılan gübre miktarının 107 332 tondan 1967 yılında 1 800 000 tona 
yükseldiğini belirten Savcı, gübre politikasının sorununun gübre tedariki olduğunu, 
büyük bir miktarın dövizle tedariki gereği imalât kapasitesinin süratle artırılmasını 
zorunlu kıldığını, döviz tasarrufu sağlamak ve gübre maliyetlerini daha da indirmek 
amacıyla yeni gübre fabrikaları kurmak yolundaki çalışmaların hayli ilerlediğini ifade 
etti. 1969 yılında sulanan arazinin 1 879 393 hektara ulaştığını, ancak sulanabilecek 
arazinin 8,5 milyon hektar olduğunu belirten Savcı, bitki hastalık zararlılarıyla savaşın 
sürdüğünü, makinalaşma açısından çalışmaların devam ettiğini, 1968 yılında 17 000 
traktörün hizmete sokulduğunu, 1970 yılında 20 000 traktör, 500 biçerdöver ve 3 200 
harman makinasının hizmete girmesinin programlaştırıldığını belirtti. Hayvancılıkta 
yüksek verimli ve iyi vasıflı damızlık hay van yetiştirilmesi, bunun çiftçiye intikali ile 
çiftçi elindeki hayvanların tabiî ve suni tohumlama suretiyle ıslâhının amaçlandığını 
belirten Savcı, balıkçılık ve diğer su ürünlerinin hem artan iç tüketimi karşılayan ve 
hem de önemli bir ihraç konusu olarak ele alındığını ifade etti.119 

G.P. gru bu adına Vefa Tanır (Konya) ikinci defa kürsüye gelerek, Türk 
köylüsünün bugün geçimini tamamen tarıma bağladığını kaydederek söze başladı. 
32 milyon nüfusunun 21 milyonunun toprakla uğraştığı, 25 milyon hektara kadar, 
yani sürülebilenin sın sınırına kadar toprakların sürüldüğü, yine de buğdayın ithal 
edildiği ve Apollo devrinde 1 milyon kara sabanın hâlâ tarım yaptığı bir ülkede 
tarım politikasını başarılıymış gibi göstermenin kendilerini yanıltma anlamına 
geleceğini söyleyen Tanır, toprak ölçüsü eşit ama nüfusu Türkiye’nin iki katı olan 
Almanya’da % 8 nüfusun tarımla uğraştığını, ancak Türk çiftçisine ekmek ve 
buğdayın Amerika‘dan geldiğini, böyle politikanın başarılı olduğunu söylemenin 
imkanı bulunmadığını ifade etti. 

Toprak reformunun toprak adaletini sağlamadığı sürece reform yapılamayacağını, 
zirai alet meselesinde gümrük yükü altında teknik çiftçi olmanın imkânı kalmadığını, 
sulama konusunda yeraltı sulamasının Tarım Bakanlığının bünyesinde olmadığını, 
küçük sulamaların Toprak-Su’da, büyük sulamaların Enerji Bakanlığında olduğunu 
belirten Tanır, kurumlar arasında bir ko ordinasyon olmadığı müddetçe tarımın 
ıslahına imkân ve ihtimal olmadığını ifade etti. 

C.H.P. grubu adına Mehmet Yüceler (Kayseri) ikinci kez kürsüye gelerek 
ülkenin büyük bir hayvansal üretim potansiyeline sahip olduğunu, buna rağmen 
hayvancılığın en az gelişen bir tarım kolu olduğunu, bu yüzden insan beslenmesinde 
hayvansal protein açığının bir problem haline geldiğini belirtti. Tarım Bakanlığında 

119  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 776-779.
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belli bir hayvancılık politikası olmadığını söyleyen Yüceler, hayvancılığın, çeşitli 
ve geniş hizmet dallarını kapsadığını, bunların, araştırma, geliştirme ve üretim 
hizmet leri, yetiştiricilerin eğitimi ve teşkilâtlandırılması, teknik bilgi, yüksek vasıflı 
damızlıklar, yem ve kredi ile teçhiz edilmesi, sağlık hizmetleri ve hastalıklarla savaş, 
ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlama hizmetleri olduğunu beyan etti. 
Hayvancılıkla ilgili ve açıklanmasında fayda gördüğü hususlar üzerinde maddeler 
halinde konuşan Yüceler, bütün hizmetlerin yalnız bir meslek müntesibi tarafından 
yürütülmesinin mümkün olmadığını ve hayvancılığın geliştirilmesi için çabalara 
ilgili bütün hizmet erbabının müştereken katkıda bulunmasının millî bir görev 
olduğunu vurguladı. 

Güven Partisi grubu adına Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri) söz aldı ve Türkiye’nin 
kaderinin, kalkınmasının hayvancılık kesiminde alınacak tedbirlere bağlı olduğunu, 
hayvancılığın sayı bakımından yeterli, verim bakımından yetersiz olduğunu, bu 
haliyle dahi millî gelir içindeki payının % 16’nın üstünde olduğunu ifade etti. 
Hayvancılık sektörünün ürün çeşitliliğinden, faydalarından ve öneminden bahseden 
Türkmenoğlu, Doğu illerinin kalkınmasının şiddetle ve kesinlikle hayvancılığın ele 
alınmasıyla kabil olacağını, Kars, Erzurum, Ağrı, Van, Hakkâri, Diyarbakır, Urfa gibi 
geçim şartlarını hayvancılığa hasreden illerde birer şap enstitüsünün kurulması, bu 
enstitülerin motorlu araçlarla teçhiz edilmesi, kasaba merkezleriyle köyler arasında 
telefon irtibatının kurulma sı, yem sanayiinin öncelikle bu illerde kurulma sı veya 
daha önceden buralara yem depoları yapılması gibi hususların ön plana alınması 
gerektiğini ifade etti.120 

Tarım Bakanı İlhami Ertem (Edirne) konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi ve 
Türk tarımının devlet bakımından önemli olduğunu, nüfusun % 70’inden fazlasının 
tarımla uğraştığını, millî gelirin % 40’na yakınının tarımdan elde edilirken ihracatın % 
80’inin tarım ürünlerinden sağlandığını belirtti. Tarım Bakanlığının gerçekleştirmek 
istediği hedeflerin, nebatî ve hayvanî mahsullerde üretimi artırmak, verimliliği 
yükseltmek, kaliteyi yükseltmek olduğunu söyleyen Bakan Ertem, Bakanlığın 
halletmesi gereken meseleleri kısaca açıkladı: 1. su kaynaklarının değerlendirilmesi, 
ileri teknolojinin tarıma uygulanması, böylece hava şartlarına bağlılıktan azami 
derecede kurtarılması, 2. Türkiye’nin ihtiyacı olan bitkisel ve hayvansal gıda maddeleri 
ile endüstrinin muhtaç olduğu hammaddelerin tarımdan elde edilmesi, 3. beslenme 
hususunda daha çok hayvanî proteinlere dayanan bir sistemin gerçekleştirilmesinin 
sağlanması. Üretimde gereken artışı sağlamak, kali teyi yükseltmek için tabiî olarak 
girdilerin, ucuz ve imkân veren ölçüde, bol miktarda Türk çiftçisine sağlanmasının 
zorunlu olduğunu söyleyen Bakan Ertem, zirai makina ve aletlerin gübrelerin, ıslah 
edilmiş tohumun, fidanın, damızlığın, fidenin, mücadele ilâçlarının çiftçilere en 
iyi imkânlarla sağlanmasının Bakanlığın hedeflerinden olduğunu söyledi. Tarım 
mahsüllerinin çiftçinin yararına değerlendirilip pazarlanması işinde de taban fiyat 
politikasının uygulandığını, kooperatifler ve devlet tarafından desteklemek suretiyle 
fiyat istikrarını sağlamakta faydalandıklarını söyledi.

120  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 779-785.
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Türk tarımının asırların biriktirdiği problemleri olduğunu, ancak Türk tarımının 
hiçbir vakit bir çıkmazda olmadığını, aksine büyük ölçüde inkişaf halinde olduğunu 
belirten Bakan, 1969 yılında 260 000 ton sertifikalı tohum, 2,5 milyon ton gübre 
kullanıldığını, traktör sayısında artışın büyük ölçüde gerçekleştiğini, buna rağmen 
hâlâ saban kullanmaktan şikâyet etmenin mümkün olduğunu beyan etti. 1960 yılında 
42 000 traktör, 1964 yılında 51 781 traktör, 1969 yılı sonunda 98 bin traktörün Türk 
ziraatine katıldığını, 1970 programının yılda 20 bin traktörün tarıma girmesini 
öngördüğünü belirten Bakan Ertem, sanayi yemi üretiminin 1960 yılında 5 791 ton, 
1964 yılında 30 686 ton ve 1969 yılında 37 500 ton olduğunu belirtti.

Zirai krediler üzerinde de birçok şikâyetlerin olabileceğini belirten Bakan Ertem, 
rakamlara bakıldığında zirai kredileride büyük inkişaflar görüldüğünü, 1960 yılında 
zirai plâsman olarak 2 milyar 642 bin lira, 1964 te 2 milyar 625 mil yon lira, 1969 
yılında 10 milyar 130 milyon lira olduğunu; destekleme alımlarının 1960 yılında 800 
milyon lira, 1964 yılında 400 milyon lira ve 1969 yılında 2 milyar 100 milyon lira 
Tarım Satış Kooperatiflerine tahsis edildiğini açıkladı. 

1964 yılında 12 milyon 700 bin dekar alanın sulanmasına karşılık, 1969 yılında 
18 milyon 793 bin küsur dönüm arazinin sulanabilir duruma getirildiğini, 1969 
yılında 37 bin 370 dönüm arazinin ilâçlandığını söyleyen Bakan, 53 milyon 573 bin 
ağacın aynı şekilde zirai mücadeleye tabi tutulduğunu belirtti.  Süt endüstrisi, pamuk, 
şeker pancarı, çay, narenciye, ayçiçeği, elma, yaş meyva ve sebze, üretiminde atışları 
rakamlarla belirten Bakan Türkiye‘nin büyük ölçüde bir hayvansal potansiyele sahip 
olduğunu, Türk hayvancılığının yeni imkânlarıyla hamle halinde bulunduğunu 
vurguladı. Bakan İlhami Ertem, hayvancılıkta büyük hamleler yapıldığını, ilk olarak 
hayvan neslinin ıslahı, ikinci olarak hastalıklarıyla mücadele, hayvancılıkta gerekli 
imkanların sağlanması, yem meselesi, çayır ve mera meselesinin halli konularının 
bir bütün olarak ele alındığını söyledi.

Türk çiftçisinin tarımda beklediği üç ana kanunun, Tarım Reformu Kanunu, 
Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki kanunda gerekli değişiklik ve Ziraat 
Odaları Kanunu olduğunu söyleyen Bakan, Çiftçi Mallarını Koruma Kanununda 
getirilen en büyük özelliklerden birinin genişlemiş olan şehir ve kasabalarda 
mahalli hususiyetler dikkate alınarak birden fazla koruma meclisi kurulabilmesinin 
sağlanması, Ziraat Odaları ve Birliği Kanunun da yapılan değişikliğin Türk çiftçisinin 
de teşkilâtlanmasını sağlaması olduğunu belirtti. Toprak reformu yerine tarım 
reformunu benimsediklerini söyleyen Bakan, Tarım Reformu kanun tasarısının hazır 
olduğunu, Tarım Reformu Kanununun amacının, yurt topraklarının verimli olarak 
işletilmesini sağlamak, tarımsal üretimini toplum yararına olgun şekilde artırmak, 
tarımın millî gelire katkısını çoğaltmak ve tarım sektöründe çalışanların millî gelirden 
adaletli, dengeli surette faydalanmalarını mümkün kılmak olduğunu ifade etti. 
Bakan Ertem, bu kanunda, topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilerin 
topraklandırılması, tarımda toprak rejiminin düzenlenmesi ve tarım işletmelerinin 
düzenli ve ekonomik birer ünite haline getirilmesi, tarım arazisi ve su kaynaklarının 
verimli şekilde kullanılması, tarımsal kredilerin ve girdilerin uygun şartlarla tedariki 
ve kullanılması, başka ifade ile kredilerin yeter gelirli tarım üniteleri yaratmayı 
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sağlayacak tarzda işlemesinin sağlanması, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve 
pazarlanması, tarımsal yatırım ve geliştirmelerin bölgeler itibariyle araştırmalara 
dayanan teknik ve ekonomik esaslara göre ve plâna uygun olarak yürütülmesi gibi 
tedbirlerin var olduğunu açıkladı. Bakan Ertem konuşmasının ardından soruları 
yanıtladı.121

Devlet Üretme Çiftlikleri 1970 yılı Kanun tasarısı görüşmeleri yapıldıktan sonra 
Tarım Bakanlığı bütçesinin kalemlerine geçildi.

TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ:

Bölüm   Lira
(A/l) Cari harcamaları
11.000  Ödenekler           12 000
12.000  Personel giderleri   328 685 051
13.000  Yönetim giderleri     24 586 775
14.000  Hizmet giderleri     58 495 275
15.000  Kurum giderleri     35 422 832
16.000  Çeşitli giderler        15 709 281
(A/2)  Yatırım harcamaları 
21.000  Etüt ve proje giderleri       34 886 000
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım
 Giderleri    237 557 560
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları     82 624 260
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
31.000  Kurumlara katılma payları ve
 sermaye teşkilleri         4 668 001
32.000  kamulaştırma ve satın almalar 8 494 372
33.000  İktisadi transferler       26 028 793
34.000  Malî transferler                2 412 568
35.000  Sosyal transferler         8 679 794
36.000  Borç ödemeleri              50 002

121  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 785-793.
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Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi:
Bölüm  Lira
(A/l) Cari harcamaları
12.000  Personel giderleri  31 019 290
13.000 Yönetim giderleri   3 873 304
14.000 Hizmet giderleri              1 252 139
15.000  Kurum giderleri     3 733 602
16.000  Çeşitli giderler      616 427

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
 alımları ve onarımları    2 804 100

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve
 satın almalar      454 518
34.000    Mali transferler      154 006
35.000    Sosyal transferler         99 475
36.000    Borç ödemeleri           4 550

ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Orman Bakanlığı 1970 yılı bütçesi müzakereleri, bütçe üzerinde ilk sözü alan 

C.H.P. sözcüsü Ömer Buyrukçu’nun (Antalya) konuşmasıyla başladı. Buyrukçu, 
şimdiye kadar Tarım Bakanlığı bütçesi içerisinde, bir Genel Müdürlük olarak mütalâa 
oluna gelen ormancılık sektörünün bir bakanlık bütçesi olarak ele alınmasından Orman 
Bakanlığının kurulmuş olmasından duydukları memnuniyetin sonsuz olduğunu, 
Orman Bakanlığının kuruluşunu, orman dâvasının ve orman köyleri probleminin 
çözülmesinde atılmış ilk adım ve reformun başlangıcı olarak gördüklerini söyledi. 
Ormancılık politikasının ihmal edildiğini, hatalı bir ormancılık politikası sonucunda 
orman köy leri sorunlarının çözümlenmesi çok zor bir duruma sokulduğunu, halk-
orman ilişkileri yönünden en ufak bir gelişme sağlanamadığını, ormanlar içerisinde 
yaşayan orman köylüsünün kalkındırılmasının düşünülmediğini belirten Buyrukçu, 
orman köylerinde nüfus artışının memleket ortalama nüfus artışının üzerinde 
seyrettiğini, buralarda en iptidai tarım metotları uygulandığını ve en iptidai şekilde 
hayvancılık yapıldığını, ormanların tahribinin neticesinde meydana gelen erozyonun 
menfi tesirleri sonucu, elde edilmekte olan zirai ürünlerin yıldan yıla azaldığını ve 
vatandaşın orman mıntıkalarında barınamayacağı bir ortamın yaratıldığını ifade etti. 
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Or man kenarı ve orman içi köylerinin yekûnunun adet olarak 22 575 olduğunu 
ve nüfus yekûnunun 11 586 438 kişi olduğunu, yalnız orman içi köylerinin adedinin 
8 997, nüfus yekûnunun ise 4 280 385 olduğunu belirten Buyrukçu, ülkede mevcut 
köylerin yarısına yakınının ve nüfusun üçte birinin ormanlarla yakından veya 
uzaktan ilgili bulunduğunu, ancak devletin köy kalkınması yönünden, ormancılık 
faaliyetlerinin etkileri dışında, kayda değer bir faaliyetinin görülmediğini ifade etti. 

Orman köylüsünün kalkınması için çok yönlü orman kooperatiflerinin 
geliştirilmesi, orman köylerinin kalkındırılmasının Orman Bakanlığının ana dâvası 
olması, Orman Bakanlığının koordinatörlüğünde ve bir plânın uygulanması sonucu, 
köy kalkınmasıyla ilgili bütün devlet kuruluşlarının işbirliği halinde olması gerektiğini 
belirten Buyrukçu, orman köylerinde modern hayvancılığın geliştirilmesi, devam 
eden iptidai hayvancılığa son verilmesi, orman köylüsünün elinde mevcut tarım 
arazilerinin ıslah edilmesi, toprak taşınmasının önlenmesi ve buralarda uygulanan 
primitif tarım yerine, modern tarım usullerinin uygulanması ve birim sahadan el de 
edilen verimin azamiye çıkarılması gerektiğini belirtti.122 

G. P. grubu adına Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri) cehalet, sefalet ve hırs 
nedeniyle ormanların yok edildiğini ve memleket arazisinin stepleşmeye ve 
çölleşmeye yöneldiğini söyleyerek konuşmasına başladı. 3116 sayılı, 4785 sayılı ve 
6831 sayılı yasaların çıkartılmasına ve bu yasalarla teknik ve bilimin ormancılığa 
girmesine rağmen bu kanunlara çıkar çevrelerinin reaksiyonu olarak, yine ormanların 
tahribinin önüne geçilemediğini belirten Türkmenoğlu, orman suçları için ne 
imtiyazlı bir af, ne de orman köylerini ayıran bir suçlama ile ayrımının yapılmasına, 
kasıtlı olarak ormanları yakanların da suçlarının affedilmesine taraftar olmadıklarını 
ifade etti. 

Orman konusunda sosyo-ekonomik tedbirler getiren kanunla ra şiddetle ihtiyaç 
bulunduğunu belirten G.P. sözcüsü, bütçelere konan meblağla İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında gösterilen hedeflere ulaşılmasının mümkün olmadığını söyledi. 
1968’de ülkeye gelen Ozara’nın raporuna değinen Türkmenoğlu, Anayasaya göre 
ormanların devlet eliyle işletilmesi kaziye muhkeme halinde iken, Ozara’nın 
tavsiyelerinin memleket ormancılığı için yerinde olmadığını, yabancı sermayeyi 
teşvik veya ihracatı teşvik politikasının yanlış olduğunu, yabancı ve özel sermaye 
ortaklığına hammadde garantisi verilmesini de asla doğru bulmadıklarını sözlerine 
ekledi.123 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Rafet Eker (Antalya) İkinci Beş Yıllık Plânda 
Orman Bakanlığı’na verilen ödevleri saydıktan sonra, bu tedbirlerin gerçekleşmesi 
için Orman Bakanlığı bünyesinde, Orman İşletmesi Genel Müdürlüğü, Orman 
Ürünleri Sanayii, Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol ve Orman Köylerini 
Kalkındırma Genel Müdürlüklerinin kurulduğunu, orman mahsullerinin ihracını 

122  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 803-807.
123  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 807-811.
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artırmak ve memleket ihtiyacı olan dövizi te min etmek için 11 Temmuz 1969 gün 
13246 sayılı Resmî Gazetede ormancılığı ve orman ürünleri ihracını teşvik ve 
geliştirme proje hedef ve uygulama esasları hakkında kararname ile 30. 7. 1969 gün 
6/12062 sayılı orman ürünlerine ihraç gücü kazandırılmasına dair bir kararnamenin 
neşredildiğini ifade etti. 

Orman içi köylerinin sosyal ve ekonomik sorunlarına cevap vermek için 1970 
yılında Bakanlığın ormanların yoğun bulunduğu illerde her bölgenin toprak ve iklim 
şartlarına göre orman köylerinde entansif tarıma yönelme, mera ve hayvan ıslahı 
ve ahır hayvancılığına geçiş için özel projeler hazırlayacağını belirten Eker, yeni 
kurulmuş Bakanlığın makina parkının yenilenmesi gerektiğini, ilgili sektörlerle 
işbirliği yapılarak orman yollarının yapıldığını, 1969 yılında 90 milyon olan yol 
yatırımının 1970 yılında 100 milyona yükseltildiğini, yıllık orman amenajman 
çalışmalarının 1963 yılında yuvarlak olarak 700 bin hektar iken, 1969 yılında 1 700 
000 hektara yükseldiğini, sınırlandırmanın ise 1964 yılında 37 bin hektar iken, 1969 
yılında 350 bin hektara yükseldiğini ve köylüye, istihsal, imalât, nakliyat, orman 
bakımı, ağaçlama, yol vesaire faaliyetler için, 1964 yılında 330 milyona mükabil, 
1969 yılında 620 milyon lira intikal ettiğini söyledi. Eker, ülkede çeşitli 8 nadide 
yerde millî park tesis edildiğini, üç ayrı yerde de tabiatı koruma sahası ayrıldığını 
belirterek sözlerine son verdi.124 

Güven Partisi Grubu adına Hasan Tosyalı (Kastamonu) kürsüye gelerek orman 
içi ve civarı arazinin kadastrosunun yapılması esnasında kadastro ekiplerinin 
yüzyıllardan beri üzerinde ziraat yapılan, tapulu ve zilyedli araziyi orman olarak 
tescil ettiklerini, bunun orman köylüsünü zor duruma düşürdüğünü belirtti. Tosyalı, 
orman köylerinin geçiminin, çalışmasının temini için, Orman Bakanlığının, orman içi 
bölgelerde orman mahsullerini yerinde kıymetlendirmek için, orman kasabalarında, 
nahiyelerinde, köy grupları arasında orman sanayiinin kurmasını, orman köylerinin 
kalkınması için yeni kurulan Orman Genel Müdürlüğünün, her mahallin ihtiyacına 
gö re yeni tedbirler alması gerektiğini beyan etti. 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ömer Buyrukçu (Antalya), Ağaçlandırma 
ve Erozyon Kontrol Müdürlüğünün faaliyetleri sırasında hayvancılıkla iştigal 
eden orman köylüsü tarafından ağaçlama sahalarına otlak ve mera sahası olarak 
hayvan sokulmasının bir çok yerde ihtilaflar doğurduğunu, bunun da ağaçlandırma  
faaliyetlerini tehlikeye düşürdüğünü, en önemli sorunun bu sahaların açık otlatmaya 
konu olmaktan kurtarılması olduğuna işaret etti. Bu sorunun orman köylüsünün 
iptidai hayvancılıktan modern ahır hayvancılığına yöneltilmesi zorunluğunu bir 
daha kanıtladığını belirten Buyrukçu, Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü 
ile Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yakın bir işbirliği halinde olmaları 
zaruretinden ve ormanlarla ilgili umumi birkaç noktaya daha değindi. 

124  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 811-813.
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G. P. grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya), 30-40 seneden beri Türkiye’de 
orman katli ile verimli topraklarda erozyonun birlikte gittiğini, orman durumunun 
kritik bir noktaya geldiğini belirterek sözlerine başladı. Türkiye’de 13 270 orman 
köyü ve 2,5 milyon nüfusu olduğunu, 8 250 or man kenarı köyde 4,5 milyon nüfus 
yaşadığını söyleyerek bu köylerin açık ve gizli işsizliğin kendisi olduğunu, bu 
köylerde fert başına milli gelirin 400 lira, hane başına 2 bin lirayı bulmayacağını 
belirten Kabadayı, orman köylülerinin sorunlarına çare olarak, yurt dışına giden 
işçilerin öncelikle orman köylerinden gönderilmesi, göllerin kurutulması ve çöl 
mıntıkasının verimli hale getirilmesinden kazanılan topraklarda dağ köylerinin 
oraya nakline ve iskânına önem verilmesi,  orman köylerine küçük el sanatlarının, 
kredi imkânlarının , arıcılığın, tavukçuluğun götürülmesi, köylüye yakacak kredisi 
verilmesi, kömürün ayağına kadar götürülmesi gerektiğini söyledi.125

Orman Bakanı Hüseyin Özalp (Samsun), ormanların korunması, verimin 
artırılması, yangınlarla mücadele ve orman köylerinin yol konularındaki arzularının 
gerçekleştirilmesi için orman yolları konusuna büyük önem atfettiklerini, 162 000 
kilometre orman yoluna ihtiyaç bulunduğunu, 1969 yılı sonu itibariyle ancak 53 000 
kilomet re orman yolunu gerçekleştirdiklerini, her sene 3 200 kilometre orman yolu 
yapmak suretiyle ancak 2000 yılında hedefe ulaşmalarının söz konusu olacağını, 
bu mesafenin çok uzun olduğunu düşünerek gelecek yıllarda orman yollarını her 
sene 5 000 kilometreye çıkaracaklarını, yapılmış olan orman yollarından 4 750 
orman köyünün istifade ettiğini açıkladı. 13 başmüdürlüğünün yapmış bulunduğu 
amenajman çalışmaları neticesinde, 9 milyon hektar ormanın amenajmanın 
bitirildiğini belirten Bakan, 1973 senesinde Türkiye’deki mevcut bütün ormanların 
amenajman plânlarının bitirileceğini söyledi. 

Yapılan orman ağaçlandırmalarının toplamının 302 000 hektar olduğunu, mevcut 
imkânlarla her sene 25 000 ilâ 27 000 hektarlık sahanın ağaçlandırılabildiğini, 11 
milyon hektar bozuk ormanın var olduğunu belirten Bakan bu bozuk ormanların 
prodüktif hale getirilmesi mecburiyetine değindi. 

Bütün meselenin orman köylüsünün kalkındırılması olduğunu ifade eden Bakan, 
sosyal ve ekonomik tedbirler alınmadan orman suçlarında zecri tedbirlerle müspet 
sonuca ulaşılamayacağını, yeni ağaçlandırmalar, orman işçilerinin durumları, orman 
ürünleri ticareti, kâğıt sanayii, konularında bilgiler sundu.

Cahit Angın (Çorum), orman köylüsünün yoksulluğu, topraksızlığı, işsizliği ve 
göçün doğduğu gecekondu gibi sorunlardan söz ettikten sonra, orman köylüsünü 
kalkındırmak, onu bulunduğu toprağa belli bir oranda bağlamak ve fazla nüfusun 
sanayi alanına aktarılması konusunda bir programa başlanması gerektiğini, bunun 
için ilk adımın köy potansiyelini tespit, konu ile ilgili dilek ve ihtiyaçların bilinmesi 
olarak açıkladı. Bir rapora bağlanan basit ve rastgele bir kredi dağıtımının veya 
monta fon, arıcılık, ağıl hayvancılığı gibi münferit konuların cazip olduğunu, ancak 

125  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 813-819.
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bu konuların genel planla bağlantısı kurulmadıkça işe yaramayacağını belirten 
Angın, orman köyü sorunlarının çözümü için partizanlığa açık kapı bırakmayan 
bütünlük kazanmış bir plân ve program gerektiğini ifade etti. 

Görüşmeler Orman Genel Müdürlüğü’nün 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 
okunması ve oylanmasıyla sona erdi.126

1970 yılı bütçe görüşmeleri, 28 Mayıs 1972 tarihinde Başkanvekili Fikret 
Turhangil başkanlığında toplanan 90 ncı birleşimde de devam etti. 90 nci birleşimin 
birinci oturumunda Ulaştırma Bakanlığı 1970 yılı bütçesi görüşüldü.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Güven Partisi grubu adına söz alan Reşit Önder (Tokat), bünyesinde toplanan 

hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayıcı esasları hazırlamak 
ve murakabe etmek, ulaştırma ve haberleşme yatırım ihtiyaçlarının Bakanlığının 
ve plânlamasını düzene sokmak, vasıtaların teknik nitelikte olanlarının yeterlik 
şartlarını da belirtmek gibi görevlerle dolu olan Ulaştırma Bakanlığının her şeyden 
evvel bir prensip ve hizmet politikasına sahip olması gerektiğini, ancak halen bu 
Bakanlığın 25 sene evvelki Kuruluş Kanununun dar çerçevesi içinde kalmak 
talihsizliği ile karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bakanlığın, posta biriktirme 
kanun tasarısı, telsiz kanun tasarısı, denizle mal ve can korunması kanun tasarısı, 
PTT kanun tasarısı, demiryolları kuruluş kanun tasarısı, demiryolu nakliyat kanun 
tasarısı, karayolları ulaştırma ve trafik genel müdürlüğü teşkiline dair olan kanun 
tasarısı, karayolu taşımacılığı ka nun tasarısı, hava seyrüsefer kanun tasarısı, deniz 
sektörüne ait reorganizasyon kanun tasarısı gibi çok lüzumlu ve müstacel durum 
arz eden mevzulara taallûk eden hazırlıkların büyük kısmını tamamladığını belirten 
Önder, Millet Meclisine sevk edilen bazılarının kadük olduğunu, bir kısmının elde 
bulunduğunun anlaşıldığını, bu kanunların biran evvel Meclise sevk edilerek süratle 
çıkarılmasını temenni ettiklerini söyledi. 

İstanbul Boğazındaki trafik kazalarında lü zumlu olabilecek bir vasıtanın da 
inşaatına başlanmış olduğu halde, bundan sarfınazar etmenin çok yanlış bir görüş 
olduğuna da işaret eden Önder, kara, deniz, demir ve hava taşımacılığı ve başka 
bir çok hizmeti yürüten Bakanlığın bütçesinin hiç yeterli olmadığını vurguladı. 
Personel fazlası için emekliye sevk edilen ve ayrılanların yerine yeniden memur 
ve müstahdem alınmaması gerektiğini, Bakanlığın, Deniz ve Demiryollarının daha 
rantabl bir çalışma içine girerek bu işletmelerin zararla kapanmamasını temenni eden 
Önder, hizmetleri alabildiğine genişleyen PTT’nin bu bütçe ve teknik elemanlarla 
istenilen hizmeti yerine getirmesinin çok zor olduğunu kabul ettiklerini söyledi.127 

126  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), 
s. 819-825.
127  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 856.
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C.H.P. grubu adına söz alan Hüseyin Baytürk, Ulaştırma Bakanlığının, başlıca 
sorunlarından birinin, genel bir ulaştırma politikasının ve bu yüzden Bakanlığa bağlı 
çeşitli kuruluşlar arasında çatışmalar ve çelişkilerin varlığı olduğunu, kanundaki 
aksaklıklar giderilmediği için geçerli bir koordinasyonun kurulamadığını belirtti. 
Demiryollarında alt ve üst yapıların eskidiğini, yapılan çalışmaların ve alınan 
tedbirlerin yetersiz olduğunu vurgulayan Baytürk, Ulaştırma Bakanlığının köklü 
çalışmalara yönelmek eğilimini taşımadığını, statükonun devamını öngören bir 
anlayışla çağdaş bir kalkınmanın olamayacağını ifade etti. Bu temel işler dururken 
Bakanlığın günlük çıkar politikası açısından personel tâyini, acenta tevzii, telefon 
dağıtımı gibi 440 sayılı kanunun ruhuna aykırı işlerle uğraştığını söyleyen Baytürk, 
Bakanlık organizasyonunda görülen aksaklıkları anlattı. 

Denizyollarının ekipman ve gemi personeli ve işletmecilik sıkıntıları içinde 
bulunduğunu ve dış ticaret gelirinin % 20’sini yabancı gemilere navlun olarak 
ödendiğini, toplam olarak ithalat ve ihracat yükünün % 70’e yakın kısmının, 
Amerikan, Yunan, Rus, Alman, İtalyan, Norveç vs. milletlerin gemileriyle taşındığını, 
her yıl dışarıya ödenen 100 milyon dolârlık bir navlunla en azından 20 gemi 
alınabileceğini söyleyen Baytürk, Denizcilik Bankasının yıllık bilânçolarının hep 
zararla kapandığını ve bu zararın izahının güç olduğunu ifade etti. Tek kâr sağlayan 
kurumun PTT Haberleşme Kurumu olduğunu belirten Baytürk, bu kurumun da 
kaybolan mektuplar, geç giden telgraflar, dinlenen telefonlar, yerine varmayan para 
havaleleri sorunlarıyla dolu olduğunu ifade etti. 

Devlet Havayolları ve Meydanları İşletmesinin değil gelişmek, elindeki 
elemanlarını da kaybetmek tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu, bir tek Genel Müdür 
zamanında kâra geçen kurumun hep zararla işi yürüttüğünü, kurumu kâra geçiren 
Türk Havayolları Genel Müdürünün işinden çıkarıldığını belirten Baytürk, dış 
hatlarda çalışan jet uçaklarının gereken yolcu ihtiyacını karşılayamadığını, büyük 
dış merkezlerde yeniden acentalar açılacak olmasının bütçeye personel ve bina 
kiraları olarak büyük külfet yükleyeceğini belirtti. 

Baytürk, bakanlık ve çeşitli kuruluşların ekonomiyle birlikte bir koordinasyona 
kavuşmasının ancak ulaştırma ve ulaştırma ile ilgili kanunların  Meclisten çıkarılması 
ve çıkacak bu kanunların gerçek ve adaletli bir şekilde uygulanması ile mümkün 
olacağını söyleyerek konuşmasını tamamladı.128 

Adalet Partisi grubu adına Rıza Çerçel (Afyon Karahisar), Ulaştırma Bakanlığının 
en önemli meselelerinden birisinin teşkilât çalışmalarının kısa zamanda ikmâl 
edilmesi ve ulaştırma sektörleri ve organizasyon çalışmalarının kısa zamanda 
neticelendirilmesi olduğunu söyledi. 

128  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 856-861.
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Yüz yılı aşan bir mâziye sahip bulunan PTT Genel Müdürlüğünün 1953 yılında 
İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilerek çoğalan işlerini tamamladığını belirten 
Çerçel, Demiryollarının her yıl artan bir zararla çalıştığı ve devlete bü yük malî 
külfetler yüklediğinin gerçek olduğunu, amme hizmeti gören Devlet Demiryolları 
İdaresinin esaslı bir malî yardımla desteklenmesinin gerektiğini sözlerine ekledi. 

Plânlı bîr denizcilik politikasının izlenmemesi yüzünden deniz ticaretini inkişaf 
ettirme isteklerinin olumlu bir netice vermediğini, Türkiye’nin ithalât ve ihracat 
mallarının % 90’ından fazlasının denizyoluyla taşındığını, yabancı bayraklı gemilere 
her yıl ödenen paranın 100 milyon doları aştığını belirten Çerçel, Türk Havayollarının 
da memleketin iç ve dış hava ulaştırma potansiyelini karşılayacak bir seviyeye 
getirilmesine ihtiyaç olduğunu ve Türk Havayollarının bünyesi, kuruluşu, idaresi 
ve işletmesiyle bir bütün olarak modern bir havayolu seviyesine ve gücüne sahip 
olması gerektiğini ifade etti. Ulaştırma Bakanlığının  sorunlarından söz eden Çerçel, 
bakanlığa bağlı teşekküllerin malî sıkıntılarını, ulaştırma hizmetlerinde eğitimin 
önemi, iyi yetişmiş  deniz personeline sahip olma, meslekî vasıflı deniz personeli 
yetiştiren tek müessese olan Yüksek Denizcilik Okulunun günün ihtiyaçlarına cevap 
verecek duruma getirilmesi konularına değindi.129

G. P. grubu adına ikinci defa söz alan Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri), 16 milyon 
liralık bir bütçeye sahip olan Bakanlığın, Başbakanlığa bağlı teşekküller kadar bir 
malî güce sahip olmadığını, Devlet Demiryollarının kaderine terk edildiğini, Deniz 
Yollarının en ucuz nakliyatı sağlayacak şekilde zararlı halden kurtarılması gerektiğini, 
Havayollarındaki durumun çok farklı olmadığını, yalnızca PTT İdaresinin umut 
verici bir sektör olduğunu ifade etti. 

Kişisel görüşmelerini arz etmek üzere kürsüye gelen Mustafa Kaftan (Malatya), 
Türk Havayolları ve Devlet Demiryollarının, böylesine ciddî ve geniş kuruluşların 
yakasını politikacının çirkin elinden kurtarmadığı müddetçe bu kuruluşların her sene 
bilânçolarını zararla kapamamalarının mümkün olmadığını söyledi. Başta Başbakan 
olmak üzere Bakanlar ve diğer sorumluların her vesile ile partizan idarenin, politikanın 
devlet sektöründeki kuruluşlara ve müesseselere sokulmadığını söylediklerini ifade 
eden Kaftan, okula camiye girmeyen politikanın ekonomik kuruluşla ra, bankalara 
da girmemesi gerektiğini belirtti. Devlet Demiryolları İdaresinin 1969 senesinde 
yapmış olduğu 34 gayrimenkul satışının 30’undan usulsüzlük bulunduğunu, bu 
arsa satışlarının siyasi münakaşasının Anayasa Malı kemesine kadar intikal ettiğini 
söyleyen Kaftan, Ulaştırma Bakanlığı kuruluşlarından siyasetin elinin çekilmesi 
gerektiğini vurguladı. Cengizhan Yorulmaz da (Ankara) Ulaştırma Bakanlığı 
hizmetlerinden özellikle PTT’yi eleştirdi ve İstanbul’da kırk bin, Ankara’da on beş 
bin vatandaşın telefon için sıra beklediğini belirterek otomatik telefonlara geçilmesi 
gereğini vurguladı. Tümü on uçaktan ibaret olan havayolları katarının her haliyle 
ihtiyaca cevap vermekten çok uzak olduğunu belirten Yorulmaz, bu on uçağa karşılık 
Havayollarında beş-altı bin personel çalıştığını, bu şartlar altında Havayollarının 
istenilen hizmeti ifa edeceği kanaatinde olmadıklarını ifade etti.130 

129  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 861-865.
130  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 865-870.
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Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe (Aydın), ulaştırma ve haberleşme hizmetleri, 
millî ekonomiyi, yurt savunmasını ve halkın günlük yaşantısını kesin ölçüde 
etkilediğinden, bütün dünya memleketlerinde ulaştırma ve haberleşme faaliyetlerine 
büyük önem verildiğini, bu itibarla Ulaştırma Bakanlığının Ulaştırma sistemlerini 
memleket ihtiyaçlarına cevap verecek bir seviyeye getirmesi ve ileri memleketler 
ölçüsünde faaliyette bulunulmasının sağlanması gerektiğini, büyük kuruluşların 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı bulunmasına rağmen, Ulaştırma Bakanlığının bütçesinin 
14 milyon TL olduğunu, kuruluşlar arasında koordinasyon kurma bakımından güçlük 
çekildiğini, bu bakımdan bakanlığın kuruluşunu yeniden tanzim etmek için gerekli 
kanun tasarısının hazırlanmakta olduğunu ifade etti. 

C.H.P. sözcüsünün ulaştırma politikası olmadığına dair eleştirisine cevap 
olarak Menteşe, ulaştırma politikasının kalkınma plânlarında öngörüldüğü veçhiyle 
ulaştırma sistemlerinin memleket istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir seviyeye 
getirilmesi ve ileri memleket ölçüsünde faaliyette bulunmalarının sağlanması 
şeklinde özetlenebileceğini söyledi. 

Deniz sektörüne ait kuruluşların ka nun tasarıları üzerinde yapılan çalışmaların 
tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Bakan, demiryolu nakliyat, karayolu 
ulaştırma ve Trafik Genel Müdürlüğü teşkiline dair kanun tasarılarının karayolu 
nakliyeciliği, hava seyrüsefer kanun tasarılarının ise üzerinde çalışıldığını belirtti. 

A.P. grubu sözcüsü Rıza Çerçel’in, Yüksek Denizcilik Okulunun akademi haline 
getirilmesi için Bakanlığınızca ne düşünülmektedir sualine cevap olarak 60 yıllık 
mâzisi olan Yüksek Denizcilik Oku lunun, klâsik sistemden çıkarılarak akademi haline 
getirilmesi hususunda kanun tasarısının hazırlandığını söyleyen Bakan Menteşe, 
Devlet Hava Meydanları İdaresi Genel Müdürlüğünce halen 15 adet uluslararası 
ve millî trafiğe açık hava alanı işletildiğini, Yeşilköy ve İzmir Ha va alanlarında 
yıllık % 304,6 trafik artışını karşılamak için yeni tesisler plânlandığını ve faaliyete 
geçilmiş bulunduğunu, artan yolcu ve uçak artışı neticesinde Türk Hava Meydanları 
gelirlerinin 1965’e nazaran % 177 gelir artışı sağlanmış bulunduğunu ifade etti. 

PTT İdaresinin 1970 başında, 1965’deki 1 436 PTT iş yeri sayısını 2 689’a 
yükselttiğini, 1965 yılında 1 227 telefon şebekesini 1970’te  2 194 telefon şebekesine 
yükselttiğini ifade eden Bakan Menteşe, her gün köye ve bucağa telefon santralı 
taleplerinin geldiğini, köyler de onluk, yirmilik santrallerin, otuzluk, ellilik santrallarla 
tevsi edildiğini, 1965’te 251 700 olan santral kapasitesinin 1970 başında 364 400’e 
ulaştığını söyledi. 1964 yılında 310 000 000 mektup dağıtımı yapıldığı halde, 1969 
yılında 500 000 000 mektup taşındığını, 1964 yılında yabancı memleketlerdeki 
işçilerden 30 000 000 lira civarında  62 000 havale geldiği halde, 1969 sonunda 
579 000 000 liralık 879 000 havale geldiğini ifade eden Bakan Menteşe, manyetolu 
telefon ihtiyacı için on bin kapasiteli bir fabrikanın tevsi edildiğini açıkladı. Bakan, 
radyolink telefon tesisi, televizyon imkanı, otomatik teleks konularında Bilgi sundu. 
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PTT İdaresinin motorize hale geldiğini söyleyen Bakan, PTT’cilerin eğitimi için  
Ankara’da bir eğitim merkezi açıldığını, Devlet Demiryolları İdaresinin yönetsel 
sebeplerle ihmal edildiğini, demiryollarına yılda 250 milyon liranın yol bakım 
masrafı olarak harcandığını, 80 mil yon lira nakliye vergisi verildiğini, karayollarının 
geliştirilmesinin ve modern hale getirilmesinin ekonomik kalkınma gereği olduğunu, 
ancak demiryollarının ihmal edilmeyeceğini, bunun için buharlı lokomotiflerin dizele 
çevrileceğini, 1970 yılında 10 dizel lokomotifin hizmete gireceğini ve Eskişehir 
Fabrikasında imal edilen iki lokomotifin de hizmete girmiş olacağını ifade etti. ,

Bakan Menteşe, 30 kadar arsada partizanlık yapıldığı eleştirisine de cevap verdi. 
Menteşe, Teftiş Heyetinin tetkikatı sonucunda hukukî ve cezai sorumluluk olmadığı 
kanaatine vardığını, her hangi bir so rumluluk görmediğini, özellikle bu arsa 
üzerinde Başbakanın yakını olduğu için bü yük hassasiyet gösterildiğini, diğerlerinde 
ekspertize havale edilmediğini, tenzilât yapıldığının vaki olduğunu belirtti. 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı hakkında, deniz ulaştırmasında 
hedefin ithalât ve ihracatın % 50’sini taşımak olduğunu, fakat henüz % 20–25’inin 
zor taşındığını, bu suretle senede 100 milyon dolârın üze rinde bir dövizin dışarıya 
kaçtığını söyleyen Bakan, gemi inşa sanayii için Camialtı tersanesinin tevsi edildiğini, 
bu tersanede devletin 12 400 tonluk gemi imaline başladığını, Askeri Gölcük 
tersanesinde Deniz Nakliyat Genel Müdürlüğünce sipariş edilmiş 12 400 tonluk bir 
geminin hizmete gireceğini, Pendik tersanesinde çalışmaların hızlandığını, Polonya 
Cekop Firmasına proje ihale edildiğini açıkladı. 

1933 senesinde kurulan THY’nın uçak durumu hakkında bilgi veren Bakan, 
Cengizhan Yorulmaz’ın Türk Havayolları personelinin 5-6 bine çıktığı iddiasına 
karşılık, rakamın yanlış olduğunu, personel sayısının 2 347 olduğunu belirtti. 
Bakan Nahit Menteşe, Enver Turgut’un, Elâzığ milletvekili Hayrettin Hanağası’nın, 
Afyon Karahisar milletvekili Süleyman Mutlu’nun Antalya Milletvekili Hasan Ali 
Gülcan’ın, Zonguldak milletvekilleri Ahmet Güner ve Hüseyin Baytürk‘ün, Ankara 
milletvekilleri İbrahim Cüceoğlu ve Şinasi Özdenoğlu’nun, İstanbul milletvekili Bahir 
Ersoy’un, Cengizhan Yorulmaz’ın, Çanakkale milletvekili Mustafa Çalıkoğlu‘nun, 
Tokat milletvekili Hüseyin Abbas’ın sorularına yanıt verdi.131 

Mustafa Vedat Ünsal (Sakarya), bakanın konuşması sırasında arsa satışlarıyla 
ilgili olarak kendisine sataşma olduğu gerekçesiyle söz aldı ve kendisinin 10 Şubat 
tarihinde bu arsa satışıyla ilgili olarak gazetelerde çıkan haberler üzerine bir beyanat 
verdiğini, bu beyanatında, arsanın satışında bir usulsüzlük olmadığını ifade etti.132 
Bu konuşmanın ardından Bakanlık bütçesinin bölümleri oylanarak kabul edildi:

131  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 870-881. 
132  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 881-884.
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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESÎ:
(A/l)   Cari harcamaları 
Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira
11.000 Ödenekler        12 000
12.000    Personel giderleri 11 714 997
13.000    Yönetim giderleri   1 114 000
14.000    Hizmet giderleri        74 002
15.000  Kurum giderleri                1 645 000
16.000    Çeşitli giderler                    105 001

(A/2)   Yatırım harcamaları
23.000    Makina teçhizat ve taşıt alımları 
 ve onarımları                   565 000

(A/3)   Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000 Mali transferler                 325 000
35.000 Sosyal transferler       50 000
36.000 Borç ödemeleri       30 000

ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Çalışma Bakanlığı 1970 bütçesi üzerinde Güven Partisi grubu adına ilk sözü 

alan Vefa Tanır (Konya), Çalışma Bakanlığının başlıca vazifeleri olan, sosyal ve 
ekonomik düzenin sağlanması, işsizlik sigortası, işyerinde eğitim, işçi ve ailelerinin 
çalıştıkları müddetçe sağlık tesislerinden yararlanması, fiyat artışları nedeniyle 
her gün işçinin eline geçen miktarın azalması, emekli olduğunda işçilerin elinden 
sağlık hizmetlerinin alınması konularında Bakanlığın çalışması gerektiğini ifade etti. 
Toprak dağıtımı yapılan işçilerin toprak komisyonundan alınan toprağı 3 - 5 yıllığına 
hemen icara vererek yurt dışına çalışmaya gittiklerini söyleyen Tanır, Hazineden 
verilen arazilerin bizzat ekilmesi şartı ile verildiğinden bu durumun engellenmesini 
talep etti. Tanır, Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde dururken esnaf ve küçük 
sanatkârların sorunlarına da değindi.133

C.H.P. grubu adına Bahri Ersoy (İstanbul) Adalet Partisi iktidarının, işbaşına 
geldiğinden beri tuttuğu ekonomik politikası ile zengini daha zengin yaptığını, fakire 
sırt çevirdiğini, milli gelirin % 61’ini nüfusun % 20’sinin, % 39’unu ise % 80’inin 
aldığını, bu tutumla dengede devamlı bozulma olacağını ve toplumun bünye 
buhranının ilerleyeceğini söyledi. 

133  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 887-890.
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Çalışma Bakanlığı Teşkilât Kanununun hâlâ 1946’daki ruhunu muhafaza ettiğini, 
Bakanlığın kendisini günün gereğine göre ayarlaması gerektiğini belirten Türkiye’de 
gitgide büyüyen işsizlik sorununun tehlikeli bir durum arz etmeye başladığını, buna 
mukabil işsizlik sigortasının hâlâ çıkmadığını ifade eden Ersoy, resmî beyanlara 
göre yurt dışına senede 80-100 bin kişinin gönderildiğini, işçilerle ve yaşadıkları 
toplumsal yapı, kültürel ilişkiler, eşit ücret ve yabancılaşma sorunlarıyla gereği gibi 
ilgilenilmediğini belirtti. 

Çalışma Bakanın genel grevin aleyhinde olduğunu, ancak grevin işçilerin yasal 
hakları olduğunu söyleyen Ersoy, A.P. iktidarının işçi sendikaları politikasının 
idarecilerinin politik eğilimlerine göre değerlendirmek olduğunu, idarecisi A.P.’li 
olan sendikaların başarılarına sistemli şekilde ortam hazırlamaya gayret edilip 
genellikle öbürlerine birtakım güçlükler çıkartıldığını belirtti. 

C.H.P. sözcüsü göçmen vatandaşların sigorta hakları, meslek hastalıkları, işçi 
çocuklarının okutulması, 1 Temmuz 1969 da yürürlüğe giren asgari ücreti hükümet 
tarafından tatbiki, Tarım iş Kanununun çıkartılması, 5521 sayılı iş Mahkemeleri 
Kanununun tadil tasarısının konuşulması, emekli işçilerle eş ve çocuklarının 
Sosyal Sigortaların sıhhi tesislerinden parasız faydalanmaları gereği, sakatların 
yeni bir işe intibakını sağlıyacak rehabilitasyon merkezlerinin açılması, Çalışma 
Genel Müdürlüğünün yetersiz kadrosu, Sosyal Sigortalar Kurumuna niçin asil bir 
genel müdürün tâyin edilmediği, otomasyonun tehlikesi, teknik eğitimin sanayi 
dalındaki önemi, 1970 modeli makinaları 1930 modeli insanlara teslimin zararlarını 
konularından bahsetti.134

A.P. grubu adına söz alan Enver Turgut (Kayseri), 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununu tadil eden 1186 sayılı İşçi Emeklilik Kanununun, ileri ülkelerdeki emsal 
kanunların üstünde hükümler getirdiğini, sosyal adalet esprisi içinde her yurttaşın 
kabiliyetine ve geçim seviyesine göre kazanç  için gerekli tedbirlerin getirildiğini 
söyleyerek konuşmasına başladı. İş Kanununun 33cüeu maddesi gereğince 
teşekkül eden asgari ücret Bakanlığının komisyonunca 1.7.1969 tarihinden itibaren 
uygulanmak üzere asgari ücret yönetmeliğinin çıkarıldığını, yönetmeliğin tatbikatı 
konusunda bâzı ihtilâflar çıktığını, ancak yönetmelik hükümlerinin uygulanmaya 
başlandığını belirten Turgut, gelişen sanayi içinde işsizlik sorunu, işçi memur ayırımı 
sorunu gibi meselelerin pek çok olduğunu, fakat bunların plan ilkeleri ve hükümetin 
imkanları dahilinde çözümleneceğini belirtti. Turgut, Çalışma Bakanlığının 37 küsur 
milyon lira olan bütçesi ile hizmetlerin tam olarak ifa edilmesi mümkün olmadığını, 
bâzı sendikaların bütçelerinin dahi Çalışma Bakanlığının bütçesinden daha geniş 
olduğunu belirtti. 

 Bakanlığın faaliyetlerinden söz eden Turgut, 1969 yılında yurt dışına giden 
işçi sayısının 104 794 olduğunu, işçilerin yurda gönderdikleri dövizlerin, 1964-
1965 yıllarında 77 896 142 dolarken, 1969 yılında 136 458 982 dolara yükseldiğini 
sözlerine ekledi.

134  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 890-895.
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G. P. grubu adına ikinci defa söz alan İhsan Kabadayı (Konya), İş ve İşçi Bulma 
Kurumu hakkında konuşarak kurumun artan işsizlik karşısında çok önemli bir 
görevi yaptığını, fakat 24 yıllık mâzisine rağmen malî ve teknik imkânsızlık içinde 
olduğunu, hizmet yükünün ağırlaştığını, tek nik ve malî gücünün yetersiz olduğunu, 
personel ve malî olanaklar açısından desteklenirse çok büyük hizmetler yapacağını 
söyledi. Kurumun Teşkilât Kanununun değiştirilmesi ve günün ihtiyaçlarına imkân 
verici seviyeye kavuşturulması gereğine işarete eden Kabadayı, dış ülkelere giden 
işçilerin formalite güçlükleri, sigorta sorunları gibi sorunlarından söz etti. 

Adalet Partisi grubu adına ikinci defa konuşmak üzere söz alan Fazlı Arınç 
(İzmir), ser maye ve emeğin daha ahenkli münasebetler kurması ve yürütme 
imkânlarını verebilecek kanunların çıkarılması gereğine işaret ederek Sosyal 
Sigortalar Kurumu ile İş ve İşçi Bulma Kurumunun aracılığı ile çalışan ve 
çalıştıranların sosyal garantilerinin teminat altına alındığını, çalışma sırasındaki 
emniyetleri ve yaşlılık halleri için kanunlarda yapılan değişikliklerin, yurt dışına işçi 
gönderilmesi, muhtelif meslek gruplarında çalışanların sosyal garantilerinin teminat 
altına alınmasının olumlu olduğunu söyledi. Arınç, Bakanlığın, işçilerin askerlikte 
geçen hizmetlerinin de emeklilikten sayılması, borçlanma suretiyle de olsa memurlar 
gibi telâkki edilmesini temin edecek bir kanunla Meclis‘e gelmesini temenni ederek 
sözlerini tamamladı.135 

Tasarı hakkında kişisel görüşlerini arz etmek üzere Ali Riza Güllü (Adana) söz aldı 
ve  Anayasanın âmir hükmü icabı işçilerin, çalışan vatandaşların sosyal ve ekonomik 
hayat şartlarını düzenleyen kanunların hâlâ tam manası ile çıkarılamadığını, işsizlik 
kanun tasarısı hazırlandığı halde, Demirel Hükümetleri tarafından Meclislere sevk 
edilmediğini; kanunun grevlerin ertelenmesini ancak belirli hallere inhisar ettirdiği 
halde, Demirel hükümetlerinin kanunun bu hükmünü keyfi olarak uyguladıklarını ve 
bunun toplumda huzursuzluklara sebep olduğunu belirtti.136 

Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk (Eskişehir), sosyal devlet telâkkisi içerisinde bütün 
çalışanların yarınından emin. Olması için bir taraftan sosyal güvenlik tedbirlerinin 
hudut ve şümulünü genişletirken, diğer taraftan yeni çalışan grupları sigorta 
bünyesine almak suretiyle veya yeni sigorta kurumları teşkil etmek suretiyle bütün 
çalışanların güven ve emniyetini sağlamak istediklerini söyleyerek konuşmasına 
başladı. Yıldan yıla grevlerin sayısının azaldığını belirten Bakan ihtilâfların daha 
kısa sürede hal imkâna kavuştuğunu sözlerine ekledi.

Tarım-İş Kanunu hakkında, Orman Bakanlığının kurulması ile bu kanunun Tarım 
ve Orman Kanunu olarak yeni bir hüviyet kazandığını, 3 veya 5 gün içinde Meclis’e 
sevk edildiğini, bütçeden sonra müzakere için gelmiş olacağını söyleyen Bakan, 
bu kanunla orman işlerinde ve tarımda çalışanların sosyal güvenliğinin sağlanmış 
olacağını ve SSK mevzuat değişikliğinin hazırlandığını ifade etti. 

135  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 895-902.
136  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 902-903.
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Esnaf sigortaları kanunu ile Teşkilât Kanununun hazırlandığını, ancak, Devlet 
Memurları Kanununun Meclisler tarafından kabulünden sonra teşkilât mevzuunun 
yeniden ele alınacağını, bâzı değişikliklerin yapılacağını ve yeniden revize edilmiş 
tasarının  sunulacağını söyleyen Bakan Öztürk, dış ülkelerde çalışan işçilerin 
durumları hakkındaki şikâyetler üzerine konuştu. İşçinin yurt dışına gitmesi 
problemi, vatan hasreti, lisan sorunları, malî mevzuata vâkıf olunmaması, intibak 
güçlükleri, hatta yemek meselesi gibi yurt dışı işçi sorunlarından bahseden Bakan, 
işçi-memur ayrımının sona erdirileceğini, 274 sayılı Sendikalar Kanununun sevk 
edildiğini, bu kanunla 657 sayılı DMK’nun işçi ve memuru tanımlayacağını, bu 
tarifler arasındaki ahengin bir hukukî takdir meselesi olduğunu ve gerçeklere uygun, 
memuru işçi yapmayan, işçiyi memur yapmayan, kamu hizmetlerinin bütünlüğünü 
aksatmayan bir çözüm bulunacağını ifade etti.

Ortak Pazar meselesinde sosyal entegrasyon konusunda halen müzakerelerin 
yapıldığını, hükümetin gerekli gayreti sarf ettiğini belirten Bakan Öztürk, Zonguldak 
milletvekili Ahmet Güner‘in maden kazalarından sonra Bölge Çalışma Müdürlükleri 
emrine verilen maden mühendislerinin sağladıkları başarı hakkında ve Zonguldak 
Amele Birliği Teşkilâtının Kurumun hastanesi açıldıktan sonra işçiye nasıl faydalı 
olacağı hakkında sorularını, Ankara milletvekili Cengizhan Yorulmaz‘ın Kırıkkale’ye 
Sosyal Sigortalar Kurumu has tanesi hakkında, Tokat milletvekili Hüseyin Abbas‘ın 
yurtdışındaki işçileri zararlı akımlardan korumak için düşünülen tedbirler ile işçileri 
mânen uyanık tutacak dinî, ahlâkî tenviratta bulunan din adamları hakkında, Ankara 
milletvekili Yusuf Ziya Yağcı’nın işçi ücretleriyle hayat seviyesi ilişkisi hakkında, 
İstanbul milletvekili M. Kazım Özeke’nin sorduğu şoförlerin sigortalılığı hakkında, 
Ankara milletvekili Şinasi Özdenoğlu’nun yurt dışındaki kalifiye işçiler hakkında, 
Bilecik milletvekili Şadi Binay’ın SSK fonundan Sümerbank eliyle kullandırılan 
sanayici kredileri hakkında sordukları sorulara cevap verdi.137

Tasarı hakkında son sözü alarak kürsüye gelen Burhanettin Asutay (İzmir), 
çalışma hayatıyla ilgili yasal düzenlemenin 274 sayılı Sendikalar Kanununda 
yapıldığını, 3008 ve muaddel 5518 sayılı İş Kanununu değiştiren 931 saylı Kanunun 
ağır aksak yürütüldüğünü, Çalışma Vekâleti, Sosyal Sigortalar Kurumu ve İş ve 
İşçi Bulma Kurumu teşkilât kanunları ile İşsizlik Sigortası Kanununun ve Tarım İş 
Kanununun çıkarılmadığını belirtti.138 

Muğla milletvekili Ahmet Buldanlı, Adıyaman milletvekili Zeki Adıyaman ve 
Erzurum milletvekili Naci Gacıroğlu tarafından verilen üç yeterlik önergesi oya 
sunuldu ve kabul edildi. Çalışma Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesi kabul 
edildi:

137  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 903-917.
138  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 917-918.
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ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESÎ :
(A/1)  Cari harcamalar 
Bölüm  Lira
11.000    Ödenekler         12 000
12.000    Personel giderleri  15 817 561
13.000    Yönetim giderleri    1 417 000
14.000    Hizmet giderleri         55 952
15.000    Kurum giderleri       988 008
16.000    Çeşitli giderler        244 086

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000    Makina, teçhizat ve taşıt alımları 
 ve onarımları       730 000
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000    Malî transferler                    1 304 860
35.000    Sosyal transferler 14 976 908
36.000    Borç ödemeleri    60 000

SANAYİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
C.H.P. grubu adına söz alan Hayrettin Uysal (Sakarya), sanayileşme sorunun 

en başta gelen konu olduğunu, sanayi sektörünün ekonominin sürükleyici gücü 
olarak kabul edildiğini, A.P. iktidarının bu amaca varmak için izlemekte bulunduğu 
politikanın, uygulama yöntemleri ve araçlarının ülkeyi bağımsız büyük sanayi 
toplumuna getiremeyeceğini belirterek sözlerine başladı. Sanayi Bakanının sanayiinin 
plan hedeflerine vardığını, rakamların çığ gibi büyüdüğünü söylemesine rağmen bu 
değerlendirmelerin büyük ölçüde inandırıcı olmadığını söyleyen Uysal, millî gelirin 
merkez ağırlığının yine tarım sektöründe olduğunu, tarımın millî gelirin 1/3’nü teşkil 
ettiğini, sanayi yatırımlarında büyük ölçüde gereksiz masraflar görüldüğünü, lüks 
ve israf olduğunu, yatırım projelerinin genellikle yabancı firmalara yaptırıldığını, 
1968 yılına kadar Türkiye’de 805 milyon dolarlık dış proje kredisi verildiğini, 
ancak bunun büyük kısmının yabancı firmalar eliyle tekrar döviz olarak yurt dışına 
çıkarıldığını belirtti. 

Ortak pazara girme konusunda A.P. iktidarının geçiş döneminin hemen 
başlamasına karar verdiğini, bu dönem başlar başlamaz ortak pazardan ithal edilen 
sa nayi mamullerinde kademeli olarak gümrük duvarlarının indirileceğini, miktar 
tahditlerinin kaldırılacağını, bu durumun emekleme safhasında bulunan Türk 
sanayiine ağır bir darbe indireceğini söyleyen Uysal, sanayileşme yolunda alınan 
tedbirlerin ekonominin karakterini değiştirmeye yetmediğini, felsefeden yoksun bir 
girişimin sanayi sektöründeki gelir artışını hızlandırmadığını, faal nüfusun tarım 
sektöründen sanayi sektörüne kaymasını sağlayamadığını sözlerine ekledi. 
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Montaj sanayi talimatnamesinin yeniden süratle gözden geçirilmesi ve net döviz 
tasarrufu hesaplarının yeniden yapılması gereğine işarete eden Uysal, Türkiye demir 
ve çelik endüstrisinin cevher ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanması halinde, 
on yılda bilinen rezervlerin yüzde 70 ilâ 95’ini bitirebileceğini, demir ve çelik 
sanayiinin cevher ihtiyacının 1980’lerde yerli kaynaklardan karşılanabilmesinin 
ancak yeni üretim kaynaklarının işletmeye açılmasıyla mümkün olacağını, iktidarın 
aracının yanında olduğunu, demir karaborsasını önlemek yerine demir stoklarına 
tahsis çıkardığını ve demire zam yaptığını, demir fiyatlarında görülen bu artışın 
piyasa fiyatlarına da yansıyacağını söyleyerek iktidarı eleştirdi. 

Güven Partisi grubu adına Reşit Önder (Tokat), sanayileşmenin, köyde ve şehirde 
süratle artmakta olan nüfusa iş bulma, tarım kesiminde kullanılmayan insan gücünü 
en verimli şekilde değerlendirme, refah devletinin temellerinden olan kütle halindeki 
üretim ve tüketim merhalesine yetişme, devleti savunmada ve dış politikada âzami 
güce, imkânlara kavuşturma açısından önemli olduğunu, Türkiye’nin ekonomik 
yapısının değişmesi ve kuvvetlenmesinin hızlı bir sanayileşme ile gerçekleşeceğini 
belirtti. Sanayi yatırımlarında bir yandan yer yüzündeki en ileri teknolojiye 
yetişmek zarureti göz önünde tutulurken, öte yandan işsizliği önlemek için işgücü 
kullanma oranı yüksek olan yatırımlara önem verilmesi gerektiğini söyleyen Önder, 
sanayileşmede yatırım malları ve makina imal eden sanayiin öncelikle kurulmasına 
taraftar olduklarını, istihlâki ve ithalâtı teşvik eden sanayiin kurulmasının, memleketi 
dış ödeme bakımından bir çıkmaza götürdüğünü, bu hatalı sanayileşme politikasının 
gecikmeden düzeltilmesi gerektiğini belirtti. 

A.P. grubu adına Şükrü Kiykıoğlu (Bolu), sanayileşmede mühim olan finansman 
dolayısıyla sermaye piyasasını teşekkülü, kre di mevzularında hükümetçe ciddî 
tedbirlerin alınmasına devam olunacağı kararının çok olumlu bir davranış olduğunu 
söyledi ve plânlı devrede sanayi politikasını aşağıdaki şekilde özetledi: 

1. Kalkınma, büyük ölçüde   sanayileşmeye dayanacak ve sanayileşme, karma 
ekonomi kuralları içinde gerçekleşecektir.
2. Sanayiin kuruluşunda ekonomik ve sosyal esaslara göre öncelik verilecektir.
3. Sınai tesislerin optimum kapasitelerde kurulması esastır ve projeler en son 
teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak hazırlanacaktır.
4. Küçük sanayi, büyük sanayii tamamlayan çok önemli bir yan faaliyet sahası 
olarak ele alınacaktır. 
5. Başta altyapı eksikliklerinin tamamlanması, iktisadi ve finansman kaynaklarının 
geliştirilmesi  olmak üzere, sanayiin kolaylıkla inkişafına yardım edecek şartlar 
yaratılacaktır.
İhracata dönük sanayilerin kurulmasına ve teşvik edilmesine öncelik verilmesi, 
yeni kurulan sanayi tesislerinin kuruluş güçlükleri, bir müddet ithalât kısıtlamaları 
ve gümrük politikasıyla  himaye edilecektir.
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Sanayi Bakanlığı ile ilgili İktisadi Devlet Teşekkülleri olan Sümerbank, Makina 
Kimya Endüstrisi Kurunu, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri, Türkiye Selüloz ve Kâğıt 
Fabrikaları İşletmesi, Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş., Türkiye Çimento Sanayii 
A. Ş. ile Azot Sanayi A.Ş.’nin Birinci Beş Yıllık Plânda toplam yatırımlarının 3 
627 700 lira olduğunu, İkinci Beş Yıllık Plânın ilk senesi olan 1968 yılında toplam 
yatırımların 1 034 646 000 liraya ve tahakkuk nisbetinin yüzde 116’ya yükseldiğini 
söyleyen Kıykıoğlu, sanayiin gelişmesi için alt yapıyı oluşturan su, enerji, yol, iskân, 
işgücü celbedecek tesislerin bölgeler arasında dengeli dağılması ve organize sanayi 
bölgeleri kurulması gereğine işaret ederek sözlerini tamamladı.139 

G. P. grubu adına ikinci defa Hasan Tosyalı (Kastamonu), G P ‘nin yürütülmesini 
temenni ettiği sanayi politikasının ana hatlarını şöyle sıraladı:

1. Sanayileşme karma ekonomi prensipleri dahilinde yapılmalıdır. 
2. Memleket kalkınmasında sanayi, sürükleyici bir rehber olmalıdır. 
3. Zirai ve yeraltı istihsalimiz ham ve iptidai madde bakımından sanayiimizin 
desteği olmalıdır. 
4. Sanayi, zirai ve yeraltı servetlerimize ihraç kabiliyeti kazandırmak için, kalite 
ve maliyet bakımından yabancı memleketlerle rekabet etme kabiliyetine bu 
maddelerimiz ulaştırılmalıdır. 
5. Zirai, orman ve yeraltı istihsalimiz, yalnız hammadde olarak değil, daha çok 
mamul ve yarı mamul hale getirilerek ihraç edilmelidir. Bu yapıldığı takdirde, 
ham olarak yaptığımız ihracatın değerinin bir ilâ beş misli artacağına kani 
bulunuyoruz. 
6. Sanayi yatırımlarımızın, Türkiye’nin hemen bütün bölgelerini kapsamına 
alacak şekilde zirai, orman ve yeraltı iptidai madde dağılmasına uygun olarak, 
dengeli bir şekilde tesis edilmesini istiyoruz.140

Adalet Partisi grubu adına ikinci defa söz alan Bahri Karakeçili (Urfa), 
Türkiye’nin her tarafını örümcek ağı gibi elektrik şebekelerinin sardığını, tarlada 
artık karasabanın tarihe karıştığını, yerine yüzde 60, yüzde 70, yerli girdi ile imâl 
edilen traktör ve modern zirai aletlerin geldiğini, çimento, cam, tekstil, şişe gibi 
küçük sanayi kollarında, bu devre içerisinde artık işba noktasına gelindiğini ve 
Türkiye’nin yavaş yavaş ve süratle ağır sanayie kayma istidatını gösterdiğini 
söyleyerek konuşmasına başladı. 

Plânın öngördüğü yüzde 7 gelişmeyi temin etme hususunda sanayi sektörünün 
payının çok büyük olduğunu, bu plan döneminde yapılması programlanan 111,5 
milyar liralık yatırımın yüzde 22,4’ünün,  yani, 25 milyar lirasının imalât sanayi 
sektöründe kullanılacağını belirten Karakeçili, böylelikle gayrisâfi millî hâsılâ 

139  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 918-931.
140  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 931-932.
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içinde sanayici payının, 1965 yıllarının fiyatlarına nazaran 1965’te yüzde 16,3’ten 
1972’de yüzde 20.5’e yükselmiş olacağını, buna göre tarım sektörünün payının da 
yüzde 30,2’den, yüzde 26.6’ya düşeceğini söyledi. 

Montaj sanayii hakkında, 10 firmanı kamyon, kamyonet imâl ettiğini, montaj 
sektörünün imalât kapasitesinin 27 bin adet olduğunu, bu kapasitenin üç-dört yıl 
zarfında tamamen kullanılabileceğini söyleyen Karakeçili, 1964 yılında 775 adet olan 
otobüs imalatının üç-dört yıl içinde 10 bine çıkacağı kanaatinde olduklarını, halen 
yüzde 70’e yaklaşan bir seviyede yerli girdi ile imâl edilen Anadol otomobillerinin, 
1969’da 1000 adet imâl edildiğini, Fiat, Rena ult Otomobil Fabrikalarının 1971 
ve 1972 yıllarında kurulmasıyla toplam yıllık imalât kapasitesinin 40 bin adedi 
bulacağını belirtti.141 

Tasarı hakkında şahsı adına söz alan Ahmet Durakoğlu (Sivas), demir çelik 
problemini halletmeden sanayiini kurmuş bir tek memleket gösterilemeyeceğini 
belirterek, kurulacak tesislerde 20 nci asrın mütekâmil üretim usullerine göre 
demir çelik üretmek ve üretilen mamullerin fiyatlarının dış piyasa fiyatlarına göre 
ayarlanması zorunluluğundan bahsetti. Dünyada 1969 rakamlarına göre, 570 milyon 
ton de mir çelik üretildiğini, bunun 128,5 milyon tonunun Amerika, 110 milyon 
tonunun da Rusya tarafından imal edildiğini söyleyen u belirtti.142 

Sanayi Bakanı Selahattin Kılıç (Adana) söz aldı ve Sanayileşmede ve 
kalkınmanın hayatiyetinin devam ettirilmesinde ilk noktanın hükümranlık haklarının 
elde edilmesi olduğunu, Türkiye’de hükümranlık haklarının kazanılmasından sonra 
ciddî ve semereli hamlelerin Cumhuriyet devrinde yapıldığını; ikinci noktanın 
devletin sanayileşmenin gerektirdiği şartları hazırlaması, kanun ve nizamlar, yatırım 
imkanları, proje ve personelinin mevcudiyeti ve uygunluğunu sağlaması olduğunu 
belirtti. 

Sanayi sektörünün ekonominin sürükleyici sektörü olarak kabul edildiğini, 
uygulamada, 1968’ deki sanayi kalınma hızının % 10,1 olduğunu, 1968 yılında 
% 1 oranında sanayi sektörünün kalkınmasında plânın tespit ettiği hızdan geri 
kalındığını, ancak 5 yıllık ortalamaya ulaşacaklarını, 1969 yılında % 11 tespit edilen 
hızın % 11,2 olduğunu, 1970 için tespit edilen  % 11,8’in bir sonraki yıl tahakkuk 
ettiğinin görüleceğini belirten Bakan Kılıç, pik ve çelik tüketiminin sanayileşmeye 
paralel olarak büyük bir hızla arttığını, 1970’te demir kütük ihtiyacı olan 350 000 
tonun 220 000 tonun serbest dövizle EPU memleketlerinden, 130 000 tonunun da 
anlaşmalı memleketlerden, genellikle Demir - Perde gerisi ve Üçüncü Bloka mensup 
memleketlerden temin edileceğini sözlerine ekledi. Demire yapılan yüzde 40 zammın 
dünya fiyatlarından kaynaklandığını belirten Bakan, demirin mal oluş fiyatının 247 
kuruş olduğunu, yapılan zammın değişik çaplar için demirin fiyatını 245 ile 262 
arasına getirdiğini ifade etti. 

141  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 932-934.
142  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 934-936.
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Ortak Pazar memleketleri ile Türkiye arasında müzakerelerin devam ettiğini, 
1 Ocak 1970’te Türkiye’nin Ortak Pazar’a girmesi plânlanmış iken, bu tarihin geçmiş 
olmasının anlaşma olmayan noktaların varlığını gösterdiğini belirten Bakan Kılıç, 
C.H.P. sözcülerinin, A.P. iktidarının Ortak Pazar’a giriş şartlarını hazırlamadığından 
şikâyet ettiklerini ve Ortak Pazarı neo–kapitülasyon olarak tanımladıklarını, ancak 
bu tanımlamanın Ortak Pazar’ı 1964 Eylülünde imzalayan C.H.P. hükümetlerinin 
görüşüne aykırı olduğunu ifade etti. 

Yabancı sermayenin Plânın emrettiği ve özel sektörden Türk endüstrisinin 
yararlandığı alanlara müteveccih olduğunu, çimento istihsalinin  ileriki senelerde 
12 milyon tona çıkacağını anlatan Bakan, sanayi gelişmelerini aktararak sözlerine 
son verdi.143 

Son sözü Cumhuriyet Halk Par tisi grubu adına alan Hayrettin Uysal (Sakarya), 
Türkiye’de demir, çelik endüstrisinin cevher ihtiyacının yerli kaynaklardan 
karşılanması halinde on yılda bilinen rezervlerin % 70 - % 95’inin bitirileceğini, 
Muhtemel işletme kayıpları da dikkate alınacak olursa, demir çelik sanayiinin 
cevher ihtiyacının 1980’lerde yerli kaynaklardan karşılanabilmesinin, ancak yeni 
üretim kaynaklarının işletmeye açılmasıyla mümkün olacağını, Sanayi Bakanlığının 
bunun için tedbir alması gerektiğini bir kez daha vurguladı. C.H.P.’nin  programının, 
1935’teki devletçilik uygulamasının 1950-1960 döneminde devlet kapitalizmi 
haline gelmesi, sonra yine birçok yönlerden dejenere olması değil, Türkiye’de 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin Türk kalkınmasına, ekonomik kalkınmaya, sanayi 
kalkınmasına ne ölçüde yardım ettiğine dayalı olduğunu ifade etti.144 

Burdur milletvekili Ahmet Çiloğlu ve Tokat milletvekili Mehmet Kazova’nın 
verdiği kifayeti müzakere tekliflerinin kabul edilmesinin sonra Sanayi Bakanlığı 
bütçesi okundu ve oylanarak kabul edildi:

SANAYİ BAKANLIĞl BÜTÇESİ:  
Bölüm  Lira
(A/l) Cari harcamaları
11.000    Ödenekler 24 000
12.000    Personel giderleri       11 513 506
13.000    Yönetim giderleri         2 908 730
14.000    Hizmet giderleri 79 153
16.000    Çeşitli giderler            131 100

143  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 936-947.
144  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 951-952.
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(A/2) Yatırım harcamaları
21.000    Etüt ve proje giderleri     249 239 120 
23.000    Makina, teçhizat ve taşıt 
 alımları ve onarımları         5 734 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000   Mali transferler            250 000
35.000   Sosyal transferler         1 917 000
36.000   Borç ödemeleri 12 501

TURİZM VE TANITMA BAKANL1ĞI BÜTÇESİ
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi üzerinde ilk sözü Cumhuriyet Halk Partisi 

grubu adı na alan İbrahim Cüceoğlu (Ankara), turizmin dünya ekonomisindeki 
yeri, ekonomilere etkisi, Türkiye’de istenen yönde bir turizm politikası 
uygulanamamasının nedenleri ve Türk ekonomisine katkıda bulunabilecek bir 
politikanın kapsamı üzerine kurduğu konuşmasında, tu rizmin bir endüstri olduğunu, 
turizmin en önemli sorunlarından birinin turizmin okula dayanması, çeşitli turizm 
hizmetlerinde çalışacakların derleme toplama elemanlar olmaktan biran  önce 
kurtarılması gerektiğini, turizmde ikinci sorunun hizmet ve yatırımların dağılma 
alanı olduğunu, ülke turizmi için üzerinde durulacak bir başka çalışma alanının daha 
tıbbi turizm olduğunu vurguladı. 

Turizm yatırımlarının programda gösterilen ölçülerde gerçekleştirilemediğini ve 
turizm gelirlerinin tahmin edilenlerin altında kaldığını belirten Cüceoğlu, harcamaları 
yüzde 33,3 oranında vergi iadesine tabi tutulan yabancı elçilik mensuplarının 
Merkez Bankasına intikal eden dövizlerinin tu rizm geliri olarak kabul edilmesinin 
bile açıkların kapanmasına yetmediğini, turizm kredilerinin gelişi güzel, hizmet ve 
amaç dışı yatırımlar için öncelik verilen bölgelerin dışına taşırıldığını, Bakanlığın 
fonlarından kapı levhasındaki turizm kelimesinden başka turizmle hiçbir ilgisi 
bulunmayan kumarhanelere bile para verildiğini, turistik belgelerin tamamen amaç 
dışı verilerek ahbap, eş dost kayırmak için pavyon sahiplerine kadar uzatıldığını 
ifade etti.145 

G.P. grubu adına söz alan Vefa Tanır (Konya), son yıllarda hacı adaylarını taşıyan 
seyahat acentalarının Kuveyt’le Türkiye arasında boncuk cinsinden eşya ve tonlarca 
Amerikan sigarası kaçakçılığı yaptıklarını, Bakanlığın bunun önlemlerini alması 
gerektiğini; yurdun turistik varlığını ve ulusal değerlerini ortaya koyan broşür, yol 
haritaları ve tanıtıcı kitapların nefis bir baskı ve mizansen-pasaj düzeni içinde çeşitli 

145  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 954-956.



150

dil lerde ve renkli olarak yayınlanıp dağıtılmasında faydaların çok olduğunu; tıbbî 
turizm büyük rağbet kazandığını ve dış turizm için kaplıcaların , şifalı suların ve 
mağaraların üzerinde dikkatle durulmasının gerektiğini vurguladı. 

Turistik vesikaların alınması sırasında türlü yolsuzluklar olduğunu ve pahalı 
satıldığını söyleyen G.P. sözcüsü, bir kısım gazinoların, diskoteklerin ve otellerin 
çok yüksek fiyatla çalıştıklarını sözlerine ekledi. 

A.P. grubu adına söz alan Kemal Erdem (Balıkesir), ekonominin en önemli 
meselelerinden birini teşkil eden, dış ödeme dengesinin sağlanmasında başta gelen 
etkili faktörlerden biri ola rak ele alınan turizm alanındaki hükümetlerin almış 
oldukları tedbirleri ve politikayı memnuniyetle müşahade ettiklerini ifade etti. ş 
turizm gelirinin, yabancı turist sayısının ve bunların ortalamasının yükseltileceğini 
ve iç turizm hareketlerinin geliştirileceğini söyleyen Erdem, turizm yatırımlarının, 
turistik potansiyeli yüksek bölgeler içindeki belli yerlerde yoğunlaştırılacağını, 
kütle turizmine uygun konaklama ve ulaşım imkânlarının sağlanacağını, bu 
yatırımların kredi yoluyla malî ve hukuki tedbirlerle destekleneceğini ve fizikî 
plâna göre yapılmalarının gerçekleştirileceğini ifade etti. Sektördeki fiyat 
politikasının, uluslararası rekabet şartlarına göre düzenleneceğini söyleyen Erdem, 
teşkilâtlanmanın yeniden düzenleneceğini, turistik tanıtmaya ve kredi politikasına 
yeni bir yön verileceğini, turizm sektöründeki alt yapı tesisleri ile örnek tesislerin 
kamu sektörünce ele alınacağını ve diğer turistik yatırımların özel sektörce 
yapılacağını sözlerine ekledi. 

1970 yılı plan hedefinin, 920 bin yabancı turist ve 77 milyon dolar dış turizm 
geliri olduğunu söyleyen Erdem, 1970 yılı içinde plânın tespit ettiği yatak adedinin 
127 537 olduğunu, bunun devlet kredileriyle inşa halinde olduğunu müşahade 
ettiklerini belirtti. Turizmin ulaştırma ile birinci derecede ilgili olması sebebiyle 
kara yolu altyapı tesislerinin geliştirildiğini, deniz ve hava ulaşımına önem verilmesi 
gerektiğini söyleyen Erdem, karayollarında trafik düzeninin sağlanmasının önemli 
bir konu olduğunu, bu alanda alınacak etkili tedbirlerle yabancı yayın organlarının 
Türkiye aleyhinde yürüttükleri propagandaların önleneceğini ifade etti.146 

G.P. grubu adına ikinci defa söz alan İhsan Kabadayı (Konya), Türkiye’nin turizm 
açısından en çok imkana sahip ancak en az geliri alan ülkelerin başında geldiğini, 
işletmecilerin turizmden yararlanmaları için eğitilmeleri uyarılmaları gerektiğini, 
bir kısım açıkgözlerin, üç kâğıtçıların, turisti parası bitmeyen, hesabını bilmeyen 
insan gibi kabul ederek onu soymak gibi nahoş hâdiselere yol açtığını ve bunların 
engellenmesi gerektiğini, rehber yetiştirilmesinin önemini, gümrük muamelelerinin 
turistleri sıkıcı durumdan kurtarılması gerektiğini belirterek Bakanlığı yürüten Sayın 
Bakandan, turizm kuruluşlarının haysiyete uymayan davranışlarını engellemesini, 
bunların ciddî bir seleksiyona ve organizasyona tabi tutulmasını, bu kabil hâdiselerde 
gözünün yaşına bakmadan, belgelerinin iptalini istirham etti.147 

146  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 957-962.
147  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 962-965.
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Kişisel görüşlerini arz etmek üzere söz alan Mustafa Kaftan (Malatya), 1949 
yılında Turizm Teşvik Kanunuyla kurulan bu örgütün 1970 senesinde turizm 
dâvasında bir arpa boyu merhale kat etmediğini, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı kuruluşların, Tu rizm Bankası, Yeniköy İşletmesi, Kervan Oteli İşletmesi, 
Küçüksu, Ataköy, Bilsen Oteli İşletmeleri gibi kuruluşların bilânçolarının korkunç 
bir zararla kapattıklarını, bunun çeşitli sebepleri içinde bilhassa partizan düşüncenin 
kırıntılarının bulunduğunu ifade etti. Kaftan, kendisinin, altı aylık Turizm ve Tanıtma 
Bakanının veya sorumlularının bu konunun cevabını vermelerini beklemediğini, 
ancak bu partizanlığa son verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.148 

Bakanlık bütçesi üzerinde şahsı adına söz alan Çetin Yılmaz (İçel), modern çağın 
gerektirdiği şekilde 140 milyon insanın dış, 700 milyon insanın da, iç yer değiştirme, 
gezme, eğlenme, dinlenme, öğrenme, tedavi, görme ve gereksinmelerini doyurmak 
için kafa yorduğunu, planlar yaptığını, yaygın refah ekonomilerinin rahatlığı içinde 
olan endüstri ülkelerinin bu kesimin yararlarına kapılarını açtıklarını, ekonomilerine 
katkıda bulunacak bu tatlı kârları plânlama zorunluğunu duyduklarını, çünkü turizmin 
bir tatlı, kârlı ithalât endüstrisi olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Turizmin, bir 
ülkenin dış ticaret, dış ödemeler, istihdam, kültür, millî gelir etkinlikleriyle yakından 
ilgili olduğunu söyleyen Yılmaz, farklı siyasal iktidarlar döneminde bu önemli 
konunun ulusal ve bilimsel ola rak ciddiyetle ele alınmadığını, taklit ve görgül bir 
nitelikte politika ile doğal gelişimine bırakıldığını ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânına dış turizm gelirleri, yabancı turist sayısı ortalama tüketimleri gibi konularda 
hedefleri tutturamadığını söyleyerek eleştirilerini aşağıdaki gibi sıraladı: 

1. İmar plânlarının hazırlanmasına tu rizm düşüncesi tartışmasız konmalıdır.
2. Bern Üniversitesi Turizm Araştırma Kürsüsü örneği üniversitelerimizde 
turizm araştırma kürsüleri açılmalı ve turizm etkinlikleri ve yatırımları görgül 
yöntemden çıkarılıp, bilimsel verilere dayandırılmalıdır.
3. Turizm ulaşımı % 37,1 uçak, % 50,7 karayolu, % 7,3 demiryolu, % 4,9 
denizyolu aracılığı ile yapılmaktadır. Deniz ve demiryolu ulaşımının kolay, 
rahat, ucuz, güvenli olması sağlanmalı, millî şartlarla uçak sistemi plânlanmalı 
ve uygulanmalıdır.
4. Almanya’da bir gölün etrafında 27 746 yatak vardır. Turizm merkezlerindeki 
yatak sayısı yetersiz ve niteliksizdir. Bir konaklama planlaması yapılmalıdır.
5. Turistin tüketim gereksinmesini sağlıyacak çekim ve tüketim kuruluşları kamu 
girişimi olarak ele alınmalıdır.
6. Turizm yatırımlarında kamu ve özel sek tör koordinasyonu sağlanamamış, bir 
başıbozukluk ve kontrolsüzlük içinde turizm ve vurgun, eş anlamlı iki etkinlik 
durumuna gelmiştir. Turizm ve kâr kavramları insancıl ve geleceğe dönük 
değildir, gündelikçidir.

148  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 965-966.
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7. Yaygın ve örgün turizm eğitimi kaçınılmaz bir zorunluktur. Bakanlıklar arası 
bir önemli konu olarak derhal ele alınmalıdır.
8. Mübalâğalı ve düşsel propagandalar turiste hayal kırıklığı yaratmaktadır. 
Gerçekçi ve yaygın, etkin bir propaganda üslubu gereklidir.
9. Tıbbi, tarihî, spor, av, doğal ve tabiî tu rizm envanterleri yapılarak önce iç 
turizm hareketi sağlanmalı ve bu etkinlik dış turizmin finansmanı olarak 
değerlendirilmelidir.
10. Dış ve iç turizmin fiziksel plânı yapılmamıştır.
11. Doğasını ve tarihini korumak zorunluğunda bulunduğumuz ülkemizde 
turizm kontrolleri ve koruyucu tedbirlerimiz yetersizdir. Bakanlığın teftiş ve 
tedbir örgütleri yok denecek kadar azdır.
12. Sosyal turizm ofisi kasası kurulmalıdır.
13. Güler yüzlü, insancıl ve ahlâklı olmayan gümrük koşulları ve kontrolleri sert 
ve insafsız eleştirilerimizden birisidir.
14. Sahil yağması durdurulmalı, sâhillerimiz petrol şirketlerinin tekelinden 
kurtarılmalı, yereysel özelliklerine göre kamusal kuruluşlara önem verilmeli, 
mutlu azınlık için yapılan lüks devlet yatırımları halka açık bir üslûba 
dönüştürülmelidir..
15. La Fayette ve Piyer Loti’yi büyüleyen İstanbul bir çekim merkezi olarak 
hem doğası, hem tarihini kaybetmektedir. İstanbul konusu başlı başına bir turizm 
konusudur.
16. Turizm kredileri ülkede üzerinde en çok dedikodu yapılan Bakanlığı birtakım 
kirli adamların hedefi yapan bir başka konudur. Kredi dağıtımı bir gerçekçi ve 
bilimsel kontrollü modelle önlenmeli, ulusal çıkar endişesinin tam hâkim olduğu, 
plân ve ahlâk ilkelerinin işlediği bir örgütsel çalışma içine alınmalıdır.149

Bu konuşmanın ardından söz alan Turizm ve Tanıtma Bakanı Necmettin Cevheri 
(Urfa), Türkiye’nin tarihsel, doğal ve turistik potansiyelinden söz ederek başladığı 
konuşmasında,  1968’in 29 010 000 dolarlık turizm gelirine mukabil 1969 senesinde 
bu gelirin 46 175 000 dolara ulaştığını, artış hızının % 59,1’i bulduğunu, ancak, 
Bakanlığın ve idarenin hiçbir zaman bunlarla yetinmeyeceğini söyledi. 1968 
senesinde 28 531 olan yatak adedinin 1969’da 31 681’e çıkmış olmasını Bakanlığının, 
yeterli kabul etmediğini, Ege ve Akdeniz’de DPT’nin 50 000 yatağı hedeflediğini 
belirten Bakan Cevheri, tanıtım faaliyetlerinin artırıldığını ifade etti. İstanbul’un ve 
Karade niz sahillerinin gelişmiş olan tatil turizminin bir cazibe unsuru haline gelmesi 
için büyük turistik merkezlerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Bakan, tanıtım için 
Antalya’nın Batısı, Bursa’dan Çanakkale’ye ve transit yolları, İstanbul plânı, Orta 
Anadolu tabiat ve tarih haritaları ve altı adet afişin baskı işinin ihaleye çıkarıldığını 
sözlerine ekledi. 

149  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 966-969.
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Her hangi bir kumarhaneye hiçbir surette kredi verilmediğini söyleyen 
Bakan, turistik maksatların dışına taşan müesseselerin faaliyetleri üzerinde 
titizlikle durulduğunu, bilhassa ahlâki yönlerden arzu edilen çizginin dışına çıkan 
müesseselere karşı hiçbir suretle müsamahalı hareket edilmediğini, bunların 
belgelerinin iptal edilip taksitli borçlarının dahi muacceliyet kesbettirilmek suretiyle 
kendilerinden tahsil edilmesi yoluna gidildiğini söyledi. Fiyat artışlarının başıboş 
bırakılmadığını ifade eden Cevheri, hiçbir surette yüzde 10’dan fazla hiç kimsenin 
tarifelerini artırmasına müsaade edilmediğini, turistik tesislerin, muayyen ölçüler 
içerisinde turizm eğitiminden geçmiş personel tarafından beslenmesi şeklindeki 
tatbikatı benimsediklerini açıkladı. 

1964 senesinde 8 milyon 137 bin olan turizm gelirinin 1967 senesinde 18 milyon 
542 bine, 1969 senesinde de 46 milyon 175 bine çıkmak suretiyle gelişme hızının 
çok daha üstünde bir ilerleme kaydettiğini belirten Bakan, kaçakçılık hakkındaki 
iddialara, uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi için gerekli işlemlerin yapıldığını 
söyleyerek cevap verdi. Bakan Cevheri, eski çağ eserlerinin korunması, turistin 
soyulması meselesi, turizm gelirleri, bakanlıkta partizan bir yönetim zihniyetinin 
hâkim olmadığı, İlim Yayma Cemiyetine verilen kredi gibi konularda açıklamalarda 
bulundu ve sosyal turizm kanun tasarısının hazır olduğunu, bu kanunla uygulamaların 
ilerideki senelerde daha da iyileşeceğini ifade etti. Bakan Necmettin Cevheri, 
milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.150

A.P. grubu adına söz alan Cavit Okyayuz (İçel), elindeki listeden yalnız Isparta 
turizm derneklerine yapılan yardımı okuyarak, diğer vilâyet ve kazalardaki turizm 
derneklerine yapılan yardımları okumayan milletvekilinin bu davranışını hakla ve 
hakikatle bağdaştıramadıklarını, 13304 sayılı Resmî Gazetede Çanakkale, Balıkesir 
il sınırı ile Antalya, İçel il sınırını arasında karasularının bitişiği, sahil şeridinin 
üç kilometre derinliği saha içinde kalan arazinin 933 sayılı Kanuna göre, turistik 
gelişme bölgesi olarak tespit edildiğini, Yüksek Plânlama Kurulunun bu kararının, 
turizm, tabiî ve tarihî potansiyelini yeteri kadar kapsamadığını ve hizmetin 
gelişimi yönünden memlekete büyük geleceği getirebilmek için yeterli ve kifayetli 
bulunmadığını söyledi. A.P.’li olarak hükümetin bilhassa gerçekten sıcak bölgenin 
evlâdı olan Bakanın sıcak bir alâka ile bu haksızlığın üzerine eğilmesini ve bu dâvada 
turizmin ve turizm hizmetlerinin gelişimine yardımcı olabilecek bütün âmilleri tam 
bir kifayetle, tam bir verimle değerlendirmesini beklediklerini söyledi. 

M. Zeki Adıyaman (Adıyaman) ve Baha Müderrisoğlu (Konya) ile A. Mukadder 
Çiloğlu (Burdur) tarafından müştereken verilen kifayeti müzakere takrirlerinin 
kabulünden sonra bütçenin bölümlerine geçilmesi hususu oya sunuldu ve kabul 
edildi151:

150  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 969-977.
151  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), 
s. 980.
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TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
Bölüm                                                      Lira
(A/l)   Cari harcamaları 
11.000    Ödenekler 12 000
12.000    Personel giderleri       16 779 977
13.000    Yönetim giderleri         3 016 469
14.000    Hizmet giderleri         3 403 445
15.000    Kurum giderleri         4 541 180
16.000    Çeşitli giderler       12 742 649

(A/2)   Yatırım harcamaları
21.000    Etüd ve proje giderleri         7 232 601 
23.000    Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları             90 000

(A/3)    Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
31.000    Kurumlara katılma payları
 ve sermaye teşkilleri         1
32.000    Kamulaştırma ve satın
 almalar       13 882 000
34.000    Mali transferler            115 001
35.000    Sosyal transferler        3 510 000
36.000    Borç ödemeleri            282 000

KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
1970 yılı bütçe müzakereleri, Millet Meclisi’nin 29 Mayıs 1970 tarihinde 

Başkanvekili İsmail Arar başkanlığında toplanan 91 nci birleşiminde Köy İşleri 
Bakanlığı bütçesinin görüşmeleriyle devam etti. Söz sırasını Güven Partisi grubu 
adına alan Turgut Topaloğlu (Adana), Türkiye’nin 160 000 km köy yoluna ihtiyacı 
olduğunu, plânlı devrenin yarısının geçmiş olduğu halde yapılan köy yolunun 
40 000 km  civarında olduğunu, bu gidişle köy yollarının 22 yıl sonra ancak 
tamamlanabileceğini söyledi. Türkiye köylerinin 25 000’ inde içme suyunun 
hiç olmadığını, 19 000’inde ise miktar bakımından az ve sağlık yönünden gayrı 
sıhhi olduğunu söyleyen Topaloğlu, 1970 yılında ancak 708 köyün içme suyuna 
kavuşmasının programa alınmış olduğunu ifade etti. YSE’nin başka bir hizmet kolu 
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olan köy elektrik durumu hakkında da bilgi veren Topaloğlu, orman köylüsünün 
sorunlarından bahsetti ve orman ve  dağ köylerimizin çoğunda okul, yol ve su 
olmadığını, köylü sorunlarının biran evvel çözümlenmesi gerektiğini ifade etti.152 

C.H.P. grubu adına söz alan Ekrem Kangal (Sivas), iktidarın yanlış politikası 
nedeniyle iktisadi kalkınma ve sosyal adalet prensibinin her zaman için köylünün 
aleyhine geliştiğini, Türkiye’nin kalkınmasının ancak köyün ve köy lünün kalkınması 
ile mümkün olacağını, bunun 22 milyonun içerisinde bulunduğu sefaletten 
refah düzeyine ulaşması anlamına geldiğini, sosyal devlet anlayışının en belirgin 
temelinin bu olduğuna işaret etti. Köyün ve köylünün içinde bulunduğu koşullardan, 
üretimi gerçekleştirdiği halde milli gelirden aldığı payın düşüklüğünden ve tarımsal 
nüfusun yapısından söz eden Kangal, Köy İşleri Bakanlığının 7 yıldan beri hâlâ 
kuruluş kanununun çıkarılamadığını, Bakanlığın hâlen dört Genel Müdürlük halinde 
teşkilâtlandırıldığını söyleyerek her kurumun çalışmalarını eleştirdi. YSE Genel 
Müdürlüğü’nün bütçesinde 1969 ve 1970 yıllarında 5 milyon 201 bin TL bir azalma 
görüldüğünü, bunun YSE’nin hizmetlerinin gereği gibi yerine getirmesinde engel 
teşkil ettiğini, Topraksu Genel Müdürlüğünün ekonomik bir şekilde sulanacak 
5 milyon hektar arazinin 1 mil yon 350 bin hektar olduğunu, mevcut sulama 
potansiyelinin % 70’inin yeni yatırımlar beklediğini ifade etti. Toprak ve İskân 
İşleri Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarının tarımda verimin yükseltilmesi, köylünün 
uygarlıktan ve sosyal hizmetlerden daha yeterli ölçüde faydalanması ve köylü gücüne 
dayalı bir sinai hareketin gelişebilmesi için gerekli altyapılar, tesisler, hizmetler, köy 
grupları arasında en elverişli merkezlerde yoğunlaştırılması gereğine işaret eden 
Kangal, tarım makinalarının bakım ve onarım atelyeleri, küçük sanatlar, yeterli 
sağlık ve eğitim kuruluları, her türlü sosyal tesislerin bu merkezlerde toplanması 
gerektiğini anlatarak C.H.P.’nin bu kentlere köy-kent adını verdiğini belirtti. 
Teşkilâtlandırma ve Krediler Genel Müdürlüğünün kuruluş sancılarından biran önce 
kurtarılma yollarının bulunmasını belirten Kangal, köylerde 2 milyon civarında 
gizli işsiz bulunduğunu, Bakanlığın bu gizli işsizliği önlemek ve köylerde küçük el 
sanatlarını geliştirmek için kurslar açtığını, ancak kurslarda eğitilen 2 000 kişinin 
22 milyonun içinde çok küçük bir oranı oluşturduğunu söyledi. A.P. hükümetinin 
bu gerçeklere eğilme iktidarından yoksun olduğunun iyice anlaşıldığını söyleyen 
Kangal, bu değişimin demokratik bir düzen değişikliği sonucunda gerçekleşeceğini 
sözlerine ekledi.153

A.P. grubu adına söz alan Salih Aygün (Amasya), kalkınmanın köyden 
başlayacağını, bozuk düzen içinde köylünün kalkınamayacağından, insanca bir düzen 
kurmak için kö ye dönük bir düzen değişikliğinden bahsedenlerini toprak işleyenin, su 
kullananın sloganı kullananların söylediklerinin aksine köye hizmetin demokrasiyle 
beraber geldiğini ifade etti. Köy kalkınmasının altyapısının yol, su, elektrik ve 

152  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 984-986.
153  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 986-991.
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kendilerinin anladığı mânada toprak dağıtımı ve bunun işlenmesi için gerekli 
kredinin temininin teşkil ettiğini söyleyen Aygün, bunların köye götürülmesinde 
görev yapan Köy İşleri Bakanlığının çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. 

Köy sulama developmanı, Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Müdürlüğü 
çalışmaları, köy kalkınmasına hizmet edecek kooperatifler, orman içi ve dağ 
köylerinin sorunları ve yol, su, elektrik ihtiyaçları, köy içme suları hakkında bilgiler 
veren Aygün, hizmetlerini takdirle karşıladıkları Köy İşleri Bakanlığının Teşkilât 
Kanununun Meclise geldiğini memnuniyetle öğrendiklerini ve kanunun biran önce 
çıkarılmasını temenni etti.154 

G.P. grupu adına ikinci kez söz alan İhsan Kabadayı (Konya), tarihten beri 
ihmal edilen köylüye ancak Köy İşleri Bakanlığının kurulmasından sonra hizmet 
gittiğini, Türkiye’de 35 877 köy ve 65 277 müstakil yerleşme ünitesi bulunduğunu, 
bu köylerin 162 bin kilometre yol ihtiyacı olduğunu, bunun 40 bin kilometresinin 
yapıldığını, ancak 110 bin kilometreye yakın köy yolunun izbe patika halinde 
bulunduğunu söyleyerek köy yollarına daha çok önem verilmesinin arzuladıklarını 
bildirdi. 66 bine varan yerleşme ünitesinde içme suyu yetersizliği, 1 199 116 kişinin 
topraksızlığı hakkında konuşan Kabadayı, Hazinenin elinde dağıtıma tabi 15 milyon 
dekar toprağın köylünün murabaha cıdan kurtarılması, faizciden kurtarılması, yeraltı 
suları, sertifikalı tohum verilmesi şeklinde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. 
Kabadayı, toprak dağıtımında hatalar bulunduğunu belirterek sözlerine son verdi.155

A.P. grubu adına ikinci sözü alan Münir Daldal (İzmir), köy kalkınması 
kanununun lüzum ve önemine işaret ettikten sonra, Adalet Partisinin köy lüye şu 
hususları vaat ettiğini açıkladı: 

• Köylünün tüm hayat seviyesini yükseltmek,
• Köylerde işsizliği azaltıp işgücünü değerlendirmek,
• Sağlık eğitim ve kamu hizmetlerini köye kadar götürmek,
• Tarımı geliştirmek, toprağa kavuşmak ve verimini artırmak,
• Bugünkü anarşizme sebebiyet veren, anarşi methiyesi yapan, “toprak 

işleyenin, su kullananın“ deyip, (kendi tabirleri ile) böyle bir eyleme geçen, 
köylere kadar giderek kutlu ve mutlu olsun deyip yanaklarını öpenleri bütün 
gücümüzle reddederek karşılarına dikilmek,

• Hayvancılığı geliştirmek,
• Köylünün de sosyal ve ekonomik haklardan yararlanmasını sağlamak.156

154  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 991-996.
155  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 996-999. 
156  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 999-1003. 
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Güven Partisi grubu adına üçüncü defa söz alan Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri), 
köy yerleşimleri, nüfusun  % 70’inin tarımla uğraştığı, Yol Su Elektrik, Toprak İskan 
ve Toprak Su Genel Müdürlüklerinin çalışmalarını yeniden özetledi.

Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı (Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi), 
eleştirilere karşı yerel uygulamaların büyük bir partinin temsilcilerine izafe 
edilmesinin haklı bir davranış olmadığını, mâziye dönerek suçlu arama itiyadından 
hareket etmediklerini, 1960-1965 devresinde 24 382 kilometre köy yolu yapıldığını, 
bu hizmet için 571 186 000 Türk lirasının sarf edildiğini, 12 513 köyde su varken, 4 
500 gibi bir ilâvesiyle 18 183 üniteye çıkarıldığını, 171’e ilâveten 372 köye elektrik 
getirildiğini ifade etti. 

Köy İşleri Bakanlığı kurulalı yedi yıl geçmekle birlikte hâlâ kuruluş kanununun 
çıkarılamadığının doğru olduğunu söyleyen Bakan, bu durumun köye ve köylüye 
büyük çapta hizmet götürdüğünü iddia eden A.P. hükümeti için acı bir gerçek 
olduğunu belirtti. Köy yolları, elektrik, köyde sunulan eğitim ve kurslar, içme suyu 
konularında bilgiler veren Bakan, toprak reformu mevzuunun daha ziyade Tarım 
Bakanlığının işi olduğunu ifade etti.157 

Bakandan sonra son söz olarak An kara milletvekili Yusuf Ziya Yağcı söz aldı ve 
A.P. sözcüsünün konuşmasının çelişkilerle dolu olduğunu ifade ederek 29 milyarı 
aşkın bir bütçe içerisinde köy hizmetlerine ayrılan cüzi bir ödenekten şikâyet eden 
bir iktidar grubunun, öte yandan köye ve köylüye önem verdiğini ifade etmesi kadar 
çelişki düşünülemeyeceğini söyledi. İkinci çelişkinin 1963 yılında kurulmuş olan 
ve çalışmalarıyla hükümet olarak iftihar ettikleri Bakanlığın C. H. P. nin koalisyon 
iktidarları zamanında kurulması olduğunu söyleyen Yağcı, A.P.‘nin bu Bakanlığın 
kuruluşuna karşı çıktığı gibi, köy elektrifikasyonunun A.P. hükümetleriyle 
başlamadığını, köy elektrifikasyon dairesinin kurulması ve köy elektriklenmesinin, 
köye elektrik sokulmasının başlangıç tarihinin C.H.P.‘nin koalisyon iktidarlarının 
tarihi olduğunu vurguladı. Toprak ve İskan Genel Müdürlüğünün çalışmalarına 
değinen Yağcı, miras hukuku gereğince karısına anasından veya babasından toprak 
intikal etmiş bir şahsın toprak tevziinden istifade ettirilmediğini ifade etti. 

Köy yolları konusunda konuşan sözcü yolların genellikle seçim yolu, daha 
doğrusu vatandaşı aldatıcı yol olduğunu, bu yolların ,greyderle veya dozerle köy 
tarafından veya aksi istikametten açmanın hiç bir şey ifade etmeyeceğini söyledi. 
Köy Kanununun süratle çıkarılması gerektiğini belirten Yağcı, telefon şebekeleri 
kurularak köyler arasında irtibatın sağlanması gereğini belirterek sözlerine son verdi.

Hüsamettin Başer (Nevşehir) ve Ahmet Çiloğlu (Burdur) tarafından verilen 
müzakerenin kifayetini talep eden önergenin kabul edilmesinden sonra Köy İşleri 
Bakanlığına bağlı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine 
geçilmesi oya sunularak kabul edildi: 

157  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 1003-1018.
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TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ:
Bölüm   Lira
(A/l) Cari harcamaları
12.000 Personel giderleri 40 017 442
13.000  Yönetim giderleri   4 585 000
14.000 Hizmet giderleri      916 653
15.000 Kurum giderleri      268 951
16.000    Çeşitli giderler                   306 951

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000    Etüt ve proje giderleri   7 770 000
22.000    Yapı, tesis ve büyük onarım
 Giderleri   5 860 000
23.000    Makina, teçhizat ve taşıt alımları 
 ve onarımları      150 000
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000    Kamulaştırma ve satın almalar                 2
34.000    Mali transferler   8 692 775
35.000    Sosyal transferler      683 274
36.000   Borç ödemeleri        57 000

İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Köy İşleri Bakanlığı bütçesinin kabul edilmesinden  sonra görüşülen İmar ve 

İskan Bakanlığı Bütçesi üzerinde ilk sözü C.H.P. grubu adına Ahmet Durakoğlu aldı. 
Durakoğlu (Sivas), Bakanlığın yapılan eleştirilerden ders almadığı gibi hatalarına 
devam ettiğini, Ticaret ve Sanayi Odalarının yayınladığı bir rapora göre sa nayi 
alanına yapılacak yatırımın arsa veya yapıya yapılacak yatırımdan daha kazançlı 
olabilmesi için, yılda en az % 25 kâr getirmesi gerektiğini vurgulandığını belirtti. 
Köyden kente göçün yarattığı gecekondu sorununa değinen Durakoğlu, göçün 
doğurduğu konut ihtiyacı ve açığı hakkında rakamsal bilgiler sundu. Gecekondu 
sayısının 500 000’i bulduğunu ve bu artış hızını s sadece şehirde kesmenin mümkün 
olmadığını belirten C.H.P. sözcüsü, sorunun gecekondu kanunu ile değil, sosyal ve 
ekonomik tedbirlerle alınması gerektiğini ifade etti.

G.P. grubu adına söz alan Meh met Türkmenoğlu (Kayseri), köyden şehire göçün 
sebep ve sonuçlarını irdeledikten sonra 1950 yılında 3 883 865 olan şehir nüfusunun 
25-30 yıl sonra 25 ilâ 30 milyona yükseleceğini, şehirleşmenin nedeninin ne 
şehirlerdeki sanayiin ilerlemesinin çekiciliği, ne de tarımda modernleşmenin iticiliği 
olduğunu, aksine, köyde    sefaletin tahammülsüzlüğü, bir kısım köylülerin iş bulma 
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kaygısı olduğunu, bu meselenin korkunç olduğunu, bu sorun halledilmedikçe, bu 
sefalet durdurulmadıkça, bu işin içinden pek çok tehlikeli şeylerin çıkabileceğini 
ifade etti.158

A.P. grubu adına söz alan Orhan Deniz (Kastamonu), İmar ve İskân Bakanlığının, 
çok yönlü imar hareketlerini bünyesindeki çeşitli umum müdürlük ve dairelerinde 
mevcut, ihtisas sahibi, kıymetli elemanları ile yurdun her köşesinde dikkatle 
yaptığını, Bakanlığın, Plânlama ve İmar Mesken, Yapı Malzemesi, Afet İşleri Genel 
Müdürlükleri ile Emlâk Kredi Bankası ve İller Bankası Genel Müdürlüklerinin 
çalışmalarını en iyi bir şekilde koordine ederek bütçe imkânları nisbetinde 
yürüttüğünü ifade etti. Plânlama Genel Müdürlüğünün çalışmalarının, metropoliten 
alan plânları, bölge plânları, nâzım şehir plânları, şehir ve kasaba plânları, bunlar için 
haritaların alınması, kanalizasyon, elektrik, içme suyu ve benzeri kamu hizmetleri 
ile projelerini yapmak veya yaptırmakla meşgul olduğunu belirten A.P. sözcüsü, 
İller Bankasının verimli çalışmaları ile memlekete çok büyük faydalar temin ettiğini 
ifade etti. Deniz, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının ülkede konut yapımını teşvik 
ve önderlik yapmakta ve çok büyük faydalar sağlamakta olduğunu, her vatandaşın 
konut sahibi olması için gayret gösterdiğini sözlerine ekledi.

Adalet Partisi grubu adına ikinci kez söz alan Naci Çerezci (Niğde), Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasının sermaye, kredi ve faaliyetlerinden bahsederek 440 
sayılı kanuna uygun olarak bankanın kuruluş kanununun yeniden düzenlenmesi 
gerektiğini, Kooperatifler Kanunu için yapı kooperatiflerinin kuruluş, işleyiş 
ve denetimlerine ait esasları ihtiva edecek bir konut kooperatifleri Kanununun 
hazırlanması gerektiğini belirterek Em lak Kredi Bankasının konut politikasına daha 
dinamik bir şekilde yardımcı olabilmesi için öz ve uzun vâdeli kaynaklarının biran 
evvel artırılması, Bankanın kredi işlemlerinde esneklik sağlayacak yeni kuruluş 
kanununun çıkarılması, toplu konut yapacak kuruluşların belli statüle re bağlanarak 
denetimlerinin ve bankacılık sistemi içinde verilen kredilerden istifade şekillerinin 
tâyini, vatandaşın küçük tasarruflarının ko nut finansmanına yardımcı olması için 
bâzı imtiyaz ve tercihlerin tanınması gibi tedbirlerin ittihazının gerektiğini belirtti. 

G.P. grubu adına söz alan Ha san Tosyalı (Kastamonu), İmar ve İskân 
Bakanlığının, Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğü, Mesken Genel Müdürlüğü, Yapı 
Malzemesi Genel Müdürlüğü, Âfet İşleri Genel Müdürlüğü, Emlak Kredi Bankası 
Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
eliyle işlerini yürüttüğünü, Bakanlığın memlekete daha faydalı olması için aşağıdaki 
temennileri sıraladı: 
1. Vilâyet, ilçe ve kasabaların belediyelerinin İller Bankası Genel Müdürlüğünde 
mevcut ve her sene verilmesi gerekli belediye hisselerini tam olarak vermesi
2. Vilâyet, ilçe ve kasaba imar plânlarının İmar ve İskân Bakanlığının, Plânlama 
Genel Müdürlüğünde ve İller Bankası Genel Müdürlüğünde tetkik, hazırlanma ve 
tasdiki ile uğraşan elemanların takviye edilmesi, 

158  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 1026-1030.
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3. Vilâyet merkezlerinde ve kazalarda birer İmar Müdürlüğü ve imar şubesi açılması,
4. Emlak Kredi Bankasının ,henüz açılmamış olduğu büyük kazalarda ve Tosya’da 
açılması.159

Şahsı adına söz alan Hasan Ali Gülcan (Antalya), bir çok şehrin nâzım imar 
plânlarının tamamlanmadığını, bu yüzden kötü yapılar, imarlar, inşalar görüldüğünü, 
bu planların biran evvel gerçekleştirilmesi ve düzgün bir şekle sokulması gerektiğini, 
belediyelerin imar yönetmeliklerinin yeniden düzenlenerek kaçak inşaatın önlenmesi 
gereğine işaret etti.160

İmar ve İskan Bakanı Hayrettin Nakiboğlu (Kayseri), Bakanlığın görevlerini 
saydıktan sonra, şehirleşmenin ileri memleketlerde olduğundan aksi istikamette 
geliştiği eleştirilerine karşı her ülkenin kendi koşulları olduğunu, Türkiye’de 
şehirleşmenin fazla nüfus artışı, bilhassa tarımdaki nüfus artışının itici kuvveti başka 
olmak üzere tek sebebi olmadığını, şehirleşmeyi kendi haline de bırakmanın doğru 
olmadığını, bunun için bölgesel plânlamaların  ele alındığını söyledi. Şehirleşme 
ve köyden göç konularına değinen Bakan, konut yapımı için verilen kredilerden ve 
yatırımlardan örnekler verdi. Bakan Nakiboğlu sorulan soruları da yanıtladı.161

Son sözü alan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Ahmet Durakoğlu (Sivas), 
şehirleşmenin hızlı ve düzensiz bir şekilde geliştiğini, Bakanın söylediği gibi 
kendilerinin şehirleşmeye karşı olmadıklarını, oysa kendilerinin, hızlı ve düzensiz 
şehirleşmenin, normal şartlar altında ve düzenli bir şekilde olmasını temin için 
şehirleşmenin esas unsuru olan köyden şehire gelen akımın normal akın haline 
getirilmesini sağlamak için köy-kentler gibi köy ile şehir arasında bu akımın hızını 
önleyecek, normal şartlar altında seyrini temin edecek teşebbüslere girişilmesinin 
önemini vurguladıklarını kaydetti. İller Bankası kredilerinin ve idaresinin usulsüz 
kullanıldığını, A.P.‘nin gençlik kollarında çalışan insanlara, Bakanlıkta çalışmadıkları 
halde maaş verildiğini ifade etti. Bakan Hayrettin Nakiboğlu cevap mahiyetinde 
yeniden söz aldı ve açıklamalarda bulundu.  

Bakandan sonra son sözü alan Ahmet Buldanlı (Muğla), kuruluş maksat ve 
gayesine bu kadar mükemmel hizmet eden bir Bakanlığın, hizmetten mütevellit 
kusuru olmadığını, yerli ve yabancı bütün cihanın hizmetten ötürü kendisine teşekkür 
ettiği bir zümreye, bir aileye bir gruba bühtan etmenin doğru olmadığını, ülkenin 
umumi bir deprem kuşağı içerisinde bulunduğunu, İmar ve İskân Bakanlığının bu 
âfetler zümresinin içinde bu lunan memlekette her an, her yere en süratli vasıtalarla 
koşmakta ve imar, kalkınma hizmetleri yanında vatandaşların âfetler sebebiyle 
uğradığı bu elim vakalara en kesin ve en süratli kararlar almak suretiyle yetişmekte 
ve onlara yardımcı olduğunu ifade etti. 

159  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 1030-1037.
160  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 1037-1038.
161  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 1038-1046.



161

Ahmet Buldanlı (Muğla) ve Yaşar Bir (Sakarya) tarafından verilen yeterlik 
önergelerinin kabul edilmesi üzerine İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinin bölümlerine 
geçilmesi oya sunularak kabul edildi:

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/l) Cari harcamaları
Bölüm   Lira
11.000    Ödenekler 12 000
12.000    Personel giderleri       34 342 289
13.000    Yönetim giderleri         4 907 568
14.000   Hizmet giderleri            357 713
16.000   Çeşitli giderler 87 001

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000    Etüt ve Proje giderleri         6 514 000
22.000    Yapı, tesis ve büyük onarım
 giderleri     172 416 650
23.000    Makina, teçhizat ve taşıt 
 alımları ve onarımları            577 000

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satın almalar       16 780 000
34.000    Mali transferler   7 900
35.000    Sosyal transferler            120 000
36.000    Borç ödemeleri 10 001

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildiğinde C.H.P. grubu 

adına söz alan Celal Kargılı, Türkiye‘deki gençlik hareketlerinin evrensel ve toplumsal 
bir bunalım olan yeni çağa kavuşmak ve yeni çağın kurallarını ortaya koyma gibi 
ileri ve yeni bir felsefenin çok güçlü bir parçası olduğunu, bu felsefeyi, birtakım 
yan ve hâkim etkenler ile boğmaya çalışmanın bu dâvaya ihanet olduğunu, gençlik 
hareketlerini anarşi veya ihtilal teşvikçiliği şeklinde tanımlamanın, huzur bozuculuk 
şeklinde göstermenin veya bu hareketleri komünistlik olarak tarif edip, yabancı 
ellerin tahrikleri ile körüklendiğini ortaya koymaya çalışmanın, bu meselelere çözüm 
yolları aramaya engel olacağı gibi, hareketlerin gerçek nedenlerinin de anlaşılmasını 
önleyeceğini belirterek konuşmasına başladı. İçinde bulunulan düzenin, dünün 
insanının düzeni ile yeni insanın, yani yeni düzen ile eski düzenin çatışmasından 
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ve bunların birbirine ters düşmesinden ileri geldiğini söyleyen Kargılı, yetişen 
gençlerin, Türkiye’nin içinde bulunduğu ikili anlaşmalar, NATO, Ortak Pazar, dış 
borç, yabancı ellerde geçim sürgünü işçiler, gizli ve açık işsizlik, tarımın durumu, 
madenlerin ve petrollerin yabancılarca işletilmesi, eğitim yoksunluğu, milli gelirde 
adaletsizlik, can ve mal güvensizliği, şeriatçılık gibi etkenlerin altında düzene karşı 
çıktıklarını belirtti. A.P. iktidarının ve özellikle Başbakanın en büyük yanılgısının, 
olayları yüzeysel nedenlere bağlamak istemesi ve her olayın altında bir tahrikçi 
görmek gibi kestirme çözüm yollarına bel bağlaması olduğunu söyleyen Kargılı, 
ülkedeki gençlik hareketlerinin kökeninde refah toplumumun kurulu sosyal düzenine 
karşı çıkan bir anarşizm ve bir taklitçilik değil, aksine tarih boyunca devlet kurmuş, 
kıtalara söz geçirmiş, Türk Ulusunun az gelişmişlikten duyduğu ıstırap ve uygarlık 
düzeyine erişememenin millî kıskançlığının yattığını ifade etti. Kargılı, Demirel 
hükümetinin yetersiz ve yeteneksiz politikasının çaresizliğini baskı tedbirleri ile 
gidereceğini sandığını, fakat bu arada bu türlü tedbirlerin çözüm yolu olmak şöyle 
dursun, gerginliği daha da artıracağını fark etmez göründüğünü sözlerine ekledi. 
Kargılı, sonu alınmaz bir şekilde gelişen duruma karşı alınacak ilk tedbirin Demirel 
hükümetinin derhal görevden istifa etmesi olduğunu söyleyerek hükümeti istifaya 
davet etti.

Türkiye’de spor örgütünün amatör olduğunu belirten Kargılı, Gençlik ve Spor 
Bakanlığının dünyanın her yerinde olduğu gibi amatör spor ile profesyonel sporu 
ayırmak  zorunda olduğunu, kulüplerin Bakanlığın kontrol ve murakabesi altına 
alınması, Türkiye’de sporda ahlâk ve disiplini getirecek tedbirleri alması, spor tesisleri 
için yatırımların parti isteklerine göre değil, sporun ihtiyaçların icap ettirdiğine 
göre yapılması, amatör sporu öldüren profesyonel futbolun Bakanlık bünyesinden 
çıkarılması, sporcuların kamp yapacakları modern tesislerin biran önce meydana 
getirilmesi, teknik yönetici yetiştirmek için Anadolu Hisarı Spor Akademisinin yanı 
sıra, birkaç spor akademisinin kurulması, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü kanun tasarısı ile Spor Bakanlığının bütün örgütlerini kapsayan bir 
kanunun getirilmesi, sporda bilinçli çalışmanın tedbirlerinin alınması, okullara ve 
üniversiteye gerçek sporu ve spor eğitimini sokacak tedbirlerin alınması, sporcuların 
ve yöneticilerin bilgi ve görgüleriyle tekniklerini artırmak için Batı ülkelerine stajlara 
gönderilmesi, sporun ve sporcuların ihtiyacı olan malzemeyi imal etmek için derhal 
faaliyete geçilmesi, spora siyasetin karışmasına ve siyasi baskıların  yapılmasına 
engel olunması, okul dışı ve okul içi gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesini, 
sporu öğrenmesini ve geliştirmesini sağlayacak spor eğitim kamplarının kurulması 
gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.162 

G.P. grubu adına söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), Gençlik ve Spor 
Bakanlığının, Türk gençliğinin millî ruh ve ülküsünü tahrip eden, gençleri birbirine 
düşürerek birlik ve beraberliğini bozan, mektepten sokağa döken ve böylece esir, 
uşak ve geri bırakmak, hür ve demokratik Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyen 

162  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 1054-1060.
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düşmanların telkin, teşvik ve tahrik    ettiği aşırı sol (komünizm), aşırı sağ (teokrasi) 
veya hür demokratik rejim dışı Nazizm ve faşizm gibi sapık yabancı ideolojik 
fikirlerden Türk gençliğini koruması gerektiğini belirterek sözlerine başladı. Gençliğin 
eğitimi konusunda fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanmasını başta gelen bir temel 
dâva olarak benimsediklerini söyleyen Tosyalı, orta, lise ve meslekî okullar yanında, 
köy çocukları için kasaba ve vilâyet merkezlerinde pansiyonlar açılması, parasız 
yatılı öğrenci sayısının artırılması, her yerde eksikliği görülen öğrenci yurtlarının 
çoğaltılması, burs ve kredi imkânlarının talebe sayısı ve para miktarı bakımından 
yeterli seviyeye çıkarılması gerektiğini, öğrencilere burs ve kredi dağıtımında, 
yurtlara öğrenci kabulünde en küçük ölçüde kayırmaya ve farklı muameleye meydan 
vermemenin, yalnız adaletin gereği değil eğitimin müessiriyetinin de vazgeçilmez 
bir şartı olduğunu ifade etti. 

Hür dünya gençliğinin, kızıl emperyalizm tarafından çok yönlü tehdide ve tahrip 
tehlikesine maruz olduğunu söyleyen Tosyalı, gençliği anarşi unsuru haline getiren 
yayın ve telkinin, uyuşturucunun ve anarşinin kızıl emperyalizmin elinde üç tehlike 
olduğunu belirtti.163 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Barlas Küntay (Bursa), Gençlik ve Spor 
Bakanlığının spor politikasının gençliğin fizik ve moral kabiliyetlerinin toplumun 
yararına geliştirilmesi olduğunu, okullarda her türlü spor faaliyetine değer vermek 
gerektiğini, sayıları altı milyonu geçen ilkokul çağından üniversiteye kadar okul 
gençliğinin be den eğitimi, jimnastik, oyun ve spor faaliyetleri ile yetiştirilmesinin 
bütçe, saha, salon tesis, malzeme ve öğretici elemana ihtiyaç gösterdiğini belirtti. 
Sporun gelişmesinin, toplumun aktif olarak spor yapabileceği tesislerin varlığına ve 
işletilmesine bağlı olduğunu söyleyen Küntay, seyirci değil sporcu yetiştirebilmek 
için tesislerin seyir sporuna değil, kütle sporuna dönük olması gerektiğini, bunun 
için saha ve tesis yatırımlarında semt sahalarına doğru gidilmesi, çok sayıda ucuz, 
sağlam, sıhhatli spor tesislerinin yapılması gerektiğini söyledi. 

Türkiye’de profesyonellik kabul edilirken, amatör spor dallarının korunması için   
gerekli tedbirlerin alınmadığını, amatör sporun ihmal edildiğini belirten Küntay, 
spor kulüplerinin, sadece futbol kulüpleri olma durumundan kurtarılması, çeşitli 
spor branşlarında faaliyet göstermeleri ve çok sayıda yurttaşın spor yapmasının 
sağlanması gerektiğini ifade etti. Ehliyetli spor adamları yetiştirmenin öneminden 
bahseden Küntay, sporda ilmî çalışmaya önem verilmesi, spor sağlığı ve kontrölü 
için merkez kurulması ve spor neşriyatının yapılması gerektiğini belirtti. Spor Toto 
ve Loto hakkında da konuşan Küntay, gençlik sorunlarına değinerek Gençlik ve 
Spor Bakanlığının uhdesine düşeni yapacağını, ancak bu hizmetleri organize edecek 
Teşkilât Kanununun biran evvel çıkması gerektiğini ifade etti. 

C.H.P. grubu adına ikinci kez söz alan Kemal Ataman (Ankara), Türk sporunda 
bir an evvel çözümlenmesi gereken pek çok sorundan birinin tesis sorunu olduğunu, 
şehirler arasında yaratılan bölgecilik ve emniyet tedbirlerinin iyi alınmamış olması, 

163  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
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seyircinin, sporcunun ve yöneticinin eğitimi, amatör spor dallarının ihmal edilmesi, 
bir bakanlığa kavuşan spor örgütünün hâlâ kira köşelerinde barındırılmasının diğer 
sorun alanları olduğunu söyledi. Bakanlığın üzerinde önemle durması gerekli 
sorunlardan birinin de gençlik sorunu olduğunu söyleyen Ataman, gençlerin 
yurt ve dünya sorunları ile yakından ilgilenmeleri ve halkı bilinçlendirmek için 
yaptıkları mücadelenin 1961 Anayasal düzenini tam olarak gerçekleştirildiği bir 
Türkiye yaratmak mücadelesi olduğunu, ancak A.P. iktidarı ve bâzı politikacıların 
inatçı bir tutumla gençlerin mücadelesini anlamaz göründüklerini, Türkiye’deki 
iktisadi ve sosyal bunalımın meydana getirdiği huzursuzluğu gençlik hareketlerine 
bağladıklarını ve Türk halkına gençliği suçlu göstermek istediklerini ifade etti. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının 1970 yılında Türkiye‘de kurulan ve gençlik 
eğitiminde reform yapan, özellikle kafaya ve bedene yönelen en faydalı eğitim 
sistemi olan izcilik çalışmalarına da önem vermesi, geniş bir izcilik örgütlenmesine 
gidilmesi, okul dışı izciliğin teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Ataman, T. B. 
M. M.’de gençlik sorunları ile ilgili bir komisyon kurularak gençlik meselelerini 
hükümete ve Meclise sunması gerektiğini belirtti. 

A.P. grubu adına ikinci defa söz alan Avni Kavurmacıoğlu (Niğde), üniversiteleri 
ilim yuvası olmaktan çıkarılma, aşın solun ve komünistlerin karargâhı haline 
getirilme çabalarıyla karşı karşıya bulunduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında, 
Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışma sahasını iki grupta toplamak gerektiğini 
belirtti. Bunlardan birinin, gençleri acıklı durumdan kurtarmak için evvelâ eğitim 
ve öğretim şartlarını en iyi şekilde ayarlamak ve Krediler ve Yurtlar Müdürlüğünü 
gençlerin şartlarına uygun şekilde düzenlemek, ikincisinin ise  eğitim ve öğretim 
yapan gençlerle beraber eğitim dışı gençlerin boş zamanlarının değerlendirilmesi 
için büyük şehirlerde, üniversite muhitlerinde ve nüfusun fazla olduğu yerlerde, 
gecekondu muhitlerinde sportif tesisleri hızla kurmak, gençliğin boş zamanlarını 
değerlendirmek ve onların fizikî ve fikrî eğitimlerini sağlamak olduğunu söyleyen 
Kavurmacıoğlu, basın, radyo ve televizyonda spora ait geniş yayınlar yapmak 
gerektiğini de sözlerine ekledi. Son yıllarda sporda çıkan olaylara da değinen 
Kavurmacıoğlu, Bakanlığın sportif hareketleri, spor kulüplerini sıkı kontrol altında 
bulundurması, sporcu, idareci ve halk münasebetinin en iyi şekilde organize ve 
kontrollü, memleket çapında spor tesislerinin hızla kurulması gerektiğini belirtti. 

Şahsı adına söz alan Tufan Doğan Avşargi1 (Kayseri), yeni olan bu bakanlığın 
çalışmalarının, modern özgürlük fikirlerinin yayılmasında ve devrimci yönelişte her 
zaman ulusa öncülük yapma gücünde olan gençlerin unutulan sorunlarına bilimsel 
çözüm yolları getirmesini ümit ettiklerini, bakanlığın, gençlere eğitim, sağlık, sosyal 
refah ve çalışma imkanları bakımından ortam hazırlamaya çalışarak kendi yetenekleri 
doğrultusunda geliştirmesi gerektiğini söyledi. Okullarda spor faaliyetlerine 
daha geniş yer verilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde beden eğitimi 
öğretmenlerinin daha çok yetiştirilmesine özenilmesi gerektiğini belirten Avşargil, 
Demirel‘in, Türkiye’deki gençlik olaylarını dış etkenlere bağlarken, Gençlik ve 
Spor Bakanı İsmet Sezgin’in, gençlerin yaratılışı, çağı ve  yaşı icabı aşırı uçlarda 
bulunmayı arzu ettiklerini, bunun pek tehlikeli bir unsur olmadığını vurguladığını 
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belirtti. Bakanın bu tip olayların bu çağda var olabileceğini, ama bunların memleketçi 
ve vatansever bir görüşle iyi istikâmetlere kanalize etmenin şart olduğunu bilerek 
söylediğini belirten Avşargil, hükümetin bu eğilimlerinden dolayı Türk gençliğini 
polisiyle tedbirlerle tedirgin. Etmesini, gece gündüz yurtları aratarak bir grubu tâciz 
etmesini, öbür grubun silâhlı, bıçaklı saldırısını kolaylaştırmasını anlayamadıklarını, 
böylesine bir davranış ve idarenin patogojide bile olmadığını söyleyerek konuşmasını 
tamamladı.164

Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin (Aydın), dünyadaki gençlik hareketlerini 
gerçekten evrensel ve toplumsal bir açıdan görmenin yerinde olacağı görüşünü 
savunduklarını, ancak Türk gençlik hareketlerinin ve Türkiye’deki gençliğin kutsal 
isyanının sebeplerinin başında C.H.P.’nin geldiğini, C.H.P. grup sözcüsünün bu 
gençlere, “memlekette manzara-i umumiye bu olduğu za man, Atatürk’ün gençlere 
olan vasiyeti, Ey Türk Gençliği birinci vazifen Türk istiklâlini ve Cumhuriyetini 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” diyerek bu hareketleriyle gençliği suçlu 
görmeyen bu sözlerin C.H.P. grubunun mu yoksa bir üyenin kişisel görüşleri mi 
olduğunu öğrenmek istedi. 

Gençlik hareketlerinin zaman içerisinde boykot ve işgalin çok ötesine giderek 
Türk devletinin temeline dinamit koyacak kadar ileri bir safha arz ettiğini, gençlerin 
sağ-sol kamp ismi altında ikiye ayrıldığını, gençlik hareketlerinin üniversitenin 
bilimsel özgürlüğüne saldırıya yöneldiğini, devletin, rejimin, demokratik düzenin, 
Anayasa düzeninin güvenliğine yöneldiğini, üniversite hocalarını tedibe, dayağa, 
küfüre, yüzüne tükürmeye, devlet mallarını tahribe ve öğrenme, ilim ve bilim 
hürriyetini yok etmeye yöneldiğini belirten Bakan Sezgin, gençlik hareketleri 
nereden gelirse gelsin, ister aşırı sağdan, ister aşırı soldan, hükümet olarak, iktidar 
olarak, parti olarak hepsinin karşısında olduklarını belirtti. 

Türkiye’de 150 bin üniversite genci olduğunu, 150 bin üniversite gencinden 
devlet sadece 15 binine yurt temi edebildiğini, bunun 10 bininin de 1965’ten sonra 
sağladığını, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu nun kredilerinden ve yurtlara 
öğrenci alınmasında ve kredi tahsislerinde birinci derecede fakirlik ve ikinci derecede 
çalışkanlığın öne alındığını, bunların tasnif edildikten sonra elektronik beyinden 
geçirilerek verildiğini belirtti ve kendisine sorulan soruları yanıtladı.165 

Bakandan sonra son söz olarak A.P. grubu adına Osman Tarı‘nın (Balıkesir) 
tartışmalı ve müdahalelere yol açan konuşmasından sonra Zeki Adıyaman (Adıyaman) 
ve Ahmet Buldanlı (Muğla) tarafından verilen yeterlik önergeleri aleyhinde Yusuf 
Ziya Yılmaz konuştu. Yılmaz, Bakan‘ın yanlış davrandığını, kendilerinin bu mevzuda 
kâfi derecede aydınlanmadıklarını, Bakanın tehlikeli olarak gördüğü sorunlar ile 
C.H.P. arasında ilişki kurmasının ciddiyetle tahlil edilmediğinden önergenin reddini 
talep etti. Ancak yeterlik önergelerini kabul edildi. 

164  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 1073-1074.
165  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 1057-1080.
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Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi olmadığından Bakanlığa bağlı Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün ayrı katma bütçesi üzerindeki müzakereler de Bakanlık 
ile ilgili yapılan görüşmelerle tamamlanmış oldu. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1970 yılı bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilmesi oylanarak kabul edildi.

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının 1 nci 
maddesi, Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 30 702 315 lira, yatırım harcamaları 
için 42 000 001 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 17 438 520 lira olmak 
üzere toplam 85 740 836 lira ödenek verilmesini hükme bağladı.166 

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Millet Meclisi’nin 30 Mayıs 1970 Cumartesi günü Meclis Başkanı Ferruh 

Bozbeyli başkanlığında toplanan 92 nci birleşiminde Maliye Bakanlığı bütçesi 
müzakere edildi. Bütçe üzerinde G.P. grubu adına söz alan Salih Yıldız, para, kredi, 
döviz, fiyat, ücret, dış ticaret politikalarının yürütülmesinde en ağır yükün maliyeye 
düştüğünü, bu işlerin yürütülmesinde Maliye Bakanlığından ve maliye teşkilâtından 
şikâyetçi olmadıklarını, ancak reform ve reorganizasyon ihtiyacı içinde bulunan 
maliye teşkilâtının başında vergi dairelerinin geldiğini ifade etti. 1960’dan bu yana 
vergi kanunlarında geniş değişiklik yapıldığını ve yeni vergiler ihdas olunduğunu 
belirten Yıldız, buna karşılık vergi dairelerinin ve vergi denetleme teşkilâtının bu 
işlere yetişemediğini, vergi beyannamelerinin ancak % 5’inin tetkik edilebildiğini, 
vergisini kanunlara uygun şekilde ödeme vatanperverliğini gösteren ile kanunun 
açıklarından istifade ederek her türlü açıkgözlüğü gösteren mükellefler arasında 
tefrik yapmanın gerekli olduğunu söyledi. 

İç finansman gibi, dış finansman ihtiyacının ciddi bir problem halinde olduğunu, 
1970 için programlanan ithalâtın ve ele alınan yatırım projelerini gerçekleştirebilmek 
ve çok yüklü olan dış borç taksitlerini ödeyebilmek üzere 330-350 milyon dolar 
tutarında dış krediye ihtiyaç olduğunu söyleyen Yıldız, konsorsiyumun henüz kredi 
tahsisleri ve devletler arasında tevziat yapmadığını, bu durumun transfer güçlüklerini 
artırması ve ithalâtı daha da güçlüğe uğratmasının mümkün olduğunu, bu sebeple 
hükümetin gereken teşebbüsleri yaparak dış kredi için süratle netice almasının âcil 
bir ihtiyaç haline geldiğini belirtti.167 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Kemal Palaoğlu (Sivas), 
Türkiye’de, bir ucundan öbür ucuna bozuk bir düzenin içinde olunduğunu, siyasi 
iktidarın gelişme ve kalkınma ile ilgili görülerini paylaşmadıklarını, iktidarın 
arkaik şeylerin hâlâ geçerli olduğunu sandığını, geri kalmış bir cemiyetin piyasa 
kanunlarıyla ve piyasa mekanizmasıyla kalkınabileceğini zannettiğini söyleyerek 

166  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 1089-1091. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi Yasama Faaliyeti içinde ele alındığından 
burada bütçenin ayrıntılarına girmeye gerek görülmemiştir. 
167  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 92 (30 Mayıs 1970), 
s. 1097-1101.
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konuşmasına başladı. 1968 yılında toplam yatırımlardaki artış hızının 10,8 iken, 1969 
yılında bunun 8,3’e düştüğünü, toplam yatırımlar içinde kamu yatırımlarındaki yıllık 
artış oranının 1968 yılında 15,4 iken, 1969 yılında 5,4’e kadar düştüğünü belirten 
Palaoğlu, 1966 yılından itibaren konsolide devlet bütçesinde yatırım giderlerine 
ayrılan ödeneğin sürekli düştüğünü ve 1970 bütçe kanunu tasarısı ile konsolide 
devlet bütçesinin kamu yatırımlarına ayırdığı ödeneğinde bir önceki yıla nazaran 
artış hızının 0,4’e kadar düştüğünü belirtti. 

Yeni vergiler bahsine de kısaca temas eden Palaoğlu, sosyal devlette verginin 
hem kaynakta, hem de sağlayacağı gelirlerin harcanmasında sosyal adalet ilkelerine 
müteveccih olması gerektiğini, vergilerin sağlayacağı finansman imkânlarının 
Devlet Plânlama Teşkilâtı eliyle ve teşvik adı altında dağıtılması durumunda 
kaynakta sosyal adalet ilkelerine uygun olan vergilerin bu ters harcama vetiresi 
dolayısıyla adaletsizliğe dönüşeceğini, vergi usul mevzuatının ciddî bir ıslahata 
tabi tutulmaması durumunda vergi kaçırma imkânının devam etmesi durumunda 
kaynakta nazari olarak sosyal adalet ilkelerine uygun sanılan vergilerin  yaygın bir 
şekilde adaletsizliğe dönüşeceğini belirtti.168 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Ömer Faruk Saraç (Elâzığ), karma ekonomi 
esasına dayanan kalkınma plânının İkinci Beş Yıllık döneminde Adalet Partisi seçim 
beyannamesi ve Hükümet program esaslarına dayanan Maliye Bakanlığı bütçesinin 
“program- bütçe” sistemine yönelen bir anlayış içerisinde hazırlandığını, Adalet 
Partisi iktidarının ana hedefinin, demokratik rejim ve hürriyet içerisinde dengeli bir 
kalkınma sağlamak ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak geniş halk kütlelerinin 
refah seviyesini yükseltmekten ibaret olduğunu söyledi. Gayrisâfi millî hâsılayı 
ve fert başına düşen hisseyi artırmanın, başlıca gaye sayılması gerektiğini belirten 
Saraç, ancak bu takdirde yatırım imkânlarının plân hedeflerine uygun ve arzulanan 
istihsal ve gelir artışının sağlanmasının mümkün olabileceğini, atıl işgücünü 
harekete getirmek suretiyle sınai ve zirai istihsalin artırılmasının, gelir sağlayıcı 
ihracatı teşvik edici ve artırıcı her türlü faaliyetin geliştirilmesini arzuladıklarını, 
sanayiin gelişmesini, zirai kazançların plân hedeflerine uygun şekilde alınacak teknik 
tedbirlerle artırılmasını, işgücünü değerlendirmek bakımından istihdam imkânlarının 
artırılmasını beklediklerini, kredi imkânlarının, türlü sahalarda istihsali ve kazancı 
artırıcı istikamette ve en iyi şekilde kullanılmasını temenni ettiklerini, Maliye 
Bakanlığının ve bankaların daha müessir bir şekilde kontrolünü uygun gördüklerini 
ifade etti. Gelir bütçesi hakkında bütün kazançların, bu cümleden olmak üzere 
zirai kazançların da vergi kaybına meydan vermeyecek şekilde vergilendirilmesi 
ve murakabeyi sağlayacak müessir ve yeterli teşkilâtın kurulması gerektiğini 
belirten Saraç, Adalet Partisinin temel felsefesinin her türlü imkânın âzami nisbette 
kullanılarak iş ve istihsal hacminin artırılması ve dolayısıyla vatandaşın iştirak 
gücünün, refah seviyesinin yükseltilmesi olduğunu, sağlam ve müstekâr gelir 
kaynakları ile bütçe denkliğini sağlayarak para değerinin muhafazasını ve fiyat 
yükselişlerini önleme olduğunu vurguladı.169 

168  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 92 (30 Mayıs 1970), 
s. 1101-1104.
169  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 92 (30 Mayıs 1970), 
s. 1104-1106.
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G.P. grubu adına eksik kalan hususu tamamlamak üzere ikinci defa söz alan Hasan 
Tosyalı (Kastamonu), bazı hususları belirtmek istediğini, bunlardan birincisinin, 
Türkiye’de gelir ve gider vergilerinde, vergi adaletinin sağlanması için yeni 
konacak vergilerin çok gelirli vatandaşların aşırı kazançlarını azaltarak, alt tabakayı, 
milletin orta tabakasını teşkil eden esnaf, sanatkâr, köylü, nakliyeci şoför, işçi gibi 
vatandaşların hayat seviyesini kalkındırmak için üst tabakadan kesilecek gelirlerin, 
alt tabakanın kalkınmasına tahsis edilmesini temin edici bir vergi sisteminin 
getirilmesini sağlamak; ikincisinin, esnaf, sanatkâr, nakliyeci ve şoförlerin defter 
tutma mecburiyetinin kaldırılarak, götürü vergiye tabi kılınması olduğunu; üçüncü 
olarak, banka faizlerinin çok fazla olması nedeniyle banka faizlerinin azaltılması 
yolunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği; dördüncü olarak, getirtilmesini büyük 
memnuniyetle karşılıkları yeni Personel Kanununun şikâyetlere sebep olan kısımları 
üzerinde Maliye Bakanı tarafından memleket efkârını tatmin edecek şekilde son 
olarak bir açıklama daha yapılmasını temenni ettiklerini ifade etti.170 

Şahısları adına söz alan milletvekillerinden Kemal Önder (İzmir), meselenin, 
Türkiye’nin iktisadi varlığı meselesi olduğunu, Avrupa ekonomik topluluğunda 
millî hâsılanın % 111 arttığını, 1967 yılında 340 milyar doları aştığını, AET’de 
kişi başına düşen milli gelirin 955 dolardan 1 842 dolara yükseldiğini, Ortak Pazar 
topluluğunun, dünya ticaretinin 1/3’ünü eline geçirdiğini, buna karşılık, Türkiye’nin 
ihracatının 536 milyon dolar olduğunu, fert başına düşen millî gelirin 400 dolara 
çıktığının iddia edildiğini, Türkiye ekonomisinin ithalâta dönük hale gelmesine 
karşılık Avrupa ekonomik topluluğunun ihracata dönük ekonomik bünyeye sahip 
olduğunu ifade etti. Türkiye’de bütçenin daima açık  olduğunu, bütçe gelirlerinin 
âdil olmadığını belirten Önder, 1968 yılında vasıtasız vergi gelirinin 5 039 000 000 
TL olup % 28 oranında, vasıtalı verginin aynı yıl 10 542 000 000 TL olduğunu, 
vergi oranının % 53 olup, hükümetin yeni vergi kanun tasarılarıyla vasıtalı vergi 
oranını % 53’ün çok üstüne çıkaracak ölçüde olduğunu söyledi. Malî ve ekonomik 
bünyenin çıkmazda olduğunu söyleyen Önder, Türkiye’de, potansiyel gücü harekete 
getirecek, ekonomik genişlemeyi sağlayacak, kalkınma hızını artıracak bir düzen 
değişikliğinin gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı. Şinasi Özdenoğlu (Ankara), 
Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde iki problemi değerlendirmek zorunluluğu 
olduğunu, birincisinin, günün meselesi olan personel reform, ikincisinin de Ortak 
Pazar karşısında hükümetin sorumluluğu meselesi olduğunu belirtti. Personel 
reform meselesinin ücret meselesi olmadığını, hizmetin devlet için arz ettiği önemin 
ölçülerinin, kriterlerinin en objektif şekilde bulunması ve böylece asıl hedefin, 
ehliyetli ve şahsiyetli bir kadro yaratılması olduğunu;  personel kanunu ile mümkün 
olduğu kadar memurun kaderini değiştirebilecek, âmme hizmetlerinin kaderini 
değiştirebilecek nitelikte bir kanun haline getirmeye mecbur olduklarını ifade etti.171 

170  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 92 (30 Mayıs 1970), 
s. 1106-1107.
171  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 92 (30 Mayıs 1970), 
s. 1107-1112.
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Maliye Bakanı Mesut Erez (Kütahya), hiçbir reformun şikayetsiz, ihtilafsız, 
hattâ ıstırapsız yapılamayacağını, tasarının Türkiye’de tam bir hercümerç içerisinde 
olan personel rejimini müspet istikametlere yönelten, muayyen, belirli prensiplere 
bağlamak isteyen bir tasan olduğu için memurların şikâyetlerine sebep olduğunu, 
herkesin şikayet etmesine rağmen bütçeye konmuş olan 2,5 milyar lira tutarındaki 
ödeneğin memurların maaşına ilâve olarak tediye edileceğini söyledi. Personel 
tasarısıyla ilgili olarak ileri sürülen şikâyetlerin çok büyük bir kısmının, bu tasarının 
ilgililer tarafından iyi anlaşılamamış olmasından ileri geldiğini söyleyen Bakan Erez, 
Personel Kanunu hakkında bilgiler sundu. Maliye teşkilâtının ıslah olunmasını, 
bilhassa gelirler teşkilâtının düzeltilmesini derpiş eden çalışmaların çok ilerlediğini 
beyan eden Bakan Erez, birkaç ayda bununla ilgili tasarıyı Meclislere sunacaklarını 
söyledi. Gayrimenkullerin alım ve satımında alınan Emlâk Alım Vergisi gibi 
otomobillerin, motorlu kara nakil vasıtalarının devrinde, satışında bu vasıtaları satın 
alan kimseden, vasıtaların yaşına ve ağırlıklarına göre bir müterakki nisbet esası 
konularak alınacak bir vergi, gayrimenkul inşaatlarında 100 metrekarenin üstünde 
büyüklükte yapılan inşaatlarda ruhsat alınırken kat adedine, binanın büyüklüğüne 
göre mütaahhitten metrekare başına bir vergi, gayrimenkul değerlenmesinden 
alınacak vergi gibi vergiler getirileceğini açıklayan Bakan Erez, bunların sosyal 
adalete uygun vergiler olduğunu, çok kazanandan çok vergi alınması esasının 
korunduğunu belirtti. İç finansman konusu ile alınan doğru tedbirlerin iç politikada 
istismar konusu yapılmaması ve bunun partiler üstü bir mesele olarak tutulması 
gerektiğini belirten Bakan, tasarıyla getirilecek olan İşletme Vergisinde içkili, çalgılı 
yerlerde eğlenen, para sarf eden kimse ödediği para üzerinden muayyen nisbette bir 
vergi ödemesini öngördüklerini ifade etti.

Dışarıdan alınan proje kredileri hakkında bilgi veren Bakan Erez, 1967-1969 
arasındaki kredilerin Zonguldak havzasının kömür tesisinin tevsii kredisinin 28 
milyon dolar, Maden Aramanın 2 600 000 dolar, Çelik Fabrikasının 14 milyon dolar, 
Karadeniz Bakır Kompleksinin 30 500 000 dolar, Karabük Kok Fabrikasının 1 
milyon dolar, köy yolları yapımı içi 3 600 000 dolar, Gaziantep Çimento Fabrikasının 
1 852 000 dolar, Köy İşleri Bakanlığı köy yolları yapımı için 4 milyon dolar, köy 
yolları yapımı için 2 500 000 dolar, makina ekipmanı için 1 869 000 dolar, Seyhan 
sulamanın 12 milyon dolar ve Dalaman Kâğıt Fabrikası için 14 milyon dolar olduğunu 
açıkladı. 1969 sonu itibariyle dış borçların toplamının 1 704 000 000 dolar olduğunu, 
bunun 504 milyon dolarının kullanılmadığını belirten Bakan, 1969’da 107 milyon 
dolar anapara, 38 milyon dolar faiz ödendiğini, 1965-1969 yıllan arasında eski yıl 
borçlarından ödenen anaparanın toplamının 577 milyon dolar, faiz toplamının 152 
milyon dolar olduğunu açıkladı. 

Türkiye’ye ithal edilen yabancı sermayenin 1960’da 11 372 000 dolar, 1961’de 
31 000 000 dolar, 1962’de 56 000 000 dolar, 1963’te 78 000 000 dolar, 1964’te 
61 000 000 dolar, 1965’te 82 000 000 dolar, 1966’da 69 000 000 dolar, 1967’de 
67 000 000 dolar, 1968’de 92 000 000 dolar olduğunu söyleyen Bakan Erez, 
bütün iktidarlar zamanında ülke çıkarlarına doğru şekilde kullanmak, kalkınmayı 
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gerçekleştirmek için yabancı sermayenin getirildiğini ifade etti. Anayasaya uygun 
olarak plânla, programla belirlenen karma ekonomide, plânın öngördüğü hedeflere 
uygun şekilde yatırım yapacak olan özel sektörün teşvikinin tercih edildiğini, bunun 
vergi ile yapılması yerine bâzı özel sektöre teşvik tedbirleri uygulayarak, bunlara ucuz 
faizle kredi vererek bu yatırımları yapmasının sağlandığını ve bu ekonomik rejimin 
tamamıyla Anayasa çizgisi üzerinde olduğunu söyleyen Bakan, kamu yatırımlarını 
da rakamlarla açıklayarak 1969’da 10 800 000 000 lira ve 1970’de 12 300 000 000 
lira olduğunu, toplam yatırımların ise 1970’de 25 milyar lira civarında oluştuğunu 
ifade etti. 

Kredi dağılımında adaletsizlik olduğu mevzuuna da değinen Bakan Merkez 
Bankasının bülteninde yer alan tarım, küçük esnaf ve sanatkârlar, sanayi ve 
madencilik, dış ticaret ve turizm, konut, imar ve çeşitli inşaat, küçük sanat ve esnaf, 
ticaret sektörünü de kapsayan dağıtım ve hizmet kredileri ile malî amaçlı kredileri 
okudu ve  istatistiklerin kredi dağılımında tam bir fikir vermediğine işaret etti. 
Bakan Erez, kredi anlaşmalarının gecikmesiyle ilgili eleştirileri de yabancı ülkelerle 
yapılan anlaşmaların tarihlerini vererek ve gecikme olmadığını belirterek sözlerine 
son verdi. Mesut Erez milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.172 

C.H.P. .grubu adına söz alan Kemal Palaoğlu (Sivas), Bakanın, Anayasanın 
40 ncı maddesini ve onu takibe den maddelerini okuyarak Türkiye’de bir karma 
ekonomi düzeninin var olduğunu özel teşebbüsün serbest olduğunu, özel teşebbüste 
bulunmanın serbest olduğunu ve bütün bunların karma ekonomi felsefesinin ve 
gerçeğinin temellerini teşkil ettiğini ifade ettiğini, ancak Anayasanın bu maddeyi bile 
tedvin ederken ve ekonomik hayatla ilgili her maddesinin her yerinde kamu yararından 
bahsettiğini, Türkiye’de karma ekonomi düzeni olduğunu, fakat ekonominin hâkim 
tepelerinin kamu kesiminin elinde olması, özel girişim serbestliğe sahipken bir plân 
disiplini içerisinde, kamu yararı ile çelişmeden serbest olacağını ifade etti. Bakanın, 
kendisinin kamu yatırımları artış hızının yıldan yıla düştüğü yönündeki sözlerini bile 
hassasiyetle karşıladığını belirten Palaoğlu, verdiği oran rakamlarını devletin kendi 
belgelerinden aldığını belirtti. Palaoğlu, kalkınma sözlerini, kalkınma edebiyatını, 
literatürünü, yüzde 5,5’luk yüzde 6’lık veya yüzde 7’lik kalkınma hızı sözlerini 
Türkiye için ümit verici olmadığını, bunların fazla mübalâğaya müsait bir tarafı 
bulunmadığını belirterek sözlerini tamamladı.173 

Halil İbrahim Cop (Bolu) tarafından verilen yeterlik önergesinin kabulü üzerine 
Maliye Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçildi:

172  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 92 (30 Mayıs 1970), 
s. 1112-1120.
173  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 92 (30 Mayıs 1970), 
s. 1120-1125.
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MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
Bölüm   Lira
(A/l) Cari harcamaları
11.000  Ödenekler  12 000
12.000  Personel giderleri        2 774 199 814
13,000  Yönetim giderleri       28 934 500
14.000  Hizmet giderleri       21 012 587
15.000  Kurum giderleri         1 575 625
16.000  Çeşitli giderler       12 756 000

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları
 ve onarımları         8 692 320

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
31.000  Kurumlara katılma payları ve
 sermaye teşkilleri  1 006 302 939
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar      38 000 000
33.000  Kamulaştırma ve satın almalar        3 000 000
34.000  Malî transferler  5 923 981 505
35.000  Sosyal transferler     302 750 000
36.000  Borç ödemeleri  3 062 667 792

Maliye Bakanlığı bütçesi de tamamlandıktan sonra 1970 yılı bütçe kanununun 
1 nci maddesiyle, Genel Bütçeye giren dairelere cari harcamaları için (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 13 654 883 954 lira, yatırım harcamaları için (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 2 709.415 451 lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 12 495 966 062 lira ki, 
toplam olarak 28 860 265 467 lira ödenek verilmesi hükme bağlandı.

GELİR BÜTÇESİ
Bütçe Kanununun 2 nci maddesi, Genel Bütçenin gelirlerinin bağlı (B) işaretli 

cetvelde gösterildiği üzere 25 999 265 467 lirası normal kaynaklardan, 2 261 000 000 
lirası da özel kaynaklardan olmak üzere 28 260 265 467 lira olarak tahmin edildiğine 
ilişkindi. Bu madde hakkında Güven Partisi grubu adına söz alan Nebil Oktay (Siirt), 
gelir bütçesinin 1969 konsolide bütçesine nazaran farkının 3 milyar 798 milyon lira 
olduğunu, 1970 bütçe yılında 1969 yılından 6 milyar liraya yakın (5 milyar 824 
milyon lira) fazla gelir sağlanması gerektiğini ifade etti. Yıl içinde, yetersiz görülen 
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ödenekleri artırmak için hükümetin ek ödenek teklifleriyle gelmesinin kaçınılmaz 
olduğunu, bu takdirde ek finansman ihtiyacının daha da büyüyeceğini söyleyen 
Oktay, bütçe açıklarının finansmanı yerine, vergi veya diğer sıhhatli kaynaklardan 
karşılanmasının zorunlu olduğunu, enflâsyona kaçmadan dengeli bir surette kalkınmak 
için bunun gerekli olduğunu, ancak bunun için de uygulanacak vergi tedbirlerinin 
dengeli bir kalkınmaya imkân vermesi ve gelir dağılışındaki adaletsizlikleri azaltacak 
karakterde olması gerektiğini ifade etti. Hükümetin ek finansman ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere Meclise iki tasarı getirdiğini, bunlardan birinin gider vergilerine 
bir katma kadar zam yapılması hususunda hükümete yetki veren ve iki gün önce 
kanunlaşan tasarı olduğunu söyleyen Oktay, 1970 yılı Finansman Kanun tasarısı 
adını taşıyan ikinci tasarı hâlen geçici komisyonda konuşulduğunu ve Taşıt Alım 
Vergisi, İşletme Vergisi, Gayrimenkul Değer Artışı Vergisi, Spor Toto Vergisi olarak 
dört yeni vergi getirildiğini, Gider Vergisi, Emlâk Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, 
Damga Resmi ve Harçlara ait kanunlarda değişiklikler yapılarak bu vergilere 
zamlar teklif  edildiğini belirtti. 1970 kalkınma programında belirtildiği gibi, ek 
finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kaynakları harekete getirmek için, vergi 
reformu çalışmalarını hızlandırmak, vergi idaresini ıslah etmek ve güçlendirmek, 
vergi ziyanını önlemek, vergi kazasını ıslah etmek, gönüllü tasarrufları teşvik edici 
tedbirler almak, iktisadi devlet teşekküllerini daha verimli ve kârlı çalışan işletmeler 
haline getirmek, israfları önlemek ve murakabeyi etkili hale getirmek gibi tedbirlerin 
düşünüldüğünü belirten Oktay, Kalkınma Plânında yer almış bulunan bu tedbirlere 
Demirel hükümetleri tarafından hemen hemen el sürülmediğini, getirilen vergi 
tedbirleriyle plânın öngördüğü bu tedbirler arasında uzaktan yakından bir münasebet 
ve benzerlik olmadığını vurguladı. Yeni vergi tedbirlerinin plân hedeflerine aykırı 
olarak vasıtalı vergilerin toplam vergiler içindeki nisbetini yükseltmek suretiyle vergi 
yükünün dağıtılmasında gerçek bir adaletin sağlanmasını güçleştireceğini söyleyen 
Oktay, bu vergi tedbirlerinin yatırımları ve sanayii, turizmi teşvik etmek şöyle 
dursun, tam aksine bunların gelişmelerini zorlaştıran engeller getirdiğini belirtti.174 

2 nci madde hakkında Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Kemal 
Demir (Bolu), Adalet Partisinin, önce 1970 bütçesi ile cari harcamalarda suni bir 
tasarruf yoluna gittiğini, bu harcamaları yüzde 5,59 luk bir artış seviyesinde tutamaya 
çalıştığını, ancak reddedilen bu bütçesinden sonra, çevreden gelen ve çok haklı olan 
baskıya dayanamayarak  Personel tasarısı ile cari harcamaları daha üst seviyelere 
çıkarmak zorunda kaldığını belirtti. 1970 yılı için, 600 milyonluk iç istikraz dışında, 
29 290 000 000 TL lik vergi ve vergi dışı gelirlerin öngörüldüğünü, ancak devlet 
gelirlerindeki normal artışlar dikkate alındığında, konsolide bütçe gelirlerinin bu 
rakama ulaşamayacağının ve ortalama bir hesapla 2 milyarın üzerinde bir açık 
vereceğinin söylenebilineciğini belirten Demir, 1969 yılı devlet gelirlerinin 23 400 

174  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 92 (30 Mayıs 1970), 
s. 1125-1128.
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000 000 lira olarak gerçekleştiğini, 1970 rakamı olan 29 290 000 000 a ulaşabilmek 
için 6 milyar civarında bir artışın sağlanmış olması gerektiğini, oysa, bu büyüklükte 
yani yüzde 25 oranında bir artışı beklemek için hiçbir haklı sebebin görülemediğini 
ifade etti. 

1970 programında da tekrarlanmasına rağmen, hâlâ tarım kazançlarında büyük 
kazanç sahiplerini vergi dışı tutacak uygulamalar devam ettirildiğini, bu kazançları 
yaratan emek ile kazanç sahibinin, vasıtalı vergi potasında birleştirildiğini söyleyen 
Demir, vergi gelirlerinin, memleketin içinde bulunduğu gelişme safhasına nazaran 
çok düşük olduğunu, bu gelirlerin, gayrisâfi millî hâsılaya oranının son yıllarda 
% 12,8 ile % 14,7 arasında değiştiğini ve bunun gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelere kıyasla çok düşük bir oran olduğunu ifade etti. Konsolide devlet gelirlerinin 
gayrisâfi millî hâsılaya oranının ise % 18 dolaylarında olduğunu söyleyen Demir, bu 
rakamın âtıl vergi kapasitesi mevcudiyeti varlığını gösterdiğini ve devlet gelirlerinin 
gayrisâfi millî hâsılaya oranının % 20’i aşması gerektiğini sözlerine ekledi. Gelir 
vergisi tahsilat oranlarının, ticari ve sınai kazançlarda % 30 ile % 33; serbest meslek 
kazançlarında % 2; gayrimenkul iratlarında % 2,5; ücretlilerde % 60 ilâ % 63 olduğunu 
belirten Demir, gelir vergisinin büyük bir yükünü memur ve işçi gibi hizmetlilerin 
ödediğini, bunun da vergi adaletsizliğini sergilediğini söyledi. Bütçe açığının vasıtalı 
vergilerle karşılanmak istenmesinin doğru olmadığını da belirten C.H.P. sözcüsü, 
Türkiye’de plân hedeflerinde bir kalkınma sağlamanın tek yolunun âdil ve dengeli 
bir gelir düzeni kurmakla mümkün olabileceği gerçeğinin kabul edilmesi, bunun 
gereğinin süratle yerine getirilerek sosyal adalet ilkelerine uygun vergi reformlarının 
gerçekleştirilmesi gerektiğine işarete ederek sözlerini tamamladı.175 

A.P. grubu sözcüsü Ömer Faruk Saraç (Elâzığ), plânın öngördüğü yüzde 7 
kalkınma hızını sağlamak için gelir bütçesinde vatandaşa düşen mükellefiyet 
karşısında, siyasi partilere, iktidarlara, siyasi teşekküllere hizmetler düştüğünü, 
vergilerin memlekete âmme hizmeti şeklinde döneceğini, normal bir iktisadi düzenin, 
normal bir iktisadi plânın ekonomik malî icaplarının tahakkuk edebilmesinin, 
vasatın hazır olmasına bağlı olduğunu, bu vasatın siyasi vasat ve sosyal toplum 
bünyesindeki icaplar olduğunu belirtti. Siyasetteki düzensizliklerle işçinin, esnafın, 
çiftçinin, tüccarın, topyekûn vergi verecek kütlelerin kazanç imkânlarının azaltılması 
karşısında gelir bütçesinde sıkıntılar olacağını, bütçe denkliğinin bozulacağını, 
para değerinin düşeceğini ve işsizlik sıkıntısının doğabileceğini söyleyen Saraç, 
bütün siyasi teşekküllerin milli birlik, vahdet ve devletin bekası için bu düzenin 
muhafazasında yardımcı olması gerektiğini ifade etti. 

Gelir bütçesi üzerinde şahsi görüşünü belirtmek üzere kürsüye gelen Hasan 
Tosyalı (Kastamonu), vergi politikasında sosyal adaletin önemi, vergi adaleti ve 
verginin dengeli dağılımı, vergi idaresinin ıslahı ve vergi kayıplarının önlenmesi 
konularından söz etti ve Türk vergi sisteminin millî gelirdeki artışları sık sık kanun 
değişmesine ihtiyaç olmadan yapabilecek bir esnekliğe kavuşturulması gerektiğini 

175  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 92 (30 Mayıs 1970), 
s. 1128-1131.
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belirtti. Esnaf ve sanatkârların ve çiftçilerin külfetli defter tutma usullerinden 
kurtarılarak, basit şekilde vergilendirilmesinin, memleket gerçeklerine daha uygun 
olduğunu belirten Tosyalı, Demirel hükümetlerinin vergi idaresi ıslahına, vergi 
kazası reformuna, gönüllü tasarrufların teşvikine, israf ve yolsuzlukların önlenmesine 
ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin daha kârlı ve daha verimli çalışmasına gerekli 
önemi vermedikleri için memleketin yeni vergilerle ve ağır zamlarla karşı karşıya 
bırakıldığını ifade etti. Getirilen yeni vergilerin bir kısmının yatırımları, sanayii, 
turizmi teşvik edecek yerde, engelleyecek mahiyette olduğunu, yeni vergilerin ve 
zamların yükünün, kısmen hayat pahalılığı yoluyla geçim darlığı içindeki zümrelere 
yükleneceğini sözlerine ekledi. 

Maliye Bakanı Mesut Erez (Kütahya), gelir bütçesi vesilesiyle temas edilen, plân ve 
programlarda yazılanların aksine tedbirler getirmiş oldukları eleştirisini yanıtlayarak 
1968’de vasıtasız vergilerde plân hedefinin, gayrisafi millî hâsılanın % 4,9’u olduğunu, 
gerçekleşenin % 5,4; 1969’da vasıtasız vergi hedefinin % 5,2, gerçekleşenin % 5,7; 
1970’de plân hedefinin % 5,3, gerçekleşmesi tahmin olunanın % 7 olduğunu söyledi. 
Vasıtalı Vergilerde ise plân hedefinin 1970’de % 12,8 ve gerçekleşmesi ümit edilenin 
% 12 olduğunu belirten Bakan Erez, amaçların doğrultusunda hareket edildiğini, 
vasıtalı vergilerde adaleti sağlamanın ve bu vergilerde de şahsiyetleştirme yapmanın 
mümkün olduğunu ifade etti. C.H.P. sözcüsünün zirai gelirlerin vergilendirilmemesi 
eleştirisine, Millî Birlik Hükümeti zamanında çıkmış olan gelir vergisi kanununun 
buğdayda 150 dönümün üstünde ekim yapan işletmeyi ve 16 bin liranın üstünde satış 
yapan işletmeyi vergilendirdiğini, bunun C.H.P. iktidarında 500 dönüme ve 50 bin 
liraya çıkarılarak sonradan yapılan bir değişiklikle 30 bin lira satış ve 300 dönüm 
işletme büyüklüğüne indirildiğini ifade etti. Yüksek gelirlerin vergilendirilmediği 
eleştirisini de vergi oranları rakamlarıyla açıklayan Erez, vergi hasılatındaki artış 
hızının geliştiğini, vasıtalı-vasıtasız vergiler toplamında % 17,5 nisbetinde bir artış 
olduğunu kaydetti. 

Devletin borçlarını ödeyemediği iddiasına karşı çıkan Bakan Erez, bütçe 
gelirlerinin gerçekleşmeyeceği, geçmiş yıla nazaran % 25 nisbetinde artış olduğu 
iddiasını da Meclis’e  sevk edilen vergi tasarıları kabul edildiği takdirde normal vergi 
artışlarıyla birlikte bu tahsilatın bütçenin masraflarını karşılayacak seviyede olacağını, 
vergi tedbirlerinin zamanında alınabilmesi durumunda bütçe açıklarının, muhalefet 
hatiplerinin söylediği oranda olmayacağını belirterek sözlerini tamamladı.176 

İkinci madde hakkında başka söz isteyen milletvekili bulunmadığından gelir 
bütçesiyle ilgili 2 nci madde oya sunuldu ve kabul edildi. İkinci maddeye bağlı 
cetveller oylanmaya başlandı: 

176  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 92 (30 Mayıs 1970), 
s. 1131-1137. 
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B - Cetveli
Bölüm   Lira
51.000 İrat ve Servet Vergileri   8 900 000 000
52.000 Gider, Gümrük, İstihlâk ve 
 dış seyahat harcamaları ile 
 Damga ve Emlâk Alım Vergileri 
 gelirleri  13 380 000 000
53.000 Diğer vergi gelirleri    1 800 000 000
61.000 Devletçe yönetilen kurumlar 
 hâsılatı ve Devlet payları       127 230 001
62.000 Devlet malları gelirleri       283 750 000
63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar    1 528 235 466
71.000 Özel gelirler ve fonlar    2 261 000 000

1970 yılı bütçesinin, ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelir arasındaki 600 000 
000 liralık farkın iç istikrazla karşılanacağına dair 3 ncü maddesi ile ödeneklerin üçer 
aylık devreler itibarıyla tevzi olunacağına ve Maliye Bakanlığı ile ilgili Bakanlıkların 
bu tevziatı tahsisat, liberasyon ve döviz durumunu ve umumi iktisadi şartları göz 
önünde tutarak tespit edeceğine, iktisadi şartların elverişsiz seyretmesi halinde 
ödeneklerden bir kısmını mevkuf tutmaya Bakanlar Kurulunun yetkili olduğuna dair 
4 ncü maddesi kabul edildi. Dairelerin 1939 tarihli ve 3656 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar hakkındaki 5 nci maddesi hakkında Ali 
Rıza Septioğlu (Elazığ) bir önerge vererek maddenin düzeltilmesine katkıda bulundu. 

1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 29 ncu maddesi 
gelir çeşitlerini gösteren hükümleri, vatani hizmet maaşlarını, gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları, ihtiyat ödeneği maddesinden aktarma 
yapılabilecek maddeleri gösteren cetvellerin bu kanuna bağlı olduğuna dair 6 ncı 
maddesi ile devlet gelirlerinin özel hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1970 bütçe 
yılında da devam olunacağına, Musul petrollerinden teraküm eden 100 milyon 
liralık hisseden 1970 malî yılı içinde tafsil edilecek kısmının, B işaretli cetvelin 
çeşitli gelirler maddesine gelir kaydolunacağına ilişkin 7 nci maddesi kabul edildi. 
Kullanılmayacak kadroları gösteren cetvel hakkındaki 10 ncu madde üzerinde 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Nuri Bayar (Sakarya) değişiklik önergesi sunarak 
maddenin düzeltilmesini sağladı. Gider tertiplerinden yapılacak harcamalara ait 
formülün R işaretli cetvelde gösterildiğine ilişkin 13 ncü madde ile ilgili olarak 
Ahmet Buldanlı (Muğla), Erol Akçal (Rize), Baha Müderrisoğlu (Konya) ile Yakup 
Çağlayan (Çorum) müştereken, Cahit Karakaş (Zonguldak) ve Halil İbrahim Cop 
(Bolu) tarafından verilen beş önerge kabul edildi. Bütçe işlemleri ile ilgili hükümleri 
kapsayan maddelerin de müzakeresinden sonra Hazine işlemleri ile ilgili hükümleri 
ve müteferrik hükümleri içeren maddeler kabul edildi. Kanunun 1 Mart 1970 tarihinde 
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yürürlüğe gireceğini hükme bağlayan yürürlük ve kanunun, kendi Meclisleri ile ilgili 
hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlarının, Sayıştay’la 
ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclîsi Başkanlarının, diğer 
hükümlerini Maliye Bakanının yürüteceğine ilişkin yürütme maddelerinin Meclisçe 
onaylanmasından sonra Bütçe Kanunu tasarısının müzakereleri tamamlandı.177 

1970 bütçesinin tümü üzerinde Güven Partisi grubu adına söz alan Vefa Tanır 
(Konya), G.P.’nin bütçe ve memleket sorunları hakkındaki başlıca görüşlerini şöyle 
özetledi: 
1. 1970 bütçesinin Millet Meclisi tarafından reddedilen ilk şekli ile yeni bütçe 
arasında başlıca fark, cari masrafların artmış ve yatırımların azalmış olmasıdır. Cari 
masraflardaki artış 1 milyar 991 milyon liradır. Buna karşılık, yarısı yatırımlardan, 
yarısı transfer harcamalarından olmak üzere 900 milyon liraya yakın ödenek 
azalması vardır. Böylece, yeni bütçede, ilk hazırlanan 1970 bütçesine göre, toplam, 
olarak 1 milyara yakın gider artışı göze çarpmaktadır. Bütçenin yeni şekli, yatırım 
harcamaları cari harcama dengesi bakımımdan, eskisine göre, daha kusurludur ve 
plân hedeflerinden daha uzaktır.
2. Türkiye’de, kalkınma hızının sektörler arası dağılışı dengeli değildir. Tarımda, 
istenilen kalkınma hızının çok gerisinde kaldığımız meydandadır. Sanayide de, 
plânın öngördüğü gelişme hızı tam olarak gerçekleştirilmemiştir. 
3. Özellikle, mahsulünü yeterli şekilde değerlendiremeyen, suni para kurundan en 
büyük zararı gören köylü vatandaşlarımız, millî gelirdeki artıştan gerekli ölçüde 
yararlanamıyorlar.
4. Bütçe açıkları, Demirel hükümetlerinin bundan önceki bütçelerinde çok büyük 
rakamlara ulaşmıştır. Sayın Başbakan ve diğer sorumlular tarafından denk olarak 
gösterilmek istenen 1968 - 1969 bütçelerinin büyük açıklarla sonuçlandığı resmi 
rakamlarla sabittir. Bütçe açıklarının durmadan büyümesi ve Hazine açığını 
kabartması yüzünden, Hazine açığı, 5,5 milyar lirayı aşmıştır. Bu durum, Devlet 
ödemelerinde intizam bırakmamıştır.
Hükümetin bütçe ve Maliye politikası bütünü ile hayat pahalılığını kamçılayıcı 
istikamettedir.
5. İstikrarlı ve sıhhatli bir kalkınma, her bakımdan dengeli olmak zorundadır. 
Kalkınma plânı, aslında, bir dengeler manzumesidir. Sektörler arasında denge 
kurulmadığı takdirde, kalkınma sıhhatli ve devamlı olmaz. Bölgeler arası dengeli 
kalkınma, plânın bir başka hedefidir. Devlet harcamalarıyla Devlet gelirleri arasında 
denge kurulması lâzımdır. Dış ödemeler bakımından, döviz gelirlerimiz ile döviz 
ihtiyacımız arasında denge kurulması şarttır.

1970 bütçesinin büyük açığını kapatmak üzere hazırlanan yeni vergi tedbirlerinin 
İkinci Kalkınma planındaki esaslara uygun olmadığını belirten Tanır, hükümetin 
iktisadi politikalar olduğu kadar ülkede huzurun, asayişin, kanun hâkimiyetinin 
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korunması karşılamaktan uzak olduğunu, iktidarın yolsuzluk iddiaları karşısındaki 
tutum ve davranışının isabetsiz bulunduğunu, demokratik murakabe yollarını 
işletemediğini sözlerine ekledi. Tanır, bütçenin açık ve yıl içinde ek ödeneklere 
muhtaç olduğunu, getirilen yeni vergi tedbirlerinin önemli bir kısmının âdil 
olmadığını, eğitim ve sağlık gibi temel hizmet dallarında aksaklıklar bulunduğunu, 
idare teşkilâtında gerekli ıslahatın yapılmadığını, iktidarın büyük dâvalardan çok 
günlük taktiklerle meşgul olduğunu söyleyerek Güven Partisi grubunun bütçeye red 
oyu vereceğini belirtti.178 

C. H, P. grubu adına söz alan Necdet Uğur (İstanbul), ekonomimizde istikrarsızlık 
olduğunun ve ülkenin hızla enflâsyona sürüklendiğini, hükümetin çıkmazdan 
kurtulmak için kıyıda köşede kalmış, ne kadar vergi tasarısı bulabilmişlerse arka 
arkaya ortaya attığını, halkın bir vergi baskınına uğradığını, personel reformunun, 
amacı olan sistemli, etken ve tutarlı çağdaş bir yönetimi getireceğinden kuşkulu 
olduklarını söyledi. İktidarın Türkiye’deki bunalımın, anarşi dolu ortamın tek 
sorumlusunun C.H.P.’nin düzen değişikliği, ortanın solu ve toprak işleyenin sloganları 
olduğunu iddia ettiklerini, bunun karşı propaganda amacı taşıdığını belirten Uğur, 
düzen değişikliğinin ekonominin tarımsal karakterden kurtarılıp bir sanayi toplumu 
yaratılması, üretim artışını köstekleyen ve toplumsal adalet hedefinin gerçekleşmesini 
güçleştiren toprak mülkiyetinin sınırlandırılması, ailelerin alt gelir kesimindeki %’20 
sinin millî gelirden % 4,5 oranında pay alırken, en üst gelir kesimindeki % 20’nin 
millî gelirden % 57 oranında pay almasındaki haksızlığın değiştirilmesi düşüncesi 
olduğunu, toplum değişikliği anlamına geldiğini, şehirleşmiş, bağımsız bir sanayi 
toplumu özlemi, Büyük Atatürk’ün ömrü boyunca peşinde koştuğu çağdaş uygarlık 
düzeyine erişmek özlemi olduğunun vurguladı. Toprak işleyenindir demenin toprak 
reform anlamına geldiğini belirten Uğur, C.H.P.’nin yapacağı toprak reformunun, 
yalnız toprak dağılımında adaleti ve özel toprak mülkiyetinden daha çok sayıda 
çiftçinin yararlanmasını değil, tarımsal verimin yükseltilmesini de sağlayacağını, 
toprak reformu gereğince Hazine topraklarının daha verimli duruma getirileceğini 
ve az topraklı veya topraksız köylülere dağıtılacağını, büyük toprak sahiplerine 
kendilerini rahat yaşatmaya yetecek kadar toprak bırakılıp Anayasa düzeni içinde 
fazla toprakların dağıtılacağını, küçük ve orta tarım işletmelerinde toprağın 
parçalanmasını önleyici tedbirlerin alınacağını, kendileri çiftçilik yapmayıp da 
topraklarını kiracılık, yarıcılık, ortakçılık gibi yollarla başkalarına işleten kimselerin 
topraklarının gerçek değer üzerinden kamulaştırılacağını ve toprakların işleyenlere 
adaletli ölçülerle dağıtılacağını ifade etti. Toprak reformunun sosyal güvenlik, 
tarımsal krediler, kooperatifler, malzeme, makina, araç ve gereçleri, küçük sanatlar, 
sağlık, eğitim, spor, kültür ve eğlence yerleri, köy grupları arasında kurulacak köy 
kentler, bölgeye dönük yeni bir eğitim sistemi boyutlarından söz eden Uğur, son 
olarak gençlik ve eğitim bunalımı üzerinde durdu. 20 nci yüzyılın çok hızlı ve kökten 
değişimlere tanıklık ettiğini söyleyen Uğur, gençliğin eğitim ve çağın gerektirdiği 
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sorunlarla uğraştığını, A.P. iktidarının ise toplumsal ve ekonomik gelişme sorunları 
ile uğraşmak yerine öğrenci, akademisyen ve okullarla uğraştığını sözlerine 
ekledi. Bütçenin gelişmekte olan toplumun temel sorunlarından hiçbirisine çözüm 
getirmediğini, hızlı kalkınma için gerekli yapısal değişikliklere yer vermediğini 
belirten Uğur, C.H.P.’nin Türkiye’nin iktisadi ve toplumsal kalkınmasına olumlu 
katkıda bulunacak nitelikte görmediği 1970 bütçesine yine kırmızı oy vereceğinin 
söyleyerek konuşmasını tamamladı. 

A.P. grubu adına söz alan Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Türkiye’de 
iktisadi ve sosyal kalkınmanın Anayasanın tespit ettiği prensipler içerisinde karma 
ekonomi esprisi içerisinde tahakkuk ettirileceğini, % 7 kalkınma için C.H.P.’nin tenkid 
konusu yaptığı hususun bir bakıma doğru olduğunu, 1961-1965 döneminde OECD 
raporlarına göre % 7 kalkınma hızıyla Türkiye’nin kalkınan devletler içerisinde 
on sekizinci sırayı teşkil ettiğini, ama A.P.’nin iktidar dönemini teşkil eden 1965-
1969 döneminde ise Japonya’dan sonra ikinci yeri işgal ettiğini ifade etti. C.H.P. 
sözcüsünün toprağın kullanımı ve toprak reform anlatılarını eleştiren Müftüoğlu, 
hangi iktidar olursa olsun, hükümetin her şeyden evvel otoritesini ve itibarını Anayasa 
ve Anayasadaki prosedür içerisinde Yüce Meclisten aldığı güven oyundan aldığını, 
A.P.’nin benimsediği ilkeler ve kuşandığı kavramların Anayasadan alındığını, ne 
ortanın solunun, ne de düzen değişikliğinin Anayasada bulunamayacağını ifade etti. 
Sosyal ve iktisadi kalkınma ile en yakın ilişkisi bulunan hususlardan birinin, sınai 
kalkınma olduğunu ve Birinci Planın aksine İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
ekonominin çekici sektörünün sanayi olarak belirlendiğini söyleyen A.P. sözcüsü, 
A.P. siyasi iktidarının sanayi politikasının kalkınmanın sanayileşmeye dayanması 
ve sanayileşmenin karma ekonomi nizamı içinde olacağı, kalkınma stratejisinin 
ve bu stratejinin gerektirdiği tedbirlerin uygulanması ve iç ekonomik istikrarın 
sağlanmasını teminen yatırımların bölgeler arasında dengeli olarak dağıtılacağı, 
kamu ve özel sektör arasında her sahada eşitlik sağlanacağı, devlet teşebbüsü ile özel 
teşebbüsün birbiriyle çatışan değil, fakat birbirini tamamlayan ve gelişmeleri ahenk 
içinde olan bir bütün haline getirileceği, özel sektörün plân ilkeleri içerisinde tüm 
kaynaklarının harekete geçirilmesi ve kalkınmaya en geniş bir şekilde iştirakinin 
temin edeceği, Plân hedeflerine uygun özel teşebbüslerin, kamu sektöründe olduğu 
gibi teşvik ve himaye göreceğini belirterek sanayiin kuruluşundaki öncelik sırasının 
ağır sanayii, yatırım malları, tabiî kaynaklar, ithali zaruri olan malları ikâme edecek 
sanayiin kurulması, millî savunma sanayii, küçük sanayii olduğunu söyledi.179 

Maliye Bakanı Mesut Erez (Kütahya) kürsüye gelerek muhalefete mensup 
hatiplerin Türkiye’nin meseleleri olarak iki elin parmaklarını geçmeyecek sorunları 
saydığını, bunların düzen değişikliği, toprak reformu, yabancı sermaye, petroller, 
madenler, bütçe açıkları, personel reformu, gelir dağılımı, kredi dağılımı gibi meseleler 
olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsünün 
gençlik bunalımından bahsettiğini ve bu bunalımı sadece eğitim soranlarıyla ilgili 
gördüğünü belirten Erez, bu hareketlerin başka sebepleri olduğunu, Cumhuriyet 
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Halk Partisinin liderinin bir televizyon yayınında bu hareketleri tertip edenleri, 
öğretim yeteneklerinden mahrum, öğrenmek isteyenlere de mâni olan tertipler 
olarak tanımladığını, dolayısıyla bu hareketlerin eğitim sorunlarından ileri geçen 
bâzı sebepleri bulunduğunu ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisiyle karma ekonomi, 
sanayileşme gibi politikalarda uzlaştıklarını, çünkü bunların Plan hedefi olduğunu, 
ancak düzen değişikliği sözünü müphem gördüklerini ifade eden Bakan Erez, 
İkinci Beş Yıllık Plânın tarım reform anlayışı içinde, çiftçilerin topraklandırılması 
ve kiracılık meselesinin düzenlenmesi, toprak toplulaştırılmasının sağlanmasından 
bahsettiğini, istatistiklerin Türkiye’de arazinin çok parçalandığını gösterdiğini, 
küçük işletme birimlerine ayrıldığını ve Türkiye’nin bir küçük çiftçi vakıası ile karşı 
karşıya olduğunu belirtti. 

Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan tarım reformu ön tasarısının 
hükümete gelmiş bulunduğunu söyleyen Bakan Erez, 1970 bütçe tasarısının 
kanunlaştığı takdirde, 1970 yılı programında 1969 fiyatlarıyla 25 438 000 000 liralık, 
1966 fiyatlarıyla da 21 203 000 000 liralık sabit sermaye yatırımı yapılmasının 
öngörüldüğünü de belirtti. Mesleki ve teknik öğretim hakkında bilgi veren Bakan, 
yüzde 7 kalkınma hızı üstünde bir hızın elde edilmesi için ekonominin istikrarı ile 
birlikte bütçe açıklarına müracaat edilmemesi gerektiğinin söylendiğini, o halde 
kalkınmanın vergi finanse edileceğini söyledi. Türkiye’de 800 bin küsur memuru 
ilgilendiren Personel Kanunu tasarının bir zam tasarısı olmadığını ve bir reform 
tasarısı olduğunu tekrarlayan Bakan Erez, tasarıda kazanılmış hakların ihlal 
edilmediğini, ehliyeti olan, liyakati olan ve muayyen mevkileri, muayyen vazifeleri 
ve sorumlulukları deruhte eden kimsenin 1 nci dereceye yükselebileceğini, bunun 
eşitliği bozmadığını, iş güçlüğü ve iş riski zammının teknik elemanlara daha fazla 
imkan sağladığını ifade etti.180 

Bülent Ecevit (Zonguldak), A.P. sözcüsü Müftüoğlu’nun toprak işleyenindir 
sözünün komünist ülkeler anayasalarında yer alan bir ilke olduğunu söyleyerek açık 
bir imada bulunduğunu ve . kendisinin doğa yasaları sözüne tahrikçi bâzı anlamlar 
verdiğini söyleyerek söz istedi. Toprak işleyenindir, su kullananındır ilkesinin, 
Fransız sosyalistinden önce Osmanlı Türk Devleti tarafından uygulanmaya başlamış 
bir ilke olduğunu, komünist ülkelerde ise toprağın işleyenin değil, devletin olduğunu 
söyledi. C.H.P.’nin devletin ve büyük ağaların, beylerin elindeki toprağın onu işleyen 
köylünün olsun istediğini, bu ilkeye dayanmayan bir toprak reformu olamayacağını 
söyleyen Ecevit, artık toprak reform ilkesine bir hükümet üyesi olan Maliye 
Bakanının bile kolay kolay karşı çıkmadığını belirtti. A.P. sözcüsünün, kendisinin 
doğa yasalları ile ilgili sözü dolayısıyla birtakım toprak işgalleri, birtakım sosyal 
patlamalar olduğunu işaret etmek istediğini söyleyen Ecevit, on binlerce dönüm 
toprağı olan insanların yanında on binlerce köylü topraksız olursa, köylünün bankası 
olan Ziraat Bankası milyonlarca köylüye 300, 500 veya 1 000 liranın üstünde kredi 
vermezken bir avuç iş adamına milyonlarca lira kredi verirse elbette köylünün 
vicdanında patlamalar olacağını vurguladı. Ecevit’in bu konuşmasına İhsan Ataöv 
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(Antalya) ahlâksız herif, serseri herif, sus diyerek tepki gösterdi, Yaşar Bir (Sakarya) 
hitabet kürsüsünün önüne gelerek Başkana oturtur musunuz, yoksa ben oturtayım 
mı diye sordu. Ecevit, A.P. ve C.H.P. sıralarından ayağa kalkmalar, sıralar arasında 
karşılıklı gürültüler, kürsüye doğru yürümeler arasında, bozuk düzenin ateşinde 
kaynayan bir kazanın kapağını A.P. kapatmak isterse patlamayı önleyemeyeceğini 
hatırlatmak istediklerini, ağalar beyler ne derse desin, iktidar ne kadar direnirse 
dirensin, toprağın işleyenin olacağını söyleyerek konuşmasını tamamladı.181 

Müzakeresi tamamlanan bütçe kanunu tasarısı isim okumak suretiyle açık oya 
sunuldu. Adana (milletvekillerinden başlanarak oylar tespit edildi. Meclis Başkanı, 
1970 Bütçe kanunu tasarısının açık oylama sonuçlarının, oylamaya katılan 403 
milletvekilinden 244 kabul, 159 ret oyu kullanılarak bütçenin Kabul edildiğini 
gösterdiğini ilan etti.182 

Millet Meclisi’nde 96 saat müzakereleri devam eden ve üzerinde 274 
milletvekilinin konuştuğu 1970 Bütçe Kanunu tasarısı böylece kanunlaşmış oldu. 

Teşekkürlerini ifade etmek üzere söz alan Başbakan Süleyman Demirel (Isparta), 
Bütçe Plân Karma Komisyonunda iki defa, Cumhuriyet Senatosunda iki defa ve 
Millet Meclisi’nde birinci defasında iki gün, ikinci defasında 96 saat görüşüldükten 
sonra üç aylık bir gecikme ile 1970 malî yılı bütçesinin kabul edildiğini, bu 
müzakereler sırasında dozu şiddetli, daha ağır şiddetli veya mutedil olmak suretiyle 
çeşitli tenkitlerde bulunan milletvekillerine hükümet adına şükranlarını sundu. Bu 
eleştirilerin kendilerine yol göstereceğini söyleyen Demirel, 1970 yılının sosyal 
ve iktisadi açıdan çok önemli olduğunu, memleket ekonomisinin genişlediğini, 
gayrisâfi millî hâsılanın arttığını, endüstrileşmeye giden yolda mesafeler alındığını 
ve bunun doğurduğu birçok meseleler ortaya çıkmakla beraber eğitim ve sağlık 
hizmetlerinin, refahın tabana yayılmasında mühim merhaleler kat edildiğini ifade 
etti. Bütçenin üç ay gecikme ile kanunlaşmış olmasının çok çetin bir yıl olan 
1970 yılının meselelerini zorlaştırdığını ifade eden Demirel, 1970 yılının taşıdığı 
zorluklara memleket ekonomisine, sosyal ve kültürel kalkınmasına en az zararla 
faaliyetlerini ayarlayabilmek, hizmetlerde vukua gelmiş ve gelebilecek gecikmeleri 
en kestirme yoldan yeniden görebilmek ve böylece kalkınma hamlesinde bir gedik 
açılmamasını sağlamak için canla başla çalışacaklarını vurguladı. Ülkenin mühim 
ve çetin meselelerinin ancak aklın ve  ilmin ışığı altında çözülebileceğini, herkesin 
demokrasinin kaidelerine uyarak meşru platformlarda, meşru ve mubah olan usullere 
uyarak çalışması hallinde memleketin ve demokrasinin güçleneceğine inandıklarını 
söyleyen Demirel, yeni bir hizmet yılına büyük bir şevkle gireceklerini ve ülkenin 
İkinci Beş Yıllık Plân hedefleri içinde ekonomisinin, sosyal gelişmesinin, kültürel 
gelişmesinin arızasız bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.183 

181  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 92 (30 Mayıs 1970), 
s. 1180-1183.
182  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 92 (30 Mayıs 1970), 
s. 1183.
183  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 92 (30 Mayıs 1970), 
s. 1183-1185.
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1971 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ
1971 Bütçe Kanunu Tasarısı Hakkında Genel Görüşme:
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 

Bütçe kanunu  tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Millet Meclisi’nin 15 Şubat 1971 
tarihli 49 ncu Birleşiminde görüşülmeye başlandı.1 49 ncu Birleşim, Başkan Sabit 
Osman Avcı ve Kâtipler Mustafa Orhan Davut (Manisa) ile Memduh Ekşi (Ordu) 
yönetiminde, Meclis Başkanının 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı hakkında Hükümet 
adına takdim konuşmasını yapacak olan Maliye Bakanı Mesut Erez’e söz vermesiyle 
başladı.

Maliye Bakanı Mesut Erez (Kütahya), 1970 yılının bütün sanayi ülkeleri için 
nispî bir yavaşlama ve enflâsyon yılı olduğunu ve enflâsyonist baskıların 1970 yılında 
bütün sanayi ülkelerinde yaygınlaştığını söyledi ve İktisadi işbirliği ve Kalkınma 
Teşkilâtına dâhil ülkelerde deflâtör ortalamasının 1970 yılında yaklaşık olarak % 5,5’a 
yükseldiğini belirtti. Enflasyon belirtilerinin farklı şekil ve nedenlerle oluşmakla 
birlikte merkezî plânlarla yönetilen ekonomilerde de gözlendiğini söyleyen Erez, 
sanayi ülkelerinde enflâsyonist baskıların ve istihdam hacminde daralmaların başlıca 
nedeninin hızlı yapısal değişim olduğunu, fakat 1970 yılında dünya ticaret hacminin 
yaklaşık olarak % 10 bir artış gösterdiğini ifade etti. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu’da son yıllarda Topluluğun güçlendirilmesi ve 
genişletilmesi aşamalarına geçildiğini belirten Bakan, Ortak Pazar ile Türkiye 
arasında geçiş dönemi ile ilgili protokolün imzalandığını vurguladı. 

Türk ekonomisi için 1970 yılının önemli bir gelişme dönemi olduğunu 
vurgulayan Erez, gayrisâfi millî hâsılanın % 5,6 oranında gelişme kaydettiğini, bu 
nedenle ekonominin ve kalkınma hızının istikrarlı bir seyir takip etmesi bakımından 
düzenleme tedbirlerinin alınmasının zorunlu olduğunu ve devalüasyon kararı ile buna 
ilişkin bir seri istikrar tedbirlerinin alındığını, yeni Devlet Memurları Kanununun 
yürürlüğe konulduğunu ve vergi ve finansman tedbirlerinin kanunlaştığını açıkladı. 
İhracatın 1969’da 473,7 milyon dolardan 1970’te 510,9 milyon dolara, ithalâtın ise 
aynı dönemlerde 738,1 milyon dolardan 847,8 milyon dolara yükseldiğini belirten 
Bakan Erez, ihracatın 600 milyon dolara yaklaştığını, ithalâtın ise 935 milyon 
dolarlık bir hacimle Türk piyasasındaki ithalât talebini rahatlıkla karşıladığını ifade 
etti. 

1970 yılının Ekim ayı sonunda banka kredilerinin 12 aylık dönem itibariyle 
% 9,2 artarak 34 milyar 640 milyon liraya ulaştığını ve mevduatın artış hızının 
% 14,2 oranında olduğunu söyleyen Bakan Erez, toplam mevduatın 1970 yılı 
sonunda 31 milyar 257 milyon liraya ulaştığını, para ve kredi göstergelerindeki 
gelişmenin 1970 yılı sonuna kadar olumlu şekilde devam ettiğini ifade etti. Kamu 
maliyesinin ekonominin gereklerine uygun yöneldiğini ve Aralık ayı sonu itibariyle 

1  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), 
s. 10.
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gelirlerin harcamalardan 96 milyon lira fazla olduğunu açıklayan Bakan, 10 Ağustos 
1970 tarihinde geniş kapsamlı yeni bir ekonomi programın yürürlüğe girdiğini 
ve bu yeni ekonomi programının başlıca hedeflerinin dış ticaretin tahditlerden, 
miktar sınırlamalarından, idari formalitelerden arınması, milletlerarası rekabet 
ortamına uygun serbest bir piyasa düzeninin yaratılması, ihracat ve sair görünmeyen 
kalemlerden sağlanan döviz  giderlerinin artırılması ve makul bir fiyat istikrarı içinde 
iktisadi büyümenin devam ettirilmesi olduğunu belirtti. 

4 Ağustos 1958 tarihinden beri Türk lirasının resmî kuru değişmemiş olmakla 
birlikte 1961 yılından itibaren resmî kurun dışında farklı kurların uygulandığını, 
10 Ağustos 1970 tarihinde alınan kararlarla Türk lirasının yeni paritesinin tek bir 
fiyatla belirlendiğini ve liranın yeni değeri 1 dolar = 15 TL olarak tespit edildiğini 
söyleyen Mesut Erez, yapılan para ayarlamasıyla uygulama alanındaki farklı kurların 
tek bir paritede birleştirildiğini belirtti. Dış ticaret sisteminde Merkez Bankasının 
ithal taleplerini karşılayabilecek yeter miktarda dış ödeme vasıtalarına sahip 
olmadığını ve bu durumun ithalâtçılarda, ithalâtın kısılacağı korkusunu devamlı hale 
getirdiğini söyleyen Erez, ekonomik programın transferler sorununu çözmesiyle 
ithalâtta transfer sorununun sona erdiğini belirtti.2 

Mesut Erez, konuşmasına, Merkez Bankası faiz hadlerinin artırılması ve kredi 
limitlerinin ekonomimin ihtiyaçlarına göre ayarlanması suretiyle spekülatif ithal 
taleplerinin ve stoklama faaliyetinin önlendiğini, devalüasyon öncesinde sanayiinin 
hammadde ve yardımcı madde ithalât güçlükleri yüzünden âtıl kapasite ile 
çalışması nedeniyle yeni ithal programında hammadde ithalâtıma ağırlık verildiğini 
ve 1 milyar 45 milyon dolarlık ithal programının büyük bir kısmının hammadde 
ithalâtına ayrıldığını, teşvik sistemi ve para ayarlamasının etkisiyle 1970 yılı 
ihracat gelirlerinin normal bir gelişim seyri gösterdiğini, devalüasyonun ve yeni 
vergi tedbirlerinin fiyatlar üzerindeki etkisinin geçici olduğunu, ücret artışlarının 
verimliliği aşmamasını sağlayıcı ölçülerin geliştirilmesine çalışıldığını ve ücret 
hareketlerinin yakından izlendiğini söyleyerek devam etti. Personel reformu ile 
kamu personelinin ücretlerinde meydana gelen artışların, geç kalmış bir işlemin 
tamamlanması niteliğinde olduğunu belirten Erez, yeni ekonomi programıyla aynı 
tarihlerde kabul edilmiş olan yeni vergi tedbirlerinde sadece bütçe denkliğinin 
sağlanması değil, bunun yanında aşırı talep eğilimlerinin önlenmesi suretiyle 
ekonomik dengenin korunması amacının güdüldüğünü ve yeni vergilerle iktisadi 
politika araçlarına esneklik ve hızlı uygulama gücü kazandırıldığını ifade etti.

1970 yılında gerçekleşen çok önemli bir operasyon da Devlet Memurları 
Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe girmesiydi. Bakan Erez, bunun, kamu 
kesimini, istihdam edilen insan gücü ve diğer kaynakların verimliliğini yükseltici 
reform çalışmalarına yöneltmesi gerektiğini ve bu reform hareketlerinin en başta 
geleninin bütçe reformu çalışmaları olduğunu söyledi. Reformun bir parçası olan 
emeklilikle ilgili tasarının öngördüğü değişiklikle emekli aylıklarında ortalama % 65 
oranında bir artış sağlanacağını belirten Erez, emekli, dul ve yetimlere çeşitli sosyal 
yardım ve imkânlar getirileceğini de sözlerine ekledi. 

2  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), 
s. 10-13.
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İkinci Beş Yıllık Plânın Kalkınma Plânının ilk iki yılında izlenen devlet 
gelirleri politikasına değinen Bakan, vergi politikasının temel ilkelerinin plânın 
gerçek kaynaklarla finansmanı, vergilemede sosyal adaletin sağlanması ve vergi 
sisteminin daha etkin bir kaynak dağılımını temin etmesi esaslarına dayandığını 
söyledi. Plânda kurulmuş bulunan kamu kesimi gelir ve harcama dengesine göre, 
1967 yılındaki vergi sisteminin korunması halinde sağlanacak kamu gelirlerine  
1971 yılında G. S. M. H.’nın yüzde 1,8’i, 1972 yılında ise 2,1’i oranında ek gelir 
ilâvesi gerektiğini söyleyen Erez, 1970 yılında sağlanması gereken ek finansman 
miktarının önceki yıla nazaran % 90 oranında artacağını ifade etti ve bu rakamın 
1970 yıllık programında belirtilen borçlanma hariç, 3 milyar 288 milyon lira olarak 
tespit edildiğini söyledi. 

Bu dönemde Türk vergi sistemine yeni vergiler getiren ve mevcut bâzı vergilerde 
değişen ekonomik koşullara göre ayarlamalar yapan Finansman Kanunu ile ilgili 
bir malî politika aracı olan Gider Vergisi Yetki Kanunu yürürlüğe girmiş ve Bina 
Arazi vergisini kaldıran ve bu alanda köklü reformlar getiren Emlâk Vergisi Kanunu 
kabul edilmişti. 1970 yılı vergi tedbirlerinin, hiç vergilendirilmiyen bâzı gelir, mal 
ve hizmetleri vergi kapsamına aldığını ve gayrimenkul vergilerini yeni ilkelere 
bağladığını vurgulayan Maliye Bakanı, 1971 yılında izlenecek devlet gelirleri 
politikasında yürürlükteki vergi kanunlarının daha etkili uygulanabilme olanakları 
konusuna ağırlık verileceğini, bunun için Maliye örgütünün yeni elemanlara ihtiyaç 
duyduğunu belirtti. 

1969 malî yılı genel bütçesinin 27 milyar 773 milyon lira olduğunu, Cumhuriyet 
Senatosunda kabul edilmiş şekliyle getirilen 1971 malî yılı genel bütçe kanunu 
tasarısının cari harcamalar için 18 milyar 653 milyon 452 bin 108 lira, yatırım 
harcamaları için 3 milyar 165 milyon 058 bin 349 lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için 15 milyar 274 milyon 389 bin 848 lira olmak üzere toplam olarak 
37 milyar 092 milyon 900 bin 305 lira ödenek teklif ettiğini belirten Bakan, 1971 
yılı devlet gelirlerinin 1970 yılı tahminlerine nazaran % 28,6 oranında bir artış 
gösterdiğini söyledi. Bu artışın başlıca nedenlerinin yeni personel kanununun 
uygulanması, akaryakıt fiyatlarında 1970’te yapılan ayarlamalar, devalüasyonun 
ithalât üzerinden alınan vergilerdeki olumlu etkileri ve 1970 yılı finansman 
kanununun uygulanması olduğunu söyleyen Bakan Erez, 1971 yılına ait konsolide 
devlet bütçesinin ödenekler toplamı olan 38 milyar liraya karşılık gelir toplamının 
37 milyar 671 milyon 969 bin 784 lira olduğunu, ödenekler ile gelirler arasındaki 
800 milyon liralık farkın iç istikrazla karşılanacağını belirtti.3

Demokratik Parti grubu adına söz alan İhsan Gürsan (İzmir), 1970 yılının son 
yılların en buhranlı, en tansiyonlu, en huzursuz yılı olduğunu söyleyerek başladığı 
konuşmasında ekonomideki başıbozukluğun, istikrarsız ortamın, devalüasyonun 
getirdiği malî külfetlerin, sanayinin durgunluğunun, protestolu senet miktarındaki 
artışın, tedavüldeki para miktarındaki büyük ölçüde artmanın ve hükümetin 

3  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), 
s. 13-21.
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ihracatı organize etmekteki başarısızlığının en büyük sorunlar olduğunu söyledi. 
Ekonomik sıkıntıların başında siyasi olayların ve vatandaşların hükümetine 
güvenlerinin sarsılması olduğunu söyleyen Gürsan, en önemli meselelerden 
birisinin de 10 Ağustos 1970’te uygulanmasına başlanılmış olan devalüasyon kararı 
olduğunu belirtti. Devalüasyon kararının Türk lirasının değerini % 66,6 oranında 
düşürdüğünü, bazı ihraç malları, işçi dövizleri ve dış seyahat harcamaları için farklı 
pariteler uygulandığını söyleyen Gürsan ihracatın artırılması ve ithalâtın frenlenmesi 
dolayısıyla ödemeler bilançosunun denkliğe kavuşturulmasının öngörüldüğünü, 
ancak devalüasyon kararıyla ihracat-ithalat dengesinin daha da bozulduğunu ve 
10 Ağustos 1970 kararlarının fiyat artışları ve hayat pahalılığı getirdiğini ifade etti.

Kredi mekanizmasının etkin ve verimli kullanılmadığını, kredi dağılımının 
düzene sokulamadığını, kredilerin yurdun geri kalmış bölgelerine gitmediğini 
ifade eden Gürsan, Türkiye nüfusunun takriben % 23’ünün yaşadığı Doğu Anadolu 
Bölgesinin tüm banka kredilerinin % 5’ini alırken Türkiye nüfusunun % 14’ünün 
yaşadığı Marmara Bölgesinin tüm banka kredilerinin % 28’ini aldığını belirtti. 
Siyasi iktidarın özel kesimin yatırımlara katkısını da artıramadığını, özel kesimin 
yurt içi sermaye birikimindeki payının % 48’den ibaret olduğunu ifade eden Gürsan, 
vergi reformunun başarısızlığını, gayri âdil vergilerle ekonomik kalkınmanın 
gerçekleştirilmesine imkân olmadığını ve finansman açıklarını karşılamak amacıyla 
getirilen vergilerin ekonomik gelişmeyi engelleyecek nitelikte olduğunu belirtti. 
Gürsan, 1970 yılı kalkınma hızının ikinci Beş Yıllık Plân devresinin en düşük hızı 
olduğunu ve sanayi sektörünün 1962 yılından beri en düşük gelişmeyi 1970 yılında 
gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.  

Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunun uygulanmasında çıkan zorlukların 
çok önemli olduğunu vurgulayan Demokratik Parti grubu sözcüsü, kamu kesimi 
personelinin Ekim 1970’ten itibaren maaşlarını yeni esaslara göre almaya 
başladıklarını, fakat personel intibaklarını  sağlayacak tüzük ve yönetmeliğin 
çıkarılmasının geciktiğini, bunun da sorunlara yol açtığını  belirtti. Reformun 
başarısızlığının nedenlerinin başında sosyo-ekonomik sebeplerin geldiğini söyleyen 
Gürcan, Devlet Memurları Kanununun personel reformu yapmak amacında 
olduğunu, ancak kamu kesiminde iş ile insan arasındaki ilişkiyi yeniden düzenlemek 
ve kamu idaresinin etkenliğini ve verimliliğini artıracak bir personel rejimi kurmak 
için reformu yapacak teknik teşkilâtın amaca uygun biçimde kurulması gerektiğini, 
fakat bunun gerçekleştirilemediğini belirtti.  

1971 malî yılı konsolide bütçesine tahmin edilen açığın 800 milyon lira olduğunu, 
bunun da iç istikrazlarla karşılanacağını, böylece cari harcamalara yönelme 
eğiliminin talebi artıracağını ve bunun da fiyatları etkilemek suretiyle enflâsyonist 
baskıya yol açacağını söyleyen Gürsan, bütçenin yatırım faaliyetlerine ayrılan 
katkısının olumsuz şekilde etkileneceğini ve 1970 yılına oranla 1971 malî yılında 
% 23,5 fazlasıyla 17 milyar 685 milyon lira olarak tespit edilen vasıtalı vergilerin 
yetersiz olacağını ifade etti. 
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Yurttaş kütlelerinin huzur, emniyet ve asayiş özlemi içinde olduğu, 
üniversitelerde ilim, öğretim ve öğrenim hürriyetinin büyük bir sarsıntı geçirdiği, 
silâhlı ve saldırılı hâdiselerin günlük olaylar haline geldiği, sol sapıkların devletin 
mukaddes müesseselerini tahrik ve en aziz varlıklarına tecavüz ettikleri bir dönemde 
getirilen 1971 yılı bütçesinin denk olmaktan çok uzak ve gelir ve gider tahminlerinin 
doğru hesaplara dayanmayan bir bütçe olduğunu savunan Gürsan, bu bütçenin zam 
üstüne zam getirecek, yüksek fiyat artışları ve yeni vergilerle ekonomik hayatı yeni 
çıkmazlara sürükleyecek bir yapıda olduğunu ve bundan dolayı Demokratik Parti 
Meclis grubu olarak kırmızı oy vereceklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.4 

Öğleden sonraki oturumda Başkan Sabit Osman Avcı, ilk sözü Millî Güven 
Partisi adına Turhan Feyzioğlu’na (Kayseri) verdi. MGP lideri, son derece ciddi ve 
tutarlı eleştiriler yönelttiği 1971 bütçesinin plânda belirtilen kalkınma hedeflerinin 
gerisinde kaldığını, hükümetin sanayileşme alanında üç yıldan beri % 12 olan hedefe 
erişemediğini, gelişme hızının % 3,6’ya kadar düştüğünü, hatalı bir sanayileşme 
politikasının Türkiye’nin ödemeler dengesini düzeltmediği gibi ekonomiyi daha çok 
dışa bağlı, daha çok yardıma muhtaç duruma getirdiğini ve plânın ağır sanayi ve 
yatırım malları sanayii için çizdiği çizgiden sapıldığını söyledi. 

Tarım alanında üç yılda % 12,5 civarında bir gelişme elde edilmesi gerekirken 
sadece % 2 civarında bir gelişme sağlandığını ve 1970 yılında tarımda gelişme 
hızının % 0,4’e kadar düştüğünü belirten Feyzioğlu, tarım sektöründeki gelişmenin 
Türkiye’yi beslenme problemleriyle karşı karşıya getirecek ve kalkınmayı tehlikeye 
düşürecek kadar yavaşladığını, nüfus tarımdaki hâsıladan daha hızlı arttığı için, 
köylü vatandaşların ortalama gelirlerinin gerilediğini, hükümetin ise insan-toprak 
ilişkileri ve tarım kalkınması ile ilgili temel ıslahat tedbirlerini alamadığını belirtti. 
Hükümetin zirai eğitime önem vermediğini, Ziraat Bankasından orman köylüsünün 
hakkı olan ödeneği bütçeye koymadığını, kredi almaya hakkı olmayan yaran ve 
yakınlara himaye ve partizanlıkla kredi verildiğini ve Ziraat Bankası imkânlarının 
har vurulup harman savrulduğunu belirten Feyzioğlu, köylerde gizli işsizliğin ve 
mevsim işsizliğinin, şehirlerde ve tarım dışı sektörlerde açık işsizliğin giderek 
büyüyen bir sorun olduğunu ifade etti. 

Hükümetin eğitim politikasının ulusal yapıya, plân emirlerine ve Türkiye’nin 
insan gücü ihtiyaçlarına aykırı olduğunu, bu yüzden aydın işsizliği sorununun 
büyüdüğünü, kalkınma için gerekli vasıflı iş gücünün yurtdışına gittiğini, ancak 
eğitime gerekli önemin verilmediğini belirten Feyzioğlu, Demirel hükümetleri 
döneminde kalkınma hızının yavaşladığını ve yatırım malları ithalâtında plân 
rakamlarına göre endişe verici bir düşüklük olduğu halde dış ticaret açığının 
büyüdüğünü vurguladı. 

Dış ticaret açığının 1969’da 204 milyon dolar, 1970’de 350 milyon dolarken 
1971’de 405 milyon dolar olacağının DPT rakamları ile açığa çıktığını, buna karşın 
hükümetin Türk parasının değerini düşürme yoluna gittiğini, ancak bunun tek başına 

4  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), 
s. 30-42.
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ihracatı artırmaya yetmeyeceğini görmezlikten gelerek ihracat konusunda hayatî 
önlemleri almadığını belirten MGP Genel Başkanı, lüks tüketim malı ithalâtının ve 
spekülâsyonun önlenemediğini ve son üç yılda Türkiye’ye 69 milyon dolar getiren 
yabancı sermayenin dışarıya 97 milyon dolar kâr transferi yaptığını açıkladı. 

1971 bütçesinin malî tarihin en tüketici bütçelerinden biri olduğunu söyleyen 
Feyzioğlu, bu iddiasını, bütçenin cari masraflarındaki artışa, fiyat yükselişi nazaran 
yatırım ödeneklerindeki azalışa, konsolide bütçenin % 52’si cari masraflara 
harcanırken sadece % 19,8’inin yatırıma ayrıldığına dayandırdı. İdari reform 
çalışmalarının yapılmadığını, hükümetin getirdiği yeni vergi tedbirlerinin iktisadi 
hayatta endişe ve durgunluk yarattığını, mahallî idarelerin iş yapamaz, maaş 
ödeyemez hale geldiğini ve enflâsyonist politikanın hayat pahalılığını artırdığını 
belirten Feyzioğlu, 1971 bütçesiyle ortalama yaşam seviyesinde gerileme olacağını, 
kredi dağıtımında adaletsizliklerin sürdüğünü, iş hukuku alanında yapılması gerekli 
reformun geciktiğini söyledi. 

Küçük esnaf ve sanatkârların hastalık, kaza, ihtiyarlık ve başka risklere karşı 
sosyal  güvenliğinin sağlanamadığını ve sağlık ve eğitim hizmetlerinin aksadığını 
vurgulayan Feyzioğlu, konuşmasını, bütün bu iktisadi ve sosyal gerçeklerin yanında 
Türkiye’de ülke bütünlüğüne, huzuruna, hür demokratik rejime kasteden yıkıcı 
faaliyetlerin arttığını ve önlem alınması gerektiğini belirterek tamamladı.5

C. H. P. grubu adına söz alan Necdet Uğur (İstanbul), nüfusun 36 milyonu 
geçtiğini, nüfus artış hızının % 2,5, şehirleşme hızının % 6,8 olduğunu, şehirlerde 
yaşıyan nüfus 1945’te Türkiye toplam nüfusunun % 18,6’sıyken 1970 te % 38’ine 
ulaştığını, son 5 yıllık dönemde 1,5 milyon insanın köylerden şehirlere göç ettiğini 
ve bunun nedeninin şehirlerde çekici yeni iş alanlarının açılması değil, köylerin 
çoğalan nüfusu artık besleyemez hale gelmesi olduğunu söyleyerek konuşmasına 
başladı. Köylü ailelerinin % 27’sinin işlediği toprağın sahibi olmadığını ve tarımdaki 
işletmelerin % 40’ının gelirinin yılda 2 500 liranın altında olduğunu vurgulayan Uğur, 
tarımda üretim verimsizliğini, şehirlerde gecekonduda yaşayanların sorunlarını, 
köylerde okuma-yazma bilmeyenlerin oranlarının yüksekliğini ve eğitim sorunlarını 
anlattı. Altyapı yatırımları ile sanayi ve hizmetler sektörlerinin Türkiye’nin bâzı 
belirli bölgelerinde yoğunlaştığını belirten Uğur, diğer bölgelerde ilkel koşulların ve 
feodal ilişkilerin sürdüğünü; 

Türkiye’de 655 bini aşkın memurun bulunduğunu, sanayi ve hizmetlerde ücretle 
çalışıp toplu sözleşmelerden yararlanan işçilerin sayısının 2 milyonu aştığını ve 
bunların 1 milyon 200 bininin sendikalı olduğunu açıkladı. 

Türkiye’yi Ortak Pazar ülkeleriyle karşılaştıran Uğur’a göre, 1970 yılında 
Türkiye’de kişi başına düşen gelir devalüasyon öncesinde 334 dolarken Yunanistan’da 
849 dolar, İtalya’da 1 385 dolar, Hollanda’da 1 877 dolar, Belçika’da 2 107 dolar, 

5  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), 
s. 45-66.
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Batı Almanya’da 2 154 dolar, Fransa’da 2 399 dolardı. Ortak Pazar ülkelerinin yıllık 
nüfus artış oranının % 1, Türkiye’nin % 2,5; Ortak Pazar ülkelerinin üretime katılan 
15 ilâ 64 yaş arasında faal nüfusu toplam nüfusun % 64’üyken bu oranın Türkiye’de 
toplam nüfusun % 42,5’inin çocuk olduğunu ve 0-14 yaşları arasında bulunduğunu 
belirten Uğur, İtalya dışında Ortak Pazar ülkelerinde okur yazarlığın yüzde yüze 
ulaştığını, Türk halkının ancak yarısının okuma-yazma bildiğini, buna rağmen Ortak 
Pazar ülkelerinin millî gelirlerinden % 6’ya yaklaşan bir payı eğitim yatırımlarına 
ayırırlarken Türkiye’nin eğitime yaklaşık olarak % 3,5 oranında bir pay ayırdığını 
açıkladı. 

Necdet Uğur, A. P. iktidarının İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen 
% 7 gelişme hızına ulaşamadığını, plân hedeflerinin gerisinde kaldığını, büyüme 
hızının 1968 de % 6,7, 1969 da % 6,1, 1970’te de % 5,4 gerçekleştiğini belirtti. 
Yatırımların azaldığını, Ziraat Bankası kredilerinin büyük toprak sahiplerine 
dağıtıldığını, tarım ürünleri taban fiyatlarının ve destekleme alımlarının büyük 
ihracatçıları koruyacak biçimde düzenlendiğini söyleyen Uğur, Plânda tarımsal 
net hâsılanın yılda ortalama % 4,2 artması hedeflenmişken A. P. hükümetlerinin 
bu hedefin çok gerilerinde kaldığını, 1968 yılında tarım üretiminde tarımsal net 
hâsılanın, plânın öngördüğünden % 2,3 eksiğiyle, ancak % 1,9 oranında bir artış 
gerçekleştirdiğini açıkladı. Böylece besin maddeleri ihtiyacının karşılanamadığını 
ve sanayinin hammadde sıkıntısı çektiğini belirten Uğur, ithal zorunluluğunun 
doğduğunu ve talep ve üretim arasındaki dengesizliğin fiyat artışlarını hızlandırdığını 
ifade etti. 

C. H. P.’nin tarımda üretimi ve verimi artırmak için yeni düzen önerdiğini, 
yeni düzenin devlet kaynaklarından desteklenen üretici kooperatifleri eliyle 
gerçekleştirileceğini, devletin üreticinin öncüsü, yardımcısı ve desteği olacağını 
belirten Uğur, bu düzende büyük toprak sahiplerinin, aracının, tefecinin yerinin 
olmayacağını ve toprak dağılımındaki adaletsizliğin ve haksız iktisapların toprak 
reformu ile düzeltileceğini vurguladı. Sanayide de plân hedefinden geri kalındığını, 
dış ticareti olumlu etkileyecek ve istihdam yaratacak projelerin seçilemediğini, 
bunların daha çok tüketim malları imalâtına yöneldiğini ve yatırım malları ile ara 
mamulleri üretecek yatırımların ihmal edildiğini vurgulayan Uğur, İkinci Beş Yıllık 
Plânın son dönemine gelinmesine rağmen, hâlâ bir millî sanayi politikası tercihinin 
yapılamadığını söyledi. Uğur, C.H.P.’nin sanayileşme politikasında devletin yatırımcı, 
işletmeci ve plânlayıcı olacağını, plânlama teşkilâtının özel kesim ve halk kesimine 
de hedefler vereceğini, demir-çelik, petro-kimya ve makina sanayiinin devlet eliyle 
kurulup geliştirileceğini, petrol ve boraks gibi önemli yeraltı servetlerinin devlet 
eliyle işletileceğini ve sanayileşmeye koşut olarak teknik eğitime büyük kaynaklar 
ayıracağını belirtti. A. P. iktidarının eğitim alanında da başarısız olduğunu ve her yıl 
eğitime daha az yatırım ödeneği ayırdığını belirten Uğur, Plânın beş yıllık dönemde 
eğitim alanına 7,5 milyar liralık bir yatırım öngörmesine rağmen siyasi iktidarın ilk 
üç yılda ancak 3,5 milyar liralık yatırım yaptığını söyledi. 
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Necdet Uğur, teknik eğitimde ise ilerleme yerine gerileme olduğunu, köy 
çocuklarına fırsat eşitliğinin tanınmadığını, köy çocuklarına ortaöğretim ve 
üniversite öğrenimi yapma olanakları sağlanmazken imam-hatip okullarına 
ödenek konulmasının teklif edildiğini ve bu çocukları imam hatip okullarına 
mahkum ettiklerini sözlerine ekledi. İlk öğretmen okulları ile imam-hatip okulları 
karşılaştırması yapan C.H.P. sözcüsü, 1955 yılında ilk öğretmen okullarının birinci 
devresinde 6 301 öğrenci, imam-hatip okullarının birinci devresinde 2 181 öğrenci 
bulunmasına karşılık 1968 yılında ilk öğretmen okullarındaki öğrenci sayısının 6 
301’den 13 626’ya çıkarken imam-hatip okullarındaki öğrenci sayısının 2 181’den 
33 400’e çıktığını, bunun anlamının ise ilk öğretmen okullarındaki öğrencilerin 
oranının % 3,7’den % 1,9’a düşmesi, buna karşılık imam hatip okullarındaki öğrenci 
oranının % 1,3’ten % 4,6’ya çıkması olduğunu belirtti. Uğur, C. H. P.’nin özgür 
insan yetiştiren, insan kişiliğine en üstün değeri veren ve insan kişiliğinin gelişmesini 
sınırlayıcı her engeli kaldıran, herkesin eğilim ve yeteneklerini, yaratıcı gücünü, 
insanlık ve toplum yararına değerlendirme olanağı sağlıyan, topluma birlik, canlılık 
ve sürekli atılım gücü veren yeni eğitim düzeni kuracağını açıkladı. 

Necdet Uğur, A. P. iktidarının plânın ödemeler dengesi için öngördüğü hedefleri 
gerçekleştiremediğini, ödemeler dengesi çıkmazı karşısında özellikle dış sermaye 
çevrelerinin baskısıyla devalüasyon yaptığını, toplam vergi gelirlerindeki artışın 
yetersiz kaldığını, hayat pahalılığının arttığını, 1971 bütçesinin personel giderlerini 
büyük ölçüde artıran masrafçı bir bütçe olduğunu, bu nedenlerle 1971 yılı içinde 
yatırım giderlerinde yapılacak kısıntıların ötesinde 5 milyarlık bütçe açığından kalan 
kısmın yeni vergiler veya zamlarla karşılanması söz konusu olacağını da ifade etti. 
Siyasal bunalımın gerçek nedeninin nüfus patlaması olduğunu belirten Uğur, Adalet 
Partisinin devlet kaynaklarından desteklenen özel kesime dayalı kalkınma modeli 
uygulamasının yalnız iktisadi istikrarsızlık değil, 1961 Anayasası ile çatıştığı için 
siyasal istikrarsızlık doğurduğunu söyleyerek konuşmasını tamamladı.6 

Mustafa Kaftan (Malatya), dengesiz ekonomik düzenin bozuk sosyal düzenle 
aynı özellikler içerisinde geliştiğini ve 1971 bütçesinin böyle bir dönemde geldiğini, 
Personel Kanunu ile kamu sektöründe çalışanların gelir ve ücretlerinin 10 milyar 
liraya ulaşmasının özel kesimde de zincirleme ücret ve gelir yükseltme eğilimleri 
yaratarak ekonomik istikrarı tehdit ettiğini, tarım ürünlerinde gerileme, sanayi 
kesimi üretiminde düşme görüldüğünü ve devalüasyonun gaza, benzine, akaryakıta, 
demire, çimentoya, Sümerbank mamullerine ve tekel ürünlerine zam getirdiğini 
söyledi. 1971 bütçesinde cari harcamaların arttığını ve yatırımların durakladığını 
belirten Kaftan, devalüasyonun yatırımların azalmasında en önemli etken olduğunu 
belirterek bütçede yatırımlara ayrılan payın daha büyük olması gerektiğini belirtti.7 

6  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), 
s. 67-82.
7  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), 
s. 89-92.
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Şinasi Özdenoğlu (Ankara), 1971 bütçesinin de 1970’te reddedilen ve kabul 
edilen her iki bütçede olduğu gibi üretim bütçesi değil, tüketim bütçesi olduğunu 
belirterek sözlerine başladı. Bütçede yatırım harcamalarının kısıldığını ve bütçenin 
bir masraf ve cari harcamalar bütçesi haline getirildiğini belirten Özdenoğlu, 1971 
bütçesinin sosyal adaletli sağlamaktan uzak, ekonomik ve sosyal problemleri 
çözümlemeye yetersiz; toprak reformu, eğitim reformu, sağlık reformu, vergi 
reformu ve idari reform gibi süreçlere çözüm getiremeyecek bir yapıda olduğunu 
söyledi. Tarım ürünlerinde satış fiyatlarının maliyetin altına düştüğünü, tarımsal 
ve sanayi maliyetlerin yükseldiğini ve köylülerin göç etmek zorunda kaldıklarını 
belirten Özdenoğlu, krallar devrini andıran bir toplum düzeni içinde ağalık, beylik, 
şeyhlik, mezhepçilik, tarikatçılık, milliyetçilik, bölgecilik gibi bölücü ve millet 
hayatına kasteden akımlara karşı çıkmak için işbirliği yapılması gerektiğini, ancak 
bu hükümet selâmet yolunu bulmanın imkansız olduğunu söyledi. Son derece 
kuvvetli bir öngörüyle 15 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra, ama bir gün mutlaka 
bugünlerin tarihini yazacak olanların Meclis tutanaklarına eğileceklerini tahmin 
eden Şinasi Özdenoğlu, gelecek tarihçilerin milletvekillerinin bütçe hakkındaki 
siyasal tercihlerine göre kullandıkları oyları değerlendireceğini ve milletvekillerinin 
liderinin kendi hakkında vereceği hükümden değil, tarihin vereceği hükümden 
korkması gerektiğini, Meclis üyelerinin en büyük görevinin ise çekilmeyen Demirel 
hükümetini düşürmek olduğunu da sözlerine ekledi.8 

Aynı gün saat 21.00’de 49 ncu Birleşimin üçüncü oturumu açan Başkan Sabit 
Osman Avcı sözü A.P. grubu adına Nuri Bayar’a (Sakarya) verdi. Bayar, hükümet 
tarafından ekonomik alanda alınan büyük ve köklü tedbirler ile vergi sisteminde 
yapılan değişiklikler nedeniyle 1970 yılının iktisadi gelişme yönünden mühim bir 
yıl olduğunu, yapılan devalüasyonu ile ekonomik yapıda yeni bir gelişme hamlesi 
başlatıldığını söyledi. 1950 yıllarında başlayan sanayileşmenin en büyük yapısal 
engelinin dış ticaret sektörü olduğunu ve dış ticaret sektörünün gayrisâfi millî hâsıla 
içindeki payının yıldan yıla düşerek 1968 yılında % 11’in altında bir değere vardığını 
söyleyen Nuri Bayar, bir ekonomik enstrüman olarak para devalüasyonunun diğer 
malî ve parasal tedbirlerle beraber dış ticaretteki tıkanıklığı aşmak için yapıldığını 
savundu. Finansman kanunu ile getirilen yeni vergilerin ve vergi gelirlerini artırıcı 
diğer vergi kanunlarında yapılan değişikliklerin fiili arz ile fiilî talep dengesinin 
sağlanmasına ve satın alma gücünün ve aşırı likiditenin kontrol altına alınarak 
iç fiyat istikrarının korunmasına yardımcı olacağını vurgulayan Bayar, tarımsal 
üretimin dünya pazarlarına göre çeşitlendirilmesi ve tarımsal verimin yükseltilerek 
ihracata yönelik üretim fazlası yaratılmasının yeni ekonomik politikanın ana hedefi 
olduğunu açıkladı. Bayar, yeni ekonomik programın faydalarının, devalüasyon ile 
ihracatın rekabet gücüne kavuşturulması, ithalâtın tahditlerden arınması suretiyle dış 
ticaret kontrollerinin basitleştirilmesi ve işler hale getirilen bir transfer sisteminin 

8  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), 
s. 92-96.
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yaratılması, yeni vergilerle, vergi sisteminin daha esnek ve iktisadi konjonktürün 
zaruretlerini karşılayacak duruma getirilmesi ve ithalâtın kârlı olmaktan çıkartılarak 
ihracatı artırıcı yönde yeni imkânların kazanılması olduğunu ifade etti. Personel 
reformunun sadece bir ücret sorunu olarak anlaşılmasının yanlış olduğunu ve 
ücretlerin yükselmesinin enflasyona yol açmayacağını, aksine kamu personelini daha 
verimli hale getirecek bir araç olarak düşünülmesi gerektiğini belirten Bayar, eğitim 
konusunda da İmam-Hatip okullarının, köy çocuklarına diğer okullarda okuyan 
gençler gibi yüksek öğretime atlama, doktor, mühendis ve hâkim olma imkânları 
tanıyacağını söyledi.9 

Maliye Bakanı Mesut Erez (Kütahya) söz alarak Türkiye’nin ekonomik rejiminin 
Anayasanın 40 ncı ve 41 nci maddelerinde yerini bulduğunu ve bu maddelerin 
ekonomiyi karma ekonomi olarak düzenlediğini, özel teşebbüsler ile kamu 
sektörünün birlikte çalışacağını ve “bu ekonomik rejimle Türkiye’nin kalkınması 
temin edilemez” demenin Anayasa ile çelişeceğini ifade etti. Maliye Bakanı, İhsan 
Gürsan’ın devalüasyon hakkındaki eleştirilerine cevap olarak, Türkiye’de enflâsyon 
olmadığından paranın devalüe edilmesinin nedeninin enflâsyondan kurtulmak veya 
Türk ekonomisinin istikrarı bozulduğundan istikrarını sağlamak için olmadığını, 
ekonominin gelişmesini devam ettirebilmek ve yatırım ithalatının yapılabilmesi için 
alınan tedbirlerden biri olduğunu söyledi. Millî Güven Partisinin sözcüsü Turhan 
Feyzioğlu’nun da devalüasyonla ilgili eleştirilerine cevap veren Erez, devalüasyondan 
önce işçi dövizlerinin 12 liradan alınıp ithalâtçıya 9 liradan satıldığını, devalüasyonun 
bunu engellediğini, para değerinin değişiminden sonra fiyatların geçen yıllar kadar 
artmadığını ve bunun başarı olduğunu ifade etti. Gürsan’ın bütçede 3 milyardan 
fazla açığın endişe verici olduğuna dair eleştirisini yanıtlayan Bakan Erez, açığın 
emisyonla karşılanmadığını, artan emisyonun aktifteki artışla ve pasifteki eksilişlerle 
açıklanması gerektiğini söyledi. Gürsan’ın vergilerle ilgili eleştirilerine karşı Mesut 
Erez, bütün vasıtalı vergilerin harcamalar üzerinden alınan vergiler olduğunu, 
Türkiye’de ilk adım olarak daha ziyade harcama gücü fazla olan zümrelerin tükettiği 
bâzı mal ve hizmetler üzerine işletme vergisi konulduğunu, son vergilerin en âdil 
vergiler olduğunu ve ödeme gücü, malî gücü ve iktidarı olandan vergi alındığını ve 
getirilen otomobil alım vergisi ile inşaat ruhsatnamelerinden metrekare başına alınan 
verginin bu türde vergiler olduğunu belirtti. 

Personel Kanununun bütçeye getirdiği ek külfetin vergilerle karşılanmasının 
umulduğunu söyleyen Bakan Erez, kalkınma hızı konusunda Birinci ve İkinci 
Beş Yıllık Planların ilk üç yıllarının ortalamaları alındığında 1970 döneminde 
bu ortalamaların altında kalınmadığını da sözlerine ekledi. Personel reformu ile 
ilgili şikâyetlerin yan ödemeler, terfiler, haksız terfiler ve intibaklar konularında 
yoğunlaştığını belirten Erez, haksızlıkların giderilmesi için çalışmalar yapacaklarını 
söyledi. 

9  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), 
s. 97-109.
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Maliye Bakanı Mesut Erez, 1960-1965 döneminde 6351 kilometre köy 
yolu yapıldığını ve 261 milyon lira harcandığını; 1965-1969 döneminde 20586 
kilometre köy yolu yapıldığını ve 1 milyar 270 milyon lira harcandığını; 1970 
yılında ise 7000 kilometre yol için 400 milyon lira harcama planı yapıldığını, benzer 
harcamaların köy içme suları için yapıldığını aktardı. Necdet Uğur’un eğitimle 
ilgili mütalâalarına cevap olarak teknisyen okullarında 1969’da 32 okul ve 1547 
öğrenciden 1970’te 36 okul ve 3166 öğrenciye; sanat enstitülerinde 1970’te 133 
okul ve 43473 öğrenciden 1971’de 136 okula ve 48379 öğrenciye artış olduğunu 
söyledi. 1964 yılında üniversitelere 287 780 000 lira ödenek verilmişken 1969 ‘da 
bunun 956 029 000’e yükseldiğini,  1970 yılında ise üniversitelere verilen toplam 
ödeneğin 1 milyar 89 milyon liraya ulaştığını söyleyerek üniversitelerin ihmal 
edilmediğini belirtti.10 

Millî Güven Partisi Grupu adına ikinci defa söz alan Turhan Feyzioğlu, tarımda 
modern girdileri ve teknolojiyi geliştirmek için kullanılan sertifikalı tohumluk, 
kimyevi gübre kredilerinin geri dönüşünün düşüklüğünü, tarımda ilerleme hızının 
eğitim yetersizliği ve verimliliği artırıcı girdiler ve sermaye kullanımları ile üretim 
artışı arasında gerekli ilişki kurulamaması nedeniyle gerilemesini, işsizliğin artışını, 
ihracatta plân hedefinden geri kalışı ve devalüasyonun ihracat meselesine yetmemesi 
nedeniyle yabancı sermaye ve dış ödeme dengesi konusunda başka önlemler 
alınmamış olmasını eleştirdi. 

Feyzioğlu, ikinci konuşmasında eğitim konusundaki eleştirilerini de sürdürerek 
ilkokullarda 1 milyon kayıt olması gerekirken 898 000 kayıt, orman teknikerleri 
okulunda 2 000 kayıt öngörülmüşken 1 000 kayıt, öğretmen okullarında 18 000 kayıt 
öngörülmüşken 17 000 kayıt, tıp fakültelerinde 2 200 kayıt öngörülmüşken 1 300 
kayıt, veteriner fakültelerinde 400 kayıt öngörülmüşken 100 kayıt, tarım yüksek 
öğretim okullarında 800 kayıt öngörülmüşken 600 kayıt ve en hayati teknisyen 
okullarında 10 000 kayıt yapılması gerekirken 1 700 kayıt olduğunu söyleyerek 
eğitim alanında hedefe ulaşılamadığını ifade etti. Yüksek öğretim kurumlarının 
vasıflı öğretim üyelerine kavuşması için yılda 600 Türk gencinin yurt dışında yüksek 
ihtisas ve doktora yapması esası plânlarda öngörüldüğü halde, hükümet programının 
bu rakamın ancak yüzde 25’i oranında gerçekleştirildiği yazılı olduğunu belirten 
Feyzioğlu, eğitim yatırımlarının her yıl azalan bir seyir takip ettiğini ve bunun 
eğitimde başarısızlığı tescil ettiğini vurguladı.11 

Meclis Başkanı Sabit Osman Avcı, Konya milletvekili Baha Müderrisoğlu ile 
Nevşehir milletvekili Hüsamettin Başer tarafından bütçe kanunun tümü üzerindeki 
görüşmeler için verilen yeterlik önergesini oya sundu. Önerge Burhanettin Asutay’ın 
(İzmir) aleyhte söz almasına karşın kabul edildi. Böylece 1971 malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısının tümü üzerindeki müzakereler sona erdi ve maddelere geçilmesinin 

10  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), 
s. 111-124.
11  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), 
s. 124-130.
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oylanması işleminin açık oyla yapılması hususunda iki önerge verildi. 1971 malî yılı 
Bütçe kanun tasarısının maddelerine geçilmesi için yapılan açık oylama sonucunda 
405 üye oylamaya katıldı, 176 ret oyuna karşı 229 kabul oyu ile maddelere geçilmesi 
kabul edildi. Bütçenin maddelerinde ve maddelere bağlı bölümlerde Cumhuriyet 
Senatosunda yapılan ve Karma Bütçe Komisyonunca aynen veya değiştirilerek kabul 
edilen tadillerle Katma Bütçelere ait değişiklikler ayrı ayrı raporlar halinde basılmış 
ve üyelere dağıtılmıştı. Buna göre, bütçe cetvellerinde benimsenen değişiklikler 
Başkanlık tarafından düzeltilmiş olarak okundu. Meclis Başkanı Sabit Osman Avcı, 
kanun tasarısının birinci maddesini okuttu ve vakit ilerlediğinden 16 Şubat 1971 Salı 
günü saat 9,00’da toplanmak üzere birleşimi kapattı.12

1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı:
Genel hükümler:
Madde 1. — Genel bütçeye giren daireler cari harcamaları için (A/l) işaretli 

cetvelde gösterildiği üzere 18 653 452 108 lira, yatırım harcamaları için (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 3 165 058 349 lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 15 274 389 848 lira ki, 
toplam olarak 37 092 900 305 lira ödenek verilmiştir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ 
16 Şubat 1971 tarihinde toplanan 50 nci Birleşimde Meclis Başkanvekili 

Talât Köseoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin görüşmelerini başlattı. 
Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Nurettin Sandıkçıoğlu (Balıkesir), 
Meclis içtüzüğünü 1957 yılından beri değişmediğini söyleyerek yeni bir içtüzüğe 
gerek duyulduğunu, A.P. iktidarının Meclislerde denetim yollarını tıkadığını ve 
beş yıldır tek bir gensoruyu bile gündeme almadığını, mazeretsiz olarak meclislere 
devam etmeyen parlâmento üyeleri hakkında önlem alınması gerektiğini, T.B.M. M. 
üyeliği ile bağdaşmayan işler yapanlar hakkında çıkarılması gereken kanunun bir 
an önce çıkarılması zorunluluğunu, Millet Meclisi Memurları Teşkilât Kanununun 
Meclis gündemine girmiş olmasına rağmen kanunlaşmadığını, T.B.M.M. Karma 
Dilekçe Komisyonunun hızla çalıştırılması gerektiğini, T.B.M.M. Kütüphanesinin 
personel yetersizliğini ve 1973 yılında Meclisin 50 nci yılı olacağı göz önüne 
alınarak ulusun büyük kurtarıcısı, Cumhuriyet ve T. B. M. Meclisinin kurucusu 
Atatürk’e T.B.M.M.’nin uygun bir yerinde bir heykelini dikerek Meclisin minnet ve 
şükranlarının sunulması gerektiğini belirtti.13 

Millî Güven Partisi grubu adına İhsan Kabadayı (Konya), konuşmasına, 
Meclislerin Teşkilât Kanunun çıkmamış olduğunu, Cumhuriyet Senatosunun 1963 
yılında içtüzüğünü çıkarmış olmasına rağmen Millet Meclisi’nin 1927 yılında 

12  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), 
s. 133.
13  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 251-254.
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çıkmış bulunan Dâhilî Nizamname ile idare edilegeldiğini, Meclis’te devamsızlığın 
parlamentonun itibarını sarstığını, Beylerbeyi Sarayı ve Dolmabahçe Sarayının 
bakımsızlıktan perişan olduğunu ve gerekli önlemlerin alınması zorunluluğunu, 
milletvekili-seçmen ilişkilerinin düzene sokulması ve seçmenlerin Meclis’te 
serbestçe dolaşmalarının kontrol altına alınması gerektiğini ve Meclislerde kadro 
dağılışının yetersiz ve adaletsiz olduğunu düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.14

Demokratik Parti grubu adına söz alan Rasim Cinisli (Erzurum), T.B.M.M.’nin 
1970 yılında 140 adet kanun yaptığını, 16 Meclis kararı çıkardığını, 23 T.B.M.M. 
Birleşik toplantısı kararı alındığını, aynı yasama yılında 376 tasarının geldiğini, bunların 
87’sinin kanunlaştığını, 246 tanesinin de gündemde ve komisyonlarda kaldığını ifade 
etti. Kanunların bünyeye uygun, ihtiyaçlara cevap veren, tatbik kabiliyeti olan, âdil 
esaslar getiren ve teknik bakımdan noksansız olarak vazedilmiş hükümler olması 
gerektiğini belirten Cinisli, Personel Kanunu, Finansman kanunları, İşletme Vergisi, 
Emlâk Vergisi kanunları gibi yasaların tatbik kabiliyeti olmayan, ağır mükellefiyetler 
yükleyen kanunlar olduklarından çıkarılmaları üzerinden çok geçmeden tadil 
tekliflerinin geldiğini belirtti. Meclisin murakabe görevi konusunda sıklıkla verilen 
gensoruların yasama fonksiyonunun zedelememesine dikkat edilmesi gerektiğini 
belirten Cinisli, hükümetin sorulara geç, yetersiz ve peşin hükümlü cevaplar vermesi, 
soruşturma komisyonlarının uzun süre çalışmaması, bâzı soru önergelerinin tamamen 
cevapsız bırakılması ve genel görüşme, Meclis araştırması yollarının işlememesinden 
yakındı. Cinisli, Teşkilât Kanunu ile tüzük çalışmalarının sonuçlandırılması, Meclis 
çalışanlarına hizmet içi eğitim verilmesi ve fazla mesai ücreti konusunun halledilmesi, 
ve milletvekillerinin işlerini yaparken sorumluluk içinde ve vicdanlarına danışarak 
çalışmaları gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.15 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Fuat Avcı (Denizli), Parlâmentonun itibarı 
üzerinde yapılan polemik ve spekülâsyonların 1971 yılı bütçesi üzerinden Adalet 
Partisi iktidarına yönelik olduğunu ve bunların demokrasiye zarar verdiğini, 
bu eleştirilerin Meclisin bizatihi kendi bünyesinden zuhur eden âmillere, dış 
etkenlere ve mevzuattaki aksaklık ve noksanlar ile mevzuatın sübjektif tefsirinden 
doğan etkenlere yönelik olduğunu belirtti. Fuat Avcı, Parlamentosuz demokrasi 
olamayacağı için şartlar gerektiriyorsa Parlâmentonun Anayasa’da değişiklik yolu ile 
Anayasa Mahkemesinin gerekli olup olmadığına karar verebileceğini, fakat Anayasa 
Mahkemesinin Parlâmentonun lüzumlu olup olmadığını düşünmeye dahi salâhiyeti  
bulunmadığını söyledi. Muhalefetin Anayasa Mahkemesine başvurmasının veya 
başvurma tehditlerinin kamu oyunda Türkiye’de hâkimler meclisi, hâkimler 
hükümeti, kısaca, hâkimler diktatoryasının varlığı intibaını doğurduğunu ve Anayasa 
Mahkemesinin Parlâmentodan çıkan kanunları Parlâmento imiş gibi tasarrufta 
bulunarak kaldırabilmesinin kuvvetler ayrılığına uymadığını belirten Avcı, Anayasa 

14  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 254-258.
15  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 258-262.
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Mahkemesi ve Şûrayı Devlet’in mücerret hukuk içinde kalarak değil, aktüel ve 
sansasyonel hâdiselerin tesirinde kalarak karar verdiklerini, bu durumun ise kamu 
oyundaki adalet duygusunu rahatsız ettiğini, hâkimlerin kararlarında Atatürkçü, 
medeniyetçi, ilerici, gerici veya sosyalist olamayacaklarını, bunun peşin hükümlü 
veya dogmatik  olmak anlamına geldiğini ve hâkimlerin yalnızca mücerret hukuk 
kaideleri içinde kalmaları gerektiğini ifade etti. Parlâmentonun itibar ve haysiyetiyle 
ilgili eleştirilerin gerek Parlâmentonun bünyesinden zuhur eden, gerek dış ve gerek 
mevzuat ve tefsir ayrılıklarından neş’et eden âmiller olduğunu vurgulayan Avcı, bu 
tenkidlerin izalesinde bütün mesuliyetin yine milletvekillerine ve parti gruplarına 
düştüğünü söyledi. Sözlerine Meclis İçtüzük tasarısının çıkarılması ve Meclis memur 
ve müstahdemlerinin tâyin ve terfilerinin Meclis idare amirliklerinden alınarak 
Genel Sekreterlik müessesesine verilmesi gereğini de ekleyen Avcı, Meclis’e 
gelen konuklar hakkında Başkanlık Divanınca gerekli çare ve tedbirlerin alınması 
lüzumunu belirterek konuşmasını tamamladı.16 

T.B.M.M. bütçesi üzerinde şahısları adına söz alanlardan Hüseyin Yenipınar 
(Tunceli), Başkanlık Divanı’nın çalışmalarında övgüyle bahsederek Teşkilat Kanunu 
ile Meclis İçtüzüğü’nün çıkarılması gerektiğini, Meclis çalışmalarının tıkanıklığının 
baş sebebinin A.P iktidarının başarısızlığı olduğunu, Meclis’e devamsızlık yapan 
milletvekilleri hakkında tüzük hükümlerinin uygulanmasından kaçınmamak 
gerektiğini, Meclis’in denetlenmesi usüllerine işlerlik kazandırılması gerektiğini 
ve Meclis çalışanlarının durumlarının Teşkilat Kanunu ile düzeltilmesinin zorunlu 
olduğunu ifade etti. 

Cengizhan Yorulmaz (Ankara), yapılan konuşmalarda “devamsızlık önlenmelidir, 
kanun tasarı ve teklifleri çıkarılmalıdır, iş takibine son verilmelidir, Meclis’in itibarı 
korunmalıdır, çalışmayı düzene koyacak içtüzük getirilmelidir, Mecliste çalışan 
memurların problemleri halledilmelidir” şeklinde yapılan önerilerin tamamına 
katıldığını, bu konulara ek olarak Meclis’in hükümeti murakabe etme işlevinin 
çalışması ve bunun eleştiri konusu yapılmaması gerektiğini, Meclis’te bir mescit 
varken ve ekonomi sıkıntıdayken projesi 370 bin lira olan, bir kaç milyar liraya 
mal olacak ve Meclis bahçesini süslemek amacıyla yapılacağı söylenen bir caminin 
yapılmaması ve bunun yerine Meclis’in temelini atan Atatürk’ün heykeli ile Meclis’in 
süslenmesi gerektiğini belirtti. 

İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara), Meclis’te seçmenlerin iş takibinin bir düzene 
sokulması, Adalet Bakanlığının bir ihtisas bakanlığı haline getirilmesi, Meclis 
Teşkilât Kanununun çıkarılması ve Meclis personelinin kadro ile fazla mesai 
sorunlarının çözülmesi zaruretinden bahsetti.  

Demokratik Parti grubu adına ikinci defa söz isteyen Sami Arslan (Denizli), 
C.H.P.’li Hüseyin Yenipınar’ın Meclis’e yapılacak camiin lüzumsuz olduğunu 
söylediğini iddia ederek, Hüseyin Yenipınar’ın öyle söylenmediğine dair itirazlarına 
rağmen, Millet Meclisinde nasıl berber dükkânı, ayakkabı boyacısı, lokanta, 

16  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 262-266.
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tekel bayii varsa Meclis’te çalışan yüzlerce kişi için camiye de ihtiyaç olduğunu 
ve Mecliste bulunan parlamenter veya diğer personelin ve ziyaretçilerin namaz 
kılmasını sağlamak için yapılacak bir camiye razı olmak gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına ikinci defa söz isteyen Cengizhan Yorulmaz 
(Ankara), bu vatanın üzerinde Müslümanlığın hiç kimsenin inhisarında olmadığını, 
Müslümanlığı ipoteğine almış görünen kişilerin kürsüye gelerek  inandıkları dini inkâr 
edercesine, bir Müslümana “Müslüman değilsin” diyecek kadar kâfirleşebildiklerini 
ve C.H.P.’nin Meclis’e cami yapılmasının karşısında olmadığını, ancak maddi 
imkansızlıklar söz konusuyken eğer varsa milletin parasının Meclis camiine değil, 
20 yıldır bitirilemeyen Kocatepe camiine verilmesi gerektiğini söyledi.17 

Şahısları adına söz alanlardan olan Enver Akova (Sivas), Meclis sahasında bir 
caminin yaptırılması için bir bölümün etüt ve proje kısmına 300 binin üzerinde bir 
para tahsisi yapılmasında bir yersizlik ve usulsüzlük olmadığını, ödeneğin Kocatepe 
camii inşaatına verilmemesi gerektiğini ve Türkiye’nin yüzde 99’unun Müslüman 
olduğundan bahisle cami inşaatı için Bütçe Karma Komisyonunda ve Senato’da 
kabul edilen kısmın Meclis’te de kabul edilmesinin zorunlu olduğunu savundu. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı adına söz alan İdare Âmiri Mehmet Salih 
Yıldız (Van), içtüzük hakkında Millet Meclisi Başkanının başkanlığında ve 
parti temsilcilerinden kurulu bir heyetin toplantılarına başladığını; devamsızlık 
konusunda Başkanlık Divanının üyeleri devama zorlama yetkisini taşımadığını, 
Meclis üyeliği ile bağdaşmayan işler için bir kanunun getirilmesi hususunda Meclis 
Başkanının beyanatları üzerine ciddî çalışmalar yapıldığını, Meclis üyelerinin mal 
beyanıyla ilgili bir kanuna ihtiyaç duyulduğunu, ziyaretçiler konusunda Meclis’e 
gelen ziyaretçilerin galeri kısmına alınmamasında milletvekillerinin hassas olmaları 
gerektiğini ve Meclis camii için konulmuş bir tahsisatın bulunduğunu ve gereğinin 
Meclis’in oylarıyla yapılacağını ifade etti. 

Hasan Tosyalı (Kastamonu), Büyük Millet Meclisinin yasama ve denetleme 
görevlerini yapmasının ancak milletvekillerinin devamı ile sağlanabileceğini ve 
Meclisin yasama görevinin, hükümetin icra görevinin ve bütün yargı organlarının 
yargı görevinin yapılabilmesinin ilk şartının da Parlâmentonun çalışması olduğunu 
söyleyerek milletvekillerinin bu fikirlerin idraki içinde göreve devamlarının önemini 
vurguladı.18 

Sinop milletvekili Hilmi Biçer tarafından verilen yeterlik önergesi aleyhinde 
konuşan Yaşar Akal (Samsun) görüşmelere devam talebinde bulundu, ancak yeterlik 
önergesi kabul edildi. Bütçenin bölümlerine geçilmesi de kabul edilerek Cumhuriyet 
Senatosu bütçesi okundu: 

17  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 262-275.
18  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 275-279.
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a) Cumhuriyet Senatosu Bütçesi
Bölüm   Lira
(A/l) Cari harcamalar
11.000  Ödenekler  25 739 700
12.000  Personel giderleri    3 858 502
13.000  Yönetim giderleri       627 353
14.000  Hizmet giderleri         21 852
15.000  Kurum giderleri         15 000
16.000  Çeşitli giderler       506 853

(A/2) Yatırım harcamaları
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım
 giderleri      1
33 000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları
 ve onarımları       150 001

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000  Malî transferler     4
35.000  Sosyal transferler     1
36.000  Borç ödemeleri        35 000

b) Millet Meclisi Bütçesi
(A/l) Cari harcamalar
11.000  Ödenekler  58 146 200
12.000  Personel giderleri  15 072 459

Personel giderleri kaleminde Manisa milletvekili Önol Sakar ile Bursa 
milletvekili Barlas Küntay Meclis Kütüphanesinin daha iyi düzenlenebilmesi için 
yeni kadro ihdasına lüzum kalmadan 1971 yılı Millet Meclisi Bütçe Kanunu Kitaplık 
Müdürlüğü kısmında düzeltme yapılmasını öneren değişiklik tekliflerini sundu. Aynı 
şekilde Konya milletvekili İhsan Kabadayı da bazı kadro derecelerini değişikliği 
talebinde bulundu. Bu yönde bir önerge de İsmet Balcı (Tokat), Hilmi Okçu (Manisa) 
ve Cihat Bilgehan (Balıkesir) tarafından verildi. Bu üç önerge Anayasamızın 94 
ncü maddesi gereğince gider artırıcı mahiyette görüldüğünden (derece artırılmak 
suretiyle) Başkanlık Divanı tarafından işleme alınmadı.19

19  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 281-284.
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13.000  Yönetim giderleri  4 386 250
14.000  Hizmet giderleri     863 602
15.000  Kurum giderleri     798 500
16.000  Çeşitli liderler   4 856 501

(A/2) Yatırım harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri        376 000

Etüt ve Proje Giderleri kaleminde yer alan 376 bin lira Meclis camii inşaatının 
proje giderleri için ayrılan miktardı. Bu bölümde iki önerge verildi. Niğde milletvekili 
Nuri Kodamanoğlu ile Konya Sadi Koçaş bu kalemin iptalini, Ankara milletvekili 
Cengizhan Yorulmaz ise bu tahsisatın Kocatepe Camii’ne aktarılmasını teklif ettiler. 
Fakat bu önergeler Millet Meclisi tarafından kabul edilmedi.20

22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım
 giderleri  1 319 001
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları
 ve onarımları  1 516 500

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
34.000  Malî transferler         65 201
35.000  Sosyal yardımlar      1
36.000  Borç ödemeleri     182 000
Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi Meclis tarafından kabul edildi. 

CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ
16 Şubat 1971 Salı günü öğleden sonraki oturum Başkanvekili Talât Köseoğlu’nun 

idaresinde Cumhurbaşkanlığı bütçesi müzakereleriyle başladı. Cumhurbaşkanlığı 
bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan İlhami Sancar 
(İstanbul), Cumhurbaşkanlığının 1971 malî yılı bütçesinin umumi bütçe harcamaları 
içinde israfçı bir zihniyetten uzak ve ölçülü bir şekilde Meclise takdim edildiğine 
işaret ederek sözlerine başladı. Cumhurbaşkanlığı bütçesinde cari harcamalarda 
kanuni ve zaruri sebeplerden doğan normal artışlar, yatırım harcamalarında klinik 
cihaz ve malzemeleri ve çeşitli hizmetler için bir küçük otobüs ile özel tipte bir adet 
pick-up harcaması ve sermaye teşkili ve transfer harcamalarında mütevazi ve zaruri 
bir artış olduğunu belirten Sancar, Cumhurbaşkanlığı dairesinin 1923 tarihli eski bir 

20  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 285.
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kanun ile tanzim edilmiş olduğunu ve buna göre yönetildiğini, fakat bu kanunun yeni 
ihtiyaçlara göre değiştirilmesi ve bilhassa malî yönden 1050 sayılı Umumi Muhasebe 
Kanununa göre düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Son zamanlarda Parlâmentoda ve 
basında Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve icranın başı ve sorumlusu 
olması gerektiği üzerine yapılan tartışmalara değinen Sancar, bu fikirlerin 1961 
Anayasası hazırlık devresinde de tartışıldığını, fakat ulusal yapıya, Türkiye’nin 
gerçeklerine ve siyasal geleneklere uygun görülmediği için itibar görmediğini 
söyledi. 1961 Anayasası hazırlıyan Komisyonun raporunda uygulanmakta olan 
yöntemin kabulü için ileri sürülen bir çok sebep arasında Cumhurbaşkanı seçimlerine 
demagojik cereyanların karışmasının önlenmesi tarafsız ve itibarlı bir organ olması 
gereken Devlet Başkanının seçiminin kamuoyunda polemiklere yol açmasına engel 
olunması gibi çok ciddî gerekçelerin bulunduğunu ifade eden Sancar, Anayasa’ya 
göre Cumhurbaşkanının devlet ve devletin birliğini temsil, devleti dış münasebetlerde 
temsil, bakanlar kuruluna, Millî Güvenlik Kuruluna ve Askerî Şûraya başkanlık, 
kanunların ve kararnamelerin imzası, yayınlanması ve icrası, Millet Meclisi 
seçimlerinin yenilenmesine karar vermek, milletlerarası andlaşmaları onaylamak, af 
ve başkomutanlığı temsil olduğunu, dolayısıyla Cumhurbaşkanının tarafsız olması 
gerektiğini ve toplumdaki siyasal, ekonomik ve sosyal tartışmaların ve çatışmaların 
önlenmesinde Cumhurbaşkanına ve T.B.M.M.’ne özel görevler düştüğünü 
vurguladı. Sancar, toplumsal çatışmaların, ekonomik krizlerin ve sanayi ile tarımda 
geri kalmışlığın, eğitim sorunlarının ve gençlerin Nurcularla Süleymancıların elinde 
kalmasının sorumlusunun Meclis’teki boş sıraları doldurması gereken iktidar partisi 
olduğunu söyleyerek konuşmasını tamamladı.21 

Millî Güven Partisi adına söz alan Vefa Tanır (Konya), Cumhurbaşkanlığı 
bütçesinin önem kazanmasının nedenlerinin 1971 yılının olaylarının 
değerlendirilmesiyle anlaşılabileceğini belirterek başladığı konuşmasında 26 Aralık 
1970 tarihinde Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Profesörler Kurulu’nun 
vahim öğrenci olayları nedeniyle akademide öğretim, eğitim, can ve mal güvenliği 
kalmadığı nedeniyle okulun süresiz olarak tatil edilmesine karar verdiğini ve 
bildirinin sonunda, kararı Cumhurbaşkanlığına sunduklarını; Ankara Üniversitesi 
Senatosunun da Türk toplumunun huzuru, Anayasal düzeni, öğrencilerin ve 
vatandaşların hayat ve özgürlüğünü tehdit eden silâhlı olayları 26 Aralık 1970 
tarihli toplantısında tekrar tartışarak mal ve can güvenliğinin kalmadığını, buna 
Cumhurbaşkanının bir çare aramasını bildirdiğini ifade etti. Çeşitli üniversitelerin 
ve derneklerin benzer bildirilerine karşı Cumhurbaşkanının bayramlarda yaptığı 
“Memleketin huzuru, rejimin selâmeti, bu durumun süratle düzelmesini ve benzer 
hâdiselerin önlenmesini gerektirmektedir” şeklindeki uyarılarının Bakanlar Kurulu 
tarafından yerine getirilmesi gerektiğini belirten Tanır, ancak, Başvekilin hâdiseleri 
normal, olağan karşılayarak “demokrasilerin icabında anarşi vardır. Bunlar talebe 

21  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 285-289.
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olaylarıdır, üniversitenin kendine has olaylarıdır” dediğini ve Türkiye’nin böylesine 
huzursuz bir duruma sürüklenmesinde yetersiz ve kararsız beyanlarıyla hükümetin 
de sorumluluğu bulunduğunu söyledi.22 

Demokratik Parti grubu adına söz alan Kubilay İmer (Konya), demokrasiyi 
savunan Cumhurbaşkanının hükümete yapacağı telkinlerle kanun devletinin 
hâkimiyetinin sağlanacağını, kanunların tatbik edilemediği, kanunsuzlukların, 
yolsuzlukların hüküm sürdüğü, mal ve can emniyetinin sarsıldığı bir ülkede 
halkın yürütme organına güveninin sağlanamayacağını ve bunun sorumluluğunun 
sonunda Cumhurbaşkanlığına kadar uzanabileceğini söyledi. İcranın başı 
başbakan ve onun yetersiz hükümetinin mevcut kanunları uygulama cesaret 
ve gücüne sahip olmadığını ve yıpranmış bir başın başkanlığındaki hükümeti 
ayakta tutmaya çalışmanın Cumhurbaşkanının tarafsızlığına gölge düşüreceğini 
vurgulayan İmer, Cumhurbaşkanına ait her türlü ev eşyasının gümrüksüz olarak 
memlekete ithal edilmesi konusunda hükümetin çıkarmış olduğu kararname ile 
hükümetin Cumhurbaşkanının tarafsızlığına gölge düşürdüğünü belirtti. İmer, 
Cumhurbaşkanının, hükümetin tutumu ile Türk Devletinin zaafa uğradığı ve milletin 
ümitsizliğe kapıldığı bu kriz döneminde güçlü ve güvenilir bir iktidara hasret 
duyulduğunu bilerek  sorumluluklarına sahip çıkmasını ve buhrandan kurtulmak 
yolunda olumlu çabalar sarf etmesini talep etti.23 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Münir Daldal (İzmir), Cumhurbaşkanlığı 
dairesinin 1971 malî yılı bütçesinin tasarrufa âzami derecede riayet edilmek 
suretiyle hazırlandığını ve bir yıl önceki bütçeye nazaran özlük haklar haricindeki 
cari harcamalarda görülen 540 440 lira artışın 10 Ağustos devalüasyon kararları 
ve buna ait tedbirlerin getirdiği tarife değişikliklerinin yüklediği farklar sebebiyle 
olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanının ülke sorunları hakkında yaptığı konuşmaların 
birlik ve beraberliği sağlayıcı ve yurttaşları rahatlatıcı olduğunu belirten Daldal,  
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın 6 Şubat 1971 günü yaptığı uyarıyı okudu. Dönemin 
ruhunu ve Cumhurbaşkanlığı, Millet Meclisi ve hükümet arasındaki durumu 
göstermesi açısından bu konuşmanın olduğu gibi yansıtılması gereklidir24:

Memleketin birçok yerlerinde uzunca bir zamandan beri başgösteren türlü 
olaylar, milletimizin umumi hayatını etkiliyen huzursuz bir durum yaratmış ve 
Devletimizin siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel varlık ve faaliyetleriyle Atatürk 
devrim ve ilkelerini tehdideden yıkıcı birer mahiyet iktisab etmişlerdir. Millî 
güvenliğimize ve milletlerarası itibarımıza gölge düşüren bu durumu bir sarsıntıya 
uğratmadan süratle bertaraf etmek, Atatürk devrim ve ilkelerini koruyabilmek 
için; bütün vatandaşlarımızı, gençlerimizi, millî birlik ve beraberliğe, millî 

22  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 289-290.
23  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 290-292.
24  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 292-294.
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kuruluşlarımızı, Anayasayı tam ve doğru uygulıyarak Cumhuriyetimizin 
niteliklerini kuvvetlendirmeye ve Anayasa gerekleri ile milletçe kalkınmamızı 
kısa zamanda gerçekleştirmeye davet ederim.
Bunun için de Memleketimiz aleyhinde çok zararlı gelişme ihtimalleri 
kapsıyan kanun dışı hareketler ile yayın ve beyanlara nihayet verilmesi, her 
türlü öğretim kurumları ile öğrenim kaynaklarının sürekli ve verimli faaliyette 
bulundurulmaları ve bunları sağlamak üzere ihtiyaç duyulan kanunların, ilgili 
kuruluşların iştirakiyle hazırlanması, tükenmez gücünü esas itibariyle adaletten 
ve hukukun üstünlüğü ilkesinden alması gereken Devlet otoritesinin, her çareye 
başvurularak, her yerde hâkim kılınması ve korunması, en büyük teminatımız 
olan Silâhlı Kuvvetlerimizi tahrik ve komutanlarını rencide eden yayın ve 
beyanlardan kaçınılması, bünyeleri, hizmetleri ve münasebetleri Anayasayla 
düzenlenmiş bulunan Cumhuriyetin temel kuruluşlarının ve kuvvetler dengesi 
üzerinde işletilen Parlömanter rejimin, siyasi partilerin de dâhil bulunduğu 
vazgeçilmez ve biri diğerine peşin hükümle tercih edilmez bütün unsurlarının 
kendi işlerinde ve aralarında özel kanun ve tüzüklerine göre demokratik 
icaplara uygun usullerle çalıştırılması lüzumunu, son defa yaptığım temasların 
sonuçlarına dayanarak önemle belirtmek isterim.
Şahsı adına söz alan Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Cumhurbaşkanlığının 

1961 Anayasası ile daha demokratik ve sağlam bir hukukî bünyeye kavuşmuş 
yüksek bir makam haline geldiği ve bu makama saygılı olmanın her vatandaşın 
borcu olduğu duygu ve inancıyla eleştirilerini yönelteceğini söyledi. Anayasaya göre 
Cumhurbaşkanının siyasi sorumluluk taşımasa da kamu oyunda eylemleri açısından 
taraflılık taşıdığı yaygın bir kanı bulunduğunu belirten Avşargil, meslekler, siyasal 
partiler ve çeşitli dernekler arasında ayrımcılık yapan Sayın Cumhurbaşkanının 
sorumluluk altına girdiğini söyledi. Cevdet Sunay’ın yurt içi gezilerinin Türk 
halkının sosyal, iktisadi ve siyasal bunalımlarına çözüm getirici nitelik taşımadığını 
söyleyen Avşargil, Cumhurbaşkanının bir kısım dedikoduların yayılmasına sebep 
olduğunu, Atatürk’ün 18 yıllık Devlet Başkanlığı süresince bir kez bile yurt dışı 
gezisi yapmadığını vurguladı. Sayın Sunay’ın kamu oyunu geniş ölçüde etkileyen 
yolsuzluk iddialarına adının karışması karşısında hareketsiz kaldığını ve etkili bir 
biçimde davranmadığını belirten Avşargil, bir senatörün 1971  bütçesi Senatoda 
yaptığı bir konuşmada yolsuzluk iddialarının tutanaklara geçtiğini ifade etti. 
Avşargil, sözlerini, Cumhurbaşkanının Türkiye’nin sorunlarının çözümlenmesinde 
makamının gerektirdiği ağırlığı zamanında koymasını dileyerek tamamladı.25 

Hükümet adına söz alan Devlet Bakanı Turhan Bilgin (Erzurum), Avşargil’in 
Anayasa’nın verdiği milletvekilliği özgürlüğünü kullanarak Cumhurbaşkanı 
hakkında saygı ve edepten uzak bir beyanda bulunduğunu, Devrim gazetesi 
dedikodularını, tekzip edilmiş beyanları gerçekmiş gibi kürsüye getirdiğini ve 
bunların ancak komünist mihrakların yansıttığı fikirler olduğunu söyledi. Parlamenter 

25  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 296-297.
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rejimde hükümetlerin değişmesinin demokratik mekanizmaları olduğunu belirten 
Bilgin, Cumhurbaşkanının, padişahlık devrinde olduğu gibi, “Mühr-ü Hümayunumu 
bana geri ver! Aldım, sen sadrazam değilsin!” diyemeyeceğini veya birilerinin 
Cumhurbaşkanını buna yönlendirmesinin Cumhuriyetin temeline aykırı olduğunu 
vurguladı.26 

Şahsı adına Hüseyin Dolun (İstanbul) söz alarak Cumhuriyet Anayasasını 
eline alıp buna bağlı kalacağına, sadakatle inanacağına, savunacağına yemin 
etmiş Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini ve sorumluluklarını yerine 
getirmemesi nedeniyle eleştirilebileceğini tartışmalar arasında ifade etti. Kenan 
Mümtaz Akışık (Bitlis), bir ülkede toplumsal sorunların içinde yaşandığı dönemlerde 
o ülkenin devlet başkanının olayları kamu oyuna arz etmekle yetinmeyeceğini, 
sorumluluklarını yerine getireceğini söyledi. Millet Meclisi Başkanlığına Isparta 
milletvekili Ali İhsan Balım tarafından verilen yeterlik önergesi oya sunuldu ve 
kabul edildikten sonra bütçenin bölümlerine geçildi.27

CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ :
Bölüm  Lira
(A/l) Cari harcamalar
11.000  Ödenekler  245 000
12.000  Personel giderleri  544 908
13.000  Yönetim giderleri           2 016 440
14.000  Hizmet giderleri      1 000
15.000  Kurum giderleri      3 000
16.000  Çeşitli giderler  212 000

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları
 ve onarımları  250 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
35.000  Sosyal transferler    60 000
36.000  Borç ödemeleri                      2

26  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 297.
27  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 297-301.
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Sayıştay Bütçesi
Sayıştay Bütçesi üzerinde Demokratik Parti grubu adına söz alan Ekrem Dikmen 

(Trabzon), Sayıştay denetlemesinin devlet harcamaları üzerinde yapılabildiğini, oysa 
bu denetlemenin devlet gelirlerine de teşmil edilmesi gerektiğini belirterek sözlerine 
başladı. Fakat Sayıştay’ın günün olanaklarıyla bütün bu işlere yetişemediğini 
vurgulayan Dikmen, bu görevin Maliye Vekâletine bağlı teftiş heyeti, hesap uzmanları 
ve maliye kontrol memurları veya diğer talî kontrol organları tarafından yapıldığını 
ve imkanları sınırlı olan Sayıştay’ın bu bakımdan güçlendirilmesi zorunluluğunu 
belirtti. Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri), 
Millet Meclisi’nin bütçenin tatbikatının denetlenmesini Anayasa’ya göre Sayıştay’a 
yaptırdığını söyledi ve bu görevi yaparken, Sayıştay’ın kesin hesap incelemelerinde 
yalnız mutabakat beyannameleriyle sınırlı kalmaması, iptal edilen tahsisat ve 
harcamaları da denetlemesi gerektiğini, hizmetlerin ifası için öngörülen tahsisatın 
iptal edilmesi veya yatırımların yapılmamış olmasının tahlil ve münakaşa edilmesini 
zorunlu olduğunu, İhale ve Genel Muhasebe kanunlarının kanunlaşması gerektiğini 
ve vergilerin yerli yerine sarf edildiğine dair mükelleflerine tatminkâr açıklamalar 
yapılması gerektiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Hasan Ali 
Gülcan (Antalya), denetimi yapacak kadronun dolduracakların süratle yetiştirilmesi 
gerektiğini, devlet bütçesi ile idare edilen bazı kurumların fon hesaplarının denetim 
dışı bırakıldığını, bunun da kanunsuz, hattâ keyfî tasarruflara yol açtığını, devlet 
mallarının denetiminin de Sayıştayca yapılabilmesi gerektiğini, Sayıştay’ın ayniyat 
talimatnamesinin eski ve yetersiz olduğunu ve en kısa zamanda Maliye Bakanlığınca 
yeni  şartlara uygun hale getirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun eksik ve her türlü suiistimale müsait bir 
durumda olmasında ve ihaleyi yapan şahsın takdirine bağlı olduğundan yakınan 
C.H.P sözcüsü, memuriyet kadrolarının da verilmesinden önce Sayıştay vizesinden 
geçirilmesi gerektiğini belirtti. Kalkınma Plânının denetiminin yalnız malî yönünden 
değil, iktisadi yönden de yapılması ve yetkililere tahsis edilen taşıtların denetimi 
için Taşıt Kanununun değiştirilmesinden söz eden Gülcan Sayıştay’ın elektronik 
sisteme geçmesi durumunda işlemlerin ve denetimin hızlanacağını vurguladı. A.P. 
grubu adına söz alan Hüsamettin Başer (Nevşehir), Sayıştay’ın Anayasa’nın temel 
bir müessesesi olduğunu ve bu kurumun vatandaşın ödediği vergileri denetlediğini 
belirtti.28 

Sayıştay bütçesi üzerinde şahsı adına söz alan Cevat Sayın, Sayıştay’ın denetim 
işlevini yerine getirebilmesi için  kadrolarındaki noksanlığı tamamlaması, Sayıştay’ın 
görevleri arasında olup eksik kalan işlerden birinin mahallî idarelerin hesaplarının 
denetimi olduğu ve ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak yerel yönetimlerin 
mal envanterlerinin çıkarılması zorunluluğunu ifade etti.29 Sayıştay bütçesi hakkında 
başka söz isteyen olmadığından bölümlere geçildi ve kadro cetvelleri hakkında 
verilen kimi önergelerle birlikte Sayıştay bütçesi kabul edildi: 

28  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 302-308.
29  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 308-309.
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SAYIŞTAY BÜTÇESİ
(A/l) Cari harcamaları
Bölüm  Ödeneğin çeşidi  Lira
12.000  Personel giderleri  11 536 821
13.000  Yönetim giderleri    1 724 844
14.000  Hizmet giderleri           6 900
16.000  Çeşitli giderler             81 001

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000  Makina, teçhizat alımları ve
 onarımları       130 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
35.000  Sosyal transferler        130 000
36.000  Borç ödemeleri                      5 001

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi üzerine ilk sözü C.H.P. grubu adına alan 

Nermin Neftçi (Muş), Anayasayı kendi görüş açılarına göre yorumlayan veya onu 
kendi amacı için kullanma olanakları arayan iki görüş olduğunu belirterek sözlerine 
başladı. Bu görüşlerden birincisine Anayasa maddecileri denilebileceğini, bunların 
Anayasanın bir maddesinin değişmesi ile Anayasanın bütün ilkeleriyle birlikte 
bozulacağı zannına kapılanlar olduğunu söyleyen Neftçi, bu görüş sahiplerinin 
Anayasanın hiçbir maddesine dokunulmaması gerektiğini, dokunulsa bile yapılacak 
her değişikliği Anayasa Mahkemesinin er geç bozacağı düşüncesinde olduklarını 
ifade etti. İkinci görüş sahiplerinin de aynı anlayışı görünüşte paylaşan, fakat amacı 
bambaşka olan bir dünya görüşünün temsilcileri olduğunu söyleyen Neftçi, bu görüş 
sahiplerinin ise Anayasadaki özgürlükler sonuna kadar kullanmayı, kullanıldığı 
sürece hiç bir maddesine dokunulmaması gerektiğini, fakat günü geldiğinde bütün 
demokratik kurumları hak ve özgürlükleriyle birlikte Anayasayı tümden ortadan 
kaldırılmayı düşündüklerini vurguladı. Bu iki Anayasa yorumunun karşısındaki 
üçüncü anlayışın 1961 Anayasası’nın, yürütmenin haklarını sınırlandırmış ve 
memleketi anarşiye götüren geniş hak ve özgürlükler tanımış olduğunu, iktidarların 
gücünün çeşitli denetleme yöntemleriyle sınırlandırılmış bulunduğunu savunduğunu 
söyleyen Neftçi, bu görüş sahiplerinin Parlâmentodaki muhalefet, idarenin kazai 
denetimi, kanunların Anayasa Mahkemesinin süzgecinden geçmesi gibi nedenler 
yüzünden iktidarın serbest çalışması imkânının kalmadığını düşündüklerini belirtti. 
Bu anlayışın iktidar partisinin görüşü olduğunu ve C.H.P.’nin bu üç görüşten de 
farklı düşündüğünü söyleyen Neftçi, Anayasanın toplumla birlikte var olan, toplum 
gibi canlı bir kurum olduğunu, C.H.P.’nin düzen değişikliği isteğinin tamamen 
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Anayasaya uygun, demokratik temel üzerinde, lâik ve sosyal hukuk devletini öngören 
ilkeleri ve programları ile modern bir Anayasaya uydurmak amacını güttüğünü ifade 
etti. Anayasa Mahkemesinin sekiz yıllık  yeni bir müessese olduğunu ve mutlak 
surette varlığına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Neftçi, Anayasa Mahkemesinin 
aksaklıkları varsa düzeltmesi ve tamamlanması görevinin Parlâmentoya düştüğünü, 
iptal gerekçelerinin geciktiğini ve bu hataların düzeltilmesi gerektiğini belirtti.30 

Millî Güven Partisi grubu adına kürsüye gelen Salih Yıldız (Van), partiler 
arasında ve bilim çevrelerinde çekişmelere yol açan meselelerin Anayasa 
Mahkemesi kararları ile son verildiği ve kısır çekişmelerin sonlandırıldığı için 
Anayasa Mahkemesinin öneminin büyük olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı. 
Anayasa Mahkemesi’nin itiraz veya iptal dâvası şeklinde intikal etmiyen meseleler 
dışında her hangi bir meseleye re’sen el koyma yetkisi bulunmadığını, dolayısıyla 
Mahkemenin T. B. M. M.’ni devamlı şekilde kontrol altında tuttuğu şeklinde bir 
düşüncenin tamamen yersiz olduğunu belirten Yıldız, Anayasa Mahkemesine siyasi 
veya bilim çevrelerinden peşin hüküm verme amacıyla etki edilmesinin yanlış 
olduğunu ve Mahkemenin varlığına karşı yönelen görüşlerin asla iltifat görmemesi 
gerektiğini söyledi.31 A. P. grubu adına söz alan Ertuğrul Mat (Bursa), Anayasa 
Mahkemesinin objektif kıstaslara, ilmî ve hukukî ölçülere aldırış etmeden geniş 
yetki kullanması durumunda mânevi otoritesini ve prestijini yitireceğini belirterek 
başladığı konuşmasını, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının gerekçelerinin geç 
yazılıp açıklanmasının şikâyet konusu olduğunu ve kuvvetler ayrılığı ilkesi içinde 
kurumların görev yapması gerektiğini belirterek sonlandırdı. 

Demokratik Parti grubu adına kürsüye gelen Kubilây İmer (Konya), Anayasa 
Mahkemesi’nin Anayasanın 147 nci maddesi gereğince iki vazife ile görevli 
olduğunu, bunlardan birincisinin içtüzüklerin ve kanunların Anayasaya uygunluğunun 
denetlenmesi, ikincisinin ise yüce divan sıfatıyla en yüksek mahkeme olarak vazife 
görmesi olduğunu; bu görevlerde Anayasa Mahkemesi’nin hiçbir kimseye karşı 
vicdanından başka hesap verme durumu içerisinde olmadan kararlarını hukuka 
ve ilme bağlı olarak vermek durumunda bulunduğunu vurgulayarak konuşmasına 
başladı. Parlamento’nun Anayasa Mahkemesi karşısında olması veya Anayasa 
Mahkemesi’nin Parlâmento karşısında yer alması gibi bir durumun söz konusu 
olamayacağını söyleyen İmer, Parlâmento üyelerinin de Anayasa Mahkemesi 
kararlarını siyasi ölçüye getirmemek, siyasi münakaşalar içerisine sokmamak 
mecburiyetinde bulunduklarını belirtti. İmer, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının 
gerekçelerinin hemen veya mümkün ise belirli bir sürede açıklanması gerektiğini, 
bu konu göz önünde tutulmak suretiyle Anayasa Mahkemesi bütçesinin D. P. grubu 
tarafından uygun bulunduğunu belirterek sözlerine son verdi.32 

30  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 310-314.
31  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 315-316.
32  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 316-322.
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Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde şahsı üzerinde söz alan Mustafa Kaftan 
(Malatya), yargı organlarında çalışan yargıçların ihsası reyde bulunmamaları 
gerektiğini ve dünyanın her tarafında Anayasa Mahkemesi olmadan parlamenter 
rejimin yürüdüğü, ancak dünyanın hiçbir tarafında Parlâmento veya parlamenter 
rejim olmadan Anayasa Mahkemesi’nin var olduğunun görülmediğini söyledi. 
Turhan Özgüner (İçel), Anayasa Mahkemesi’nin, 1961 Anayasası’nın getirdiği 
yeniliklerden ve anayasal teminatlardan biri olduğunu, anayasal kuruluşların 
işleyişinde hataların olabileceğini ama bunun bu kurumların varlıklarını sorgulamak 
anlamına gelmediğini ve Anayasa Mahkemesi’nin her kararma adeta bir alışkanlık 
içinde daima karşı çıkılmasını doğru olmadığını belirtti.33 Anayasa Mahkemesi 
bütçesi hakkında Naime İkbal Tokgöz (İstanbul) tarafından verilen yeterlik önergesi 
aleyhinde Naci Gacıroğlu’nun (Erzurum) konuşmasına rağmen yeterlik önergesi 
kabul edildi ve bütçe maddelerine geçildi:

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/1) Cari harcamaları
Bölüm  Ödeneğin çeşidi  Lira
12.000  Personel giderleri  163 030
13.000  Yönetim giderleri  588 801
14.000  Hizmet giderleri    41 002
16.000  Çeşitli giderler     8 001

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları    80 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
35.000  Sosyal transferler           1
36.000  Borç ödemeleri           2

BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ
Bütçe görüşmelerine 17 Şubat 1971 Çarşamba günü yapılan 51 nci Birleşimde 

Başbakanlık bütçesinin görüşülmesiyle devam edildi. 
Başkan, ilk sözü Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Ali Rıza 

Güllüoğlu’na (Adana) verdi. Güllüoğlu, Türkiye’de, 1965 ve 1969 seçimleri ile 
iktidara gelen Adalet Partisi iktidarının 1961 Anayasası’nın sosyo-ekonomik 
amaçlarıyla çatışmasının ülke açısından şanssızlık olduğunu, zira, A. P. Hükümetinin 

33  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 50 (16 Şubat 1971), 
s. 323-325.
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1961 Anayasası’yla sahip olunan demokrasiyi yanlış anladığını ve onun hükümlerini 
bu zihniyetle tatbik etmek istediği için bunalımlara sebep olduğunu söyledi. Devlet 
organlarından sadece birisi olan ve otoritesi devlet otoritesi olmayan Hükümetin 
bu Anayasal gerçeği anlamak istemediğini ve kendisini devlet otoritesinin yegâne 
temsilcisi addederek bütün Anayasal demokratik kurumların faaliyetlerinin 
kontrolcüsü ve düzelticisi saydığını söyleyen Güllüoğlu, Başbakanın, çeşitli defalar 
“...biz sandıktan çıktık. Bizleri millî irade işbaşına getirmiştir. Muhalefetin tenkidleri 
isabetsizdir ve millî iradeye tercüman olamaz...” diyerek Anayasanın hudutları dışına 
çıktığını, kendisini ve Hükümetini her türlü Anayasal kurumların üzerinde görmekte 
ve Anayasanın demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak kabul ettiği siyasi 
partilerin görüş ve tenkidlerini hiçe saydığını belirtti. Güllüoğlu, İsmet İnönü’nün 
Demirel’in 1965 seçimleri sonrasında söylediklerinin önemli olduğunu açıkladı34:

“Kanunlara aykırı hareketleri önlemek için kendinize sempatik saydığınız başka 
güçler çıkarmayınız. Meçhul olan kuvvetlerle zabıta görevi yaptırılmasın. Bunlar 
güçlendiği zaman isteseniz de mâni olamazsınız. Kanunsuz olayları önlemek 
için Devletin zabıta kuvveti vardır. Bu kuvvet Devletin emrinde, tarafsız 
kullanılmalıdır. Tarafsız olduğu şüpheye uğradığı zaman  vazife göremez hale 
düşer.” 
Buna karşılık Sayın Demirel’in de söylediklerinin kayıtlarda olduğunu belirten 

Güllüoğlu, Demirel’in 1965 seçimlerinden sonra İzmir’de yaptığı aşağıdaki 
konuşmasına vurgu yaptı:

“Birkaç tane genç şehir sokaklarında, kaldırımlarda demokrasimizin koruyucu 
meleği kesilmişlerdir. Birkaç genç demokrasimizin sahibi olamazlar ve yurt 
sathında demokrasimize sahip çıkacak ve hattâ iktidara getirdiği A.P.’ye sahip 
çıkacak kimseler vardır ve bu şahıslar kendilerinden daha ziyade güçlüdürler ve 
icabederse silâhla da karşı koyacaklardır.”
Ülkenin, Sayın Demirel’in ekmiş olduğu bu tohumlar neticesinde A.P tarafından 

desteklenen sağcı, eli silâhlı dernek haline gelmiş birtakım zorbaların tehdidi altına 
girdiğini belirten Güllüoğlu, aşırı sağın A. P. iktidarının himayesi altında geliştiğini, 
Anayasa ile taban tabana zıt olan Başbakan ve Hükümetin düşünce ve hareketlerini 
beğenmediği şahıs ve Anayasal kuruluşları suçlamaları ile susturmak gayreti içine 
girdiğini, örneğin, idarenin kararlarını bozan yargı organlarının, üniversitelerin ve 
reform isteyen memurlar, öğretmenler, gençlerin susturulmak istendiğini söyledi. 
Çeşitli mali ve siyasi baskılarla devlet kurum ve örgütlerinin iktidar uydusu haline 
getirilmek istendiğini, TRT, Anadolu Ajansı ve MİT’in Başbakanın yakınları ile 
parti emrine sokulduğunu, Yüksek Denetleme Kurulunun Başbakanlığa bağlı hale 
getirildiğini ve Hükümetinin idari yargı organlarının kesinleşmiş kararlarını tatbik 

34  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 51 (17 Şubat 1971), 
s. 332.
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etmemekte ısrar ettiğini belirten Güllüoğlu, Başbakan ve Hükümetinin Anayasayla 
çatışan ekonomik görüş ve tutumu sonucu ülkenin iktisadi krize sürüklendiğini ve 
demokrasinin anarşik bir ortama itilmiş bulunduğunu açıkladı.35 

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Vefa Tanır (Konya), yeni bütçe 
yılına girerken huzur bozucu olayların devam ettiğini, silâhlı saldırıların ve kanlı 
çarpışmaların arttığı, kanun hâkimiyeti yerine kaba kuvvet hâkimiyetinin egemen 
olduğunu, devlet otoritesini sarsan direnişlerin başladığını, vatandaşın emniyetini 
koruma hususunda artık devlete güvenmediğini, partizanlık, iltimas, kayırma 
usullerinin bir politika haline getirildiğini, suiistimallerin gittikçe yaygınlaştığını, 
iktisadi sıkıntıların, devlete güvenin sarsılmasının ve Anayasa müesseselerinin 
İşlemesindeki aksaklıkların millî güvenliğe yönelen tehlikeleri daha da artırdığını 
belirterek konuşmasına başladı. Hükümetin hâlâ meseleyi kavrayamamış olduğunu 
belirten Tanır, öğrenci olaylarından örnekler vererek ülkedeki kargaşanın baş 
sorumlusunun hükümet ve Başbakan olduğunu belirterek sözlerini bağladı. 
Demokratik Parti grubu adına söz alan Hasan Korkmazcan  (Denizli), sorunlar 
içinde bulunan Türkiye’nin gelecekteki varlığı ile ilgili problemin hukuka bağlı, her 
mânada etkin bir idarenin kurulması ve toplumun istikrar, huzur, gayeli dinamizm ve 
refaha kavuşturulması meselesi olduğunu söyledi. A. P. grubu adına söz alan Kemal 
Şensoy (Ordu), siyasi istikrarsızlık, huzursuzluk, güvensizlik, iktisadi ve sosyal 
bunalım iddialarına rağmen Adalet Partisinin yine iktidar olduğunu, ülkede istikrar 
için sosyo-ekonomik tedbirleri aldığını ve Başbakan Demirel’e yöneltilen ithamların 
yersiz olduğunu belirtti.36 

Bütçe üzerinde kişisel görüşlerini açıklamak üzere kürsüye gelen Hakkı Gökçe 
(Malatya), sosyal ve iktisadi huzursuzluklar, tarım, eğitim ve yoksulluk karşısında 
hükümetin başarısız olduğunu ve toplumun huzuru için maddeye değer vermeyen 
kimselere ihtiyaç olduğunu belirtti. Devlet Bakanı Hasan Dinçer (Afyon Karahisar), 
Hükümetin millî hâkimiyeti  millet adına temsil eden üç Anayasa müessesesinden 
biri olduğunu, Türkiye’de olup bitenlerin muhatabının yalnızca Hükümet olmadığını, 
yasamanın da buna dahil olduğunu söyledi. Meselelerin büyük bir kısmının 
kanunlardaki boşluklardan doğduğunu ve bu boşlukları doldurmada yalnızca Meclis 
çoğunluğunu elinde tutan A.P.’nin değil, muhalefetin de görevi olduğunu söyleyen 
Dinçer, A.P. iktidarının Anayasa ile bağlı kaldığını, Anayasa Mahkemesi, TRT, 
Yüksek Denetleme Kurulu, Yargıtay gibi konularda hükümetin yasalara uygun 
hareket ettiğini ve hükümet kurumunu yıpratmanın gereği olmadığını belirtti.37 
Devlet Bakanı Hasan Dinçer, Hilmi İşgüzar’ın (Sinop) sorduğu “aşırı sağ ve aşırı 
solun ideolojik mücadelelerinin yarattığı huzursuzluk, halk arasında yarattığı endişe, 

35  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 51 (17 Şubat 1971), 
s. 332-335.
36  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 51 (17 Şubat 1971), 
s. 348-352.
37  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 51 (17 Şubat 1971), 
s. 353-363.
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ülkenin bütünlüğü, milletin geleceği yönünden çok daha önemli ve o derecede 
de tehlikeli olan kürtçülük cereyanı ve kürt devleti kurma iddiaları” sorusuna “[t]
akrirde yazılı olan iddialar[ın], değişik ölçüler içerisinde varit [olduğunu] ve bunların 
tedbirleri üzerinde hassasiyetle durul[duğunu]” söyledi. Bakan Dinçer, Vefa Tanır’ın 
(Konya) yasak bir kitap konusunda sorduğu soruyu yanıtladıktan sonra Ali Rıza 
Güllü’nün Yüksek Denetleme Kurulunun Anayasanın ruhuna uygun olarak T. B. M. 
M.’ne bağlanmasında hükümetin bir fayda görüp görmeyeceği sorusuna hükümetin 
katılmadığı cevabını verdi. 

17 Şubat 1971 tarihinde Başkanvekili Fikret Turhangil’in başkanlığında toplanan 
ikinci oturumda ilk söz Devlet Bakanı Turhan Bilgin’e verildi ve Başbakanlık bütçesi 
üzerindeki görüşmeler devam etti. Devlet Bakanı Bilgin, önceki konuşmalarda 
söylendiği şekilde iktidarın TRT’nin özerkliğini ortadan kaldıracağı iddiasının yersiz 
olduğunu belirterek eleştirilere cevap verdi. Orhan Birgit (Ankara) Bakandan soruları 
olacağını söyleyerek Başbakan tarafından âdi zabıta vakası şeklinde gösterilen bir 
Amerikalı çavuşun askerî garnizondan kaçırılışı, olayın faillerinin yakalanmayışı 
nedeniyle hükümetin bir eziklik hissedip hissetmediği, kaçırılan çavuşun Ankara’da 
pervasızca İçişleri Bakanının evinin önüne bırakılmasının nasıl yorumlandığı ve 
Başbakan istifa etmeyecekse İçişleri Bakanını değiştirmeyi düşünüp düşünmediği 
sorularını sordu. Devlet Bakanı Turhan Bilgin soruların yanıtlarının Başbakanla 
görüştükten sonra yazılı olarak takdim edileceğini söyledi. Süleyman Mutlu’nun 
(Afyon Karahisar) balıkçılık için bir bakanlık kurulmasının söz konusu olup olmadığı 
sorusuna Devlet Bakanı yazılı bilgi verileceği cevabıyla yetindi. Elazığ milletvekili 
Hayrettin Hanağası’nın sorduğu MİT ile Başbakanın kardeşleri arasındaki ilişki 
sorusuna Bakan bir dergide çıkan ve muttali olduğu sırrı kanunların menetmesine 
rağmen belirten kişi ve organ hakkında kanuni takibat açılacağı cevabını verdi.38

Başbakanlık bütçesi üzerinde söz alan Cengizhan Yorulmaz (Ankara), ülkede işçi, 
köylü, öğrenci ve memurun sıkıntı çektiğini, kendisinin ve partisinin “düzenin bozuk 
olduğunu” söylediklerini, muhalefetin bu eleştiriyi yaparken iktidara olumlu şekilde 
yardımcı olmak istediğini ve iktidarın bundan yararlanması gerektiğini, bu olmazsa 
Başbakanın sebep olduğu bu ortamda yapabileceği en dürüst hareketin “ben bu işi 
beceremedim deyip çantasını koltuğuna alıp efendice lâyık olduğu yere gitmesi” 
olduğunu söyledi. Samsun milletvekili Doğan Kitaplı’nın sunduğu kifayet önergesi 
aleyhinde söz alan İhsan Ataöv (Antalya), müzakerelerde Başbakanlık bütçesi değil 
Başbakan tartışıldığından müzakerelerin devamını istedi. Ancak kifayeti müzakere 
takriri kabul edildiğinden Başbakanlık bütçesinin bölümlerine geçilmesine karar 
verildi39:

38  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 51 (17 Şubat 1971), 
s. 364-370.
39  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 51 (17 Şubat 1971), 
s. 370-375.
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BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ :
(A/l) Cari harcamalar   
Bölüm  Ödeneğin Çeşidi Lira  
11.000  Ödenekler 66 000
12.000  Personel giderleri          3 517 227
13.000  Yönetim giderleri           3 362 951
14.000  Hizmet giderleri                       571 856
15.000  Kurum giderleri             11 341 912
16.000  Çeşitli giderler             30 577 206

(A/2) Yatınım harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri            30 500 000
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım
 giderleri                          15 925 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt 
 alımları ve onarımları            20 075 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
31.000  Kurumlara katılma payları 
 ve sermaye teşkilleri                       500 000
32.000  Kamulaştırma ve Satın almalar                3 000 000
33.000  İktisadi transferler                   1
34.000  Malî transferler        22 500 000
35.000  Sosyal transferler            4
36.000  Borç ödemeleri   30 000

Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi
Başbakanlık bütçesi Meclis tarafından böylece kabul edildi ve Devlet Planlama 

Teşkilatı bütçesinin görüşülmesine geçildi. DPT bütçesi üzerinde grubu adına 
söz alan Millî Güven Partisi sözcüsü Hasan Tosyalı (Kastamonu), amacı, ülke 
kalkınması için hükümetin kabul ettiği sosyal, kültürel ve iktisadi genel politikası, 
kalkınma hedefleri ve uygulama kararlarına uygun olarak plan ve programlar 
yapmak olan DPT’nin 1965’ten beri geçen altı yıl içinde iktidarda olan Başvekil 
Süleyman Demirel hükümetleri zamanında plânlı kalkınmayı gerçekleştiremediğini 
ve hükümetin sürekli, hızlı, dengeli ve istikrarlı bir şekilde plân hedeflerine ve 
hızına ulaşamadığını belirtti. DPT’nin başarılı olabilmesi için MGP’nin, hükümetin 
potansiyel gelişme imkânları üzerinde çalışması gerektiğine, DPT’nin personel, 
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vasıta ve teknik cihazlarla teçhizinin ve bütçe imkânları ile desteklenmesine ihtiyaç 
olduğuna ve ilgili makam, kuruluş ve bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğine 
ihtiyaç duyduğuna inandığını belirtti. Demirel başkanlığındaki hükümetin 
Türkiye’nin plânlı kalkınması ve plânın muvaffak olması için lüzumlu ortamı, huzur 
ve güveni sağlayamamış olmasından dolayı Türkiye kalkınmasının plân hedeflerine 
ulaşamadığını belirten Tosyalı bu başarısızlığın nedeninin hükümetin sosyal olayları 
önleyememesinde ve dengesiz bir kalkınma politikası uygulamasında aranması 
gerektiğini vurguladı. Hükümetin plânlı iktisadi kalkınmanın ilkelerine uymaması 
nedeniyle zirai ve sınai kalkınma hızının her sene azalan bir tempo ile yıllık 
ortalama % 7 kalkınma hızının altında kalındığını ve 1970 yılında zirai kalkınma 
hızının % 0,1 düştüğünü belirten Tosyalı, hükümetin yatırım ve kredi politikasının 
yetersiz olduğunu, sanayi, enerji maden, yol-su, ziraat, eğitim, sağlık gibi kalkınma 
sektörleri arasında yatırım ve kredi bakımından dengesizlik bulunduğunu, başarısız 
iktisadi ve malî politikası neticesinde 1970 yılında para değeri düşürüldüğünü, cari 
giderlerin artırıldığını, gelir ve gider vergilerine zamlar yapıldığını, fiyat ve hayat 
pahalılığının arttığını ve ihraç mallarının üretim miktarının azalıp maliyetlerin 
yükseldiğini vurguladı. Demokratik Parti grubu adına söz alan İbrahim Abak 
(İstanbul), İkinci Beş Yıllık Plânın 1967-1972 yılları arası için gayrisâfi hasılayı % 
40,3 artırmayı öngördüğünü, bu itibarla gelişme hızının % 7 olarak öngörüldüğünü, 
sanayi sektörünün itici sektör olacağını ve sanayi üretiminin yılda ortalama % 12 
artırılacağını, sanayinin gayrisâfi millî hâsıla içindeki yerinin 1967 de % 16,3’ten 
1972 yılında % 20,5’e yükseltilmesinin amaçlandığını vurguladı. Planın, toplumun 
hayat standardını yükseltmeyi ve dış borçlanmanın azaltılmasını da amaçladığını 
belirten D.P. sözcüsü, bu plan hedeflerine ulaşılmadığını, bunun nedeninin ise Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ile Maliye Bakanlığı arasında koordinasyon yokluğu olduğunu 
belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Coşkun Karagözoğlu (İzmir), 
ağır ekonomik ve sosyal bunalım karşısında DPT’nin kendinden beklenen görevleri 
yerine getiremediğini, bunun için ilk şart olan huzurun sağlanamadığını, uzman ve 
yardımcı seçiminde sınav usulünün kaldırılması ve sözleşmeli istihdamın müsteşarın 
sübjektif takdiri ile yapıldığını, sözleşme ücretlerinde bir tutarlılık bulunmadığını, 
DPT’de insan ve yetenek israfı yapıldığını, bunların önlenmesi için de teşkilât içinde 
objektif ve dengeli bir personel politikası izlenmesi gerektiğini açıkladı. Adalet 
Partisinin çağdışı ekonomik anlayışının bu başarısızlığın nedeni olduğunu vurgulayan 
Karagözoğlu, kalkınma hızının plân hedefi olan % 7’nin altında kaldığını, ve kalkınma 
hızının 1971’de plân hedefine varamayacağını ileri sürdü. Tarımsal üretimde büyük 
bir düşüş olduğunu, 1968-1970 yılları tarımsal kalkınma ortalamasının 0,7 olduğunu 
belirten C.H.P. sözcüsü, sanayi sektöründe İkinci Beş Yıllık Plânın hedefi olan % 
12 nisbetine karşılık sanayide plân hedeflerinin çok gerisinde kalındığını söyledi. 
Karagözoğlu, gelir dağılımında adaletsizliklerin devam ettiğini, yatırımların 
reel olarak azaldığını, dış ödeme dengesizliğinin sürdüğünü söyledi ve asıl sorun 
olan ekonomik ve sosyal sorunlar çözülmeden ekonomik kalkınma meselesinin 
çözülemeyeceğini belirterek konuşmasını tamamladı. Adalet Partisi grubu adına söz 
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alan Mehmet Ali Oksal (Trabzon), partisinin program ve seçim beyannamelerinde 
plânlı kalkınmaya özel bir yer verdiğini, plânlı kalkınma için cesur adımlar attığını, 
planlamanın başarısının iktidarın idari reform yapmasına bağlı olduğunu ve Adalet 
Partisi iktidarının memleketin uzun vadeli çıkarlarına uygun bir personel reformuna 
el atmış bulunduğunu belirtti. İkinci kez D. P. adına söz alan Hasan Korkmazcan 
(Denizli), önceki yıl kendisinin henüz A. P. milletvekili iken  Başbakanın Hariciye 
Köşkünde verdiği bir yemekte ülke meselelerinden bir kısmının maalesef plâna 
konulmadığı konusunda açıklamasını yaptı ve A.P. milletvekillerinden büyük tepki 
gördü.40 

DPT bütçesi üzerinde kişisel görüşlerini arz etmek üzere kürsüye gelen Ekrem 
Kangal  (Sivas), DPT’de personel politikasının yanlışlığına değindi. Devlet 
Bakanı Hasan Dinçer (Afyon Karahisar), 1971 programının tarımsal gelişmenin 
hızlandırılmasını, sanayileşme problemlerinin hallini hedef aldığını, ihracatın teşviki 
ve dış ticaret dengesinin sağlamlaşması ve altyapı faaliyetlerinin organizasyonunu 
amaçladığını belirtti. Tarımda özellik taşıyan önemli projelerin özel buğday projesi, 
hayvancılık projesi ve taze meyva ve sebze projesi olduğunu, sanayileşme konusunda 
ara malı üretimini artırmanın yanında Keban Barajı, Gökçekaya, Seyitömer, 
Karakaya, Ayvacık, Arslantaş, Oymapınar, Somaiçi, Aliağa Rafinerisi santralları, 
Ambarlı 4, Kovada, Doğankent, Tortum, İzmit, Yarımca Tuzla gaz türbinleri gibi bir 
çok projenin yürütüldüğünü, demir-çelik konusunda İskenderun’da 3 ncü bir Demir-
Çelik Fabrikası tesisinin devam ettiğini, Ereğli, Karabük tevsii ve 4 ncü demir-çelik 
etüdünün yapıldığını açıkladı. Suni gübrede Samsun gübre kompleksi, Elâzığ suni 
gübre, Mersin Akdeniz gübre, Samsun sulfatasit, Samsun gübre tesisleri, Bandırma 
sulfatasit ve Gemlik, İzmit ilâvelerinin yapıldığını belirten Bakan, çimento ve maden 
sanayileri ile kara, hava yolları ve limanlar hakkındaki gelişmeleri de aktardı. 1970 
yılı itibariyle ilkokul çağında olup okula gidemeyen çocuk adedinin 600 bin olduğunu 
ve 1971 programının belirttiği 3 653 derslik 10 yatılı bölge okulu yapıldığında bu 
200 bininin karşılanmış olacağını açıklayan Bakan Dinçer, Birinci Plan ile İkinci 
Plan hedeflerinin karşılaştırılması durumunda İkinci Planın hedeflerin gerisinde 
kaldığının söylenmesinin doğru olmadığını belirtti.41 

DPT bütçesi üzerinde kişisel görüşlerini arz etmek üzere kürsüye gelen Beyti 
Arda (Kırklareli), İkinci Beş Yıllık Plân devresinde yılda ortalama yüzde 7 olarak 
öngörülen büyüme hızının ilk sene yüzde 6,8, ikinci sene yüzde 8,3 ve üçüncü 
sene yüzde 4,6 oranında gerçekleşmesinin A. P. iktidarının başarısızlığını açıkça 
gösterdiğini belirtti. Çorum milletvekili Yakup Çağlayan tarafından verilen yeterlik 
önergesinin kabulü üzerine DPT bütçesinin bölümlerine geçildi:

40  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 51 (17 Şubat 1971), 
s. 375-392.
41  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 51 (17 Şubat 1971), 
s. 393-401.
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DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI BÜTÇESİ :
(A/l) Cari harcamaları
Bölüm  Ödeneğin çeşidi  Lira
12.000  Personel giderleri  1 234 864
13.000  Yönetim giderleri  2 260 000
14.000  Hizmet giderleri       35 003
15.000  Kurum giderleri     500 005
16.000  Çeşitli giderler     810 001

(A/2) Yatırım harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri  70 000 000
A/2 yatırım harcamaları 
21.000  Etüt ve proje giderleri 60 000 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları      600 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000  Malî transferler  30 000 001
35.000  Sosyal transferler      1
36.000  Borç ödemeleri           2 000

Danıştay Başkanlığı Bütçesi
DPT bütçesinin ardından Danıştay Başkanlığı bütçesinin müzakeresine geçildi 

ve bütçe üzerinde ilk söz Demokratik Parti grubu adına İhsan Tombuş (Çorum) 
tarafından alındı. Tombuş, idari mahkemelerin devletle fert arasındaki ihtilâfları 
halletmede devlet namına hareket eden siyasi iktidarın tasarruflarına müessir 
olabilecek kararlar aldığından günlük politikanın içine girmiş kanısını uyandırdığını, 
Danıştay dâva dairelerine üye seçiminde seçilecek üyelerin muayyen bir nisbetinin 
Danıştay’ın içinden seçilmesi gerektiğini, Danıştay dâva dairelerinin iş hacminin 
çok büyük olduğunu, dolayısıyla davaların uzun zaman aldığını, bunun çözümünün 
ise Danıştay’ca hazırlanan Bölge idare mahkemeleri kanun tasarısının çıkması 
olduğunu ve Danıştay’ın yeni bir binaya ihtiyacı bulunduğunu belirtti. C. H. P. 
grubu adına söz alan Memduh Ekşi (Ordu), Danıştay’ın bina sorununun 1971’de 
halledilmesi gerektiğini, büyük bir dosya ve iş yükünün bulunduğunu ve Danıştay’ın 
üye sayısının çoğunluğunun meslek mensuplarından seçilmesi gerektiğini belirtti. 
Danıştay’ın en önemli sorununun Danıştay kararlarının yürütme organı tarafından 
uygulanmaması olduğunu vurgulayan C. H. P. sözcüsü, Anayasa’nın 132 nci 
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maddesinin yasama ve yürütme organı ile idarenin mahkeme kararlarına uymak 
zorunda olduğunu söylediğini belirterek hükümetin Meclis çoğunluğuna dayanarak 
yüksek mahkeme kararlarını uygulamamasının etkin yönetim ve hükümetin itibarı 
yönünden sakıncalı olduğunu söyledi.42 

Danıştay bütçesi üzerinde görüşmeler Millî Güven Partisi grubu adına kürsüye 
gelen Salih Yıldız’ın (Van) konuşmasıyla devam etti. Yıldız, Danıştay Başkanının 
makam arabası için önceki yıl bütçeye konulan 85 000 liranın yetmediğini, 1971 
bütçesinde ise 45 000 lira daha konularak miktarın 130 000 liraya yükseldiğini, 
bunun Maliyeye küçümsenemeyecek bir külfet oluşturduğunu beyan etti. A. P. grubu 
adına söz alan Tevfik Koraltan (Sivas), Danıştay’ın idari daireleri ve dâva dairelerine 
gelen işlerin kabarık yekûnunun problem oluşturduğunu, Danıştay binasının en kısa 
zamanda tamamlanması gerektiğini, eğitim ve kadro ihtiyacının karşılanması için 
yeterli tahsisatın bütçeye alınmasının gerektiğini ve Danıştay üyelerinin tâyininde 
diğer hâkimlerin tâyinine benzer bir usul uygulanmasının daha faydalı olacağını 
vurguladı.43 

Danıştay bütçesi üzerinde kişisel görüşlerini sunmak üzere söz alan Turhan 
Özgüner (İçel), yargı organının kararlarının eleştirilebileceğini, fakat kanun 
maddelerini zorlayarak ve Anayasa’nın bazı maddelerine dayanarak idarenin yargı 
kararlarına uymaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli (Erzincan) Danıştay’ın iş hacminin büyük bir artış gösterdiğini, 
1970 yılında Personel Kanunu uygulamaları dolayısıyla Danıştay’a çok sayıda 
bir müracaat olduğunu, bölge idari mahkemeleri konusunda Danıştay tarafından 
hazırlanmış bulunan bir metin olduğunu ve bu konuda Maliye Bakanlığı ile tam 
bir görüş birliğine varılamamış olduğundan çözülemediğini, Danıştay binasının bin 
işgünü içinde yapılmasının ihale edildiğini ve henüz süresi olduğundan bitirilmeye 
çalışılacağını ve Danıştay dairelerinin kadrolarının takviye edilmesi gerektiğini 
vurguladı. Danıştay bütçesi üzerinde kişisel görüşünü arz etmek üzere söz alan 
Hüseyin Dolun (İstanbul), hükümetin Danıştay kararlarına uymamak gibi yasa 
dışı davranışlara başvurmaması gerektiğini, Danıştay Başkan ve üyelerinin kadro 
durumunun düzeltilmesinin gerekli olduğunu, hizmet içi eğitim kurslarına katılan 
öğretim üyelerinin ödeneklerinin arttırılması gerektiğini belirtti. 44

Danıştay bütçesi müzakerelerinin kifayetini talep eden Orhan Deniz’in 
(Kastamonu) önergesine karşılık Salih Aygün’ün (Amasya) yeterlilik aleyhinde 
konuşması kabul görmedi ve bütçenin bölümlerine geçildi: 

42  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 51 (17 Şubat 1971), 
s. 404-409.
43  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 51 (17 Şubat 1971), 
s. 409-416.
44  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 51 (17 Şubat 1971), 
s. 416-420.
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 DANIŞTAY BÜTÇESİ
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm  Ödeneğin çeşidi Lira
12 000  Personel giderleri 29 762 721
18.000  Yönetim giderleri               1 278 000
14.100  Hizmet giderleri       167 852
16.000  Çeşitli giderler                    9 001

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları       130 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
35.000  Sosyal transferler     1
36.000  Borç ödemeleri              29 656

Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü Bütçesi
Danıştay bütçesi de kabul edildikten sonra bütçe görüşmelerine 18 Şubat 

1971 Perşembe günü toplanan 52 nci Birleşimde Devlet İstatistik Enstitüsü Genel 
Müdürlüğü bütçesinin müzakereleriyle devam edildi. Devlet İstatistik Enstitüsü 
bütçe kanunu tasarısı üzerinde Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Mehmet 
Türkmenoğlu (Kayseri), Devlet İstatistik Enstitüsü’nün personel ihtiyacını, bu 
personelin DİE’nin eğitim merkezinde özel seminerler ve kurslarla yetiştirilmeleri 
gerektiğini, yetkili memurlar tarafından topluma sıhhatli bilgi verilmesinin 
zaruretini, Devlet Plânlama ile Devlet İstatistik Enstitüsü arasında işbirliğinin 
daha da sıklaştırılması gerektiğini, millî muhasebe sisteminin kurulması zaruretini, 
birbirini tutmayan iki millî gelir serisinin eşgüdümle dirilmesinin gerekliliğini, kamu 
ve özel sektörlerin istatistiki bilgilerle donatılması gerektiğini, sanayi üretimiyle 
ilgili anketlerin tek tip haline getirilmesinin önemini, kapasite istatistiklerinin 
yetersizliğini veya bâzı hallerde kamu ve özel sektördeki mevcut kapasitenin 
bilinmediğini ve nüfus sayımı, tarım sayımı, sanayi ve işyerleri sayımı gibi büyük 
sayımların sonuçlarının sonuçlandırılması gerektiğini belirtti. D.İ.E’nin gerektiği 
zaman geçici personel kullanma imkânlarının arttırılması gerektiğini ifade eden 
Türkmenoğlu, fiyat endekslerinin yeni kapsam ve metotlara göre reforme edilme 
ihtiyacından bahsetti.45 

45  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 52 (18 Şubat 1971), 
s. 420-428. 
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Demokratik Parti grubu adına söz alan Kubilay İmer (Konya), Başbakanlık 
makamına bağlı DİE bütçesinin, tümü hakkında kırmızı rey verdikleri bir bütçenin 
parçası olduğunu ve konuşmasının durum ve tutumunu benimsemedikleri hükümet 
hakkındaki görüş ve kanaatlerinden oluşacağını söyleyerek konuşmasına başladı. 
1970 yılında yapılan genel nüfus sayımı dolayısıyla sarf edilen zaruri masraflar 
tutarı 16 buçuk milyon eksiğiyle yapılan 1971 DİE bütçesinde yabancı uzmanlarla 
yardımcıları ücreti, teknik personel ücreti, Yüksek İstatistik Şûrası huzur ücreti, 
kongre yolluğu, kurs yolluğu gibi bâzı giderlerin kaldırıldığını belirten İmer, bu 
kaldırılan giderler sebebiyle kurumun çalışmalarının kısıtlanacağını ifade etti. 
İstatistikle ilgili olarak kamu müesseseleri arasında koordinasyonu sağlamak 
ve istatistik  standartlarını tespit etmekle yükümlü olan bu enstitünün tutarsız ve 
çelişkili bilgiler vermesinden kurumun bağlı bulunduğu makam olan Başbakanlık ve 
onu işgal eden zatın sorumlu olduğunu belirten İmer, genel bütçe gibi bu kurumun 
bütçesinin de çeşitli sebeplerle uygun olmadığını söyledi. 

C.H.P. grubu adına söz alan Ahmet Güner (Zonguldak), 1926 yılından itibaren 
var olan ve 1962 yılından sonra enstitü haline gelmiş olan DİE’nin hâlâ noksanlıkları 
giderilmediğini, enstitünün araç, bina, personel eksikliği çektiğini, enstitünün 
gerçekçi olmayan çalışmalarda bulunduğunu, tarım, sanayi, köylülük, şehircilik, 
kalkınma, kültür, eğitim gibi alanlarda ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmadığını 
vurguladı. A.P. grubu adına söz alan Zekiye Gülsen (Çanakkale), Devlet İstatistik 
Enstitüsünün 1971 yılında gerçekleştireceği hizmetlerin, 1970 yılında yapılan üç 
büyük sayımın, yani genel nüfus, genel bina ve genel tarım sayımlarının sonuçlarının 
1971 yılında alınması, 53 sayılı Kanun hükümleri gereğince 1971 yılında yurt 
çapında büyük bir genel sanayi ve işyerleri sayımını yapması, kamu personelinin 
intibak işleri esas alınmak suretiyle plânlanmış bir genel sayım daha yapması, büyük 
sayımlar yanında muhtelif konularda anket ve diğer çalışmaları yapması olduğunu 
belirtti. Bu çeşitli işlerin, tarımsal gelişmeyi devamlı izlemek, ürün ekiliş ve üretim 
tahminleri yapmak, tüketim giderleriyle geçinme ve üretici fiyat endekslerini 
tesis ve geliştirmek, 5 bini aşkın işyerinde işçi ücretleri anketi uygulamak, toplu 
sözleşmelerin getirdiği yenilikleri Bakanlığının ve izlemek amacıyla 800 müessese 
nezdinde posta ile bir anket uygulamak, 120 şehir ve kasabada işgücü ve istihdam 
anketi yapmak, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtının 1968 yılında Akdeniz 
memleketlerinin dağlık bölgelerinde yaşayan köylü nüfusunun ekonomik ve sosyal 
yapılarının Bakanlığın amacıyla başlattığı anketin Türkiye’ye ait olan kısmını 1971 
yılında tamamlamak, yurtdışı işçiler hakkında anketler yapmak, konut sayımıyla 
ilgili çalışmalar yürütmek ve her yıl uygulanmakta olan kara ve deniz vasıtaları, 
deniz ürünleri, tarımsal mahsûl tahmini, turizm ve bunun gibi cari anketlere devam 
etmek olduğunu belirten Gülsen, sonuç olarak Enstitünün, 1971 yılı içinde 1970 
yılına ilâve olarak bir büyük sayım daha uygulayacağını, 1970 yılında yurt çapında 
uygulanmış olan 3 büyük sayıma ait sonuçları işleyip değerlendireceğini vurguladı. 
Kurumun personel, bina, matbaa gibi ihtiyaçlarının da olduğunu belirten Gülsen, 
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yapılan Adalet Partisi eleştirilerine karşılık olarak İstatistik Enstitüsünün Adalet 
Partisinin bir müessesesi olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bir kurumu 
olduğunu söyledi.46 

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 1971 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde 
kişisel olarak söz alan Ekrem Kangal (Sivas) plânlama ile istatistik arasında çok sıkı 
bir işbirliğinin bulunması gerektiğini, ancak Türkiye’de bunun gerçekleşemediğini, 
Hüseyin Yenipınar (Tunceli) DİE’nin çok önemli bir kuruluş olduğunu, ancak iktidar 
tarafından önemsenmediğini ve iktidarın çalışmalarının istatistiklere dayanmadığını 
belirttiler. 

Eleştiriler üzerine söz alan Devlet Bakanı Hasan Dinçer (Afyon Karahisar) 
Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 1970 senesini yoğun bir faaliyet içerisinde geçirdiğini, 
1971 senesini de genel sanayi ve işyeri sayımları ile geçireceğini belirterek açık ve 
imalı olarak İstatistik Enstitüsüne iktidarın tesir icra ettiğini ve rakamların iktidarın 
arzusuna göre kusurunu örtücü ve işine gelir mahiyette imal edildiğini ifade eden 
görüşlerin doğru olmadığını, iktidarın hiçbir rakam sipariş etmediğini ve DİE’nin 
çalışmalarının güvenilir olduğunu vurguladı. Amasya milletvekili Salih Aygün 
tarafından verilen yeterlik önergesinin kabulünden sonra Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığı 1971 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının bölümlerine geçildi ve bölümler 
Meclis tarafından kabul edildi:

 
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ
(A/l) Cari harcamaları
Bölüm  Ödeneğin çeşidi  Lira
12.000  Personel giderleri  3 240 634
13.000  Yönetim giderleri  1 385 251
14.000  Hizmet giderleri  8 030 009
16.000 Çeşitli giderler       464 003

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  9 600 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları

34.000  Malî transferler         5 800
35.000  Sosyal transferler    1
36,000  Borç ödemeleri          4 201

46  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 52 (18 Şubat 1971), 
s. 428-436.
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Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi
Devlet İstatistik Enstitüsü 1971 malî yılı bütçe kanunu tasarısının müzakerelerinin 

ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesinin görüşülmesine geçildi. Millî 
Güven Partisi  grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya), Millî Güven Partisi’nin 
vatandaşın din hürriyetine, vicdan serbestisine ve ibadet hürriyetine tam saygı 
gösterilmesine taraftar olduğunu belirterek ibadete, vatandaşın dinî inançlarına, 
Kur’an-ı Kerim’e ve Hazreti Peygambere tezyif edici bir dil uzatılmasını üzüntü 
ve teessür ile karşıladıklarını söyledi. Lâikliğe taraftar olduklarını ancak, lâikliğin, 
dinî inanç ve duyguların taam, tezyifi şeklinde tanıtılmasına karşı bulunduklarını 
söyleyen İhsan Kabadayı, dinî kadrolara sızan tarikat mensuplarından ve bunların 
faaliyetlerinden de üzüntü duyduklarını ve imam kadrolarının ciddî bir süzgeçten 
geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Demokratik Parti grubu adına söz alan Vehbi 
Sınmaz (Manisa) din ve inanç ile ilgili uzun konuşmasından sonra 1971 bütçesine 
hayırlar diledi. 

C.H.P. grubu adına söz alan Mehmet Ergül (Bilecik), dinî töre ve alışkanlıklarına 
kati şekilde bağlı zümrelerin çoğunlukla tutucu olduklarını ve her türlü değişime 
karşı direndiklerini söyledi ve İslâm’ın özünde devrimci, tekâmülcü ve yenilik 
isteyen bir din olduğunu vurgulayarak tutucu partiler ve tutucu çevrelerin halkın 
din ve görenekleri ile olan ilişkilerini devamlı olarak canlı tutmaya çalışmalarının 
sebebinin burada yattığını belirtti. İslam’ı tanınmaz hale getiren etkenlerin başında 
İslam’dan önceki töre ve alışkılar, tarikatlar, İslam’ın yanlış tefsir ve izahı, Muaviye 
ve Yezid ile başlıyan halifeler, Hıristiyan dünyası ile İslâm dünyası arasında başlayan 
savaşlar ve zayıf karakterli ve küçük hesaplı politikacılar geldiğini söyleyen 
Ergül, yurttaşların tarikatlardan kaçınmaları ve “tevhid” inancı, Resulü Ekrem’in 
peygamberliği ve en küçük bir değişikliğe uğramaksızın Kur’an-ı Kerim gibi üç 
önemli birlik noktası üzerinde bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın tarikat yuvası haline gelmekten çıkarılması gerektiğini belirten Ergül 
Başkanlığın peruka takmak, resimlerle peygamberin hayatını tefrika etmek, ehramda 
kehle öldürmenin günah olduğunun tebliğlerle yayınlamak gibi işler yerine sosyal 
bünyeyi kemiren, tarikatların zararlarını halka tebliğlerle, vaazlarla, yayınlarla 
anlatması, Diyanet İşleri Başkanlığındaki tarikat başlarını veya hamilerini, özellikle 
Yaşar Tunagür ve arkadaşlarını bu kurumdan uzaklaştırması, İslam’ı yanlış tefsir 
ve izah eden yayınlara imkân vermemesi, mevcutlarının satılmaması, en azından 
okunmaması, Kuran kurslarının sık sık denetlenmesi, şeriat ve halife istemlerine 
karşı çıkması, aydın din adamları yetiştirmesi, din adamlarına Atatürk’ü ve 
devrimlerini öğretmesi ve sevdirmesi, okullarda devrim tarihinin okutulması, politik 
sebeplerle görevlerinden ayrılmış aydın din adamlarının görevlerine hemen iadesi, 
imamların başarılı olanlarının kadroya alınmaları için gerekli mevzuatı hazırlaması, 
imam - hatip, vaiz kayyum müftülerin tâyininde politik tercihlere yer vermemesi, 
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köylülerden toplanan aynî ve malî yardımlarla imamlık yapan kişilerin durumuna 
acilen bir çare bulması ve imam kadrolarının dağıtımında âdil davranılması 
gerektiğini önemle belirtti.47

A.P. grubu adına söz alan İsmail Hakkı Şengüler (Malatya) Kuran’dan ve 
hadislerden verdiği “iki günü birbirine eşit olan kimse ziyandadır”, “...Helâl 
kazanç sağlamak için çalışan insanın çalışması da ibadettir”, “Ahiret işlerinde yarın 
ölecekmiş gibi, dünya işlerine de hiç ölmeyecekmiş gibi sarıl”, “müminlerin ve 
dolaysıyla milletlerin en hayırlısı, her veçhile en kuvvetli olanıdır”, “faydalansınlar 
diye yerleri, gökleri, denizleri, ayları, güneşleri akıl sahiplerinin emrine müsehhar 
kıldık”, “göklerin ve yerin yaratılışı, gecenin gündüzü ve gündüzün geceyi takib 
edişi aklını kullanabilenler için hikmetlerle, âyetlerle doludur”, “akıl sahipleri, 
yerin ve göklerin yaratılış sebeplerini düşünürler de, Ya Rabbi; sen bunları boş yere 
yaratmadın, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Verdiğin bu nimetleri, 
şayet gereken şekilde değerlendirememiş olursak bizleri ateş azabından koru, derler”, 
“sizlerden iman edenleri Allah yüceltir, ilim sahiplerinin yükseliş dereceleri ise kat 
kattır”, “ilim Çin’de olsa arayın, ilim öğrenmek her kadın ve erkek için farzdır. Âlimin 
uykusu da ibadettir. Allah indinde âlimin mürekkebi şehidin kanından daha üstündür” 
gibi örneklerle konuşmasına başladı ve başka milletlerin kendi dinlerinde eksiklikler 
görebileceklerini, tabi oldukları dinin prensipleri hayatlarını tanzim etmekten âciz 
kaldığı için din işleri ile dünya işlerini birbirinden tamamen ayırabileceklerini, hattâ, 
dinleri ile her türlü alâkalarını da kesebileceklerini söyleyerek İslâm dinini o dinlerle 
mukayese ederek, o milletleri taklide kalkışılmaması gerektiğini vurguladı. Şengüler, 
İslam dininin değer ve faziletlerle dolu olduğunu, oysa ülkede 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl 
din düşmanlığı yapıldığını,  1924 Tevhidi Tedrisat Kanunu’nda ilahiyat fakültesi 
ve imam – hatip okulu açılmasını âmirken göstermelik kabilinden bir ilahiyat 
fakültesi ile birkaç imam - hatip okulu açıldığını ve kısa bir müddet sonra hepsinin 
kapatıldığını, okullara din dersi konulmadığı gibi çocukların saf, taze dimağlarına 
din aleyhinde zehirli tohumlar ekildiğini ve dinin onlara bir öcü gibi gösterildiğini 
ve komünist blok hariç dünyanın hiçbir milletinin kendi din ve mukaddesatına bu 
derece küfür edilmediğini söyleyince konuşması tartışmalarla kesildi ve Meclis 
Başkanvekili Mustafa Kemal Palaoğlu açık veya kapalı imâlarla Aziz Atatürk’ün 
dönemine dil uzatılmasına katlanılamayacağı gerekçesiyle sözlerini düzeltmesini 
istedi ve gerekirse Başkanvekilliğinden istifa edeceğini bildirdi.48 Başkanvekili 
Fikret Turhangil’in başkanlığında açılan ikinci oturumda A.P. grubu adına İsmail 
Hakkı Şengüler’e söz vererek sözlerini tavzih etmesini istedi. Şengüler, büyük 
tartışmalar arasında konuşmasında Atatürk’ün A harfinin geçmediğini ve Atatürk’e 
hakaret etmediğini belirtti.49 Şengüler’in tartışma yaratan konuşmasının ardından 

47  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 52 (18 Şubat 1971), 
s. 454-455.
48  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 52 (18 Şubat 1971), 
s. 455-459.
49  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 52 (18 Şubat 1971), 
s. 462-464.
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A.P. grubu adına söz alan Orhan Dengiz (Konya), 1924 tarihli Tevhis-i tedrisat 
Kanunu’nun en önemli kanun olduğunu, kapanan imam-hatip okullarını C.H.P.’nin 
açtığını söyleyerek C.H.P. grubundan yapılan itirazlar arasında A.P. adına konuşma 
yapan Hakkı Şengüler’in konuşmasının yanlış anlaşıldığını belirtti. 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Kemal Demir (Bolu) Hakkı 
Şengüler’in grup adına konuştuğunu, A.P.’nin kürsüye çıkan bu konuşmacı tarafından 
temsil edildiğini, konuşmacının konuşmasını düzeltmediği için konuşmanın A.P. 
grubunu da bağlayıcı olduğunu ve A.P.’nden bir konuşmacının çıkıp bu konuşmayı 
düzeltmediği sürece kendisinin A.P’yi Atatürk düşmanı ve A.P. devrini bir irtica 
dönemi olarak nitelendireceğini ifade etti.50 Millî Güven Partisi adına kürsüye gelen 
Vefa Tanır (Konya), Meclis’te Atatürk’e hakaret söz konusu ise konuşmacının tavzihe 
çağrılacağını, olmazsa gerekenin yapılacağını, dolayısıyla söz konusu olayda Meclis 
idaresinin kusurlu olduğunu belirtti. 

Konuşmalara cevap vermek üzere söz alan Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli 
(Erzincan), A.P. siyasi iktidarına karşı yöneltilen değerlendirmeleri haklı bulmadığını 
ifade ederek lâik devlet meselesinin sadece bir Anayasa meselesi, Layikliğin 
Anayasa’da bulunması meselesi olmadığını, lâik devlet anlayışının Türkiye’nin 
siyasi tarihinin tabiî ve zaruri bir neticesi olarak tecelli ettiğini belirtti. Eğitimin 
gayrinizami bir yola girmesinin en büyük sonucunun aydın din adamı yetişmemesi 
olduğunu belirten Bakan din ve vicdan hürriyetini istismar etmek suretiyle siyasi 
çıkar sağlamanın mümkün olmadığını ifade etti. Atabeyli, lâiklik anlayışının yanlış 
tefsir edilmesiyle bireysel de olsa bazı insanların Müslümanlığı nedeniyle eziyet 
çektiklerinden bahsetti. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi ile ilgili olarak din eğitimi 
veren kurumların desteklenmesi gerektiğini belirterek imam - hatip okullarının 
açılışının tamamlanmasıyla beklenilen ölçüde din adamının temin edileceğini, imam-
hatip okullarının tamamının mezun vermesiyle yeni kadrolara tâyin olacaklarını, 
böylece imam-hatip okullarından mesleğe giden memurların artacağını ifade etti. 
Atabeyli, meslek içi eğitim sonucunda 1965’ten itibaren 9 bin civarında görevlinin 
eğitim aldığını, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yayınların önemini, 
vekil imamların durumları Personel Kanunu tadilâtı ile çözümlendiğini, 10 binin 
üzerimde vekil imam kadrosu bulunduğunu ve yerlerine imam-hatip okullarından 
asilleri bulunduğunda vekil imamların dışarı atılmayacağını, bunun sosyal bir 
problem olacağını, ve birtakım idari tedbirlerle bu soruna çözüm getirileceğini 
açıkladı. Teşkilât Kanunu üzerimdeki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten 
Bakan, her bütçe tartışmasında şikayet konusu olan hutbe ve vaazlar hususunun 
Vaazlar Yönetmeliği ile halledildiğini, Kur’an kursları hakkında radyo ve basında 
yanlış bilgiler verildiğini, televizyonda 40-50 bin kurstan bahsedildiğini, oysa 
kayıtlarında 2900-3000 civarında kurs olduğunu, bu kursların çocukları din 
konusunda tatil zamanlarında aydınlatmak amacıyla açılmış ve iyi hizmet ettiklerini 
söyledi. Açık kurslar bulunduğu için gizlisine ihtiyaç duyulmadığını ve kursların 

50  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 52 (18 Şubat 1971), 
s. 479.
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daha sıkı denetime tabi tutulması gerektiğine değinen Atabeyli kurs öğretmeni 
için eskiden illerde yapılan imtihanı Diyanet İşleri Başkanlığına aldıklarını 
belirtti. Teokratik devlet akımlarının dinden faydalanarak Türkiye’de etkin olma 
özlemine ilişkin C.H.P. sözcüsü tarafından ifade edilen iddialara karşı olduklarını 
belirten Bakan Cumhuriyetin gücü ve devletin gücü nedeniyle bu akımların bir 
tehlike doğurabileceği endişesini duymaya gerek olmadığını söyledi. Diyanet 
İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilâtında 26 İlahiyat Fakültesi mezunu, 13 Yüksek 
İslâm Enstitüsü mezunu, 20 imam - hatip okulu ikinci devre, 6 birinci devre, 49 
lise, 20 ortaokul, 116 ilkokul, 2 Hukuk Fakültesi, 4 Edebiyat Fakültesi, 3 Ticari 
İlimler Akademisi, 1 Yüksek Tekniker mezunu bulunduğunu, bu kişileri bir tarikat 
öncüleri şeklinde sunmanın yanlış olacağını belirten Bakan Hüsamettin Atabeyli, 
Diyanet İşleri Başkanvekilinden bahsederek bir “şebeke” teriminin kullanılmasını 
da  talihsizlik olarak niteledi. Süleyman Mutlu (Afyon Karahisar) Bakandan, 
Başbakanın “her vatandaş korkusuzca Müslümanım diyebilmelidir” dediğini, 
1922 yılı Dumlupınar Zaferinden bu yana Müslümanım dediği için tutuklanan bir 
kişi olup olmadığını, varsa bunlar kim olduğunu, Başbakan Süleyman Demirel 
iktidara gelinceye kadar Müslümanım demenin suç olup olmadığını, bunun yasal 
yaptırımı olup olmadığını, varsa hangi yasama meclisleri devrinde çıkarıldığını” 
öğrenmek istedi. Bakan Atabeyli, Türkiye’de kimsenin Müslümanım dediği için 
tutuklanmadığını,  ne de böyle bir ithamın altında kalmadığını söyledi. Süleyman 
Mutlu’nun (Afyon Karahisar) 1933 yılında Konya’nın Akşehir kazasında serbest, 
Diyanet İşleri Başkanlığından maaşlı bir Kur’an kursu bulunduğunu, Bakan’ın 
kaçak olduğunu söylediğini, bu çelişkinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini 
sordu. Bakan Konya’da bu hususun doğru anlaşıldığını söylemekle yetindi. İbrahim 
Cüceoğlu’nun (Ankara), Bakanın, A.P. sözcüsünün lâiklik düşmanlığı ile dolu 
bulunan konuşmasını onaylayıp onaylamadığını, Atatürk devrini din düşmanlığı 
devri olarak nitelendirmeyi tasvip edip etmediğini, Nurculuğu gerçek Müslümanlık 
olarak nitelendirmesini doğru bulup bulmadığını sorması üzerine Bakan Hüsamettin 
Atabeyli soruların amaçlı olduğu, ama kendisinin Atatürk dönemini hiçbir suretle 
din düşmanlığı devri olarak görmediği cevabını verdi. Hilmi İşgüzar tarafından 
yazılı olarak verilen fiilen işbaşındaki vekil imamet, imam hatip sıfatını taşıyan din 
adamlarının sayısı sorusu Bakan tarafından 12 000 olarak yanıtlandı. Konu hakkında 
Vehbi Meşhur da (Amasya) kişisel görüşünü arz etmek üzere kürsüye geldi ve 
Adalet Partisinin beş yıllık iktidarları döneminde, Anayasa düzeni ile bağdaşmayan, 
teşkilâtın özel kanununa uymayan mezhep, tarikat, Nurculuk ve Süleymancılık 
gibi zararlı görüş ve faaliyetlerin at oynatıp, cirit attığı bir çığır açıldığını, iktidarın 
partizanca ve siyasi biçimde kadro dağıttığını söyledi.51 Müzakerenin kifayeti için 
Mehmet Özbey (Burdur) tarafından verilen önergenin üzerine bölümlere geçildi ve 
Başkanlığın bütçesi kabul olundu:

51  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 52 (18 Şubat 1971), 
s. 479-492.
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ
(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm  Ödeneğin Çeşidi Lira
12.000  Personel giderleri  8 046 935
13.000  Yönetim giderleri  4 497 351
14.000  Hizmet giderleri    724 002
16.000  Çeşitli giderler          20 001

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
35.000  Sosyal transferler      15 001
36.000  Borç ödemeleri    115 000

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Bütçesinin müzakerelerinde ilk sözü 

Millî Güven Partisi grubu adına Turgut Topaloğlu (Adana) aldı. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü’nün görevlerinin başlıca 1. Tapu işleri ve 2. Kadastro ve tapulama 
işleri olmak üzere iki bölümde toplandığını belirten Topaloğlu, tapu muamelelerinin 
günden güne arttığını ve son yıllarda 20 milyon olduğunu söyleyerek idarenin en büyük 
ihtiyacının kadro olduğunu belirtti. Tapu sicil muhafızlıkları ve memurluklarının 
görevlerinin güçlüğü ve sorumluluklarının ağırlığı karşısında devlet olanaklarından 
yeteri kadar faydalanamadıklarını ifade eden M.G.P. sözcüsü tarım arazileri üzerinde 
mülkiyet ihtilâfının önlenmesi nedeniyle yurt çapında asayiş ve düzen bozucu 
olayların doğduğunu söyledi. Ülkede, toprağın % 65 i tapusuz ya da ihtilaflı tapulu 
olduğu göz önüne alınarak bağımsız tapulama mahkemelerine ihtiyaç duyulduğunu 
söyleyen Topaloğlu mahkemelerin taşıt aracı, personel, hava fotoğrafları için uçak 
gibi ihtiyaçları bulunduğunu belirtti. Demokratik Parti grubu adına söz alan Hilmi 
Türkmen (İçel) teşkilâtın bina, imâr plânına esas olan haritaları ve imar plânlarının 
yapacak teknik eleman, orman köylerinin kadastrosu için personel, gereksinimi 
bulunduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına kürsüye gelen  Nail Atlı 
(Bursa) grubunun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesini yeterli bulmadığını 
söyleyerek tapu ve kadastro işlerinin gerçekleşmesi için bütçeye konan tahsisatın 
çok düşük olduğunu, halen klâsik metodla şerit, pusula, ve takeometre gibi aletlerle 
ölçülen tapu işlerinin havai fotogrametri usulüyle modern ölçüm yapabilecek araç ve 
gereç noksanlığı çektiğini, 33 milyonu bulan nüfusun ihtiyaçlarının çoğaldığını ve 
topraktan geçimini temin eden ve tarım işlerinde çalışanların genel nüfusun yüzde 
71,9’nu teşkil ettiğini söyleyerek sahipli bulunan toprakların yüzde 60’ının tapusuz 
olduğunu, toprak, mülkiyet, tapu ve kadastro düzeninin değişmesi gerektiğini ifade 
etti. Adalet Partisi grubu adına söz alan Hasan Korkut (Kırklareli) Birinci Beş Yıllık 
Plânın tapulama ve kadastro işlerinin 20 yılda tamamlanması, İkinci Beş Yıllık Plânda 
da, aynı doğrultuda hüküm serdedilmiş olduğu halde, plânlarla öngörülen tavsiyelerin 
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zamanında dikkate alınmaması nedeniyle, kadastro ve tapulama faaliyetlerinin ağır 
yürüdüğü kanaatinde olmadıklarını, aksine plânın tapulama işlerinde 20 yıllık bir 
hedef seçmiş olmasıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yıllık programlarla 
Bakanlığının etmiş olduğu hedeflere ulaşmak için müsmir gayretler sarf etmesine 
rağmen, plân hedefinin gerisinde kaldığını belirtti. 20 yılda hedefe ulaşmanın maddi 
imkânsızlık, yetişmiş eleman kifayetsizliği gibi temel sorunlar sebebiyle mümkün 
olamadığını vurgulayan A.P sözcüsü 71 800 001 liralık 1971 yılı Bütçesinin, 1970 yılı 
Bütçesi ile karşılaştırılmasıyla yatırım giderlerinde 11 milyon lira artış görüldüğünü, 
tapulama işlerinin halen 108 bölgede 450 ekiple devam ettiğini, tapulamanın 1970 
yılı programında gerçekleştirilmesi öngörülen kapasitesinin 10 000 km2’den 
fazla olduğunu ve yıllık programın % 100 olarak gerçekleştiğini belirtti. Tapu 
sicillerinin tesisinde önem arz eden bir husus olarak Genel Müdürlük arşivinde 
40 milyon tutarında Arap harfli tapu kaydının mevcut olduğunu belirten Korkut, 
il ve ilçelerde bu kayıtları okuyarak muamele yürütecek memurların yok denecek 
kadar az olduğunu, arşivdeki eski Arap harfli tapu kayıtlarının Türkçeye çevrilmesi 
işine devam edilmekte iken, yeni Devlet Memurları Kanunu ile bu çalışmaların 
durduğunu ve (E) cetvelinde çalışan emeklilerin işine de son verildiğini, dolayısıyla 
Tapu Kadastro Teşkilâtında eleman sıkıntısı çekildiğini açıkladı.52 

Tapu Kadastro Bütçesi üzerinde kişisel görüşlerini açıklamak üzere ilk sözü alan 
Cevat Sayın (Edirne) tapusu olmayan işletme sahibi köylülerin bankalardan işletme 
kredisi almakta sorun yaşadıklarını, fonlardan istifade edememekte, tefecilere 
muhtaç kalmakta olduklarını belirtti ve Tapu ve Kadastro Bütçesinin az olduğunu, 
örgütün eleman eksikliği bulunduğunu ve tapulama işleri için havadan fotoğrametri 
metodu ile çalışılan bölgelerde tapu sicilleri tesisi için identifikasyonunun, yani harita 
uygulamasının süratle yapılması gerektiğini ifade etti. Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli (Erzincan), son yıllarda fotoplân usulü nedeniye tapulama veriminin 
arttığını, ilk defa iktidarları devresinde tapu yatırım harcamalarının yükseldiğini ve 
Tapu Kadastronun plan ve program hedeflerini yakalamaya çalıştığını ifade etti. 38 
il ve ilçenin kadastrosunun tamamlanmış olduğunu, bu il ve ilçelerde tamamlanan 
kadastronun parsel itibariyle 1 444 033 olduğunu belirten Bakan Atabeyli, tapulamada 
9 344 köyün ele alındığını ve bunlardan 8 626 köyün tapulamasının tamamen ikmal 
olunduğunu, ikmal olunan köylerdeki parsel sayısının 9 187 512 ve yüzölçümünün 
de 1 234 728 dönüm olduğunu, tapulama mahkemelerinin iş yükünün azaldığı 
için yeni mahkemelere ihtiyaç kalmadığını açıkladı. Bütçe üzerinde son sözü alan 
Hasan Tosyalı (Kastamonu) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerini 
sürdürmesi için bina, ekipman, eleman, eski yazı için özel ekipler, teknik eleman ve  
ödemeleri, Tapu Kadastro Mahkemeleri için tahsisat ihtiyaçları olduğunu belirtti. 
Kifayeti müzakere teklifi veren Baha Müderrisoğlu (Konya) ve Veysi Kadıoğlu’nun 
(Maraş) önergesi kabul edilerek bütçe bölümlerine geçildi53: 

52  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 52 (18 Şubat 1971), 
s. 492-501.
53  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 52 (18 Şubat 1971), 
s. 501-508.
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TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ
(A/l) Cari harcamalar   
Bölüm  Ödeneğin çeşidi  Lira
12.000  Personel giderleri  8 376 246
18.000  Yönetim giderleri  5 715 500
14.000  Hizmet giderleri  7 217 503
15.000  Kurum giderleri     680 000
16.000  Çeşitli giderler       50 001

(A/2) Yatırım harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri  39 103 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları    9 750 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
35.000  Sosyal transferler  1
36.000  Borç ödemeleri     75 000

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi
Millet Meclisinin 19 Şubat 1971 tarihli 53 ncü Birleşimi Meclis Başkanvekili 

Kemal Ziya Öztürk başkanlığında ve Şevket Doğan (Kayseri) ile Enver Akova’nın 
(Sivas) kâtipliğinde Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkerelerini görüşmek üzere başladı. Başkanvekili Öztürk 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe tasarısı üzerinde ilk sözü Millî Güven 
Partisi grubu adına Mehmet Türkmenoğlu’na (Kayseri) verdi. Vakıfların fertlerin 
menkul ve gayrimenkul bir kıymetini, haricî hiçbir tesir, mecburiyet ve mükellefiyet 
olmaksızın, sırf kendi rıza, rey ve mübaşeretleriyle şahsi mülkiyetinden çıkarıp hayır 
ve hasenat kastiyle yine kendileri tarafından tâyin olunan şart ve hizmetlerin ifası 
için ebedi olarak tahsis eylemesi şeklinde tanımlandığını söyleyen Türkmenoğlu, 
millî ve geleneksel bir müessese olan vakıfların katma bütçeli, tüzel kişiliği bulunan, 
Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük şeklinde örgütlendiğini ve vakıfların ataların 
İslâmî inançlarından, dinin feyyaz kaynağından ilhamını alarak yaşadıkları vatan 
topraklarını dağ başlarından köy ve kasabalara, şehirlerden başkentlere kadar 
vakıf eserlerle süslediklerini, selâtin camileri, mescit, mabet, imarat, medrese, 
mektep ve kütüphanelerle, bedestenler; hanlar, hamamlar, köprü, türbe, saray 
ve kervansaraylarla, sebiller, çeşmeler, aşhane, hastane ve şifahanelerle, yoksul 
ve yetimleri barındırıp geçindirecek, vatana, dünyaya âlim yetiştirecek içtimai 
ve ilmî müesseselerle donattıklarını, ayrıca bıraktıkları bu eserlerin onarımı ve 
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yaşatılmalarının temini için milyarlarca lira değerinde akar, çiftlik, zeytinlik, mer’a, 
bağ ve bahçeler bıraktıklarını ifade etti. 79 396 136 lira ile Meclise sevk olunan bu 
genel müdürlük bütçesinin 48 801 196 lirası kendi öz kaynaklarından temin edildiğini 
(35 534 237 lirası kiralardan, 5 820 000 lirası hasılattan, 5 450 000 lirası faizlerden 
ve 1 976 959 lirası devreden nakitlerden) kalan 30 594 940 lirasının da Hazine 
yardımından temin edildiğini, ancak bu bütçeyi Millî Güven Partisi grubu adına 
kifayetsiz görmekte olduklarını belirtti. Türkmenoğlu, partisinin temennilerinin; 
vakıflar idaresinin kendi mimar, mühendis ve sanattan anlayan personelini 
yetiştirmesi ve restorasyonları kendi elemanlarının nezaretinde yaptırması, tamir ve 
restorasyon işlerinin eserlerin harab olmasını önleyecek bir programa bağlanması, 
korunmaya muhtaç 200 bin çocuğun himaye ve yetiştirilmesi için daha tesirli 
tedbirler düşünülmesi vakıf zeytinliklerinin en verimli şekilde değerlendirilerek 
millî ekonomiye daha yararlı olmalarının sağlanması, vakıf gayrimenkullerinin tam 
ve yeterli bir envanterinin yapılması, vakıf mülk ve akarlarının daha verimli şekilde 
değerlendirilmesi olduğunu belirtti54. 

Demokratik Parti grubu adına söz alan Hilmi Türkmen (İçel) vakıf eserlerin 
bakımsızlık nedeniyle ya harap olduklarını ya da çeşitli nedenlerle vakfiyenin amaçları 
dışında kullanıldıklarını, veyahut verimli olmadıkları gerekçesiyle satıldıklarını 
belirtti ve bazı camilerin müze olarak kullanıldığını, vakıfların satılarak yerlerine bar, 
pavyon ve gece kulübü yapıldığını, Sait Halim Paşanın büyük, tarihî, mimarî kıymete 
sahip köşkünün beynelmilel kumarhane olarak kullanıldığını, Haseki Külliyesinin 
bir Fransız şirketine kiraya verilerek dans, içki, kumar yeri ve motel olarak 
kullanmak üzere restore ettirildiğini söyledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün politik 
görüşün üstünde millî bir dâva olarak ele alınması ve vakfa ait emlâk satışlarının ve 
istimlâklerinin mutlaka önlenmesi gerektiğini belirten Türkmen, vakıf görevlilerinin 
maaşlarının düzeltilmesi, personel yetersizliğinin tamamlanması ve vakfedilen 
eserlerin korunması gerektiğini ifade etti. Hulusi Çakır (İzmir), Cumhuriyet Halk 
Partisi adına söz alarak Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin 1970 yılına nisbetle 
yüzde 16,9 bir artışla 1971 de 79 496 136 lira üzerinden tespit edildiğini, gelir 
tahmin artış oranının yüzde 14,9 olduğunu, Genel Müdürlüğün çok çeşitli hizmetleri 
arasında yurt işletmek, imaretler işletmek, vakıf eserleri korumak, Taksim oteli, Vakıf 
Gureba Hastanesi, Vakıflar Bankası gibi işletmelere ortaklık yapmak gibi işlerin 
bulunduğunu, bu işlerin takip edilmesi gerektiğini, özellikle Vakıflar Bankası’nın 
partizanlığa alet olduğunu ifade etti. Adalet Partisi grubu adına söz alan Lâtif Aküzüm 
(Kars) vakıf yolu ile camiler, medreseler, kütüphaneler, hastaneler, kervansaraylar, 
çeşmeler, yollar, köprüler, spor tesisleri, kale ve istihkâmlar gibi mimarî ve tarihî 
yüksek değerleri bulunan eserlerin bakımı, Türk kültür ve sanatını koruma, yayma, 
tanıtma gibi hizmetleri gören, öğrenci yurtları işleten, dinlenme kampları çalıştıran, 
kitaplıklara sahip olan Genel Müdürlüğün verimli çalışmalar yaptığını söyledi.55 

54  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), 
s. 541.
55  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), 
s. 541-548.
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Şahısları adına söz alan üyelerden Cevat Sayın (Edirne) Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün başta Edirne olmak üzere pek çok yerde vakıf eserini onardığını 
söyleyerek Vakıf genel bütçesine Hazineden yapılan yardımlar daha da artırılmasını 
talep etti. Beyti Arda (Kırklareli), yüzyıllar önce kurulmuş olan Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün Türk mimarisi yönünden çok ağır sorumlulukları bulunduğunu, Genel 
Müdürlüğe bağlı gelir getiren bâzı ticaret, İşhanları, çiftlikler gibi kaynaklardan 
tam olarak istifade edilebilirse Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin artacağından 
bahsetti. Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli (Erzincan) tarihi eserlerin durumu ve 
restorasyonu ile bu tarihi eserlerin bir kısmının bar, kumarhane, hâsılı kendi maksat 
ve gayesinin dışında kullanıldığı eleştirilesilerine cevap olarak  Hidiv İsmail Paşa 
yalısının Vakıflarla bir ilgisi olmadığını, vakıf topraklarının satılmadığını, ancak gelir 
getirmek amacıyla kiraya verildiğini, yapılan envanter çalışmaları sonunda Vakıfların 
36 200 mazbut akar, 6 607 mülhak gelirinin 3,5 milyara yaklaşan kıymeti olduğunu, 
Vakıflar Bankasının 142 şubeyle faaliyette olduğunu ve mevduat hacminin 1 milyarın 
üzerine yükseldiğini belirtti. D P. grubu adına söz alan Hilmi Türkmen (İçel) İstanbul 
Haseki Külliyesinin amacı dışında kullanıldığını ve Bakanın açıklamalarında buna 
yer vermediğini söyledi. C.H.P. grubu adına söz alan Mustafa Hulusi Çakır (İzmir) 
Vakıflar Bankasından usulsüz kredi verilmesini Bakanın açıklayamadığını ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün A.P. partizanlığı, kayırmaları ve yaranlarına peşkeş 
çekmesiyle müşkül duruma sokulduğunu söyledi. Selçuk Gümüşpala (Manisa) 
tarafından verilen yeterlik önergesi kabul edildi ve maddelere geçildi56: 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu
Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/1) işaretli 

cetvelde gösterildiği üzere 38 081 812 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (25 200 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 15 918 361 lira ki, toplam olarak 79 
200 173 lira ödenek verilmiştir.

(A/l) CARİ HARCAMALARI
Bölüm   Lira
12.000 Personel giderleri  21 232 260
13.000 Yönetim giderleri    1 060 805
14.000 Hizmet giderleri  12 636 845
15.000 Kurum giderleri    1 836 900
16.000 Çeşitli giderler    1 315 002

56  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), 
s. 548-562.
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(A/2) Yatınım harcamaları
21.000 Etüt ve proje giderleri       180 000
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 24 620 000
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları
 ve onarımları            400 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satın almalar      1 000 000
34.000 Malî transferler       1 005 001
35.000 Sosyal transferler       13 723 360
36.000 Borç ödemeleri          190 000

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 70 200 173 lira olarak tahmin edilmiştir.

B — CETVELİ
Bölüm   Lira
62.000 Taşınır mallar gelirleri 46 824 237
72.000 Özel gelirler  32 375 036

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1971 bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirin tarih ve tahsiline 1971 bütçe yılında da devam olunur.

Madde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 
ve döner sermaye için Bakanlığının edilmiş olan kadrolar 1971 malî yılında da 
kullanılır.

Madde 5. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1970 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları 

hizmet tertiplerinden bu maddelere,
b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebe-i Umumiye Kanununun 

93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1971 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (aylıklarla ilgili 
tertipler hariç), (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar 
borçları) maddelerine,

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük 

onarım giderleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) işaretli cetvelin (kamulaştırma 
ve satın almalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
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Madde 7. — (B) işaretli cetvelin 72.100 ncü madde dışındaki diğer tertiplerde yıl 
içinde husule gelecek gelir fazlaların lüzumunda (A/l) işaretli cetvelin 14,121, 14.122, 
14.520, 14.562 nci maddelerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Madde 9. — 1971 bütçe yılı içinde kapatılmak üzere, Başbakanlığın onayı 
ile (500 000) liraya kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtırmaya Genel 
Müdürlük salahiyetlidir.

Madde 10. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanuna ek ve değişiklik 
hükümleri getiren kanunların uygulanmasından doğan istihkaklar için bütçeye 
konulan ödenekler yetmediği takdirde, (ödenekleri 1 lira olarak tesbit edilmiş 
tertipler dâhil) (B) işareti cetvelin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık 
göstermek suretiyle (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerindeki ödenek 
miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 11. — (B) işaretli cetvelin 72.400 ncü maddesinde husule gelecek 
gelir fazlasından 1262 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince açılan özel fona 
yatırılmak üzere (A/3) işaretli cetvelin 34.670 nci maddesine ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 13. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.57

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçesi kanun tasarısı açık oylamasına 227 
üye katıldı, bütçe 162 kabul, 64 ret ve 1 çekimser oyla kanunlaştı.58

ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kanunu görüşmelerinden sonra Adalet Bakanlığı 

bütçesinin müzakerelerine geçildi. Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde Millî 
Güven Partisi grubu adına söz alan Mehmet Nebil Oktay (Siirt) hâkimlerin 
özlük işleri Yüksek Hâkimler Kuruluna devredildikten sonra Adalet Bakanının 
yargılama safhasında müdahale yetkisi olmamakla beraber, hazırlık tahkikatında 
küçümsenmeyecek yetkilerinin bulunduğunu, hakim bağımsızlığının tam olarak 
sağlanması gerektiğini söyledi. Adaletin geç ve yavaş işlemesinin nedenlerinin 
birinin lüzumsuz formalitelerle dolu Ceza ve Hukuk Usulü hükümleri, bir diğerinin 
ise mahkemelerin teşekkül tarzı ve çoğu yerdeki hâkim eksiklikleri olduğunu 
belirten Oktay işleri ağırlaştıran, vatandaşı bezdiren bu durumdan, müstakil İş 
Mahkemeleri, İcra Tetkik Hâkimlikleri, Tapulama Mahkemeleri ve işlerin yoğun 
olduğu merkezlerde İkinci Ağır Ceza Mahkemeleri açarak kurtulunacağını söyledi. 
Bir önceki yıl kurulan ve faaliyetini devam ettiren partiler arası komisyonun, 

57  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), 
s. 564-565.
58  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), 
s. 638.
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Yüksek Hâkimler Kurulunun oluşumuyla ilgili bir durumu ele aldığını, bu kurula 
mensup bâzı üyelerin Parlâmento tarafından seçilmekte olmasının sakıncalı 
olduğu hususunda ittifak ederek Anayasanın 143 ncü maddesinin değiştirilmesine 
karar verdiğini belirten Oktay, hâkimleri politikanın içine sokan bu hale madde 
değişikliğine en kısa sürede gidilmesi suretiyle son verilmesinin partisinin temennisi 
olduğunu ifade etti. Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunundaki tercümanlık meselesinin 
sorunlu olduğunu, özellikle geri kalmış bölgelerde, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu 
bölgesinde kâfi eğitim imkânlarına mazhar olmamanın neticesi olarak tercümanlık 
müessesesine hemen hemen her dosyada müracaat edildiğini, ancak mahkemelerin 
orada hazır bulunan mübaşiri yeminli tercüman olarak çağırdığını, çoğu zaman 
tercümanın, sanığın veya şahidin kullanmakta olduğu dile kâfi derecede vakıf 
olmadığı için yanlış tercümeler yapmakta olduğunu veya bizatihi kendisi Türkçenin 
inceliklerine vakıf olmadığı için yanlış tercümeler yapabildiğini, bunun büyük 
haksızlıklar doğurduğunu, dolayısıyla bu durumun ıslah edilmesinde mutlak zaruret 
bulunduğunu söyledi. Demokratik Parti grubu adına söz alan Cevat Önder (Erzurum), 
Adalet Bakanlığı’nın hâlâ 1327 tarihli bir nizamname ile idare edilmekte olduğunu, 
mahkemeler hakkında bütün teşkilât hükümlerini ihtiva eden bir kanunun da henüz 
mevcut olmadığını, adalette kolaylığı ve sürati sağlayacak usul hükümlerinin henüz 
oluşturulmadığını ve gerek Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve gerekse 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yapılması icabeden değişikliklerin hâlâ  
Meclislerde beklediğini, Medeni Kanunun yeniden ele alınması gerektiğini, çocuk 
mahkemelerinin henüz kurulmadığını, Noterlik Kanununun çıkarılmadığını ve 
cezaevlerinin tek elden idaresi için hazırlanan ceza infaz kurumları koruma tasarının 
kanunlaşmasının geciktiğini belirterek Demokratik Partinin hem bu değişikliklerin 
yapılması hem de başta seçim kanunu olmak üzere diğer kanunların da yapılması 
gerektiği düşüncesini ifade etti. C.H.P. grubu adına söz alan Abdullah Naci Budak 
(Artvin), Adalet Bakanlığı’nın, bir yasalar bakanlığı niteliğine büründüğünü, yargı 
organları, yargıç ve savcıların görevleri ve özlük işlerinin tamamen hükümet ve 
Adalet Bakanlığı görevi dışında kaldığını, Bakanlığın kendi kuruluş yasasını 
yapmamış, devlet içindeki önemli yerini almamış ve fonksiyonunu kaybetmiş 
durumda olduğunu ve Anayasa dışı yasalarla asıl görevi dışında yetkiler toplama 
sevdasında olduğunu belirterek C.H.P.’nin yasaların tam uygulanması için sosyal, 
ekonomik, kültürel yönden süratli kalkınmaya yardımcı olacak şekilde yeni hukuk 
düzeninin kurulması gereğine inandıklarını söyledi. C.H.P sözcüsü, mahkemelerin 
teşkilât yasalarının bir an önce çıkarılması ve bu yasada, mahkemelerin görev ve 
yetkilerinin, işleyişlerinin ve yargı usullerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini 
belirten Budak, sulh ve asliye mahkemelerinin görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, 
bidayet mahkemeleri ile Yargıtay arasında istinaf mahkemelerinin kurulması, sosyal 
hukuk sigortasının oluşturulması, Yargıtay teşkilât yasasının bir an önce çıkarılması, 
Memur Muhakemat Kanununun kaldırılması ve yargıç niteliğindeki kişilerle bölge 
idari mahkemelerinin kurulması, Yüksek Hâkimler Kurulu bünyesinde Denetleme 
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Kurulunun kurulması, yüksek yargı organları olan Anayasa Mahkemesi ile Yüksek 
Hâkimler Kuruluna Yasama Meclislerinden üye seçilmesi usulüne son verecek 
Anayasa değişikliği konusundaki ilke kararının uygulanması, Yargıçlar Kanununun 
derhal çıkarılması, Noterlik Kanununun çıkarılması ve noterliğin devletleştirilmesi ve 
icra memuru, başkâtip ve zabıt kâtipleri için meslek okullarının açılması gerektiğini 
vurguladı. Yasaların dil yönünden de yeniden incelenmesi ve yasalarda dil birliğinin 
sağlanması gerektiğini söyleyen Budak, 9 200’ü aşkın yasadan 23 Nisan 1920’den 
27 Mayıs 1960 tarihine kadar 7 430; 27 Mayıstan 1961’e kadar 375, 1961’den beri 
ise 1 345’ten fazla yasa yapıldığını, İmparatorluktan kalma ve yürürlükte bulunan 
yasa ve fermanların olduğunu, dolayısıyla Adalet Bakanlığında kurulacak bir daire 
ile yasaların uygunluğunu sağlayacak sistematik bir çalışmanın yapılması gerektiğini 
ifade etti.59 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler, Başkanvekili Kemal Ziya 
Öztürk başkanlığında Millet Meclisi’nin 53 ncü Birleşiminin ikinci oturumunda 
devam etti. Bu oturumda Adalet Partisi grubu adına ilk sözü Kemal Kaya (Kars) 
aldı ve Adalet Bakanlığının ve mahkemelerin teşkilât kanunları olmadığını, mevcut 
825 sayılı Mahkemelerin Teşkilât kanununun bir reis, iki azadan müteşekkil ilçe 
asliye mahkemelerini ve Yargıtayı düzenlediğini, dolayısıyla, acilen teşkilat 
kanunlarına ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Üç üyesi Meclisten, üç üyesi Senatodan 
seçilen Hâkimler Kurulunun politik tesirlerden kurtulması gerektiğini belirten Kaya, 
hızlı bir şekilde adaletin sağlanabilmesi için stajyerlik kurumunun düzenlenmesi 
gerektiğini, doğu hizmetinin bir mahrumiyet hizmeti olmaktan çıkarılması, istenilen 
şekilde çalışmayan icra dairelerinin ıslahı ve Mecliste bekleyen Noterlik Kanununun 
çıkarılması gerektiğini söyleyen Kaya Harçlar Kanununun değiştirilmesi gerektiğini 
ifade etti.60 

Tasarı üzerinde şahısları adına söz alan Orhan Okay (Konya), Adalet Bakanlığında 
bir merkez kuruluş yasası olmadığını, bakanlığın hâlâ 1327 tarihli Adliye ve 
Mezahip Nizamname-i Dâhilisi denen eski bir Nizamname ile yürütüldüğünü 
Bakanlıkta bu mevzuda her hangi bir çalışma olmadığı gibi, eleştirilerin Bakanlıkça 
itibar görmediğini söyledi. Hâkim teminatından ve bağımsızlığından faydalanarak 
görevlerini kötüye kullanan hâkimlerin bulunduğunu, bunların tahkiki için Yüksek 
Hâkimler Kurulu’nda elli kadar yüksek dereceli hâkimlerden müteşekkil bir denetim 
kurulunun oluşturulması gerektiğini, Yargıtay dairelerinin sayısını artırılmasında 
ve kadroların süratle genişletilmesinde adaletin sağlanması açısından büyük yarar 
olduğunu belirten Okay, Adalet Bakanlığına bağlı ceza evlerinin durumlarının 
düzeltilmesi gereğinden bahsetti. Turhan Özgüner (İçel) Bakanlığın bütçesinde 
adliye binalarına ayrılan miktarın çok düşük olduğunu, adliyenin kırtasiyesi için bile 

59  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), 
s. 565-575.
60  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), 
s. 578-584.
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tahsisatının sınırlı olduğunu, adliye personelinin adliye meslek okullarından mezun 
olması gerektiğini, bu okulların açılması gerektiğini, adliye personeline iş riski veya 
yan ödemeler şeklinde tazminat verilmesi gerektiğini, basın mahkemeleri ve ticaret 
mahkemeleri gibi ihtisas mahkemeleri bulunurken giderek çoğalan trafik kazaları 
için trafik mahkemeleri açılması gereğini anlattı.61 

Adalet Bakanı Yusuf Ziya Önder (Sivas) söz alarak bir önceki yıl bütçe 
konuşmalarında Meclislere sevk edilen tasarılardan savcılar kanunu tasarısı ile 
hâkim adaylarının staj süresini bir yıla indiren kanun tasarısının kabul edildiğini, 
öte yandan, halen Meclislere sunulmuş bulunan Adliyeciler Yardımlaşma Sandığı 
Kanunu tasarısı, noterlik kanunu tasarısı, çocuk mahkemeleri teşkili hakkındaki kanun 
tasarısı ve patronaj kanunu tasarısının da süratle çıkarılmasında fayda bulunduğunu, 
Yüksek Hâkimler Kurulu nezdinde bir denetim organı teşkiline olanak veren kanun 
tasarısı ile yeni hâkimler ve savcılar kanunu tasarısının Meclise sunulduğunu belirtti. 
Adalet Bakanlığı merkez teşkilât kanununun genel kadro kanunundan sonra yeniden 
ele alınacağını, Basın Kanununun düzeltme ile ilgili 19 ncu maddesinin Anayasa’ya 
uygun bir şekle konulması hakkındaki kanun tasarısının hazırlıklarının yapıldığını, 
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
Çalışma Bakanlığı ile müştereken hazırlanmış olan kanun tasarısının Çalışma 
Bakanlığınca Başbakanlığa sunulduğunu ve Medeni Kanun üzerinde yapılagelen 
çalışmaların sonuçlandırılmasına gayret sarf edildiğini belirten Bakan adlî zabıtların 
kuruluş ve görevleriyle ilgili tasarı üzerinde çalışmalara devam edildiğini, cezaların 
infazı hakkındaki kanunun geliştirilmek üzere çalışıldığını, Türk Ceza Kanununun  
tadil çalışmalarının sürdüğünü ve adli sicil kayıtları ile sabıka fişleri üzerinde 
çalışıldığını ifade etti. İş hacminin artması nedeniyle 1970 yılında bir müstakil 
ağır ceza mahkemesi, bir asliye ceza mahkemesi, üç sulh ceza mahkemesi, 1 sulh 
mahkemesi, 8 asliye hukuk mahkemesi, 2 tapulama mahkemesi, 6 iş mahkemesinin 
kurulmuş bulunduğunu açıklayan Bakan Önder, iki sulh mahkemesinin asliye 
mahkemesi haline getirildiğini ve yedi adet tek hakimli asliye mahkemesinin de 
çift hakimli yapıldığını beyan etti. Toplam 634 cezaevindeki tutuklu ve hükümlü 
sayısının cem’an 57 528 olduğunu söyleyen Bakan Önder cezaevlerinde personel, 
eğitim, iaşe ve istihdam işlerine öncelik verildiğini ifade etti.62 

Adalet Bakanlığı bütçesi hakkında yapılan uzun müzakerelerden sonra verilen 
yeterlik önergelerinin kabulü üzerine maddelere geçildi63:

61  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), 
s. 584-589.
62  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), 
s. 589-599.
63  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), 
s. 604-605.
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ADALET BAKANLIĞI
(A/l) Cari harcamaları
Bölüm   Lira
11.000  Ödenekler              12 000
12,000  Personel giderleri         9 086 761
13.000  Yönetim giderleri       23 612 363
14.000  Hizmet giderleri       55 682 061
15.000  Kurum giderleri       60 986 753
16.000  Çeşitli giderler                2 243 701

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları        1 920 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
31.000  Kurumlara katılma payları
 ve sermaye teşkilleri  94 000
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar            650 000
34.000  Malî transferler            154 635
35.000  Sosyal transferler           1
36.000  Borç ödemeleri                       750 000

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Adalet Bakanlığı bütçesinin kabul edilmesi üzerine Millî Savunma Bakanlığı 

bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Sezai Orkunt 
(İstanbul) Türkiye’nin NATO ittifakı ile ilişkisini ele aldığı konuşmasında Kuzey 
Atlantik İttifakının güvenilir, caydırıcı olması ve askerî yardıma dayanması, yani 
siyasal propaganda niteliğinden ileri geçerek ittifakın tümünün muhtemel bir savaşı 
fiilen göğüslemesi ve Avrupa’daki şartların Türkiye’de de yaratılmasına dayanması 
gerektiğini söyledi. İttifakın çok geniş bir sahaya yayıldığını, çok farklı bir siyasi ve 
coğrafî hareket alanı gerektirdiğini, bölgelerarası irtibatların zayıf olduğunu, gelişen 
teknolojinin kitle imha silâhları yarattığını, ve  bölgesel risklerin arttığını belirten 
Orkunt, İttifakın Türkiye’nin savunulması için daha etkin politikalar izlemesi 
gerektiğini söyledi. Sovyetler Birliği’nin Stalin zamanından beri dünyanın en genç 
ve mütecanis modern deniz Gücünü oluşturduğunu, içdenizlerden açık denizlere 
doğru bir yayılma stratejisi takip ettiğini, deniz gücünü çok daha etkin kılacak bir 
hava üstünlüğüne de sahip olduğunu, denizaltı kuvvetlerinde NATO Kuvvetlerinin 
toplam gücünü uzun bir zamandan beri aşmış olduğunu ve Mısır ve Libya kıyılarının 
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Sovyet deniz kuvvetlerinin normal üslenme ve manevra alanı haline geldiğini belirten 
Orkunt, Akdeniz’in bir NATO gölü olmaktan çıktığını, Tunus ve Fas’ın dar şeritleri 
hariç olmak üzere Kuzey Afrika kıyılarının Batı müdahaleciliğine kırgın, dinamik, 
ihtilâlci liderlerin kontrolünde ve Sovyetler Birliğine müzahiri ama komünist rejimi 
kendi içinde reddeden sosyalist Arap ülkeleriyle çevrili bulunduğunu, İsrail - Mısır 
ihtilâfının çok ciddî ve yaygın bir hareketin zeminini oluşturduğunu ve Süveyş’in 
açılmasının Batıdan çok Sovyetler Birliği’nin lehine olduğunu vurguladı. Kıbrıs’ta, 
komünist eğilimli AKEL Partisi sempatizanlarının nüfusa oranının, Avrupa’daki 
rakamların en yükseklerinden biri olduğunu söyleyen C.H.P. sözcüsü Sovyetler 
Birliği’nin Ada’da yaratılması muhtemel fiilî durumlar için, “Bağımsız Kıbrıs” tezini 
daha uygun bir politika olarak görme eğiliminde olduğunu, bu durumun Türk - Yunan 
- Kıbrıs üçlü ihtilâfının hallini de gerektirdiğini belirtti. İç politikadaki karışıklığın 
ve anarşinin dış politika gelişmeleriyle katlandığını belirten Orkunt, Akdeniz’de 
NATO ülkeleri tarafından alınacak tedbirlerle daha aktif davranılmazsa, İttifak’ın 
Türkiye için etkisini gerçekten kaybedeceğini, artan itimatsızlığın NATO’dan 
çıkma fikrini umumi efkârda daha mâkûl göstermeye başlayacağını söyledi. Aralık 
1970 başında yapılan NATO Bakanlar Toplantısı  sonunda yayınlanan bildirgenin 
26 ncı maddesinde belirtilen, Akdeniz’de alınmakta olan tedbirlerle, alınması 
gereken tedbirler neler olduğunu, Amerika’nın Türkiye ve Yunanistan’a birkaç 
yıldan beri artırdığı deniz kuvvetlerini takviye programının, bu tedbirler içindeki 
etkenlik derecesinin ne olduğu konularında hükümetten açıklama isteyen Orkunt, 
Avrupa’daki garantilere benzer fiilî bir garantinin nasıl temin edileceğinin ve 
Türk-Yunan ilişkilerinin ve Kıbrıs meselesinin anlaşmalar içinde çözümünün nasıl 
olacağının açıklanması ve Aralık 1970’te sona eren Amerika Birleşik Devletleriyle 
Sovyetler Birliği arasındaki stratejik nükleer silahları kısıtlama görüşmelerinin, yani 
SALT’ın görüşmelerinden henüz tatminkar bir sonuç alınamadığını, bu görüşmelerin 
Türkiye için ifade ettiği önemin belirtilmesi gereğine işaret etti. Bütçe gerekçesinde 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporunda Millî Savunmanın anlamı ve önemine 
dair yazılanların Türk ordusunun modern bir savunma gücü haline getirilmesi için 
önemsiz ve öngörülen bütçenin yetersiz olduğunu söyleyen Orkunt, bütçedeki 
personel ve özlük haklarının, yatırım, alım ve yapıma ilişkin paraların ve manevra, 
harekât ve eğitime ait kalemlerin yetersiz olduğunu ifade etti. Bütçenin 5,6 milyar 
lirasının personel maaşları, işçi ücretleri, yiyecek, giyecek ve diğer zaruri giderlere 
ayrıldığını, bunun ise, bütçenin yüzde 86’sı demek olduğunu söyleyen Orkunt, geri 
kalan 1,1 milyar liranın büyük kısmının bakım ve idame onarımına; pek cüz’i bir 
kısmının aslında inşaata alım ve yapımı olan yatırıma gittiğini, bunların toplamının 
bütçenin % 14’ü olduğunu belirtti. Rayiç değerlere göre, 1,9 milyar lira tutarındaki 
dış askerî yardımların ordunun bağımlı olduğu fikrini kuvvetlendirdiğini söyleyen 
C.H.P. sözcüsü, ekonomik kalkınmayı esas hedef alan bir ülke olarak millî savunma 
ihtiyaçlarına kaynaklardan daha fazla bir aktarmanın yapılması gerektiğini ifade etti. 
Silâhlı Kuvvetler’de personel miktarında radikal bir indirime gidildiği taktirde bütçenin 
daha anlamlı olarak kullanılabileceğini, 500 000’i aşan ordunun 6,7 milyar lira ile 
idame edildiğini, insan gücünden yeterli bir indirimle yılda 300 milyon liradan fazla bir 
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tasarrufla yatırım olanakları yaratılabileceğini ve harp sanayiinin geliştirilebileceğini, 
ağır bakım atelye ve fabrikalarının ıslah edilebileceğini, kara, deniz ve hava araçlarının 
onarılabileceğini, gemi inşaatının geliştirilebileceğini belirtti.64 

Demokratik Parti Grubu adına söz alan Faruk Sükan (Konya), NATO ittifakına 
vücut veren sebepler ortadan kalkmamış olduğuna göre Türkiye’nin dış güvenliğinin 
teminatını NATO içinde kalmakta olduğuna inandıklarını, 1967 Haziranı’nda vuku 
bulan İsrail Arap savaşından bu yana geçen Orta-Doğu’nun patlama noktasına 
ulaştığını, Akdeniz’in iki süper devletin bir gövde gösterisi mahalli haline geldiğini, 
dolayısıyla Türkiye’nin, dış güvenlik meselesini bu yeni güç ve tehlikeli şartlara 
göre yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin kendi millî harb 
sanayiini kurması gerektiğini, bu amaçla Makina Kimya Kurumunun yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Sükan bütçede yatırımlara ayrılan miktarın 
azlığından şikayet etti. Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Orhan Öztrak 
(Tekirdağ) Türkiye’nin bölgesinde Yunanistan, Kıbrıs, Sovyetler Birliği’nin 
Akdeniz’e önemli miktarda deniz kuvveti kaydırmış olması, nükleer silâhların 
çoğalması, Orta Doğu gibi sorunlardan söz ederek harp sanayii kurmanın, askerî 
hedeflerle iktisadi hedef ve ihtiyaçları bağdaştıran projelere öncelik vermenin, askerî 
eğitim öneminden bahsetti. Adalet Partisi grubu adına söz alan Mehmet Bilgin 
(Bingöl) Türkiye’nin savunması için NATO Andlaşması’nın önemini, NATO içinde 
Müslüman tek ülke olan Türkiye’nin NATO için önemini, Türkiye’nin jeostratejik 
durumunu, millî harp sanayiinin çıkarma gemilerinin yapımı, denizaltılarının 
yapımına başlanması, tank fabrikasının kurulması gibi çalışmalarla devam ettiğini 
ve Millî Savunma Bakanlığı 1971 yılı bütçesinin 1970 bütçesine nazaran 2 094 511 
000 liralık artışla 6 695 000 000 liraya yükseldiğini belirtti. Millî Güven Partisi 
grubu adına ikinci defa söz talebinde bulunan İhsan Kabadayı (Konya) Türkiye’nin 
NATO içinde yer alışını olumlu bulduklarını, ancak NATO’ya girişten itibaren millî 
harp sanayiinin atalete uğradığını, Türkiye’nin dışarıya dayalı, NATO’ya dayalı bir 
harb sanayii ile memleket savunmasını yürütmek hevesine kapıldığını ve 1970 yılı 
bütçesine kadar dört yıl içerisinde harp sanayiine ayrılan 500 milyon liranın ordunun 
gücü, aracı gereci yanında yeterli olmadığını ifade etti.65

Şahsı adına söz alan Ekrem Kangal’ın (Sivas) ordunun Türkiye’nin ekonomik 
yönden kalkınmasına yardımcı olduğuna ilişkin konuşmasından sonra Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu (Adana) söz aldı ve Türkiye’nin bir savunma 
paktı olan NATO’nun üyesi olduğunu ve Türk topraklarının hiçbir taarruz için 
basamak olmayacak, ancak ve ancak Türkiye’nin savunması için kullanılabileceğini, 
iktidarlarının ülkenin NATO üyesi olmasının önemli olduğunu düşündüklerini 
ifade etti. Bloklararası nükleer dengenin kurulmuş olmasının yakın bir gelecekte 
bir nükleer harp ihtimalini azalttığını belirten Bakan konvansiyonel savaşın 

64  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), 
s. 605-611.
65  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), 
s. 611-626.
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yeniden önem kazandığını söyleyerek Türk Silâhlı Kuvvetlerinin reformuna devam 
edildiğini söyledi. 1971 malî yılı bütçesinde Silâhlı Kuvvetlere devlet bütçesinin 
yüzde 17,47’sinin tahsis edildiğini, ancak bunun Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarını 
karşılamaya kâfi gelmediğini, dış askerî yardımların Amerika, Kanada, Batı Almanya 
ve İtalya’dan sağlandığını söyledi. Amerika’dan 1947-1964 yılları arasında yapılan 
askerî yardımın 1 milyar 938 milyon doları, 1964-1970 döneminde de ilâveten altı 
yılda 865 milyon doları bulduğunu belirten Bakan, Amerika tarafından 1971 yılı için 
100 milyon dolarlık yardımın, ayrıca 25 milyon dolarlık da ek malzemenin Türkiye 
için plânlanmış olduğunu, ayrıca Almanya’dan 100 milyon marklık yardım yapıldığını 
söyledi. Genel olarak savunma harcamalarının yüzde 78’inin millî bütçeden, yüzde 
22’sinin ise askerî yardımlardan sağlandığını söyleyen Bakan Topaloğlu, savunma 
hizmetleri için 1986-1970 yılları içerisinde millî bütçeden finanse edilen miktarın 23 
milyar 500 milyon Türk lirası olduğunu, bunun 4 milyar 921 milyon lirasının Silâhlı 
Kuvvetlerin modernize edilmesine, sosyal şartlarının iyileştirilmesine, 707 milyon 
lirasının da savunma sanayii hizmetlerine ayrıldığını açıkladı. 1971 malî yılı bütçe 
tasarısı ile istenen ödeneğin 6 milyar 695 milyon TL olduğunu, bunun 6 milyar 557 
milyon lirasının cari, 73 milyon lirasının yatırım, 55 milyon lirasının da transfer 
harcamalarına ait olarak görüldüğünü, ancak Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gemi yapımı, 
gemi onarımı ve savaş araç ve gereçlerini yenileştirme için yapılan sarfiyatın, silâh 
alımı veya yapımının cari masraflar arasında bulunduğunu açıkladı.66 Millî Savunma 
Bakanlığının 1971 malî yılı bütçesi üzerinde son sözü Hüseyin Yenipınar (Tunceli) aldı 
ve ulusal savunmanın ulusal ekonomiye ve sanayiye dayanması gerektiğinden özellikle 
ağır sanayi, elektronik sanayi ve gemi yapımının geliştirilmesi, Silâhlı Kuvvetlerin 
çağın savaş ve savunma teknolojisindeki gelişmeye uygun olarak yetiştirilmeleri ve 
eğitilmelerinin çok önemli olduğunu söyledi. Kâzım Uysal (Afyon Karahisar) ve 
Baha Müderrisoğlu (Konya) tarafından verilen yeterlik önergeleri aleyhinde Hayrettin 
Hanağası (Elâzığ) söz aldı ve konuşmasının ardından maddelere geçildi:

 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
(A/1) Cari Harcamaları
Bölüm   Lira
11.000  Ödenekler  24 000
12.000  Personel giderleri  4 104 826 263
13.000  Yönetim giderleri  2 067 402 951
14.000  Hizmet giderleri         8 936 002
15.000  Kurum giderleri         4 529 001
16.000  Çeşitli giderler          49 472 001
17.000  Savunma Enfrastrüktür 
 Hizmetleri     326 233 002

66  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), 
s. 626-634.
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 (A/2) Yatırım harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri            600 002
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım
 giderleri            72 022 005
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları
 ve onarımları           2

 (A/3) Sermaye teşkil ve transfer harcamaları
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar          16.309 000
34.000  Malî transferler                  37 334 000
35.000  Sosyal transferler         1 607 000
36.000  Borç ödemeleri            3

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Millet Meclisi’nin 20 Şubat 1971 tarihinde toplanan 54 ncü Birleşiminde 

Başkanvekili Talat Köseoğlu’nun başkanlığında 1971 Bütçe kanunu tasarısının 
görüşülmesine İçişleri Bakanlığı bütçesinin müzakereleriyle devam edildi. D. P. 
grubu adına ilk sözü alan Ata Bodur (Ordu) son zamanlarda can ve mal emniyetinin 
kalmadığını, mesken masuniyetinin, iş ve çalışma hürriyetinin büyük ölçüde 
tecavüzlere mâruz kaldığını, bu olaylar karşısında yönetimin acz ve zaaf içinde 
olduğunu, devletin temel nizamlarına ve demokratik rejime karşı girişilen tecavüz 
ve sabotaj hareketleri karşısında herkesin, icranın meşru ve kanuni imkânlarla etkin 
bir şekilde kendisini göstermesini beklediğini belirtti. Ankara’da son 3 ayda çeşitli 
patlayıcı maddelerle girişilen sabotaj ve suikast olaylarının 70’in üzerinde olduğunu 
ve bunların hiçbirisinin faili yakalanamadığını söyleyen Bodur, devletin iç güvenliğini 
ve huzurunu sağlamak ve korumakla mükellef kuruluşların yetersiz kaldıklarını 
ifade etti. Bodur, ülkede huzur ve güvenin sağlanması için İçişleri Bakanlığında 
reorganizasyon, araştırma ve proje faaliyetlerinin bir an önce sonuçlandırılmasını, 
günün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak bulunan Köy, Belediyeler, İl özel 
idaresi, İller İdaresi, Emniyet Teşkilât kanunları gibi mevzuatın yenilenmesi, polis 
ve jandarmanın geliştirilmesi, mevcudunun kâfi miktara yükseltilmesi, eğitilmesi, 
modern cihazlarla takviyesinin gerektiğini vurguladı.67 

M. G. P. grubu adına söz alan Orhan Öztrak (Tekirdağ), Süleyman Demirel’in 
kurduğu bütün hükümetlerin programlarında ve ilgili bakanların beyanlarında 
idari reform konusu sık sık yer aldığı halde bu vazifenin yerine getirilemediğini, 
idari taksimatta, bölgeler arasında ekonomik ve sosyal denge sağlamada, geri 
kalmış bölgelerde kalkınmayı hızlandırmada yetkili, kudretli, bilgili ve süratli 

67  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 54 (20 Şubat 1971), 
s. 649-651.
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işleyen dürüst bir idareyi gerçekleştirmek için idari reformun yapılmış bulunması 
gerektiğini söyledi. İktidarın kendi seçim bölgelerinde yaptığı faaliyetlerle bölgesel 
dengesizlik yarattığını belirten Öztrak, idari reform gerektiğini ve iktisadi, sosyal 
ve coğrafi bünyeler dikkate alınarak yapılacak mülki taksimatla ve Belediye 
Gelirleri Kanununun kanunlaşması, mahallî idarelerin gelirlerinin arttırılması, 
Köy Kanununun çıkarılmasıyla reformun yapılabileceğini ifade etti. 1970 yılının 
memleket bünyesinde sarsıntılar yaratan olayların, endişeler ve huzursuzlukların 
yoğunlaştığı bir devre olduğunu söyleyen Öztrak bu olaylar karşısında hükümetin 
kanun hâkimiyetini sağlaması, öğrenci hareketleri karşısında ciddî bir şekilde 
önleyici tedbirler alması ve öğrenim hürriyetini koruması gerektiğini belirtti.68 

Cumhuriyet Halk Partisi adına söz alan Turhan Özgüner (İçel) İçişleri Bakanlığı 
bütçesinin 1971 yılı bütçesinin ağırlığını oluşturduğunu belirterek başladığı 
konuşmasında, ülkede anarşik bir ortam bulunduğunu, sokak ortasında öğrencilerin 
birbirini öldürdüklerini, talebe yurtlarının basıldığını, bankaların soyulduğunu ve 
adam kaçırma eylemlerinin olduğunu söyledi. 1965 seçimleriyle tek parti olarak 
iktidarı devralmış olan A. P.’nin  özellikle içişleri politikasına olumsuz yönetimin 
hâkim olduğunu söyleyen Özgüner, ülkede can ve mal emniyetini sağlayamayan 
ve devlet gemisini yönetemediği artık aşikâr olan Adalet Partisi iktidar ekibinin 
kaptanlıktan çekilmesi ve rejime olan saygının en gerekli olanını yapması gerektiğini 
ifade etti. A. P. grubu adına söz alan Turgut Toker (Ankara) her gün basının ve 
milletvekillerinin işaret ettiği üzere, Türkiye’de bir süreden beri çeşitli hâdiselerin 
cereyan ettiğini, bu olayların aşırı uçların mücadelesi şeklinde görüldüğünü 
söyleyerek bunun düzen meselesi, hareketlerin kamu düzenini yıkmayı hedef 
alan eylemler olduğunu ve solun geniş cephe stratejisi içinde bu hedef üzerinde 
gerilla taktikleri, ihtilâl metodlarıyla çalıştığını ve yıkıcı olduğunu belirtti. Boykot 
ve işgallerle başlayan hareketlerin yürüyüş, mitinglerle ve gerilla hareketleriyle 
sürdüğünü, bu hareketlerin üniversite sınırlarını aştığını, dışarıdan irtibatlı ve bir 
tek beyin ve mihrak tarafından idare edildiği kanaatini katî bir şekilde uyandırdığını 
söyleyen Toker, bu hâdiselerin nedenlerinin, Türkiye’de bir süre tek parti sistemine 
dayalı devlet otoritesinin yarattığı kanun boşlukları, devlet gücü ve polisin sindirilmiş 
olması, otorite ve itibardan yoksun bırakılması, şehirlere doğru yoğun nüfus akımı, 
endüstrileşmenin topluma yeni bir şekil vermesi, şehirleşmenin hızının yükselişi ve 
fertler arasındaki bir kısım bağların kopması olduğunu ileri sürdü. Olayların asıl 
karakterinin siyasi olduğunu belirten Toker, bu olayların önlenmesi için meşru, 
Anayasa içi siyasi güçlerin elele vermelerinin şart olduğunu, meselenin sadece bir 
polis olayı veya hükümet meselesi olmayıp doğrudan doğruya rejime kastedilmiş 
seri halinde hâdiseler olduğunu ifade etti.69 

68  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 54 (20 Şubat 1971), 
s. 651-655.
69  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 54 (20 Şubat 1971), 
s. 655-663.
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Hakkı Gökçe (Malatya) İçişleri Bakanlığının baş görevinin ülkenin iç güvenliğini 
ve asayişini sağlamak olmasına rağmen Türkiye’de güvenliğin kalmadığını, dağ 
başlarında soygun yapan, vurgun vurup adam öldüren eşkıyaların faaliyetlerinin 
Türkiye’nin hükümet merkezi Ankara’da görmenin bir gelenek haline geldiğini 
söyleyerek devletin resmi okullarında Atatürk’e saldırılar olduğunu, ayrı fikirler 
taşıyan kişilerin irtica veya komünizm için çarpıştığını, çatışmalara tanık olanların 
savcıların kapısından kaçırıldığını, öğrencilerin rektörlüğü, dekanlığı bastıklarını, 
işçilerin fabrikalarda boykot yaptıklarını, devletin emniyet gücü olan polisin dahi 
boykota kalkıştığını söyleyerek hükümetin gerekli önlemleri almadığını ifade etti. 
Cengizhan Yorulmaz (Ankara), istatistiklerin, 1969’da asayişe müessir fiillerin 996 
olduğunu, 1970 yılında 1 275’e çıktığın ancak hükümetin mevzuatın verdiği yetkileri 
kullanmayarak beceriksizlikle olayları önleyemediğini söyledi.70

İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu (Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi) 
kürsüye gelerek eleştirileri yanıtladı. Menteşeoğlu, ülkedeki olaylar hakkında 
yapılan teşhislerin gerçekle uyuşmadığını, bütün dünyada kendisine mahsus bir 
devlet biçimi fikrini benimseyen aşırı akımların felsefelerine uygun bir strateji içinde 
dünya ihtilâlini gaye edindiklerini, Marksist ve Leninist stratejinin dünyanın her 
yerinde organize olarak ve bir beyne bağlı olarak çeşitli eylemleri gerçekleştirdiğini 
ve Türkiye’de de bunun tezahürlerinin görüldüğünü ifade etti.  

Türkiye’de bu aşırı sol komünist akımın yanında, bir faşist ve bir teokratik devlet 
fikrine dayanan akımın organize olma eğiliminde bulunduğunu belirten Bakan, bütün 
bu aşırı akımların amacının Türkiye Cumhuriyeti devletini devirerek kendilerine özgü 
bir dikta kurma amacının bilinmesi gerektiğini belirtti. Demokratik hukuk devletinin 
ve Türkiye Cumhuriyetinin yanında ve savunucusu olan bütün anayasal müesseselerin 
ve siyasi ve gayri siyasi teşekküller ile siyasilerin bu noktada mutabakatlarını ilân etme 
mesuliyet ve mecburiyeti içinde olduklarını söyleyen Menteşeoğlu, aşırı akımların 
meydana getirdiği olayları bahane ederek iktidarın değişmesi için hükümete husumet 
temasını işleyerek demokratik Türk devletinin ve Türkiye Cumhuriyetinin temeline 
dinamit atmaya müsaade edilmemesini belirtti. Hükümetin gerekli idari tedbirleri 
aldığını, bu itibarla 6136 sayılı Kanunu çıkardıklarını, olayların üzerine Ceza Kanunu 
yaptırımlarıyla gittiklerini ifade eden Bakan Menteşeoğlu, iktidarların millî irade ile, 
seçimle geldiğini, ya Meclis’te güvenoyu ya da seçimle gittiğini, olaylar nedeniyle 
hükümetin çekilmeyeceğini, muhalefete “hodri meydan!” diyerek bir araya gelip 
hükümeti düşürmeleri gerektiğini söyledi. Türkiye’nin % 95’inde emniyet ve asayişe 
müessir fiillerin % 10 oranında azaldığını, İçişleri Bakanlığı teşkilâtının 32 vilâyette 
yaptığı aramalarla 15 bin küsur silâhın ele geçirildiğini, alınan tedbirlerle silâh 
kaçakçılığının da geçmiş yıllara nazaran azaldığını belirten Bakan trafik konusunda 
geliştirilen yeni metodların trafik kazalarını azalttığını ve bakanlığın mevzuat, 
personel ve vasıta eksiklerini giderici bir plânlamanın uygulaması içinde olduğunu 
söyledi. Bakan Menteşeoğlu’nun konuşması, kendisinin olayların faillerinin korunup 
kollandığı suçlamaları ile muhalefetin hükümetin istifa etmesi talepleri arasında 
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tartışmalarla uzadı ve Bakan çok ve çeşitli soruları cevap verirken oturum sona erdi.71 
Başkanvekili Talât Köseoğlu başkanlığında saat 14.30’da başlayan ikinci oturum da 
İçişleri Bakanına sorulan ülkedeki güvenlik sorunu, İçişleri Bakanlığı teşkilatının 
yetersizliği, kanunların ayırımcı bir şekilde uygulandığı, güvenlik kuvvetleri 
tarafından çeşitli örgütlerin kayırıldığı gibi çeşitli sorularla devam etti. 

Adalet Partisi grubu adına Bakandan sonra söz alan Turgut Toker (Ankara) 
Türkiye’deki anarşi karşısında bütün partilerin tek vücut olması gerektiğini ve Bakanın 
da söylediği gibi A.P.’nin de, hükümetin de aşırı sağ ve sola karşı eşit derecede karşı 
olduğunu belirtti. Samsun milletvekili İsmet Yalçıner’in verdiği yeterlik önergesine karşı 
Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Orhan Birgit (Ankara) İçişleri Bakanlığı 
bütçesinin çok önemli olduğunu, muhalefetin bu bütçeye büyük dikkat göstererek özenle 
eleştirmesinin bütçenin önemini gösterdiğini, anarşinin ülkeyi sardığını ve kimsenin 
bundan masun olmadığını, Bakanın verdiği istatistiklerin eleştirilmesi gerektiğini ve 
Türk vatandaşının belirli bir kesiminde yarınına çıkma korkusu, can ve mal güvenliği 
endişesi varken bu konuyu siyasi sorumluluk olarak yürütmek görevini üstlenen Bakana 
gensoru anlamını taşıyan bir bütçe üzerinde daha fazla görüşmek istemelerinin art niyetli 
olmadığını, bütçe üzerinde daha fazla tartışma imkanı sağlanırsa olayların ardında 
A.P.’nin ve iktidarın beceriksizliğinin bulunduğunu kanıtlayacaklarını belirterek büyük 
tartışmalar arasında yeterlik önergesinin reddini istedi.72 Ancak kifayet önergesi kabul 
edildi ve İçişleri Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçildi: 

A - İçişleri Bakanlığı Bütçesi
(A/l) Cari harcamaları
Bölüm   Lira
11.000  Ödenekler  12 000
12.000  Personel giderleri          9 196 672
13.000  Yönetim giderleri        14 394 410
14.000  Hizmet giderleri             702 362
16.000  Çeşitli giderler                750 001

(A/2) Yatınım harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt 
 alımları ve onarımları          1 000 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000  Malî transferler          120 426 099
35.000  Sosyal transferler             150 384
36.000  Borç ödemeleri                       705 000

71  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 54 (20 Şubat 1971), 
s. 667-691.
72  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 54 (20 Şubat 1971), 
s. 701-705.
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Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi
(A/l) Cari harcamaları
Bölüm  Lira
12.000  Personel giderleri  13 591 632
13.000  Yönetim giderleri  75 122 849
14.000  Hizmet giderleri       991 872
15.000  Kurum giderleri    6 099 812
16.000  Çeşitli giderler  12 750 002

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve 
 taşıt alımları ve onarımları  38 750 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar     8 000 000
34.000  Malî transferler             264 624
35.000  Sosyal transferler        400 000
36.000  Borç ödemeleri              705 000

Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi 
(A/l) Cari harcamaları
Bölüm   Lira
12.000  Personel giderleri  124 435 745
13.000  Yönetim giderleri  249 976 860
14.000  Hizmet giderleri      1 500 002
15.000  Kurum giderleri        201 031
16.000  Çeşitli giderler     32 138 382

(A/2) Yatırım (harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları 
 ve onarımları       8 000 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar       8 000 000
35.000  Sosyal transferler          137 000
36.000  Borç ödemeleri        4 750 000
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
İçişleri Bakanlığı bütçesinin müzakerelerinden sonra Dışişleri Bakanlığı bütçesine 

geçildi. Demokratik Parti grubu adına ilk sözü alan Özer Ölçmen (Konya) Londra’da 
geçirdiği ameliyat nedeniyle Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’e geçmiş olsun 
dilekleriyle başladığı konuşmasında Demokratik Parti’nin dış politikada partiler 
arasındaki dayanışma teamülünü millî menfaatler açısından yararlı bir unsur olduğunu 
söyledi. Vietnam sorununun barışçı yollarla çözümlenme yolunda bir gelişme 
olmayışını üzüntü ile karşıladıklarını, Amerika Birleşik Devletleri’yle Sovyetler 
Birliği arasında yürütülmekte olan nükleer silâhsızlanma (SALT) görüşmelerini de 
dünya barışı için ümit verici bir husus olarak değerlendirdiklerini, Batı Almanya 
Şansölyesi Brant’ın izlediği Doğu bloku ile yumuşama politikasını olumlu adımlar 
olarak karşıladıklarını, ancak Rus ve Amerikan filolarının Akdeniz’deki rekabetini 
dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyleyen Ölçmen, Arap-İsrail ihtilâfının, Rogers 
plânının başarılı bir sonucu olarak ateşkes durumunu muhafaza etmesine rağmen 
ciddiyetinden bir şey kaybetmediğini Orta Doğu bölgesindeki gelişmelerin, 
Türkiye’nin emniyetini haleldar edebileceğini belirtti. Partisinin, Orta Doğu’nun 
en kuvvetli devletlerinden olan Türkiye’nin, bölgenin siyasi istikrarının temininde 
mühim bir unsur olduğuna inandığını ve takip edilecek realist bir politikanın 
Türkiye’nin lehine avantajlar sağlayabileceği kanaatini taşıdığını söyleyen D.P. 
sözcüsü, CENTO İttifakı ile NATO’nun Türkiye’nin dış güvenliği hususunda oynadığı 
olumlu rolün önemli olduğunu ve Türkiye’deki anarşi ortamını düşünerek Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin karşısında yıllardır komünizme karşı başarılı mücadele vermiş olan 
Milliyetçi Çin’in Türkiye yönünden değerinin takdir edilmesi gerektiğini vurguladı. 
AET ile ilişkiler konusunda, 1963 Eylülü’nde imzalanan Ankara anlaşmasının 
öngördüğü, Türkiye’ye vecibeler yüklemeyen ve tavizlerden istifadesini mümkün 
kılan beş yıllık hazırlık döneminin iyi değerlendirilmediğin, bir bekleyiş dönemi 
olarak geçirildiğini söyleyen Ölçmen, dünya ölçüsünde ekonomik bir güç olduğunu 
ispatlamış olan AET’nin, tüm Akdeniz ülkeleri ve Afrika ülkeleriyle ortaklığı hedef 
tutmayan ticari temaslar tesis ettirdiğini ve kendilerinin AET ile ortaklığın yararına 
inandıklarını ifade etti. Kıbrıs sorunu konusunda hükümetin eldeki avantajları ve 
politik kozları iyi değerlendiremediğini, bu konudaki politikanın gerekli esneklikten 
mahrum olduğunun Bakan tarafından ifade edildiğini, bunun Türk dış politikası 
bakımından bir zaaf noktası oluşturduğunu söyleyen Ölçmen, Türk cemaatinin 
ekonomik ve sosyal nedenlerle doğdukları toprakları terk etmelerini ve Kıbrıs’taki 
Türklerin sayısının gün geçtikçe azalmasını endişe ile karşıladıklarını, Kıbrıs Türk 
cemaati bütçesinin tamamına yakınının Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 
karşılanmakla birlikte Türkiye’nin kıvançla yaptığı bu yardımın Kıbrıs Türk 
kesiminde müsait bir ekonomik ortam olmayışı yüzünden dolaylı yoldan Rum 
kesimine aktığı gerçeğini göz önünde tutarak Türkiye’nin Kıbrıs Türklerinin sosyal 
ve ekonomik bir plân hedefine müstenit yardımda bulunulması gereğine inandıklarını 
ifade etti.73 

73  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 54 (20 Şubat 1971), 
s. 708-712.
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Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Mehmet Nebil Oktay (Siirt), Avrupa 
ülkelerinin bir Avrupa güvenlik konferansı toplamak hususundaki teşebbüslerin 
ciddiyet kazanması da dâhil olmak üzere Avrupa’da olumlu gelişmelerin yarattığı 
gerçek bir detanttan bahsedilebileceğini, Sovyet Rusya ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında başlamış olan müzakerelerin devam ettiğini, ancak Türkiye’yi 
birinci derecede ilgilendiren Orta Doğuda buhranın sürdüğünü, keza, Uzak Doğuda 
çeşitli barış tekliflerine rağmen Vietnam Savaşı ile Kamboçya ve Laos’a sıçrayan 
çatışmaların dünya barışına ciddî tehdit oluşturduğunu ifade etti. 1970 yılında 
Ürdün askerî kuvvetleriyle Filistin gerillâları arasındaki kanlı çatışmaların kolay 
barışa ulaşma ümitlerini sarstığını ve Filistin meselesi hesaba katılmadan Orta 
Doğu problemini çözmenin mümkün olmayacağını söyleyen Oktay, Türkiye’nin 
güvenliği ve Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinin durumu bakımından büyük önem 
taşıyan bir başka gelişmenin,  Sovyetler Birliği’nin Akdeniz’e elliden fazla savaş 
gemisi ve yardımcı gemi kaydırması ve Mısır’da, Kuzey Afrika’nın bâzı sahillerinde 
üslenmesiyle Akdeniz’in artık askerî bakımdan bir NATO gölü olmaktan çıkması  
olduğunu belirtti. Kıbrıs dâvasının bir çözüm yoluna kavuşmaktan henüz uzak 
bulunduğunu, takip edilecek dış politikanın her türlü ihtiyatsız davranıştan uzak, 
millî menfaati rehber sayan bir politika olması gerektiğini düşündüklerini, Rauf 
Denktaş’ın da belirttiği gibi, Yunan hükümetinin iç ve dış âlemde karşı karşıya 
bulunduğu güçlükler ve Türkiye’den görebileceği tepki sebebiyle, şimdi ENOSİS’i 
gerçekleştirmek için şartları müsait görmediğinden cemaatler arası müzakereyi 
bir oyalama vasıtası olarak kullandığını söyleyen M.G.P. sözcüsü, Rumların ve 
Yunanistan’ın zamanın kendi lehlerine işlediği inancı içinde zaman kazanmak 
istediklerini ve Kıbrıs konusunda belli bir döneme has olan taktiklerle uzun vadeli 
stratejik ve millî hedefleri karıştırmamak gerektiğini, Kıbrıs’ta üniter bir devlet 
formülünün işleyemeyeceğini, Rumların ENOSİS’ten vazgeçmiş olmadıklarını, 
dolayısıyla Türkiye’nin nihai millî hedefinin taksim olması zorunluluğu bulunduğunu 
ifade etti. Ortak Pazar konusunda belli ideolojilere bağlı peşin hükümlerle hareket 
edilmesinin doğru olmadığını söyleyen Oktay, Millî Güven Partisi grubu olarak, 
hazırlık döneminin gerektiği şekilde değerlendirilmediği, Türkiye’nin bu dönemde 
gerekli hazırlıkları yapamadığını düşündüklerini söyledi. Oktay, Batı Trakya ve 
Kerkük Türklerinin kaderiyle daha yakından ilgilenmek gerektiğini belirterek 
sözlerini tamamladı.74

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Nihat Erim (Kocaeli) geçirdiği 
ameliyat nedeniyle Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in sağlık ve esenlik 
kazanmasını dileyerek başladığı konuşmasında Dışişleri Bakanlığı’nın günün 
gereklerini karşılayacak bir teşkilât kanununa ihtiyacı olduğunu, yürürlükte bulunan 
Hariciye Memurları Kanununun 1938 değişikliği ve sonraki ilâvelerle yamalı bohça 
halini aldığını ve ihtiyacı karşılamadığını söyledi. 

74  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 54 (20 Şubat 1971), 
s. 712-715.
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Dışişleri Bakanlığının, başlıca iki yönde yeniden örgütlenmesi gereğine 
dikkati çeken Erim, bunlardan, birincisinin Türk ürünlerine dışarıda yeni pazarlar 
ve alıcılar bulmaktaki görevi ile ikincisinin sayıları bir milyonu bulacak olan işçi 
vatandaşların ve ailelerinin yabancı ülkelerde korunmaları meselesinin acele tedbire 
ihtiyaç göstermesi olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Rusya 
kuvvetleri arasındaki denge, Uzak Doğu’da Vietnam ve Kamboçya, Orta - Doğu’da 
İsrail ile Araplar arasında barışın yeniden kazanılabilmesi, ABD ile SSCB arasında, 
Stratejik Silâhları Sınırlandırma görüşmeleri, Amerikan - Rus ilişkilerindeki 
yumuşama, Federal Almanya ile Sovyetler Birliği arasında ve keza Federal Almanya 
ile Polonya arasında imzalanan anlaşmalar, NATO ittifakının Türkiye için önemi 
gibi kanunlardan söz eden Erim, Türkiye’nin bölgedeki sorunlarının Orta Doğu’da 
İsrail ve Arap devletleri arasındaki anlaşmazlığın olduğunu, çatışmaların ve 
savaşın barışla sonuçlanmasını dilediklerini söyledi. Türkiye’nin Araplar ile İsrail 
çatışmasında tarafsız kalmasını ve BM Güvenlik Konseyi’nin kararı hakkında 
çelişkili yorumlardan kaçınıp taraflardan biri lehine vaziyet almasının tarafsız 
bir politikanın sınırlarını aşacağını belirten Erim, Kudüs şehrinin hukukî ve fiilî 
statüsü konusunda dört yüz yıllık hâtıralara ve dinî takdirlere dayanan davranışlar 
içine girmenin, Türk dış politikasının yalnız ve yalnız ülke menfaatlerine göre 
yürütülmesi kuralına aykırı düşebileceğini ifade etti. Yirminci yüzyılın sonunda 
nüfusu 1 milyara yükselecek olan Kıta Çini’nin millî çıkarlarını göz önünde tutan 
bâzı NATO üyesi ülkeler tarafından tanındığını ve normal ilişkiler kurduklarını 
belirten C.H.P. sözcüsü, Türkiye’nin de tanıma meselesini önemle inceleyerek bir 
karar alması zam anının gelmiş olabileceğini söyledi. Erim, Kıbrıs konusunda iki 
cemaat temsilcilerinin görüşmelerinden olumlu bir gelişme elde edilemediğini ve 
1965 yılı başından beri altı yıldır Kıbrıs dâvasındaki anlaşmazlığın çözülemediğini 
de ifade etti. Rum lideri Başpiskopos Makarios’un Zürich ve Londra anlaşmalarını, 
bunlara dayanan Anayasayı ve Lefkoşa anlaşmasını tek yönlü bir eylem ile 1963 
yılı sonunda fiilen çiğnediğini, Türk toplumuna saldırdığını ve kan döktüğünü; fakat 
Türk cemaatinin kendilerinden dört misli fazla olan saldırgan güçlere canla başla 
dayandıklarını belirten Erim, İngiltere, Amerika, Fransa, Kanada ve Türkiye’nin öteki 
NATO müttefiklerinin anlaşmaların yürürlükte olduğunu 1964’te ilân ettiklerini ve 
Kıbrıs’a giden İngiltere Başbakanı’nın Dr. Fazıl Küçük’ü Cumhurbaşkanı Muavini 
olarak ziyaret ettiğini ve bu jesti ile 1960 Anayasasının ve ona temel olan Zürich ve 
Londra anlaşmalarının yürürlükte olduğunu gösterdiğini söyledi. Kıbrıs’ta Denktaş 
- Klerides görüşmelerinin, Rumlar açısından bir uzlaşmaya varma isteğinin ifadesi 
olmayacağını, Rumların BM arabulucusu Galo Plaza’nın 1965’teki raporunda 
ENOSİSİ ilân etmeden önce bir süre beklemeleri tavsiyesine uyarak ikili görüşmelerle 
vakit kazanma yoluna gittiklerini söyleyen Erim, Türkiye’nin görüşmeleri uzatmak 
yerine müttefiklerine durumu aksettirmesi ve daha sağlam hukuki ve fiilî yeni 
garantiler alması ve 1963 ve 1964 bunalımından sonra milletlerarası konjonktür de 
göz önüne alınarak 1964 yılı sonlarında âdil ve uzlaştırıcı bir formül olarak ortaya 
konulan federal idare şeklini savunması gerektiğini ifade etti.75 

75  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 54 (20 Şubat 1971), 
s. 715-718.
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Adalet Partisi grubu adına söz alan Ertuğrul Akça (Manisa) Dışişleri Bakanlığının 
Teşkilât Kanununun biran evvel getirilmesini temenni ederek başladığı konuşmasında 
1970 yılında milletlerarası politikada çeşitli gelişmelerin aynı zamanda meydana 
geldiğini, Avrupa kıtasında Doğu-Batı ülkeleri arasında soğuk harb devresine 
nazaran farklı bir ortamın oluştuğunu ve Birleşik Amerika ile Sovyet Rusya arasında 
stratejik silâhların tahdidi konusunda müzakerelerin başladığını ve bunun ümit verici 
olduğunu, ancak Ortadoğu’da ve Uzakdoğu’da mevcut çeşitli anlaşmazlıkların 
devamının ise tehlike duygusunu ayakta tuttuğunu belirtti. Avrupa’da Federal 
Almanya’nın Sovyetler Birliği ve Polonya ile imzaladığı antlaşmaların ve Berlin 
konusunda dörtlü görüşmelerin sürdürülmesinin Avrupa barışı açısından umut verici 
olduğunu söyleyen A.P. sözcüsü, Orta-Doğu anlaşmazlığının dünyada ve Türkiye’nin 
çevresinde tehlike kaynağı teşkil eden ihtilâfların en önemlisi olduğunu ifade etti. 
Başkan Enver Sedat’ın İsrail’in Süveyş Kanalının 180 kilometre doğusuna çekilmesi 
halinde Süveyş Kanalının açılması meselesinin, Harvard Üniversitesi Profesörü 
Fisher’in 5-6 maddelik yeni teklifinin, Ürdün’de Filistinli komandolarla hükümet 
kuvvetleri arasında çıkan çatışmaların, Başkan Nasır’ın vefatı ve federasyon kurma 
teşebbüsü gibi konuların özenle değerlendirilmesi gereken konular olduğunu 
söyleyen Akça, Türkiye’nin meseleye Arapların meşru hak ve menfaatlerini 
dikkate alan bir çözüm yolu bulunmasından yana olduğunu ve bu amaçla Birleşmiş 
Milletler çerçevesinde girişilen gayretleri ve alınan kararları desteklediğini ve 22 
Kasım 1967 tarihli Güvenlik Konseyi kararının müstakbel bir çözüm için en uygun 
zemini teşkil ettiği görüşünü savunduğunu ifade etti. Akça, Karaçi’de aktedilen 
İkinci İslâm Dışişleri Bakanları Konferansında, Türkiye’nin, özellikle Orta Doğu 
anlaşmazlığında, ancak Birleşmiş Milletlerce desteklenen ve dış politikanın temel 
prensiplerine uygun olan kararlara katılacağının ifade etmesinin Türkiye’nin dengeli 
tutumunu gösterdiğini de belirtti. Ülke nüfusunun 36 milyonu bulduğu için Avrupa 
Konseyi’nde 10 üyenin üzerinde temsil edilmesi gerektiğini ve bunun Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterliği seçiminde çok önemli olduğunu söyleyen Akça, Türkiye’nin  
Sovyetler Birliği ile ilişkilerinde de farklı sosyal ve siyasi rejimlere sahip olmakla 
birlikte ülkeler arasında eşitlik ve içişlere karışmama prensiplerine saygı şartı ile iyi 
komşuluk ilişkilerinin çok olumlu olduğunu söyledi. Büyük bir nüfusa ve potansiyele 
sahip bir ülke olan Çin Halk Cumhuriyetinin tanınması ve Birleşmiş Milletlere 
kabulünün makul olmadığını söyleyen Akça, teşkilâta yeni bir üye alırken Milliyetçi 
Çin’i ihraç etmenin de uygun olmadığını belirtti. Kıbrıs konusunun Türkiye’nin ve 
adadaki mevcut Türk cemaatinin Anayasa ve milletlerarası andlaşmalarla sağlanmış 
olan haklarının iadesinden de ötede bir derinlik kazanmış bulunduğunu, Kıbrıs 
meselesinin Türk-Yunan münasebetlerinin geleceğini tâyin eden temel bir faktör 
ve bölgede barışa yönelen bir tehdit niteliğine sahip olduğunu söyleyen Akça, 
Türkiye’nin cemaatler arası görüşmelerde yapabileceği âzami fedakârlığın sınırına 
gelerek Türklerin mal ve can güvenliğini koruyacak, tarihî ve meşru haklarına halel 
getirmeyecek ve Enosis’i tamamen bertaraf edecek bir çözüm üzerinde mutabakata 
varılması halinde, 1960 Anayasasında tadilât yapılmasına razı olacağını belirttiğini 
açıkladı. Rum tarafının yapıcı bir zihniyet göstermediğini, Türkiye’den ve Türk 
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cemaatinden silâh zoru ile alınamayan tâvizlerin müzakere masasında alınmasının 
söz konusu olmadığını söyleyen Akça, anlaşmazlığın kısa zamanda hak ve adalete 
ve Milletlerarası antlaşmalardan doğan vecibelere uygun bir şekilde hallinin Adadaki 
cemaatlerin yararına olacağı gibi, Türk-Yunan münasebetleri üzerinde olumlu bir 
etki yapacağını söyleyerek sözlerini tamamladı.76 

Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsı adına söz alan Yaşar Akal (Samsun), 
günlük gazetelerde Emil Noer isimli Ortak Pazar Dış Komisyon Başkanının bir 
basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye’nin imzaladığı protokolle büyük avantajlar 
sağladıklarını, bunun yanında Türkiye’nin ancak sembolik sayılabilecek bâzı 
sorumlulukların altına girdiğini, dolayısıyla bu protokolün nimetini ve kıymetini 
bilmesi gerektiğini söylediğini belirterek Ortak Pazar’ın Türkiye’nin en önemli 
meselelerinden birisi olduğunu ifade etti. Ortak Pazar hakkında Türkiye’de çeşitli 
görüşler varken ve iç politikada dahi tartışmalar yapılırken bir yabancının tamamen 
Adalet Partisi sözcüsü imiş gibi kendi görüşlerini Türk kamuoyuna empoze etmesini 
uygun bulmadığını söyledi. Devlet Plânlama Teşkilâtı müsteşarının A.B.D.’de 
görev gezisinde bulunduğu sırada Ortak Pazar işlerini yürütme görevinin elinden 
alınmasının ve bir kararname ile Dışişleri Bakanlığına verilmesinin nedeninin, 
Brüksel’de parafe edilen Geçiş Dönemi Antlaşmasının Büyük Millet Meclisinin 
onayından geçirmeden alelacele yürürlüğe sokulmak istenmesi olduğunu belirten 
Akal, millî iradeye çok önem verdiğini söyleyen bir iktidarın Türkiye’nin geleceği 
ile ilgili bir antlaşmayı hâlâ Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmemiş olmasının 
millî irade anlayışlarıyla kabili telif olmadığını ifade etti. Şinasi Özdenoğlu (Ankara) 
“dış Türkler” konusunun alerjik bir konu olarak telâkki edilegeldiğini, aslında 
meselenin alerjik hiçbir yönü olmadığını, aklıselim ve akılla ve millî gerçekler 
dikkate alınarak önce insan olmak haysiyeti ile dış Türklerle ilişkilerin devam 
ettirilmesi ve kültür ilişkilerinin artırılması suretiyle millî sınırlar dışında zaman 
zaman haksızlığa uğrayan soydaşların kaderi ile daha yakından alâkadar olmak 
gerektiğini belirtti. Özdenoğlu, Kıbrıs ve yurt dışındaki Türk işçilerinin sorunlarıyla 
sözlerini tamamladı.77 Hatay milletvekili Halil Akgöl’ün verdiği yeterlik önergesinin 
ardından Dışişleri Bakanı Vekili Devlet Bakanı Hasan Dinçer  (Afyon Karahisar) söz 
aldı ve nükleer dehşet dengesinin gölgesinde ve genel bir savaşın kollektif intihar 
anlamına geldiği bir devirde Avrupa’daki yumuşamanın kayda değer olduğunu, 
ancak barışın kuvvet dengesiyle değil, gerçek bir silâhsızlanmayla geleceğini ifade 
etti. Federal Almanya’nın yeni Doğu politikasının, bu politikanın Doğu ülkeleri 
tarafından olumlu karşılanışı ve neticede imzalanan Alman – Sovyet ve Alman - 
Polonya andlaşmalarının huzur ve güvenliğin sağlanmasına yol açabilecek adımlar 
olduğunu, bu adımların kesinleşmesi için özellikle Berlin sorunu üzerinde Dört 
Büyükler arasında yapılmakta olan görüşmelerin müspet sonuca bağlanması 
gerektiğini belirten Akgöl, NATO’nun, Avrupa’da yumuşamanın geliştirilmesi ve 
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yerleştirilmesi yolunda kendisine düşen görevi yerine getirmeye devam ettiğini 
belirtti. A.B.D. ile SSCB arasında bir yıldan fazla bir süreden beri stratejik taarruz 
ve savunma silâhlarının sayısı ve nitelik itibariyle sınırlandırılması (SALT) 
insanlığın ortak kaygısı haline gelen nükleer silâhlanma yarışının durdurulması için 
önemli olduğunu belirten Akgöl, Çin Halk Cumhuriyetinin tanınması ve Birleşmiş 
Milletlere kabulü meselesinin görmezlikten gelinemeyeceğini ve Türkiye’nin bütün 
devletlerin bu Teşkilâtta temsiline taraftar olduğunu söyledi. Orta Doğu bölgesindeki 
Arap-İsrail anlaşmazlığına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri tarafından önerilen 
Rogers Plânının gerektirdiği ateşkesin sağlanması, devam ettirilmesi ve 5 Şubat’tan 
itibaren de, mecbur kalınmadıkça bir ay müddetle muhasamat durumuna avdet 
edilmiyeceğinin Birleşik Arap Cumhuriyeti tarafından ilân edilmiş olmasının, bu 
arada Büyükelçi Jarring’in aracılığıyla tarafların görüş teatisine imkân bulmalarının 
önemli fırsatlar olduğunu söyleyen Devlet Bakanı Akgöl, Vietnam’daki anlaşmazlığın 
da bir ana buhran kaynağı olduğunu, ihtilâfın Cenevre anlaşmaları çerçevesinde 
ve büyük ıstıraplara mâruz kalan bölge halkını kendi mukadderatına sahip kılacak 
şekilde ve muhtevada bir an önce hallini temenni ettiklerini ifade etti. Kıbrıs’ın millî 
dâvaları olduğunu söyleyen Akgöl, Türk ve Rum cemaatleri temsilcilerinin 1968 
yılı ortalarından beri yapmakta oldukları görüşmelerden bir sonuç alınmadığını, 
bunun sebebinin, Rum Cemaati yöneticilerinin gerçeklere uymayan ve dar görüşlü 
tutumu olduğunu, Kıbrıs’ta, cemaatler arası görüşmelerin, Rumların ENOSİS’ten 
vazgeçtiklerini ve devletin bağımsızlığı esasını kabul ettiklerini beyan etmeleri 
ile başladığını, diğer yandan bâzı yetkililerin “Millî hedefimiz değişmemiştir, 
Kıbrıs Yunan toprağıdır” şeklinde açık beyanlarda bulunmalarının dâvanın halline 
engel olduğunu ifade etti. Gerek Türk cemaatinin gerekse kendi hükümetlerinin 
üzerinde önemle durduğu hususun, 1967 yılı sonunda kurulan Kıbrıs Geçici Türk 
Yönetimi’nin, Ada’da Rum yönetimi gibi ve ondan ayrı bir idare şeklinde yasama, 
yürütme, yargı ve güvenlik teşkilâtını tesis etmiş olarak faaliyet göstermesi olduğunu 
söyleyen Bakan Akgöl, Kıbrıs sorununda daima göz önünde bulundurulması gereken 
hususların şöyle açıkladı:

Türkiye ve Türk Cemaati, Kıbrıs’ın bağımsız bir Devlet olarak kurulmasını 
zaruri kılan şartların kaale alınmamasına razı olamaz. Türk Cemaati, meşru ve 
andlaşmalarla da tescil edilmiş garantili temel haklarından ve Kıbrıs Devleti 
içindeki ortak millî cemaat statüsünden vazgeçemez.
İhtilâfa bulunacak çözümün Türk Cemaatinin refah ve güvenliğini etkili 
bir şekilde sağlaması şarttır. Bu ihtiyacın mahallî muhtariyet çerçevesinde 
karşılanması bugün için en uygun anlaşma yoludur.
Bu çerçeve içinde kalınmak şartiyle, 1960 Anayasasında gerekli bâzı 
ayarlamaların yapılması mümkündür.
Yunanistan’la ikili anlaşmalarımızı her alanda geliştirmek ve bunları komşu ve 
müttefik iki ülkenin ilişkilerinin ulaşması gereken seviyeye çıkarmak hususunda 
karşılıklı olarak çaba sarf etmenin iki Devletin de yararına olduğuna inanıyoruz. 
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Ancak, bu ilişkilerin arzulanan seviyeye ulaşabilmesinin, tabiî bir şekilde Kıbrıs 
meselesiyle ilgili bulunduğu gerçeğini de görmemezlikten gelmeye imkân 
yoktur.
Anlaşmazlığın çözümlenmesini birtakım taktiklerle geciktirme veya engelleme 
çabaları, bu yola başvuranlara birşey kazandırmaz. Zira, Türk Cemaatinin 
meşru ve hayati menfaatlerinin haleldar edilmesine hiçbir Türk Hükümetinin 
göz yumması söz konusu olamaz. Bu itibarla, geciktirme ve bekleyişin, barışçı 
yoldan bir anlaşmaya varılması imkânlarını azaltmaktan ve iki Cemaatin bağlı 
oldukları Türk ve Yunan milletlerinin ortak menfaatlerini mutazarrır etmekten 
başka bir sonuç vermiyeceği aşikârdır.78

Bu vesileyle, Kıbrıs meselesinin çözüm yollarından biri olarak federasyonun daha 
önceki hükümetlerce ele alınmış olduğu halde, A.P. Hükümetlerince terk edildiği 
iddiasının doğru olmadığını, A.P. hükümetinin yukarıdaki ilkeler çerçevesinde bu 
son derece karmaşık soruna çözüm bulmaya çalıştığını açıkladı. Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile bir ortaklık yaratan Ankara Anlaşmasının imzalandığı 12 Eylül 1963 
tarihinden beri ortaklığın amacının Türk ekonomisinin süratle gelişmesini ve halkın 
hayat seviyesinin yükseltilmesi, Ortak Pazar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin 
güçlendirilmesi ve nihayet Türkiye’nin topluluğa tam üye olarak katılması olduğunu 
söyleyen Bakan Akgöl, 1 Aralık 1964 yılında Ankara Anlaşmasının yürürlüğe girmesi 
ile başlayan Ortaklığın ilk dönemi olan hazırlık döneminin normal 5 yıllık süresinin 
1 Aralık 1969 tarihinde son bulduğunu, hazırlık döneminde kalkınma plânlarında 
öngörülen kalkınma hızının gerçekleşmiş olduğu gibi, Türk ekonomisinin yapısında 
sanayileşme yönünde hızlı bir gelişme görüldüğünü söyleyerek bundan sonra Ankara 
Anlaşmasına ekli geçici protokolün 1 nci maddesine göre, Anlaşmanın yürürlüğe 
girmesinden 4 yıl sonra, Ortaklık Konseyinin Türkiye’nin ekonomik durumunu göz 
önünde bulundurarak geçiş dönemindeki vecibeleri yüklenip yüklenemeyeceğini 
inceleyeceğini ve sonuç olumlu ise bu dönemin gerçekleşme şartları, usulleri, sıra 
ve süreleri ile ilgili hükümleri kapsayacak bir katma protokolün hazırlanması için 
müzakerelere başlanmasını kararlaştıracağını ifade etti. Bu madde uyarınca, 9 
Aralık 1968 tarihinde toplanan Ortaklık Konseyinin, hazırlık dönemi uygulaması 
ve sonuçları ile ilgili olarak tarafların yaptığı hazırlık çalışmalarını inceledikten 
sonra, hazırlık döneminin uzatılmasına lüzum kalmadan geçiş dönemine intikali 
uygun bulduğunu ve müzakerelerin başlanışını kararlaştırdığını söyleyen Akgöl, 
müzakerelerin Türkiye ekonomisine dinamizm kazandıracak ve ihracatı hızla 
arttırıp çeşitlenmesini sağlayacak şartların Katma Protokolde yer almasına özel ve 
hayatî bir önem atfettiklerini belirtti. Müzakerelerin 22 Temmuz 1970 tarihinde sona 
erdiğin ve 23 Kasım 1970 tarihinde de Katma Protokol, İkinci Malî Protokol, Avrupa 
Kömür ve Çelik Birliği yetki alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma ve Son Senetin 
Brüksel’de imzalandığını söyleyen Akgöl, bu belgelerin 16 Aralık 1970 tarihinde 
Meclis’te derinliğine tartışılacağını ifade etti. 

78  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 54 (20 Şubat 1971), 
s. 735.
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Dışişleri Bakanlığı bütçesi hakkında son sözün milletvekilinin olması sebebiyle 
Kemal Önder (İzmir) kürsüye geldi ve Türkiye’nin dış güvenliğinin, savaş gücü 
büyük iki blok içindeki iki ülke; Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliğine 
karşı düşmanlık duygularının tahrik edilmemesi, tek taraflı düşmanlık güdülmemesi 
ve bölgesel savaş alanı olan, özellikle, Orta Şark ihtilâfına bulaşmama, Türkiye’nin 
iradesi dışında her hangi bir emri vâkinin esiri olmamakla sağlanacağını vurguladı. 
Türkiye’nin NATO içinde olduğunu, vecibeleri bulunduğunu, NATO topyekûn 
savunma sisteminden vazgeçilmesine “evet” denmesinin affedilmez bir hata 
olduğunu; Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişki kurulmasının AET’nin aynı zamanda 
siyasi bir birlik olması sebebiyle yararlı görülmesi nedeniyle gerçekleştiğini, 10 yıllık 
hazırlık döneminde Türkiye’nin, Ortak Pazara karşı hiçbir vecibe yüklenmediğini, 
Ortak Pazarın ise, Türkiye’ye, tarım ürünlerinde tercihli ticaret sistemi içinde 
uygulamada bulunduğunu, ayrıca kredi açtığını, Türkiye’nin taviz vereceği dönemin 
geçiş dönemi olması nedeniyle ekonominin iyileştirilmesi gerektiğini, ancak bunun 
ciddi bir hazırlığının yapılmadığını söyledi.79 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ :
(A/l) Cari harcamaları
Bölüm   Lira
11.000  Ödenekler 12 000 
12.000  Personel giderleri       11 049 319
13.000  Yönetim giderleri        4 018 971
14.000  Hizmet giderleri 38 804
15.000  Kurum giderleri       36 290 000
16 000  Çeşitli giderler       47 820 505

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları           700 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar     13 900 000
34.000  Malî transferler  97 369 812
35.000  Sosyal transferler    2 833 378
36.000  Borç ödemeleri    7 752 000

79  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 54 (20 Şubat 1971), 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ
21 Şubat 1971 Pazar günü Başkanvekili Fikret Turhangil başkanlığında 

toplanan 55 nci birleşim Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakerelerle 
başladı. Demokratik Parti grubu adına söz alan Hasan Basri Albayrak, dünyadaki 
teknolojik gelişmeye ve her gün değişen ve gelişen bilim ve fenne rağmen terbiye ve 
mefkurenin millî olması millî eğitim politikasında millî kültüre çok önem verilmesi, 
devletin temel kültür politikasının ve insan gücü plânlamasının ve millî eğitimin 
ana dayanağının eğitimin millî olmasında yattığını ifade etti. Anadolu’nun Türkler 
tarafından yeniden ve kesin olarak fethinin 900 ncü yıl dönümünde Millî Eğitim 
Bakanlığının bir programı olup olmadığını soran Albayrak, Türk Tarih Kurumunun 
elinde büyük maddi imkânları olan bir kurum olduğunu, TTK’nun 900 ncü 
yıldönümüne yeterince hazırlanamaması durumunda Bakanlık ve Parlâmento olarak 
konuya eğilmek gerektiğini belirtti. 

Türk toplumunu rahatsız eden huzursuzluklar ve hastalıkların eğitimin millî 
ve kültüre uygun yapılamamasının sonucu olduğunu söyleyen Albayrak, toplumda 
sınıf ahlâkı yerine sınıf şuurunun yerleştirilmesine çalışılması, kardeş kavgası, 
banka soygunu, rüşvet, iltimas, hile, desise, döviz ve vergi kaçakçılığı, adaletsizlik, 
mukallitlik, kadının erkekliğe, erkeğin kadınlığa özentisi gibi şahsiyetsizliklerin 
okumuşlarda görülmesinin nedeninin eğitim ve kültür politikasının yetersizliğinin 
sonucu olduğunu ifade etti. Ülkede kendi millî örf ve âdetlerini küçümseyip, 
mukallit olan aydınla halk arasında çatışma olduğunu vurgulayan D.P. sözcüsü, millî 
eğitimin sorunlarına hükümetin çare bulamayacağını söyledi. Herkesin öğretmen 
yapılmaması gerektiğini, sadece millî bilince sahip olanların öğretmen olmalarını 
gerektiğini söyleyen Albayrak öğretmen, yüksek öğretim ve gençlik sorunlarından 
bahsetti.80 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde C.H.P. grubu adına söz alan Mehmet 
Aslantürk (Trabzon), Türk eğitim ve öğretiminin amacı ve dayandığı ilkelerin 
çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve ileri ülkelerin yapıcı ve yaratıcı bir ortağı 
haline gelmek olduğunu, lâik, halkçı ve milliyetçi niteliği ile Atatürk devrimleri 
milletçe kurtuluşun temel prensiplerini verdiğini ve millî eğitim politikasının 
millî birlik ve bütünlüğün korunmasına en üstün bir dikkat ve çaba ile çalışmak 
olduğunu ifade etti. Ülkede, Tevhid-i Tedrisat’ın sağladığı eğitim birliğinin ancak 
nazari olarak var olduğu A. P. iktidarının eğitim ve öğretim politikasının, dinsel 
eğitim ve öğretimi geliştirmeye yönelmiş gözüktüğünü, örneğin, bütün Cumhuriyet 
döneminde açılan 37 500 ilkokula karşı, mahalle mekteplerinin en dekadan şeklinde 
50 000’i aşkın olduğu söylenen Kur’an kurslarında, özellikle köy çocuklarının 
çağ dışı bir eğitimle yetiştirildiğini vurguladı. İlköğretimde, Türkiye’nin toplum 
yapısının hızla değişmesi sonucu doğan problemler, okul yapma, öğretmen bulma ve 
okulları optimum işletmeler halinde toplama gibi güçlükleri, derslik sayısına ayrılan 
ödenek, okuma çağındaki çocukların tümünün okula ve öğretmene kavuşturulması 
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sorunlarının bulunduğunu, A.P. iktidarının bu sorunlara çözüm getiremediğini 
söyleyen Arslantürk, ilkokul çağındaki 599 bin çocuğun ilkokuldan yoksun olduğunu 
ifade etti. 

“Orta eğitimimizin kuruluşu ile yüksek öğretime geçişin yeniden düzenlenmesi” 
adı altında sunulan projede öngörülen tek basamaklı eğitim sisteminin öğrencilerin 
aynı okul içinde bireysel kabiliyetlerine göre yüksek öğrenime ya da bir meslek 
eğitimi vererek hayata hazırlayan  kurumlar içerisinde “Komprehansiv okullarda” 
uygulanabileceğini, bu tip okulların iki veya ikiden fazla akademik ve meslekî 
kolu bir okul içinde topladıklarını, bu sistemin her branştan kadroların üç-dört 
katı iyi yetişmiş öğretmen sağlanmadıkça, dersliklere devam eden öğrenci sayıları 
azaltılmadıkça,  dört–beş kat öğretim hacmi ve araç ve gereç hazırlanmadıkça 
başarılı olamayacağını belirten C.H.P sözcüsü, Türk millî eğitiminin sorunlarının 
çözümünde en etkili faktörün  iyi yetişmiş öğretmen olduğunu, millî eğitimin 
temeli olan öğretmenin, bu hizmeti ehliyet ve liyakatle yapabilecek nitelik ve 
sayıda yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Ekonomik ve endüstriyel kalkınma için 
gerekli yardımcı teknik personeli yetiştirmeyi amaç edinen teknisyen okullarının 
gelişmelerinin plân hedeflerinin çok gerisinde kaldığını, yeterli öğretim üyesi 
ve eğitim araçları sağlanamadığını söyleyen Arslantürk, kız teknik öğretimin de 
yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi gerektiğini, ticaret liselerinin toplum 
ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmesi ve güzel sanatlar insan gücünün seçimi ve 
yetiştirilmesinin bir plâna bağlanması gerektiğini ifade etti. Arslantürk Türk Millî 
Eğitimi’nin içinde bulunduğu durumu artan bir bunalım içinde olduğunu, devlet 
bütçesi gelirlerinin hızla artmasına karşılık 1966 yılından itibaren eğitim sektörüne 
ayrılan yatırımların plânda öngörülen hedeflerin altında kaldığını, 1963, 1964, 1965 
yıllarında eğitim yatırımlarının bütçe genel gelirine oranının yüzde 16’nın üstünde 
iken, 1966’dan itibaren düşmeye başladığını ve 1970’de yüzde 11,7’ye düştüğünü 
söyledi. C.H.P. sözcüsü, sözlerini, öğretmenlerin 657 sayılı Devlet Personel 
Kanununun bir kısım maddelerini değiştiren 1327 sayılı Kanun uyarınca yapılan 
intibak uygulama sonuçlarından da huzursuz olduklarını söyleyerek tamamladı.81 

C. H. P. Grubunun üniversiteler bütçeleri üzerindeki görüşlerini arz etmek üzere 
kürsüye gelen  İbrahim Öktem (Bursa), son yıllarda üniversitelerde yer alan endişe 
verici olayların yurdun en önemli konusu haline geldiğini, olayların dünya gençliğini 
eyleme iten sorunların Türk gençlerini de etkilediğini, gençliğin sosyal ve ekonomik 
sorunlara çözüm bulmak istediklerini, öğretim düzeninin çağın gereklerine uygun, 
imkân ve fırsat eşitliğini sağlayan, fonksiyonel, halka dönük, demokratlaştırılmış 
yeni bir düzen haline getirilmesini istediklerini belirtti. Türkiye’de A. P. iktidarlarının 
gençliğin taleplerini anlayamadığını ve olayları anlamaya çalışarak haklıyı haksızdan 
ayırmak ve gerekli tedbirleri almak yerine gençliği suçlamakla yetindiğini belirten 
Öktem, durumun toplumsal kriz haline gelmesinde iktidarın sorumlu olduğunu 
söyledi. Öğrenci olaylarının üniversite reformu, ülke sorunları ve ideolojik sorunlarla 
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ilgili olanlar olmak üzere üçe ayrılabileceğini belirten Öktem, A.P. iktidarının reform 
konusunda ilgisiz kaldığını ve Bakanın değişiklik hazırlığını yaparken asıl ilgililerin, 
yani öğrenci, öğretim üyesi yardımcıları ve öğretim üyeleri sendikalarıyla görüşmek 
ihtiyacını hiç duymadığını, aksine üniversitelere polis doldurarak üniversitelere 
hakim olmak istediğini söyledi. İbrahim Öktem, A.P. grubunun erken seçime 
giderek ülkede toplumsal bir kriz yaratan iktidarı değiştirmelerini isteyerek sözlerini 
tamamladı. 

Millî Güven Partisi adına söz alan Nebil Oktay (Siirt), Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından hazırlanan, Hükümetçe onaylanan 1971 yılı Programına göre Türkiye’de 
mühendis ve mimar açığının 14 bin, fen memuru ve teknisyen açığının 26 bin, sanatkâr 
açığının ise 400 bin civarında olduğunu, bu rakamların meslekî ve teknik öğretime 
olan ihtiyacın önemini gösterdiğini ifade etti. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
temel hedeflerinden birinin 1972 yılı sonunda Türkiye’de okulsuz köy kalmaması 
olduğunu, ancak bu hedefe varabilmenin imkânsız olduğunun ortaya çıktığını 
söyleyen Oktay, köy okullaşma oranının bâzı bölge ve vilâyetlerde yüzde 50’nin bile 
altında kaldığını belirtti. Plânın 1972 yılı sonunda hedefine ulaşamamasının önemli 
sebeplerinden birinin eğitim sektörüne tahsis edilen yatırımların plânın öngördüğü 
hedeflerin altında kalması ve her yıl azalan bir seyir takip etmesi olduğunu söyleyen 
Oktay, 1968 yılında 1 237 800 000 lira olarak Bakanlığının edilmiş bulunan eğitim 
yatırımları hedefinin 1 150 600 000 lira olarak, 1969 yılında 1 310 800 000 lira 
olarak Bakanlığının edilmiş bulunan hedefin 1 129 600 000 lira olarak, 1970 yılında 
ise 1 457 100 000 lira olarak Bakanlığının edilen hedefin 1 083 000 000 lira olarak 
gerçekleşebildiğini, Türkiye’de okula ve eğitilmiş insana olan ihtiyaç kadar modern 
ve faydalı bir eğitime ihtiyaç olduğunu, ancak öngörülen ve gerçekleşen yatırımlarla 
insan gücünün yetiştirebilmesine imkân olmadığını söyledi. Türkiye’de üniversite 
kapılarındaki büyük yığılmaların başta gelen sebeplerinden birinin liselerin 
üniversite öğrenimine gerçekten elverişli öğrencileri yetiştiren güçlü kuruluşlar olma 
niteliğinden uzak bulunmaları olduğunu vurgulayan Oktay, öğretmenlerin çalışma 
ve özlük sorunlarından söz ederek öğretmenlerin siyasi iktidarların baskısından 
da, solcu kuruluşların siyasi amaç güden tasallutundan da uzak tutulmasının şart 
olduğuna inandıklarını belirtti. Eğitimde Batı ve Doğu bölgeleri arasında, okulların 
niteliği bakımından büyük farklılıklar ve dengesizlikler olduğunu söyleyen Oktay 
bu soruna köklü ve âcil tedbirlerle çare bulunmasını temenni etti. Üniversitelerin 
ve üniversite idarecilerinin ilmî ve idari özerkliklerini korumak istiyorlarsa, ilim 
hürriyetini yok eden, idari özerkliği zorbaların özerkliği haline sokan anarşik 
hareketlerin ve öncülerinin karşısına cesaretle çıkabilmeleri gerektiğini de söyleyen 
Oktay, üniversitelerdeki anarşik ortamın eğitim hürriyeti ile ilgili bir mevzu olmaktan 
çıktığını, rejimi yıkmaya, millî varlığı tahrip etmeye yöneldiğini belirtti.82 
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Adalet Partisi grubu adına söz alan Kemal Demirer (Çorum), Adalet Partisi 
iktidarının eğitimde fırsat ve imkân eşitliğine önem verdiğini, köylerde açılan 
ilkokullar, ortaokullar, ilçelerde açılan liseler, sanat enstitüleri, öğretmen okulları, 
Anadolu il merkezlerinde açılan fakülte ve yüksek okullar, mimarlık, mühendislik 
akademilerinin bu fırsat ve imkân eşitliğini vatandaşın ayağına götürdüğünü belirtti. 
Köylü, işçi, dar gelirli vatandaşların çocuklarını parasız yatılı ve burslu okutabilmek 
için yatılı öğrenci sayısını 8 900’e, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne 
bağlı yurtlardaki yatak sayısını 15 642’nin üzerine çıkardıklarını ifade eden A.P. 
sözcüsü, Adalet Partisi iktidarının takip ettiği millî eğitim politikasının toplumsal 
ilerleme âmillerini harekete getirdiğini söyledi. Demirer, Millî Eğitim Bakanlığının 
en iyi işleyen kurumlarından birinin ilköğretim olduğunu, bu kurumun ilmî ve 
metodik çalışması sayesinde artık cehaletin duvarını yıkmış durumda olduklarını, 
ilköğretimde bizden ileri olan milletlerin adedinin çok az olduğunu ve dünya 
haritasından Kuzey Amerika ile Tuna Nehrine kadar Batı Avrupa ülkelerinin 
çıkartılması durumunda ilköğretimde Türkiye’den daha iyi başarılı olmuş milletlerin 
neredeyse olmadığını söyledi. Yeni yetişen ve yetişkin nesle şehadet parmaklarını 
kaldırtanlarla, sol yumruklarını kaldırtanların Cumhuriyetin kuruluşundaki modern 
eğitimin temel ilkelerine ihanet edenler olduğunu söyleyen A.P. sözcüsü, kendi 
sistemlerinde vatansever insan gücünün yetişmesinde, millî duyguların, fikrî 
seviyeleri, ahlâki vasıfları esas alan, kanun ve nizam saygısını öğreten, memleketin 
ve devletin bütünlüğünde, milletin bölünmezliğinde birleşen, hükümetin emrinde 
olan öğretmenin örnek alındığını, bâzı Türk öğretmenlerinin sendika üyeliklerinde 
ve kamplara ayrılmasında Atatürk ilkelerinden uzaklaşmanın meydana getirdiği bir 
bunalım olduğunu, sorunlardan büyük ölçüde Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın 
ve başkanının sorumlu olduğunu söyledi. Adalet Partisinin üniversiteler bütçeleri 
üzerinde görüşlerini ifade etmek üzere Sezai Ergun (Konya) kürsüye geldi ve 
yüksek öğrenime duyulan ihtiyacın artması ve nedenleri, mevcut yüksek öğrenim 
kuruluşlarının kapasiteleri ve daha verimli olarak kullanılması, gençlerin okuma, 
barınma, beslenme, rehberlik, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirmeleri, 
yüksek öğrenimin kendi kendini ıslah eden özerk işleyişlerinin geliştirilmesi 
konularında konuştu.83 Millî Güven Partisi grubu adına ek süreyi kullanmak üzere 
kürsüye gelen İhsan Kabadayı (Konya) Türkiye’de nüfus artışı ve gelişmeyle orantılı 
olarak millî eğitim programının tatbik edilmemesi nedeniyle eğitimin hazin ve 
anarşik bir hale geldiğini, iktidarın, insanların güvenle yaşayabilmeleri için hukukî 
tedbirleri alması, kanundaki boşlukları doldurması ve sosyal ve ekonomik önlemleri 
alması gerektiğini belirtti. 

55 nci Birleşimin ikinci oturumu Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’un (Eskişehir), 
grup ve şahısları adına konuşan hatiplerin eleştiri ve görüşlerine cevap vermek 
üzere konuşmasıyla açıldı. D.P. sözcüsünün “eğitimde sayıdan çok kaliteye önem 
verilmelidir” şeklindeki tenkidine karşı öğretmen yetiştiren okulların gelişmesi 
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için geniş ölçüde gayret sarf edildiğini söyleyen Bakan Oğuz, 137 416 ilkokul 
öğretmeni içinde öğretmenlik formasyonu almamış, geçici ve vekil öğretmenlerin 
sayısının sadece 9 000 civarında olduğunu, Türkiye’de her alanda öğretim yapan 40 
800 kadar kuruluşta öğrenimlerini devam ettiren 6,5 milyon öğrenci bulunduğunu, 
hükümetin tüm devlet yüksek öğretim kuruluşlarını içine alan kanun tasarısını 
hazırlamış ve Meclise sevk etmiş olduğunu söyledi. Bakan Oğuz, ayrıca, D.P. 
sözcüsünün Anadolu’nun Türkler tarafından fethinin ve Malazgirt Zaferinin 900 
ncü yıldönümü hususunda çalışma yapıp yapmadığı sorusuna, bakanlıkta bir 
kutlama komisyonunun devamlı çalışmalar yaptığını, DPT ve Selçuklu Tarih ve 
Medeniyeti Enstitüsü ile işbirliği yaparak fetih âbidesinin dikilmesi üzerine fikir 
projeleri hazırlanmış bulunduğunu, bu âbidenin inşası için Bakanlık bütçesinden 
4 milyon lira ayrıldığını, 21-27 Ağustos 1971 günlerinin fetih haftası olarak illere 
programlı tamimler yapıldığını söyleyerek yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi 
grubu adına Arslantürk’ün, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki eleştirilerine 
cevap olarak ilköğretim için verilen yatırımların, eğitim yatırımları arasında yüzde 
33’ü oluşturduğunu ve bunun 1971 bütçesinde geçen yıla göre % 87 fazla olduğunu, 
ilköğretimde okullaşma oranının % 92’ye ulaştığını, söyleyen Başkan Oğuz, Birinci 
Beş Yıllık Plânda eğitim için verilen toplam eğitim yatırımının 3,5 milyar TL, İkinci 
Beş Yıllık Plânda ise bu miktarın 7,5 milyar TL olduğunu ifade etti. Eski Milli Eğitim 
Bakanı C.H.P. sözcüsü İbrahim Öktem’in yüksek öğretim alanındaki eleştirilerine 
cevap olarak A.P.’nin yüksek öğretim kuruluşları konusunda merkeziyetçi bir 
anlayışın karşısında olduğunu, savunduğu ilkenin ademi merkeziyetçi olduğunu 
ve bütün devlet yüksek öğretim kuruluşlarına belli bir otonomi verme veya bunları 
üniversitelerin içerisine sokma suretiyle, Millî Eğitim Bakanlığını sadece ilk, orta, 
meslekî, teknik öğretimle görevlendirme görüşüne iltifat etmek olduğunu söyledi. 
Meclise sevk edilen Devlet Yüksek Öğretim Kurumları kanun tasarısında, MEB’nın 
yüksek öğrenim alanındaki yetkilerini, yüksek öğrenim kuruluşlarının organlarına 
devretmeye, onlarda belli bir akademik hüviyet tesis etmeye ve aynı zamanda bu 
kuruluşların her türlü yönetim organına hem öğretim üyesi yardımcılarını ve hem de 
öğrencilerini iştirak ettirmeye taraftar olduklarının görüleceğini vurgulayan Bakan 
Oğuz, Bakanlığın üniversite reform çalışmaları üzerinde, üniversitelerle çok yakın 
işbirliği tesis ettiğini, ve bu suretle üniversiteler hakkında kanun ön tasarılarını ortaya 
çıktığını ifade etti. Bakan, Üniversite Kanunu için Yüksek öğretim kurumlarında 
çalışma güveni ve özgürlüğü hakkında kanun tasarısı üzerindeki mütalâalarını 
bildirmekle görevlendirilen ve İstanbul Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Hüseyin 
Nail Kübalı, Ord. Prof. Dr. Suphi Dönmezer, Prof. Dr. Nurullah Kunter, Prof. Dr. 
Orhan Aldıkaçtı tarafından oluşturulan komisyonun görüşlerini aşağıdaki raporla arz 
ettiğini belirtti:

Kanun projesi hakkındaki teknik çizgi, hukukî görüşlerimizi belirtmeden, 
önce projenin occasio legisi, yani kanun projesini vücuda getirmeye sevk eden 
sebepler ve olaylar üzerinde durmak gerekir... Tasarının occasio legisi genel 
gerekçede özetle,  ‘Bir süredir üniversitelerimizde, akademilerimizde ve yüksek 
dereceli diğer öğretim kurumlarımızda yöneticileri, öğretim elemanlarını karşı 
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sayan öğrenci gruplarını hedef alan, süratle silâhlı çatışmalar şekline dönüşen, 
Devlet binalarının merhametsizce tahribine kadar varan davranışların çoğaldığı, 
memleket ve millet bütünlüğünü bile, pervasızca tehdide cesaret eden akımların 
filizlenmek istidadını gösterdiği, suç teşkil eden bu fiillerin yetişmek için çırpınan 
binlerce öğrencinin hukukuna açıkça tecavüz şeklini aldığı, bu durumun her 
şeyden önce bilimsel ve idari özerkliği bütün anlam ve fonksiyonları ile ortadan 
kaldırdığı’ şeklinde belirtilmiştir. Tasarıda, yüksek öğrenim müesseseleri içinde 
sözü geçen olayları bertaraf etmek için, yeni tedbirler almak zorunluğu böylece 
ifade edilmekte ve tasarının bu maksatla hazırlandığı açıklanmaktadır. Tasarının 
bu maksadı karşılayarak, olayları önliyebilecek nitelikte olup olmadığına aşağıda 
işaret edilecektir. Ancak, bu gerekçenin doğru olduğunu söylemek ve üniversite 
ve bâzı yüksek okulların içinde bulunduğu halin teşriî ve idari nitelikte tedbirleri 
gerektirdiğini kabul etmek lâzımdır. Bunun için, 1968 yılı Haziranında başlıyan 
ve her gün şiddetini artırarak üniversiteleri, içinde ciddî bir öğretim yapılmıyan, 
araştırma ise hemen hiç yapılamıyan müesseseler haline getiren olaylara kısaca 
göz atmak kâfidir. Gerçekten, bugün üniversitelerin muhtelif fakültelerinde rektör 
ve dekanların müsaade etmedikleri forumlar birbirini izlemekte, bu forumları 
düzenliyenler, genellikle dışardan gelen başka müesseselerin öğrencilerinden 
veya öğrencilikle hiçbir ilgisi bulunmıyan kişilerden terekküp etmekte, dersler 
yapılamamaktadır. Bu fiil ve hareketler öğretimi durdurmakta, ciddî bir tedrisat 
imkânı her gün biraz daha azalmaktadır. Asli sebep, dışardan gelen bu kişileri 
durdurup, hareketlerine ve sınıflan işgal ederek forum yapmalarına mâni olacak 
bir gücün üniversitede mevcut bulunmamasıdır. Bu nevi işgaller o hale gelmiştir 
ki; Hukuk Fakültesinin bir sınıfında dışardan gelen 45 yaşlarında, hüviyeti 
meçhul bir şâhıs bir sınıfı işgal ederek,  100 kadar dışardan gelen kişiye, 
Marksizm üzerinde ders vermeye teşebbüs etmiş ve dekanın her türlü tehlikeyi 
göze alarak, bizzat gidip ihtar eylemesine rağmen, daha bir saat süre ile ders 
vermekte devam edebilmiştir... Bir diğer olay da, iki grup silâhlı öğrenci üniversite 
bahçesi ve merkez binası damından kurşunlarla çarpışmışlardır. Oradan geçen 
küçük bir çocuk kulağı arkasından yaralanmış, hayatı tesadüfen kurtulmuştur. 
Sınıflarda dinamit lokumları atılmış, Devlet malı dekan ve profesör odaları 
tahrip olunmuştur. Hukuk Fakültesindeki işgallerde, Kriminoloji Enstitüsünün 
suç aletlerini ihtiva eden müzesi defalarca soyulmuş; 17 aded ateşli silâh ve 
diğer aletler ortadan yok olmuş, faillerden hiçbirisinin yakalanması mümkün 
olamamıştır. Akademik hürriyetin ve Anayasanın 120 nci maddesinin teyid ettiği 
üniversite özgürlüğünün gayesi; düzenli bir hürriyeti sağlamak, böylece fikir 
alanında rekabeti, araştırmada işbirliğini temin etmek ve üniversitenin belirli bir 
inanç, parti ve ideolojinin propagandacısı olmamasını ve bir müessese sıfatiyle, 
belirli bir siyasi tutum almamasını sağlamaktır. Ayrıca, tartışılmıyacak bir gerçek 
de şudur ki; üniversitenin özerk olması bu müessese içinde ne öğrenci ve ne 
de öğretim üyeleri tarafından siyasi veya ideolojik propaganda yeri ve vasıtası 
haline getirilmemesini gerektirir... Açıkça söylemek gerekir ki, bugün iktidara 
karşı idari ve ilmî bir özerkliğe sahibolan kimse, gayrimesul güçler ve kuvvetler 
karşısında kendi içinden özerkliğini hemen ve tamamen kaybetmek üzeredir. 
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1960 dan önceki yıllarda çeşitli baskıların üstesinden gelinerek elde edilen 
üniversite özerkliği millet nazarında disiplinsizlik ve aylaklığın, Anayasanın 
120 nci maddesi ise, disiplini tesis etmek için girişilecek gayretlerin baş engeli 
haline getirilmiştir... Takibolunan hiçbir sosyal mülâhaza veya maksat, yukarda 
belirtilen üniversitelerin niteliğini ve özerkliğini tahribetmeyi asla haklı kılamaz. 
Netice olarak, tasarının genel gerekçesinde belirtilen tedbir veya hareket 
ihtiyacının bütün açıklığı ile varit bulunduğunu söylemek gerekir. Kaldı ki, sözü 
geçen, ihtiyacı belirten bu durum, meselâ, İstanbul Hukuk Fakültesi Profesörler 
Kurulunun 11 Nisan 1969 tarihli toplantısında açıkça belirtilmiş ve aşağıdaki 
karar ihdas olunarak, bir beyanname halinde kamu oyuna açıklanmıştır: ‘Son 
olaylar öğrenci ve üniversite problemleri olmaktan çıkmıştır. Her vesile ile 
girişilen boykotlar ve işgaller üniversitenin fonksiyonunu açık bir şekilde ihlâl 
etmek durumuna girmiştir. Bunların yarattığı mahzurlar, üniversite özerkliğini 
ve demokratik düzeni sarsacak niteliği bulmuştur.’84

Üniversitelerin düzenlenmesini amaçlayan kanunu gerektiren koşulların 
akademisyenler tarafından böylece dile getirildiğini açıklayan Bakan Oğuz, 
Bakanlığın Üniversite personeli ile devamlı temas halinde olduğunu, 17 Kasım 
1969 da üniversitelerin reform çalışmalarını toparlamak ve bunları bir metin halinde 
birleştirmek amacıyla üniversitelere resmen müracaat edilip senatolarından seçilmiş 
birer temsilci istendiğini, 7 Ocak 1970 tarihinde üniversite senatolarının seçmiş 
olduğu resmî temsilcilerin Ankara’ya gelip üniversite reform çalışmaları üzerinde 
toplantıların başladığını, 5 Ocak 1970 - 13 Şubat 1970 tarihleri arasında toplantılar 
yapıldığını, toplantılar sonucunda ortak tasarının hazırlandığını ve bir defa daha 
senatolarının görüşünü almak ve altındaki muhalefet şerherini ortadan kaldırmak 
amacıyla üniversitelere geri gönderildiğini, Nisan 1970’den, Ağustos 1970’e kadar 
üniversitelerin cevap verdiğini açıkladı. Üniversitelerle yapılan temaslarda çeşitli 
görüşlerin ortaya çıktığını belirten Bakan Oğuz, getirilen tasarının kanuna bir 
reform niteliği sağladığını, full time tam çalışma esasının getirildiğini, Genel Kurul, 
profesörler kurulu yerine fakülte kurulunun kurulduğunu, yeni bölüm esasının 
getirildiğini ve bölümlerin kurulmasının bir düzene kavuşturulduğunu, üniversiteler 
içerisinde çalışan yüksek okulların yönetim organlarının tespit edildiğini, rektör 
yardımcılıkların, dekan yardımcılıklarının ihdas edildiğini, asistan ve öğrencinin 
yönetime katılışının temin edildiğini, büyük şehirlerde öğrenci yığınaklarını 
azaltmak amacıyla yüksek öğretimi yurt sathına yayma imkânlarının tesis edildiğini, 
öğretim üyelerinin, yeni açılan her seviyedeki yüksek öğretim kuruluşlarında iki yıl 
vazife yapmadan aynı üniversitede bir üst akademik unvanı almaması hususunun 
getirildiğini, genç elemanların öğretim görevi ile derslere sokulması imkânının 
tesis edildiğini, emeritüs profesörlük unvanının getirilerek 65 yaşından sonra ilim 
adamlarını araştırma işlerinde, doktora seminerlerinde istihdam etmek suretiyle 
hem onlardan yararlanma ve hem de onların emeklilik işlemi nedeniyle boşalan 
kadrolara genç elemanların gelme olanağının hazırlandığını, yardımcı profesörlük 

84  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 53-55.
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müessesesinin getirildiğini, çeşitli malî kolaylıklar sağlandığını ve plânlama ve iç 
denetim hükümleri getirildiğini açıkladı.85 Bakan Orhan Oğuz, kürsüyü terk etmeden 
önce 32 yazılı soru takririyle kendine sorulan 129 sorudan şifahi olanları ve teknik 
bilgi içermeyenleri kürsüden yanıtladı. 

Kifayeti müzakereden evvel Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan 
İbrahim Öktem (Bursa) Bakanın konuşmasını eleştirdi. Enver Akova (Sivas), Samsun 
milletvekili Bahattin Uzunoğlu tarafından verilen yeterlik önergesi aleyhinde söz 
alarak Millî Eğitime ve üniversitelere ait 38 milyar liralık bütçenin Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesinden sonra miktar olarak ikinci büyük bütçe olduğunu, enine 
boyuna fikirlerin tartışılması gerektiğini söyledi. Yeterlik önergesinin kabulü üzerine 
Millî Eğitim bütçesinin maddelerine geçildi:

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm   Lira
11.000  Ödenekler  24 000
12.000  Personel giderleri        116 705 013
13.000  Yönetim giderleri        16 808 375
14.000  Hizmet giderleri     114 224 865
15.000  Kurum giderleri      293 426 638
16.000  Çeşitli giderler              83 972 507

(A/2) Yatırım harcamaları
Bölüm   Lira
21.000  Etüt ve proje giderleri            8 000 000
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım
 giderleri    68 800 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları    137 675 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
31.000  Kurumlara katılma payları
 ve sermaye teşkilleri        4 840 001
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar            43 000 000
34.000  Malî transferler           19 603 826
35.000  Sosyal transferler       28 596 533
36.000  Borç ödemeleri           400 002

85  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 55-57.
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ BÜTÇESİ
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bütçesine geçildiğinde ilk sözü grubu 

adına Millî Güven Partisi sözcüsü Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar) aldı ve 
4951 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 8 sene evvel, 25 . 12 . 1963 tarihinde 
kurulmuş olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının geçen bu süre içerisinde 
partisinin eleştirilerine dikkat etmediğini ve bir teşkilât kanununa kavuşturulmadığını 
söyledi. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen 10 milyar 100 milyon Kw.lık 
bir talebe karşı 11 milyar 850 milyon Kw.lık brüt üretime ulaşılacağı öngörülmüşken 
sektördeki organizasyon bozukluğu, koordinasyon yokluğu, teknik eleman 
yetersizliği, işletmelerdeki idari ve malî güçlükler gibi nedenlerle üretimin yetersiz 
kalacağını söyleyen Hamamcıoğlu, köy elektrifikasyonunun gerçekleştirilemediğini 
de sözlerine ekledi. Hamamcıoğlu, 1969 yılında ham petrol üretiminin % 15,9 
oranında artmış olmasına rağmen 1971 yılında ham petrol talibinde % 16,3 lük 
bir artış olduğuna göre bu artışın üretim artışından fazla olması nedeniyle ham 
petrol ithalâtının artışının ödeme dengesini olumsuz yönde etkileyeceğini, Petrol 
Araştırma Komisyonu’nun yabancı şirketler lehine Hazinenin her sene 30 milyon 
civarında zarar ettiğini belirttiğini ve madenler konusunda yeni bir kanunun süratle 
çıkarılmasında ısrar ettiklerini sözlerine ekledi.86 

Demokratik Parti grubu adına söz alan Samet Güldoğan (Elâzığ) partiler üstü, 
millî enerji,  petrol, maden, sulama politikalarının iktisadi verimlilik için gerekli 
olduğunu, sanayileşmenin büyük unsuru olan enerji meselesinin halledilemediğini, 
İkinci Beş Yıllık Plân hedeflerine göre maden ve petrol sahasında yapılması gereken 
aramaların beklenilen neticeleri vermediğini söyledi. Petrolde olduğu gibi. diğer 
maden aramalarının da sonuçsuz kaldığını ve maden politikasının ve madenlerin 
işletilmesinin rayına oturtulamadığını belirten sözcü, bunun en başta gelen sebebinin 
hükümetin bu konuda hedefsiz ve çekingen bir politika takip etmesi olduğunu ilave 
etti. Maden ve Petrol kanunlarının gecikmesinden doğan kararsızlık ve huzursuzluk 
nedeniyle bu kaynakların gelişmesini durdurduğunu, madenciliğin millî gelir 
içindeki nisbetinin % 3 civarında gerçekleştiğini, madenlerin geliştirilmesi için 
yabancı sermayeden yararlanılması, özel sektör madenciliğinin ıslahı ve küçük 
işletmelerin birleştirilmesi gerektiğini belirten Güldoğan, petrol ürünlerinin genel 
enerji bileşimindeki yerinin yıldan yıla artması ve ödemeler dengesini daha da 
bozması nedeniyle petrol ürünleri yerine daha ekonomik bir yakıtın ikame edilmesi, 
örneğin Elbistan kömürlerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Doğal gaz, 
Denizli civarında çıkan buhar, elektrik yetersizliği, Keban ve Gökçekaya santralları 
tesislerinin gecikmesi ve köy elektrifikasyonu sorunlarından söz eden Güldoğan, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında da Demokratik Partinin 
görüşlerini sundu.87 

86  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 112-115.
87  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 115-120.
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C.H.P. grubu adına söz alan Hasan Çetinkaya (Erzincan) 1970 yılı kalkınma hızının 
planda % 7  tespit edilmesine karşın % 5,4 olarak gerçekleşmesinin hükümetin başarısız 
olduğunu, ve ülkeyi kalkındırmak yerine batırdığı anlamına geldiğini söyleyerek 
başladığı konuşmasında İkinci plân döneminde kabul edilen plâna göre 111,5 milyar 
liralık sabit sermaye yatırımlarının planlandığı gibi gerçekleştirilmesi için 1967 - 
1972 döneminde 5 milyar 445 milyon dolarlık ithalât ve 3 milyar 625 milyon dolarlık 
ihracatı öngörüldüğünü, ancak plânın üçüncü yılı sonunda Demirel hükümetinin para 
değerini düşürmek suretiyle ithalât ve ihracat dengesini alt üst ettiğini ve ikinci plân 
döneminde plânda önerilen ihracat hedeflerinin gerisinde kalındığının görüldüğünü 
belirtti. 1968’de 540 milyon dolarlık ihracat yapılması gerekirken 496,4 milyon 
dolarlık ihracat yapıldığını, 1969’da 575 milyon dolara karşılık 528,6 milyon dolarlık 
ihracat, 1970 yılı için 615 milyon dolar ihracat öngörülmüşken 589 milyon dolarlık 
ihracat yapılabildiğini belirten Çetinkaya, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
kalkınma plânı içinde kendisine düşen büyük sorumluluğu yerine getiremediğini 
ifade etti. Çetinkaya, İkinci Plân döneminde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
toplam yatırımlarının 1968’de % 31,3 ünü, 1969 da % 34,1 ini, 1970 te ise % 37,2 
oranında yatırım yaptığını, ancak, 1971 programında madencilikte plânlanan hızın 
% 11,3, olduğunu, fakat % 7,3  gerçekleştiğini; enerji sektöründe % 13,2 büyüme 
hızına karşılık % 9,9 gerçekleştiğini ve bunların gerçekleşmesi için 1972 yılında çok 
büyük yatırımların gerektiğini, ancak bunun hangi kaynaklardan temin edileceğinin 
belli olmadığını vurguladı. Yanlış uygulanan sanayi politikalarının plân hedeflerinin 
çok gerisinde kalmanın nedeni olduğunu, bunun en açık belirtisinin de Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ithalât fazlalığı olduğunu söyleyen C.H.P. sözcüsü, 1969 
yılında 3 milyon 600 bin ton petrol üretiminin % 54’ünün Shell, % 33’ünün TPAO, 
% 11’inin Mobil ve % 2’sinin de Ersan Şirketi tarafından temin edildiğini, tüketimin 
ise 1969’da 7 milyon ton, 1970 yılında 8 milyon tonu bulduğunu, ikinci plân dönemi 
olan 1968 - 1970 yıllarında ithal edilen ham petrole ödenen dövizin 1968 de 420 
milyon, 1969 da 379 milyon, 1970 yılında 620 milyon, 1971 yılında da 1 milyar 
157 milyonluk ithalât yapılarak 2 milyar 576 milyon liranın dışa ödenmiş olduğunu 
ifade etti. TPAO Ortaklığının verimli çalıştırılıp doğal kaynaklarının işletilmesinde 
yabancı el sokulmaması, yabancı sermaye imtiyazının doğal kaynaklardan derhal 
çekilmesi, bu imtiyazların ve anlaşmaların en kısa zamanda millîleşme programı 
ile gerçekleşmesi, petrol ve madenlerin aranması, üretilmesi, taşıma ve dağıtımının 
devlet eliyle yürütülmesi gerektiğini belirten Çetinkaya, hükümetin, ithal malı ham 
petrolü azaltarak dışarıya döviz ödenmesini önlemesi, gerekli yatırımları yapması ve 
millî güvenliği ilgilendiren petrolün hemen millîleşmesine geçmek suretiyle yabancı 
şirketlerden kurtulmasının zorunluluk olduğunu ifade etti. İkinci Beş Yıllık Plânın, 
madenciliği en önemli unsur olarak görmüş ve büyük sermayeli ve ileri teknolojik 
imkânlara sahip kuruluşların varlığını kabul etmiş bulunduğunu, iktidarın ise 
uygulamada iç ve dış sermaye gruplarının baskısına dayanamayarak Etibank gibi millî 
kuruluşu güçsüz bırakarak plânla çatıştığını söyleyen Çetinkaya, yeraltı servetlerinin 
özel teşebbüse imtiyaz olarak tanınmasını uygun bulmadıklarını, Maden Dairesinin 
verdiği ruhsat adedi 56 bini bulduğunu, işletilen maden sahasının ise 318 olduğunu, 
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ruhsat verilen sahaların işletilmesinin sağlanması gerektiğini, iktidarın 30,5 milyon 
dolar Amerikan kredisi karşılığında Etibank’ın elinden bakırları alması ve 40 yıl süre 
ile Amerikan kontrolünde bir özel teşebbüse vermesini uygun bulmadıklarını ve bor 
minerallerinin Türk ulusu eliyle işletilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsünün aslî görevi olan etüt, araştırma ve incelemeleri 
geliştirmek için kendisine gerekli imkânlar sağlanması gerektiğini belirten sözcü, 
özel sektöre ve yabancı sermayeye tanınan imtiyazların yatırımları arttırmak yerine 
özel sektörün karlarını arttırdığını söyledi. Doğu Anadolu bölgesinin önemli yeraltı 
kaynaklarına sahip olduğunu, 100 milyon ton olarak bilinen ülke petrol rezervlerinin 
büyük bir kısmının, demir rezervlerinin % 22’sinin, bakırın % 24’ünün, kromun % 
32’sinin, kurşun ve çinkonun % 18’inin, manganezin % 12’sinin ve linyit kömürlerinin 
% 80 inin bu bölgede olduğunu belirten Çetinkaya, Türkiye Kömür İşletmesinin, 
Doğu’daki halkın yakıt ihtiyacını karşılıyamadığını, Ağrı’da eksi 45 derecede bölge 
okullarının kömürsüz kaldığını, devlet dairelerinde kaloriferlerin yanmadığını ve bu 
kadar doğal kaynağa sahip olan Doğu Anadolu’nun kalkınamadığını ifade etti. Elektrik 
enerjisinde ise 1971 yılı programında fuel oile dayalı santrallerden kaçınılması ve 
hidroelektrik olanakları ile linyitin değerlendirilmesi istendiği halde bunlara önem 
verilmediğini, Aliağa Elektrik Santralinin yabancı firmaya verilmekte olduğunu ve 
bunun fuel oil ihtiyacı nedeni ile her sene 30 milyon dolar dışa akacağını belirten 
C.H.P. sözcüsü, yeni kurulan Türkiye Elektrik Kurumuna büyük vazife düştüğünü, 
köy elektrifikasyonuna hız verilmesinin ve ödeneğinin artırılmasının lüzumuna 
işaret etti. DSÎ hizmetleri açısından su kaynaklarının faydalı hale getirilmesi, su 
potansiyelinden yararlanılması olanaklarının zayıf olduğunu belirten Çetinkaya, 
sel derelerinin ıslahı yönünden yeterli ödeneğin ayrılmadığını ve toprak muhafaza 
çalışmalarının yeterli olmadığını söyledi. 

Devlet Su İşleri için ayrılan yatırım miktarının yetersizliğine, Keban barajının 
zamanında bitmesi gereğine, Fırat Nehri üzerindeki güney illerinin ovalarını 
sulayacak olan Aşağı Fırat havzasında yapılması düşünülen Karakaya Barajının 
pompa ile sulama işinin millî çıkarlara uygun şekilde tamamlanmasının gereğine 
değinen Çetinkaya, yetişmiş, tecrübeli ve eğitimli insan gücünün Türkiye’nin 
kalkınmasındaki önemine vurgu yaparak sözlerini tamamladı.88 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Hilmi Biçer (Sinop), Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı’nın, Birinci Beş Yıllık Plân döneminde 92 milyar 800 milyonluk yatırımın 
13 milyar 900 milyonluk kısmını gerçekleştirdiğini, bunun tüm yatırımların yüzde 
22,2’si olduğunu, İkinci Plân döneminde ise, 1968 yılı kamu yatırımlarınım yüzde 
31,3’ünü, 1969 da yüzde 34,1’ini ve 1970 de ise yüzde 38,2’ini oluşturduğunu 
söyledi. Bakanlığın 1971 bütçesinin 5 milyar 900 milyon lira olduğunu, bağlı 
kuruluşların bütçeleri de ilâve edilirse, bütçenin 8 milyar liraya ulaştığını belirten 
Biçer, Bakanlığın teşkilât kanununun çıkarılmasını temenni ettiklerini, görevi toprak, 
su, enerji, maden, petrol kaynaklarının en uygun bir şekilde araştırılması, planlanması, 
geliştirilmesi, işletilmesi, kontrol ve muhafazası ve bunlarla ilgili kanun, nizamname 

88  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 120-126.
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ve tüzükleri hazırlamak olan Bakanlığın Türkiye’nin kalkınması için temel hizmetleri 
yürüttüğünü ifade etti. Biçer, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yurt hizmetinde 
son derece başarılı hizmetler ifa ederek konsolide yatırım bütçesinin yüzde 28,8’ini 
gerçekleştirdiğini, su kaynaklarının kullanılması hakkındaki kadük olmuş kanun 
tasarısının biran önce çıkarılmasında susuz köylere suyun temini bakımından büyük 
faydası olacağını, erozyon çalışmalarının çok faydalı olduğunu, Keban ve Gökçekaya 
barajlarının 1973 yılında hizmete girerek hükümetin Türk milletine hediyesi olacağını, 
bunların yanında Kovada hidroelektrik santralı, Doğankent Santralı, Ambarlı Santralı 
ilâvesi Hopa Santralı ve Seyit Ömer Termik Santralını önemli olduklarını söyledi. 
Enerji üretiminin geri olduğunu, fert başına yılda 228 kilovat saat enerji tüketiminin 
Avrupa’nın bir çok ülkesinden geride olduğunu ve petrol konusunda hariçten ürün 
ithali yerine ülkeye daimî tasarruf sağlayacak olan millî rafinerileri geliştirmek, 
tevsi etmek, yenilerini kurmak, böylece ülke ihtiyaçlarının yerli ve yabancı menşeli 
ham petrollerin ülke rafinerilerinde işlenmesi yolu ile karşılamak gereğine işaret 
eden Biçer, 1969 yılında 3 milyon 599 bin ton, 1970 yılında 3 milyon 600 bin ton 
ham petrol üretildiğini, Türkiye’de tüm akaryakıt ihtiyacının 5 milyon 190 bin ton 
olduğunu ve halen Batman, Ipraş, Ataş olmak üzere üç rafinerinin mevcut olduğunu ve 
İzmir Rafinerisinin 1972 yılında hizmete gireceğini söyledi. Karadeniz Rafinerisinin 
de tahakkuk safhasına girmiş ve gerekli finansmanın temin edildiğini ve kömür için 
MTA ile TKİ’ye büyük görevler düştüğünü belirten Biçer, Ahvaz - İskenderun boru 
hattının memlekete büyük faydalar sağlayacağına inandıklarını ve Kerkük - Batman 
projesinin tahakkukunu beklediklerini ifade etti.89 

Gruplar adına grup sözcülerinin konuşmalarından sonra kişisel görüşlerini arz 
etmek üzere söz alan Hüseyin Yenipınar (Tunceli) yeraltı kaynaklarıyla önemli olan 
Doğu Anadolu’nun fukaralıktan bir türlü kurtulamadığını, hükümet programında 
Doğu Anadolu için özel tedbirlerin uygulanacağı belirtilmesine ve bu tedbirlerin 
sıralanmasına rağmen sayılan tedbirlerin hiç birisinin uygulanmadığını söyledi. 
A.P.’nin yurt kalkınmasının özel sektörle olacağının savunucusu olduğunu, fakat 
özel sektör ve yabancı sermayenin kendi çıkarlarına uygun davranarak bozuk düzeni 
devam ettirdiğini ve yurt kalkınmasını geciktirdiğini belirten Yenipınar, Doğu 
bölgesinin ancak devlet eliyle ve özel programlarla kalkınabileceğini ifade etti. 

Keban projesini önemli bir yatırım olduğunu, ancak baraj sahası içinde kalan 173 
köyün 30 bini geçen nüfusunun iskân ve istihdamı için plânlı ve programlı çalışmalar 
yapılmadığı için binlerce ailesinin topraksız, evsiz ve işsiz kaldığını belirten 
Yenipınar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bu Genel Müdürlüğün 
yapacağı yatırımların muayyen zümrelerin, yani büyük toprak sahiplerinin yararına 
olmaması ve ileride bir toprak reformu anında bu arazilerin kamulaştırılmasının 
Devlete çok pahalıya gelmemesi için Bakanlığın gereken tedbirleri alması gerektiğini 
vurguladı.90 

89  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 126-129.
90  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 129-130.
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Gruplar ve kişisel görüşlere cevap vermek üzere kürsüye gelen Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Nahit Menteşe (Aydın) 1963 senesinde kurulan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı’nın teşkilât kanununun Meclis’e sunulduğunu, fakat kadük 
kaldığını söyleyerek kanunun değişen şartlar muvacehesinde yeniden ele alındığını 
ve Maliye Bakanlığı’nın mütalâasını tamamlamasından sonra tasarının yeniden 
Meclislere sunulacağını açıkladı. Petrol meselesinin  uzun zamandan beri petrol 
istihsal eden memleketlerle şirketler arasında münakaşa konusu olduğunu, Libya’nın 
3 - 5 ay evvel istihsalini günde 700 bin varil kıstığını, İsrail harbi dolayısıyla “Trans 
Arabian” boru hattının arızaya uğradığını, bu arıza neticesinde Sidon’a dökülmekte 
olan ham petrol miktarında 500 bin varillik bir eksilme meydana geldiğini, bu 
sıkıntılara rağmen ülkeyi petrolsüz bırakmadıklarını ifade eden Bakan Menteşe, 
petrol şirketleriyle, Basra Körfezi ülkeleri arasında 19 Ocak tarihinden itibaren 
başlayan müzakerelerin sona erdiğini ve petrol üreten ülkelerin vergilerini yüzde 
55 nisbetinde dondurduklarını, bu artışın Türkiye’de petrol fiyatlarını arttırmaması 
için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Petrol tüketiminin ancak yarısının millî 
kaynaklardan istihsal edildiğini, 1970 istihsalinin 3 600 000 ton olduğunu ifade eden 
Bakan Menteşe, diğer yarısını gerek ham petrol olarak gerekse mamul petrol olarak 
ithal etmek suretiyle ihtiyacı karşıladıklarını, 1969 ve 1970 yıllarında Trakya’da iki 
gaz rezervi, Adıyaman ve Siirt’te ümit verici üç petrol kuyusunun TPAO tarafından 
keşfedildiğini, TPAO’nun ve diğer şirketlerin İskenderun ve Karadeniz’de arama 
faaliyetlerine giriştiğini, İzmir’de 4,5 - 5 milyar liraya mal olacak “Aliağa” 
Rafinerisinin yanında bir petrokimya tesisinin pek yakın bir zamanda inşa 
edileceğini, Yarımca’daki petrokimya tesislerine 1 milyar 200 milyon lira kadar bir 
para sarf edildiğini belirterek bu çalışmaların rahatlama yaratacağını belirtti. Maden 
sahasında üretim ve ihracatın artırılmasının başlıca hedefleri olduğunu söyleyen Nahit 
Menteşe, 1967’de temeli atılmış olan  Seydişehir alüminyum tesislerine 2 milyara 
yakın bir para sarf edileceğini, Karadeniz’de 1,5 milyar liraya yakın bir para sarfıyla 
meydana getirilen bakır kompleksi tesislerinin de inşa halinde olduğunu ve 1972 
başında bu tesisin biteceğini belirtti. Elâzığ’da ferro krom tesislerinin plânlandığını, 
anlaşmalarının yapıldığını ve 230 milyon liraya mal olacağını ifade eden Bakan, 
Eskişehir’de “Türk Boraks” veya “Potas Chemical” ismiyle anılan şirket tarafından 
işletilen altı bor maden sahasının dördünün Danıştay’a yapılan müracaatlar sonucunda 
Etibank’ın işletmesine geçtiğini açıkladı. Termik santraller konusunda Seyitömer’de 
1 milyar liraya mal olacak olan termik santralin enerjiye büyük katkıda bulunacağını, 
2 milyar 700 milyon kilovat saat elektrik üreteceğini, Afşin, Elbistan’da 3,5 milyar 
ton linyit kömür rezervinin tespit edildiğini söyleyen Bakan, elektrik enerjisinde 
1965 senesinde şahıs başına senede 158 kilovat saat elektrik üretimi isabet ederken, 
bu rakamın 1970 senesinde 250’ye yaklaşmış bulunduğunu ifade etti. Devlet Su 
İşlerinin 2 milyar 100 milyon TL, Türkiye Elektrik Kurumunun 1 milyar 150 milyon 
TL, Etibank’ın 1 milyara yakın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 700 milyon 
TL’dan fazla bir yatırımı bulunduğunu belirten Bakan Menteşe, Karadeniz’de 3 
milyon ton kapasiteli bir rafineri tesis edileceğini beyan etti. Petrol ruhsatlarının 
Petrol Kanununun 4 ncü maddesinde gösterilen şartları haiz şirketlere verildiğini, 
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ayrıca her talebin kanunun maksadına ve millî menfaatlere uygun olması gerektiğini 
söyleyen Bakan daha fazla petrol üretimini ve aramayı teşvik için Kamu İktisadi 
Devlet Teşebbüslerine veya özel hukuk kaidelerine göre çalışan kamu şirketlerine 
bâzı imkânlar tanındığını vurguladı. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nahit Menteşe, 
grup sözcülerinin DSİ, kömür, bölgelerarası dengesizlik, yatırımlar, rafineri üretimi 
gibi konulardaki eleştirilerine ve milletvekillerinin sorularına yanıt verdi.91

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1971 bütçesi üzerinde son sözü alan 
Hüseyin Baytürk (Zonguldak), Türkiye Kömür İşletmeleri ve ona bağlı Zonguldak 
taşkömürü havzasından bahisle, Türkiye’nin tek maden kömürü üretim havzası 
olan Zonguldak kömür havzası üzerinde çok özenle durulması gerekirken tam 
bir ekonomik ve teknik proje disiplini olmadan yapılan yatırımlar ve çalışmaların 
Zonguldak kömür havzasının devlet bütçesine yük olmasını önleyemediğini, 1963’te 
11 415 000 TL, 1964 senesinde 26 642 000 TL ve 1967 senesinde 1 181 000 TL  
hariç olmak üzere bu tesisin sürekli zarar ettiğini belirtti. Bu havzada bir artış 
bekleniyorsa çalışma sisteminin büyük ölçüde değiştirilmesi ve gelişen teknolojiye 
ayak uydurulması gerektiğini söyleyen Baytürk, teknik elemanların yan ödemelerinin 
yapılmasıyla verimin sağlanacağını ifade etti. Musa Doğan (Kars) tarafından 
verilen kifayeti müzakere takririnin kabulünden sonra Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının müstakil bir bütçesi  bulunmadığından Bakanlığa bağlı bulunan Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol Dairesi Bütçesi okundu ve oylandı.92 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk başkanlığında 22 Şubat 1971 tarihinde 

toplanan 56 birleşimde Millet Meclisi Bayındırlık Bakanlığı 1971 bütçesini görüştü. 
Demokratik Parti Grubu adına söz alan Necati Kalaycıoğlu (Konya), Bayındırlık 
Bakanlığının hizmetlerini kamu ve devlet hizmet binaları yapımı, ulaştırma altyapı 
hizmetleri, personel işleri,  kantar kontrolü, trafik ve şehir içi geçitleri, hurda araçların 
tevzii işleri gibi çeşitli işler olduğunu, bu kadar iş yükünün Bakanlığın teknik personel 
ihtiyacını gösterdiğini, Personel Kanununun teknik elemanları mağdur ve huzursuz 
ettiğini, yatırım hizmetlerinin kaliteli olarak ve zamanında tamamlanmasının, teknik 
insan gücünün artması ile mümkün olduğunu söyledi. Demokratik Parti olarak 
teknik personelin mağduriyetinin giderilmesini, teknik personel noksanından doğan  
aksaklıkların giderilmesi için özel teknik büroların teşvik edilmesi, bu suretle etüt 
proje ve kontrollük hizmetlerinin bir kısmının bu bürolar marifetiyle sağlanması 
gerektiğini belirten sözcü, konut ve kamu binalarında bölge özellikleri ve iklim 
şartları dikkate alınarak iktisadiliği sağlayacak tip proje ve standartlaşma işine 
gidilmesini, Bakanlık ve müteahhit ilişkilerinin devletin itibarının zedelenmemesi 
amacıyla düzene kavuşturulmasını, ihtiyaçlara cevap vermeyen 2490 sayılı Kanun ile 

91  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 130-139.
92  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 149-153.



264

yatırımları engelleyen Muhasebe-i Umumiye Kanununun kaldırılmasını, bayındırlık 
hizmetlerinin hızla yapılmasını, teknik gücün her sahada geliştirilmesini, yapıların 
sağlam, ucuz, emniyetli ve gerekli yerlerde standart olarak yapılmasını  temenni etti. 
Karayolları ve demiryollarının yatırımlarla takviye edilmesi zaruretine işaret eden 
Kalaycıoğlu, deniz yollarının geliştirilmesi için liman, barınak, iskele yatırımlarının 
arttırılması gereğini belirtti.93 

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu) Bayındırlık 
Bakanlığı 1971 malî yılı bütçe tasarısının bu bakanlığın yatırımcı ve yapımcı 
karakterine ve kalkınma plânı hedeflerine gerektiği oranda yeterli olmayacağı 
kanaatinde olduklarını söyleyerek konuşmasına başladı. Bakanlığın, 1971 senesinde 
yatırım gücü olarak DPT’ye 2 milyar liranın üstünde bir programla gitmiş olmasına 
rağmen, Plânlama Teşkilâtı ve Maliyenin, bu teklifin ancak yarısı kadar bir yatırım 
tahsisatını bütçeye koymasını çok büyük noksanlık olarak gördüklerini söyleyen 
Tosyalı, Bayındırlık Bakanlığı yatırımlarında bu kadar büyük bir kısıntıya gidilmesini 
memleket kalkınması açısından uygun bulmadıklarını söyledi. Bayındırlık 
hizmetlerinde yurdun en geri kalmış Orta, Orta Kuzey Anadolu ile Güney Doğu 
Anadolu’da yeterince bir çaba olmadığını belirten M.G.P. sözcüsü, Adalet Partisi 
hükümetlerinin icraatının, daha çok kalkınmış bölgeleri daha fazla kalkındırma, 
zengini daha fazla zengin etme, buna mukabil geri kalmış yurt bölgelerini ve fakir 
vatandaş kütlesini daha fazla geri, fakir bırakma ve ihmal etme gayreti içinde 
olduğunu ifade etti. Millî Güven Partisi’nin, 30 senelik bir tatbikatı olan ve artık 
uygulanamaz ve faydalı olamaz hale gelen 3611 sayılı Nafıa Vekâleti Teşkilât ve 
vazifelerine dair Kanun ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme İhale Kanunu, 1050 sayılı 
Muhasebe-i Umumiye Kanunu, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin ihtiyaçlara 
göre tadil edilmesini zorunlu gördüğünü açıklayan Tosyalı, Bayındırlık Bakanlığı 
ve Karayolları Genel Müdürlüğünün yönetici ve teknik hizmetlerinde çalışan teknik 
personelin yeni Personel Kanunu ve yan ödemeler tatbikatının tatmin edici olmayan 
hükümlerinin kısa zamanda değiştirilmesini temenni etti.94 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Mehmet Seydibeyoğlu 
(Kastamonu) Bayındırlık Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı Karayolları Genel 
Müdürlüğünün hizmetlerinin, 3611 sayılı Nafia Vekâleti Teşkilât ve Vazifelerine dair 
Kanun ve 5367 ve 5539 sayılı kanunlarla yürütülerek tüm ulaştırma girişimlerinin 
altyapısını teşkil eden karayolları, demiryolları, limanlar, barınaklar, hava 
meydanları, akaryakıt tesisleri ile devlet ve diğer kamu hizmetlerine ait binaların 
yapılması ve katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyelerce yaptırılacak 
binalarla ilgili büyük proje ve keşiflerinin tasdiki ve bütün yapı işlerinde uygulanacak 
tüzük, yönetmelik ve şartnamelerin tanzimi olarak ifade olunabileceğini söyledi. 
Bakanlığın ve Karayolları Genel Müdürlüğünün elemanlarının daha çok teknik olan 

93  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 158-163.
94  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 163-168.



265

personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına alındığını, Bakanlığın 
3 326 personelinden 2 437 tanesinin ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 1696 
personelinin mühendis, mimar, tekniker ve teknisyen olarak teknik eleman olması 
hasebiyle, bunların bu kanunun kapsamına alınmalarından doğan ve bir direnişe kadar 
varan dertlerine eğilmenin kaçınılmaz bir görev olduğunu belirten Seydibeyoğlu, 
teknik personelin intibaklarında eşitlik ve adaletin sağlanamadığını, müktesep 
haklarının ihlâl olunduğunu, zaten eleman sıkıntısı çeken kamu Kuruluşlarının 
teknik eleman bulmakta güçlük çektiği gibi, elindeki değerli, tecrübeli, kaliteli 
elemanları özel kesime, hattâ yurt dışına kaçırmak gibi büyük bir tehlike ile 
karşılaşacaklarını belirtti. Mevzuatın eksikliği, kifayetsizliği ve fazlası ile bürokratik 
oluşunun Bakanlığın rahat ve verimli çalışmasını önleyen unsur olduğunu belirten 
Seydibeyoğlu, bayındırlık hizmetlerinin verimli ve süratli bir şekilde ifası için bir 
reorganizasyonun gerekli olduğunu, mevzuat değişikliklerinde zaruret bulunduğunu, 
teşkilât kanununun değiştirilmesi gerektiğini, idari reformun gerçekleştirilmesi ve 
kırtasiyeciliğin önlenmesi gerektiğini ifade etti. Demiryollarının modernleştirilmesi 
ve yıllarca önce başlanmış olan hatların bitirilmesi gerektiğini, ancak A.P. iktidarının 
demiryollarına iltifat etmediğini, liman, barınak ve iskele inşaatlarının henüz ele 
alınmadığını, hava meydanları ve akaryakıt tesislerine gerekli önemin verilmediğini 
belirten C.H.P. sözcüsü, Yapı ve İmar İşleri Reisliğinin mevzuat sıkıntıları yanında 
bölge müdürlükleri ve bayındırlık müdürlüklerinin vasıta derdinin hallolmadığını, 
teknik personel teminindeki güçlüklerin devam ettiğini, yatırımların ihaleye geç 
çıkarıldığından dolayı yılı içinde gerçekleşemediğini, binalar için ayrılan ödeneklerin 
yetersiz olduğunu ve bütçede yatırım harcamalarına ayrılan paranın ise 1 264 869 
034 liradan ibaret bulunmasının 1971 yılı Bütçesinin kifayetsizliğini, bir yatırım 
bütçesi olmaktan çok bir masraf bütçesi vasfını haiz olduğunu açıkça gösterdiğini 
ifade etti. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün İkinci Beş Yıllık Plânda öngörülen 
devlet karayolu ağını uzunluk olarak büyük ölçüde tamamlamış olduğunu, ancak, 
fiziki ve geometrik standartların yeterli seviyeye getirilemediğini, devlet yollarının 
%70’inin ve il yollarının % 84’ünün standartlara uygun olmadığını, aşırı yüklemeyi 
önlemek yönünden ağırlık kontrollerinin yapılamaması yüzünden mevcut altyapının 
hızla bozulmasına sebep olduğunu, köy yolları yapımında ilgili kuruluşlar arasında 
işbirliği sağlanamadığını, bu durumun makina, teçhizat ve işgücü yönünden mevcut 
kapasitenin iyi bir şekilde değerlendirilemediğini ifade eden Seydibeyoğlu, A.P. 
iktidarının, plânı, plânlamayı ve bunu uygulamayı esas olarak almamış olduğunu ve 
yurt kalkınması yerine kendi gayelerinin tahakkukunu, kendilerine bağlı çıkarcı bir 
zümrenin kalkınmasını bir mutlu azınlığın daha mutlu olmasını temin etmenin aracı 
haline geldiğini söyledi. Trafik kazalarının önlenmesi için yeni trafik kanununun ve 
karayolları taşıt kanununun bir an önce çıkarılması, Karayolları Genel Müdürlüğü 
ile yol su elektrik işleri arasında koordinasyon sağlanması gerektiğini belirten sözcü, 
karayolu ve köprü yapımı gerekirken öncelikle Boğaz Köprüsünün ele alınmasının 
Türkiye için bir talihsizlik olduğunu ifade etti.95 

95  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 168-173.
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A.P. grubu adına söz alan Orhan Deniz (Kastamonu) Bakanlığın 1971 yılı 
bütçesinin ve  Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin yetersiz olduğunu söyleyerek 
başladığı konuşmasında, yapımı tamamlanan Akdeniz sahil yolunun kırsal bölgeye 
çok faydalı olduğunu, Karadeniz sahil yolunun ise yavaş ilerlediğini belirttikten sonra 
Karayollarının meydana getirmekte olduğu büyük işlerden birisinin de “İstanbul 
Köprüsü” olduğunu, bunun hem uygarlıkları birbirine bağlayacağını, hem de İstanbul 
trafiğinde rahatlama yaratacağını söyledi. Yapı işleri Reisliğinin iş hacminin fazla 
olmasına rağmen eleman darlığı çektiğini, buna karşılık programını % 6 nisbetinde 
ileriye götürdüğünü, Demiryolları ve Limanlar Reisliğinin ithalât, ihracat ve nakliye 
işlerinin hamle yapmasında büyük rol oynadığını, Demiryollarının, Gebze-Arifiye, 
Tatvan-Van-Iran hududu hattı, Cebeci- Kayaş çift hattı, Pehlivanköy-Bulgar hududu 
ve Keban-Kartalkaya hatlarını 1971 ve 1972 yıllarında tamamlayacağını ifade etti.96 

Şahsı adına söz alan Yusuf Ziya Yılmaz (Adıyaman), Adıyaman’ın vilâyet 
merkezinden köylerine, bucaklarına ve kazalarına gitmenin imkânı olmadığını, 
Adıyaman’da hiç yol yapılmadığını ve ülkede bölgesel dengesizliklerin giderilmesi 
için acilen önlemler alınması gerektiğini belirtti. Yine şahsı adına söz alan Cevat 
Sayın (Edirne) ağır bir sorumluluğu olan Bayındırlık teşkilâtının ödeneklerinin 
azaltılmış olmasının düşündürücü olduğunu, teşkilâtın, yatırımları tam olarak 
tahakkuk ettirebilmesi için 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ve 1050 
sayılı Muhasebeyi Umumiye Kanununun günün şartlarına göre oluşturulması 
gerektiğini, Türkiye’de trafik yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden birisinin 
Trakya olduğunu, ve yolların yeterli olmadığını, dolayısıyla Karayolları’nın daha 
fazla yol çalışması için gereken olanakların yaratılması gerektiğini ifade etti. 

Bayındırlık Bakanı Turgut Yaşar Gülez (Cumhuriyet Senatosu Bolu üyesi) söz 
alarak Bakanlığının amacının; ekonomik ve sosyal kalkınmanın dayanağı olan 
bayındırlık hizmetlerini, ilim ve teknolojinin en ileri imkânları yurdun gerçekleri, 
milletin arzu ve temayülünü göz önünde tutarak süratle yerine getirmek olduğunu 
söyleyerek 1970 yılında devlet yapı işlerine 1 milyar 72 milyon 353 bin liralık yatırım 
yapıldığını, bu harcama karşılığında 145 mahalde 2 087 derslik ortaokul, 43 mahalde 
738 derslik lise, 2 kolej 4 yatılı bölge ortaokulu ve 26 mahalde 5 900 öğrenciye 
pansiyon, 25 öğretmen okulu ve 5 eğitim enstitüsü, 28 mahalde tarım meslek okulu, 
10 mahalde sağlık okulu ve köy ebe okulu, çeşitli yerlerde 11 450 yatak adedine 
tekabül eden 36 devlet hastanesi, 3 verem, 10 göğüs hastalıkları hastanesi, 14 stad, 
8 kapalı spor salonu, Halkapınar tesisi, 12 mahalde halk eğitim merkezi, 5 semt 
ve il kütüphanesi, 39 aded sanat enstitüsü, 24 aded yatılı bölge okulu ve 110 550 
öğrenciye tekabül eden 2 211 derslik ilkokul, 4 il ve 32 ilçede Hükümet konağı, 7 
bölge ceza evi, adalet binası, 45 mahalde veteriner ve zirai mücadele, toprak - su ve 
pamuk tesisleri, 13 ilçede kaymakam evi, 4 mahalde 36 dairelik gümrük lojmanı, 21 
yerde 136 dairelik jandarma subay ve astsubay lojmanı, 4 yerde 20 dairelik doktor 
ve hemşire lojmanı binalarında çalışıldığını ve Aralık 1970 sonu itibariyle yüzde 90 
oranında bir gerçekleşmenin sağlandığını belirtti. 1971 malî yılı bütçesinin 1 milyar 

96  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 173-175.
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265 milyon liraya ulaştığını ifade eden Bakan 1971 yılında yapımı yeniden ele 
alınacak başlıca önemli projelerin 105 mahalde 1 110 derslikli ortaokul, 2 mahalde 
400 kişilik ortaokul ve lise, 64 mahalde beden terbiyesi spor tesisleri, 6 kütüphane, 
10 sağlık okulu, 8 aded din eğitim tesisi, 51 mahalde meslekî teknik öğretim bina 
atelyesi ve 3 653 derslik ilkokul, 10 mahalde yatılı bölge okulu, 4 Hükümet konağı 
ve 25 mahalde de 144 daireli jandarma subay, astsubay lojmanı, gümrük binası ve 
9 mahalde de yeniden 950 yataklı Devlet hastanesi ve 24 mahalde de sağlık evi ve 
ocağı olduğunu sözlerine ekledi. Bayındırlık Bakanı, ayrıca, hava alanları ve tesisleri 
inşaatı için 1971 malî yılı bütçe tasarısında 89 milyon lira ayrıldığını, karayollarının 
yapımına devam edileceğini, limanların tamamlanacağını, özellikle trafiği ağır 
olan yerlerde “otoban” sistemine geçmeyi düşündüklerini, karayollarında bölgesel 
dengeyi koruyarak çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.97 Bayındırlık Bakanı 
Gülez’in, kendisine sorulan soruları yanıtlamasının ardından yeterlik önergesi kabul 
edildi ve maddelere geçildi98:

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm   Lira
11.000  Ödenekler  12.000
12.000  Personel giderleri                   1 554 166
13.000  Yönetim giderleri          3 973 850
14.000  Hizmet giderleri  610 001
16.000  Çeşitli giderler  204 502

(A/2) Yatırım harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri         21 440 006
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım
 giderleri      1 671 307 028
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları
 ve onarımları           27 800 000

(A/3) Sermaye ve transfer harcamaları
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar          58 050 000
34.000  Malî transferler   1
35.000  Sosyal transferler   1
36.000  Borç ödemeleri  1 475 002

97  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 176-185.
98  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 198.
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TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ
TBMM, 22 Şubat 1971 günü yapılan ikinci oturumda Başkanvekili Kemal 

Ziya Öztürk’ün başkanlığında Ticaret Bakanlığı 1971 yılı bütçesini müzakere 
etti. Kanun tasarısı üzerinde Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Reşit Önder 
(Tokat), Bakanlığın teşkilatının geliştirilmesi ve yurt dışı temsilciliklerinin daha iyi 
donatılması gerektiğini söyleyerek iç ticarette kredi tevzilerinin adaletli olmadığını, 
bölgecilik yapıldığını, bu adaletsiz kredi tevzii işlerinin de önüne geçilmesi için 
Bakanlığın konunun üzerinde durması gerektiğini belirtti. Bakanlığın, esnafın borç 
ve kredi sorunları ile ilgilenmesi lüzumuna vurgu yapan Önder, hükümetin, Ziraat 
Bankasının güçlendirilmesi, Halk Bankasının takviye edilmesi ve mağdur durumdaki 
çiftçilerin dertleri üzerine eğilmesi gereğini bildirdi. Önder, yatırım malları yerine 
lüks tüketimin teşvik edildiğini, yabancı sermayenin dışarıya kâr transferinin millî 
ekonominin aleyhinde olduğunu ve plânın öngördüğü transfer dengesinin aşıldığını 
belirterek bütçe eleştirisini tamamladı.99

Demokratik Parti grubu adına söz alan Kubilay İmer (Konya) Ticaret Bakanlığının 
1939 yılında çıkarılan kuruluş kanunu ile kurulan teşkilatıyla gelişen ve genişleyen 
ihtiyaçlara cevap veremediğini ve 1965’te hazırlanan yeni tasarının biran evvel 
Parlâmentoya sevk edilmesi gerektiğini belirtti. Dış ticaretin plana göre yürütülmesi 
gerekirken usüle uygun yürütülmediğini vurgulayan İmer iç ticarette de istihsal ve 
istihlâk arasındaki koordinasyonun tam olarak sağlanamadığını söyledi. DP sözcüsü, 
iç ticarette tüketicinin karşılaştığı sorunların Bakanlığının, bunlara hal çareleri 
aranması, menfaatlerinin korunması, aydınlatılması ve eğitilmesi, teşkilâtlanması 
gibi tüketici sorunlarının hal çarelerinin bulunması gerektiğini belirtti. İmer, 1967 
yılında 47 olan banka sayısının 1970’te 48 olmasına karşılık, şubelerin 2 223’ten 3 
121’e yükseldiğini, 1967’den beri 898 yeni şube açıldığını, ödünç para verme işleriyle 
uğraşanların 1967’de 93’e, izleyen yıllarda 105’e ve 1970’te 180’e ulaştığını, ödünç 
para işlerindeki bu artışın sebeplerinin önemli olduğunu belirtti. 1964’te 1 257 olan 
anonim şirketlerinin 1 041 adet artarak 2 298 rakamına ulaştığını, limited şirketlerin 
ise 1964-1970 yılları arasından 976 adet artış göstererek 3 544’ten 5 520’e ulaştığını 
söyleyen İmer, anonim şirketlerin toplam sermayelerinde

4 milyar, limitedlerde ise 1,5 milyarlık bir sermaye artışının ticaret ve sanayi 
alanlarında çok da büyük bir gelişmeyi göstermediğini belirtti. Haşhaş ekimi ve 
afyon ticaretinin 3491 sayılı T.M.O. Kanunu gereğince milletlerarası teşekküllerce 
alınan kararlara göre tatbikatı hakkında Bakanlığın aldığı kararların ulusal çıkarlarla 
bağdaşmadığını, hâkimiyet haklarıyla uygun düşmediğini belirten İmer, zirai 
kalkınma ve toprak su kredileri ile teşvik ve geliştirme kredilerinin köylüyü ve 
müstahsili tatmin etmediğini, Halk Bankasının, Toprak Mahsulleri Ofisinin, Et-
Balık Kurumunun ve Ziraat Bankasının çalışmalarının köylü, şehirli, tüketici ve 
üreticilerin yararına olmadığına vurgu yaptı.100 

99  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 203-206.
100  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 207-209.
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Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Şinasi Çolakoğlu (Gaziantep), 
Ticaret Bakanlığının kendini günün koşullarına, plânlı dönemin gereklerine, 
Türkiye’de toplumun gelişip genişliyen gereksinmelerine uyduramadığını, ithalât ve 
ihracatın dengesizlik içinde bulunduğunu, plânlı döneme yıllarca önce girilmesine 
rağmen dış ticaret açığının giderek büyüdüğünü ve kalkınma hızının düştüğünü 
belirtti. Artan vergi yükleri, Türk parasının dış değerinin % 66 oranında düşürülmüş 
olması, kamu cari giderlerindeki büyük artışlar ve Ortak Pazar geçiş dönemine 
girilmiş olmasının 1971 ve 1972 yıllarını da olumsuz yönde etkileyeceğini ve 
sıkıntılar yaratacağını vurgulayan İmer, her türlü ekonomik faaliyetleri düzenleyen, 
iç ve dış ticaret, yatırımlar, üretici ve tüketici arasında koordinasyon sağlama ile 
görevli olan Ticaret Bakanlığının, bu gelişmelere seyirci ve ilgisiz olduğunu ifade 
etti. Bakanlığın esnaf ve küçük sanatkârların sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini 
belirten C.H.P. sözcüsü, Bakanlığın kooperatifçiliği desteklemek zorunda olduğunu, 
kredide, tedarikte, üretimde, pazarlamada işbirliği olmadıkça esnaf ve sanatkârın 
kalkınmaya katkısının mikro düzeyde kalmaya devam edeceğini söyledi. Özellikle 
küçük sanatkâr ve esnafın yoğunlaştığı Güney Doğu bölgesinde sanayi sitelerinin 
kuruluş ve gerçekleştirilmesinde dinamik olmak gerektiğini, Bakanlığın kaçakçılığa 
hassas bölgelerde küçük esnaf ve sanatkârı kollayıcı önlemler alması gerektiğini 
belirten Çolakoğlu, dış ticarette yasa dışı döviz ve kambiyo işlemlerini önleyecek 
olanın da Ticaret Bakanlığı olduğunu vurguladı. Dış ticaretin giderek artan bir hızla 
klerink ve takasla iş yapan ülkelere yöneldiğini, başlıca ihraç ürünlerinin pazarları 
aynı ürünleri üreten rakip uluslara Kaptırıldığını, bu yüzden ihraç ürünlerinin 
fiyatlarının düşmekte, stoklarının kabarmakta olduğunu belirten Çolakoğlu, özellikle 
imalât sanayiinde kullanılan çekirdeksiz kuru üzüm, zeytinyağı, pamuk, tütün, fındık 
ve buğdayın maliyet fiyatlarının altında satılmaya başlandığını, Antep fıstıklarında 
ihracatın düştüğünü, böylece tarım ana sektöründeki geniş işgücünün, gün geçtikçe 
geçimini sağlayacak yasa dışı, ahlâk dışı alanlara kaymaya devam edeceğini belirtti. 
Ceza artırıcı, ayak bacak koparan mayın döşeyici tedbirlere harcanan paranın 300 
milyonu bulduğunu belirten sözcü, millî ekonomi dışına itilen ve kullanılmaz hale 
getirilen toprakların ise 3 milyon dönüme ulaştığını, buna karşılık toplam kaçakçılıkta 
artışın yedi kat olduğunu, bunun bölgesel kalkınmada 30 fabrikaya eş olduğunu 
açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının kredi dağıtımında Başbakanın 
yakınlarına sağlanan kredilerde siyasi sorumluluk açısından ve şahsiyle illiyet 
bağlantısı bulunmadığı gerekçesiyle soruşturma açılmasının reddedildiğini, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde Soruşturma Hazırlık Komisyonu kurulduğunu, komisyonun 
30 Temmuz 1970’deki raporunu hazırladığını, Meclislerin ortak toplantısında 
Başbakanın şahsıyla ilgili yönünün karara bağlandığını, ancak Ziraat Bankasının 
ve Ticaret Bakanlığının içerde ve dışarda derin yankıları olan bir yolsuzluk olayını 
geçiştirmiş olmasının anlaşılmaz tutum ve davranış olduğunu belirten Çolakoğlu 
Ziraat Bankasının sorumluları ve yetkilileri arasından olayın ne olduğunu ve bunlar 
hakkında ne işlem yapıldığını bilmenin Meclisin hak ve görevi olduğunu ifade etti. 
Çolakoğlu, sonuç olarak, tarımsal üretime ayrılan 6 milyar lira civarında kredinin 
yetersiz olduğunu ve eşit ve adil dağıtılmadığını, taban fiyatlarının saptanmasında 
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tarımı bilmeyen bürokratların etkin olduğunu, hayat pahalılığının arttığını, kefalet 
kooperatifinin teminatı altında Halk Bankasının küçük esnaf ve sanatkâra verdiği 
kredinin üretimde bir atılım sağlıyamayacak oranda mikro düzeyde kaldığını, 
piyasada kota milyonerleri, permi tüccarları yanında ulusun ekonomik varlığını 
kemiren yasa dışı sektörler doğduğunu, Ticaret Bakanlığının kendisine bağlı, 
ekonomide düzenleyici, ve üretimde atılımı sağlayıcı kredi kurumlarının denetimini 
politik etkenler altında kalarak gereği gibi yapamamakta olduğunu ve halkın hayatın 
gittikçe ağırlaşan yükü altında ezilmekte; çalışma olanakları bulmak ve hayatını 
idame için ya kentlere koşarak gecekondu sorunları açtığını veya dış ülkelere gitmek 
için kuyruğa girdiğini belirterek sözlerini tamamladı.101 

A.P. grubu adına söz alan Kâmil Şahinoğlu (Manisa), Ticaret Bakanlığının yeni 
bir teşkilât kanunu olmadığını, kuruluş senesi olan 1930’daki Teşkilât Kanunuyla 
çalıştığını ve günün şartlarına göre yeni bir teşkilât kanununa biran evvel kavuşması 
gerektiğini belirterek başladığı konuşmasında Türkiye’nin bilhassa A.P. iktidarları 
zamanı olan son beş altı seneden beri hızlı kalkınma hamlelerinde bulunduğunu, 1963 
yılından beri, yani plânlı devreye girilen 7 sene içerisinde ortalama % 6,7 nin üstünde 
gayrisâfi millî hasıla artışı olduğunu ve A.P. iktidarının başarısının tescil edildiğini 
söyledi. Ticaret Bakanlığı’nın Türk ekonomisinin daha hızlı gelişmesi için üreticinin 
teşkilatlanmasında ve iç ve dış pazarlarda üretici emeğinin değerlendirilmesinde 
olumlu çalışmalar yaptığını belirten A.P. sözcüsü, kuruluşundan 1967 senesine kadar 
251 aded Tarım Satış Kooperatifi kurulmuşken A.P. iktidarının son üç senesinde  
387 adet daha kurularak 638’e çıkarıldığını, pamuk, üzüm, incir, zeytinyağı, fındık, 
fıstık, Antep fıstığı gibi geleneksel ihraç mallarına 3 milyar lirayı aşkın tahsisat 
ayırdığını, 1970 yılında 2 033 Tarım Kredi Kooperatifiyle 22 binden fazla ekiciye 
kredi sağlandığını, kooperatif çalışmalarında esnaf ve küçük sanat erbabını kapsayan 
esnaf kefalet kooperatiflerinin sayısının 1967’de 365’ten 1970’te 465’e yükseldiğini 
söyledi. Türkiye’de 1970 yılı ortalama toptan eşya fiyatlarının, genel endeksin bir 
evvelki yıla nazaran artışı % 5,6, olduğunu, bunun gıda maddelerinde % 5,1, sanayi 
maddelerinde % 8,1 olarak gerçekleştiğini, geçinme endeksinin ise 1970’te, bir 
evvelki yıla göre  % 7,1 olduğunu vurgulayan Şamiloğlu, iç piyasada arz ve talep 
serbestisi bulunduğunu, mevsimlik tarımsal gıda maddelerinde mevzii ve suni fiyat 
artışları olabileceğini, bu durumda zaruri gıda maddelerinde Ticaret Bakanlığının, 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım satış kooperatifleri, Et ve Balık Kurumu, Migros, 
Gima, Tarko gibi müesseseleri ile piyasada düzenleyici faaliyetleriyle arz-talep 
dengesini ve fiyat artışlarını kontrol altına alacağını belirtti. Hükümetin ticaret 
borsalarını teşvik ettiğini, hayvan kaçakçılığının önlenmesi için çareler aradığını, 
tüccarın ahlâk ve tesanüdünü koruyucu çalışmalar yaptığını belirten A.P. sözcüsü, 
anonim ve limited şirketlerin kurulmasına önem verildiğini, 1970’te 217 anonim 
şirket kurularak şirketi sayısının 2 298’e çıkarıldığını, yabancı yatırımların 120 milyon 
dolar olduğunu, yabancı sermayenin kâr transferinin 1970 yılında % 6,6 oranına 
geldiğini, yani dünya bankalarındaki faiz haddine bile ulaşmadığını ifade etti. Plânlı 
devreye girilen 1963’den 1968’e kadar plân hedeflerini aşan ihracatın 1968-1969 

101  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 209-214.
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yılında, dünya konjonktürünün tesiriyle % 7 - 8 arasında bir altında kalış olduğunu 
söyleyen Şamiloğlu, hükümet tarafından alınan ekonomik tedbirlerin bâzı hallerde 
kâfi gelmediğini, buna rağmen 1970 senesinde kolera sebebiyle aksamasına rağmen  
ihracatın plân hedeflerinin öngördüğü 585 milyon doları üç milyon daha aştığını, son 
yedi sene içerisinde artışın % 8,6 oranında olduğunu belirtti. 1970 yılında ithalât için 
plânın öngördüğü 880 milyon dolara, son on aylık devrede yaklaşılmış olduğunu ve 
sene sonunda plân hedefinin 40 milyon doları aşacağının anlaşıldığını söyleyen sözcü, 
ithalâtta sanayi hammaddeleri ve tüketim maddelerinde azalma olmasına rağmen, 
yatırım mallarında 1970’te de yükseliş olduğunu, bunun da plân hedeflerine uygun 
sanayileşmede gelişme yönünde olumlu hamlelerin ifadesi olduğunu vurguladı.102 

Gruplar adına yapılan görüşmeler tamamlandığından şahısları adına söz alanların 
ilki, İbrahim Cüceoğlu (Ankara) kürsüye geldi ve Türk çiftçisinin tefeciye ve aracıya 
borçlanarak, kredisini ödeme ve geçimini kıt kanaat devam ettirmek çabasının 
içerisinde olduğunu, 1964 yılında Ankaralı bir buğday üreticisinin bir Reşat altını 
alabilmek için 176 kilo buğday satarken 1970’de bir Reşat altını alabilmek için tam 
352 kilo buğday satmak mecburiyetinde olduğunu, bunun da iktidarın politikalarının 
Türk köylüsünü zarara uğrattığını söyledi. Cengizhan Yorulmaz (Ankara) Anayasanın 
öngördüğü sosyal hukuk devletinde fırsat eşitliğinin, devletin nimetlerinin bir avuç 
insana bölüştürülmesi veya külfetlerin fakir halk yığınlarına yüklenmesi demek 
olmadığını, bir tarım ülkesi olan Türkiye’de tarımın sanayileşmesi gerektiğini, 
bunun için de Ticaret Bakanlığı’na büyük ödev düştüğünü söyledi.103 

Ticaret Bakanı Gürhan Titrek (Cumhuriyet Senatosu Çankırı üyesi) Devlet 
İstatistik Enstitüsü tarafından Temmuz ayında yapılan ilk tahminde gayrisâfi millî 
hâsılanın 1970 yılında, bir evvelki yıla nazaran % 4,8 oranında gelişme gösterdiğinin 
Bakanlığının edildiğini, Kasım ayında yapılan ikinci tahminde ise, 1971 sabit 
fiyatlarıyla gayrisâfi millî hâsıla artışının % 5,6 oranında gerçekleştiğini söyledi. 
Bu artışa işçi döviz gelirlerinin artması ile buğday üretiminin yüksek seviyede 
gerçekleşmiş olmasının başlıca sebebi olduğunu belirten Bakan Titrek, dış ticaret 
hacmi ve dengesi bakımından ihracat ve ithalâttaki gelişmelerin kalkınma plânı 
ile tâyin edilen ve ulaşılması öngörülen rakamların hedeflendiğini söyledi. 1963 
yılından 1970 yılı sonuna kadar ihracatta elde edilen artışın, aynı devredeki genel 
kalkınma hızının üstünde gerçekleştiğini ve ihracat artış toplamının dolar olarak 
% 60 ve gayrisâfi millî hâsıla artış toplamının 1961 fiyatlarıyla % 51,7 olduğunu 
belirten Bakan 1970 yılında ihracatın % 9,6 oranında artarak 585 milyon dolarlık plân 
hedefini, 3 milyon dolar aşmak suretiyle, 588 milyon olarak gerçekleştiğini ifade etti. 
İthalâtın 1968 yılında 764, 1969 yılında 801 milyon dolar iken, 1970 yılının ilk on 
bir ayında 848 milyon dolar olduğunu, son bir ayda gerçekleşen ithalâtla birlikte 
plân hedefi olan 880 milyon doların aşılacağını söyleyen Bakan, ihracat kalemlerinin 
çeşitlendiğini belirtti. Destekleme alımlarının ve Ziraat Bankası ile Halk Bankasının 
ziraî kredilerinin arttığını belirten Bakan Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat, çeltik 

102  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 214-218.
103  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 218-221.
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ve afyon üreticisinin emeğini ve ürünlerini değerlendirdiğini, Et-Balık Kurumunun 
piyasada et fiyatlarının istikrarlı kalması ve fiyat dalgalanmalarının önlenmesi için 
çalıştığını, ifade etti ve kendisine sorulan soruları yanıtladı.104

Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde C.H.P. grubu adına son sözü alan Şinasi 
Çolakoğlu (Gaziantep), Ticaret Bakanının kendisine sorulan Ziraat Bankası 
kredilerinde Başbakanın kardeşlerine verilen kredilerde bir usulsüzlük ve yolsuzluk 
olup olmadığı sorusunu olmadığı yönünde cevapladığını, oysa Ziraat Bankasının 
üç müfettişinin hazırladığı rapora göre üç bölüm halinde dokuz noktada yolsuzluk 
tespit edildiğini belirterek TBMM Başkanlığının, Başbakan Demirel’in şahsının 
yolsuzlukla illiyet rabıtası bulunmadığı gerekçesiyle soruşturma önergesini 
reddettiğini, buna rağmen, Ticaret Bakanlığının, Hükümetin ve Ziraat Bankasının 
idari ve siyasi sorumluluğu bulunduğunu ifade etti. Çolakoğlu, rapora göre, 
Şevket-Ali Demirel Terakki Kollektif Şirketine sağlanan kredilerin Bakanlığının 
ve teklifinde, kredi kullanımında ve Orma Şirketine verilen kredilerde yolsuzluklar 
ve usulsüzlükler tespit edildiğini ve Demirel’in kendisine düşen şerefli davranışı 
göstererek istifa etmesi gerektiğini belirtti.105 

Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelerin kifayetini teklif eden Balıkesir 
milletvekili Kemal Erdem tarafından verilen önergenin kabulü üzerine Ticaret 
Bakanlığı bütçesi oylandı ve kabul edildi:

TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm   Lira
11.000  Ödenekler  12 000
12.000  Personel giderleri          3 023 142
13.000  Yönetim giderleri          2 222 219
14.000  Hizmet giderleri   89 003
15.000  Kurum giderleri           2 403 500
16.000  Çeşitli giderler                   2 072 401

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları
 ve onarımları  100 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000  Malî transferler   926 001
35.000  Sosyal transferler  1
36.000  Borç ödemeleri   564 542

104  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 221-234.
105  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 234-235.
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ
56 ncı birleşim Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1971 yılı bütçesi 

üzerindeki müzakerelerle devam etti. Bütçe üzerinde Demokratik Parti grubu adına 
söz alan Süleyman Çiloğlu (Antalya), Sağlık Bakanlığı bütçesini eleştirmekten 
ziyade, bu bakanlığı yöneten zihniyetin eleştirilmesi gerektiğini, teşkilâtına ve 
sağlık kurullarına gece baskınları yapmak suretiyle adını “Jet Bakan”a çıkaran bir 
bakanın bulunduğunu, bakanın, teşkilât ve sağlık kurumlarındaki aksak tarafları ve 
köhneleşmiş zihniyeti değiştirici tedbirler almak yerine, kendisine hoş görünme 
çabasını yarattığını ifade etti. İtirazlar üzerine, Bakanın, ilâç fiyatları, kolera salgını, 
kolera aşısı ve aşılanma, hac meselesi, personel kanunu görüşmelerinde sağlık 
personelinin teknik personel sayılmayıp risk tazminatından mahrum kalışları, sağlık 
personelinin form düzenlemesi ve eyleme geçeceklerini bildirmeleri karşısındaki 
tutum ve beyanlarından bahseden Çiloğlu, bakanın, Sağlık Bakanlığını sabahları bir 
poliklinik gibi kullandığını, taşradan gelen hasta hemşerilerini ve eli kartvizitli gelen 
iltimaslı hastaları bakanlığa bağlı hastanelere yatırarak tedavilerinin yapılması için 
hasta tevziat işleriyle uğraştığını belirtti. Hükümetin getirdiği umumi bütçenin 36 
950 574 431 lira, Sağlık Bakanlığı bütçesinin 1 milyar 984 milyon 332 bin 349 lira, 
Sağlık Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içindeki oranının % 5,37 olduğunu belirten 
Çiloğlu, Bakanlığın hizmet sahası ve karşısında bulunduğu meselelerin ciddiliğine 
göre Sağlık Bakanlığı bütçesinin yetersiz olduğunu söyledi. Sağlık ocaklarının % 65-
70’inde hekim, % 25-30’unda sağlık personeli bulunmadığını, sağlık hizmetlerinde 
bölgesel dengesizlik bulunduğunu belirten Çiloğlu, sağlık tesislerinde plân, proje, 
inşaat, malzeme, cihaz, personel, işletme ve hizmetlerinde standardizasyonun 
sağlanması, hastanelerin yeniden düzenlenmesi ve her türlü yenilik, değişiklik 
ve gelişme imkânları sağlanması, ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinin bütün yurt 
sathında dengeli bir sistem içerisinde geliştirilmesi, şehir, kasaba ve köylerde çevre 
sağlığı şartlarının yeterli derecede yerine getirilmesi, beslenme ve gıda kontrolü 
konularında yapılan çalışmaların geliştirilmesi, yerli ilâç ve sıhhi malzeme sanayiinin 
gelişmesi için teşvik edici tedbirlerin alınması, yeterince uygulanmamış olan Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununun, yeniden gözden geçirilmesi ve yurt gerçeklerine, ilmî ve 
tıbbi gelişmelere göre ihtiyaca cevap verecek şekilde değiştirilmesi, malûl ve yaşlılara 
uygulanan hastalık ve analık sigortasının, eş ve çocuklara da teşmil edilmesi, esnaf 
ve sanatkârlara, hastalık, ihtiyarlık, ölüm sigortalarının ihdas edilmesi, çocuk bakım 
yuvaları, yetiştirme yurtları, anaokulları ve gündüz çocuk bakım evleri, yaşlı ve 
düşkünler için huzur ve dinlenme yurtlarının açılması ve özel eğitime muhtaç sağır, 
dilsiz ve körlere, ortopedik sakatlığı ve geri zekâlı olan çocuklara ait müesseselerin 
geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.106 

Millî Güven Partisi adına söz alan Vefa Tanır (Konya), Sağlık Bakanlığının 
en önemli konularının, tedavi hizmetleri, koruyucu hekimlik, sağlam kuşakların 
yetişmesini sağlamak, sağlık personeli yetiştirmek, korunmaya muhtaç yaşlılara, 

106  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 238-243.
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sakatlara, çocuklara yardımı düzenlemek, onları rehabilite etmek, ilâç fiyatlarını 
düzenlemek, ilâç imalini ve eczane  kontrollerini yapmak olduğunu, tedavi edici 
hekimlikten çok koruyucu hekimliğin önem kazandığını belirtti. Hekimliğin dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de dinleme ve görme hekimliğinin dışına çıkarak âlet 
hekimliğine yöneldiğini belirten Tanır, Bakanlık bütçesinin yetersiz olduğunu ifade 
etti. 1971 Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatının raporu üzerine sosyalizasyon 
çalışmalarının başladığını, ancak 25 vilâyette sosyalizasyon yapıldığını, buna 
rağmen Erzurum, Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, Erzincan, Malatya, Rize, Ağrı, Artvin 
ve Trabzon illerinde 7 bin kişiye bir doktor; Giresun, Kars, Muş, Siirt, Tunceli, 
Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkâri, Maraş, Mardin, Nevşehir, Urfa 
ve Van’da hâlâ 15 bin, 14 bin, 13 bin kişiye ancak bir doktor düştüğünü, Ordu, 
Sinop, Tokat, Yozgat illerinde de 15 binin üzerinde nüfusa bir hekim düşme oranının 
bulunduğunu açıkladı.107 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan İlhan Açıkalın (Denizli), tehlikeli 
salgınların  etrafta dolaştığı bir zamanda Sağlık Bakanlığının koruyucu hizmet 
bütçelerinin kısılmış olduğunu, artış gösteren tedavi hizmetleri bölümünün ise 
para değerinin düşmesi, artan ilâç, yiyecek ve yakacak fiyatlarına göre ancak 1970 
seviyesini karşılayabileceğini, tahsis edilecek bütçeyle 1971’de bitecek tesislerin 
araç, gereç ve kadrolarının temin edilmesinin imkânsız göründüğünü söyledi. Sağlık 
Bakanlığının, hem hedef, hem de yatırım gecikmeleri olarak kalkınma plânının 
gerisinde kaldığını ifade eden C.H.P. sözcüsü, koruyucu sağlık hizmetlerinin 
yapılamadığını ve mücadele edilen ve yeni ilâçların etkisiyle faaliyet sahaları 
daraltılmış verem, cüzzam ve benzer hastalıkların, bütçedeki kısıtlamalar yüzünden 
yeniden faal hale gelmeleri endişesinin uyandığını sözlerine ekledi. Büyük şehirlere 
hasta akımını önlemenin çaresinin, önce bakanlığın organizasyon hatalarını 
düzeltmesi olduğunu belirten Açıkalın, Bakanlığın, hekim dağılımını arz talep 
meselesi olarak ele alıp, anlaşmalı sisteme gitmesi gerektiğini ve sağlık hizmetlerini 
geliştirmesinin zorunlu olduğunu belirtti.108 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Mehmet Lütfi Söylemez (Gaziantep), 
Sağlık Bakanlığının hizmetlerini, koruyucu tababet, tedavi edici hizmetler, sosyal 
hizmetler ve meslekî öğretim hizmetleri olarak sınıflandırdı ve ülkede, artık, mevcut 
8 tıp fakültesinden 900 mezuna ulaşıldığını, yılda 300 eczacı ve 230 diş tabibinin 
yetiştirildiğini, yardımcı sağlık personeli yetiştiren okullardan 1970 yılında 472 
sağlık memuru, 448 hemşire ve ebe, 1 070 köy ebesi, 472  hemşire yardımcısının 
mezun olduğunu söyledi. Bakanlığın, koruyucu tıp çalışmalarıyla verem hastalığını 
kontrol altına aldığını, Doğu ve Güney Doğu illerindeki trahom hastalığı oranlarının 
düştüğünü ve trahomdan kör olma vakalarına rastlanmadığını, şark çıbanının 
tamamen bertaraf edildiğini, frengi ve lepranın asgari hadde indirildiğini, tifo, tifüs, 

107  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 243-248.
108  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 248-252.
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polio ve kızamık hastalıklarla etkin mücadele edildiğini belirten A.P. sözcüsü, 1970 
yılı içinde İstanbul Sağmalcılar’da âni olarak patlak veren kolera ile Sağlık Bakanlığı 
teşkilâtının 13 günde iyi bir mücadele vererek koleranın diğer bölgelere sıçramasının 
önlendiğini vurguladı. Bu gelişmelere karşılık milletin sağlık seviyesinin istenilen 
ölçüye yükseltilmediğini, bebek ölüm nisbetinin binde 165’e, Batılı ülkelerde ise 
binde 20’ye,  anne ölüm nisbetinin binde 52’ye, Batılı ülkelerde ise binde 8’e tekabül 
ettiğini, en önemli 10 bulaşıcı hastalıktan ölümlerin listenin esasını teşkil ettiğini, 
Batılı ülkelerde bu listede bulaşıcı hastalıklar eradike edildiği için yer almadığını, 
Türkiye’de yaş ortalamasının 49, Batılı ülkelerde 70 yıl olduğu göz önüne alınarak 
ülkenin sağlık seviyesinin iç açıcı olmadığını belirten Söylemez, bütçede sağlık 
hizmetlerine daha büyük pay ayrılmasının zorunlu olduğunu ifade etti. A.P. grubu 
adına ikinci kez söz talep eden Baha Müderrisoğlu (Konya), Demokratik Parti sözcüsü 
Çiloğlu’nun bir meslektaşı olan Sağlık Bakanı hakkında sarf  ettiği galiz kelimeleri 
Meclis âdabı ve mehabetine yakıştıramadığını belirterek başladığı konuşmasında, 
koruyucu hekimliğe büyük önem verilmesi, çevre sağlığının geliştirilmesi, gıda 
kontrolü ve beslenmede müşterek çalışmaların yapılması, halk sağlığı ile eğitiminin 
geliştirilerek Ana Çocuk Sağlığı kurumunun bir genel müdürlük haline getirilmesi, 
salgın hastalıklarla etkin mücadele edilmesi gereğine işaret etti.109 

Bütçe üzerinde şahısları adına söz alanların ilki olan İbrahim Cüceoğlu (Ankara), 
sağlık tesislerini dengeli bir şekilde ülkenin her tarafına yayılmasının ve sağlık 
tesisleri, doktor, sağlık personeli, araç gereç ihtiyacından bahsetti ve ilaç, doktor 
ve hastane yokluğu ile ilâç fiyatlarının  korkunç denecek seviyede yükselmesinin 
ve vatandaşın sağlığı üzerinde yapılan ticaretin sona ermesi gerektiğini belirtti. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Ali Özkan (Kayseri), verem, sıtma, trahom 
gibi hastalıkların üstesinden gelindiğini, Bakanlığın koruyucu ve tedavi edici 
sağlık hizmetlerini geliştirdiğini, sosyalize sağlık hizmetleri sisteminin sağlık 
ocağı, ebesi, hemşiresi, sağlık memuru, sekreteri, ilâcı ve hekimi ile çalıştırıldığını, 
sağlık hizmetlerinin köye götürüldüğünü, Bursa Tıp Fakültesinin açılmasıyla tıp 
fakültesi sayısının 9’a yükseldiğini ve Erzurum ve Diyarbakır tıp fakültelerinin 
sosyalizasyon çalışmalarında büyük imkânlar sağladığını ifade etti. Bakanlığının 
çevre sağlığı konusundaki çalışmalarını da anlatan Özkan, ana çocuk sağlığı 
hizmetlerinin geliştirildiğini, Bakanlığının, ilâcın gerçek fiyatı ile ve vasfı içerisinde 
vatandaşa intikalini sağlamak. İçin uğraştığını, piyasaya çıkan ilâçların kontrolünün 
yapıldığını, personel politikası olarak personelin yeterli ve dengeli bir şekilde yurt 
sathına dağıtmak olarak belirlendiğini ve hekim ve personel yetiştirme konusunun 
önemle ele alındığını söyledi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.110 

109  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 252-258.
110  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 258-275.
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi üzerinde son sözü Âdil Turan (Uşak) 
aldı ve özel muayenehanelerin kapatılması, doktorların sağlam ve gerçekçi bir statü ile 
hasta ve hastanelere  bağlanması, sağlığın devletleştirilmesine ve sosyalleştirilmesine 
hız verilmesi, emeklilerin sağlık, yaşlılık ve sakatlık sigortasının sağlanması 
gerektiğini belirtti. Zeki Adıyaman (Adıyaman) ve İsmet Yalçıner (Samsun) 
tarafından verilen yeterlik önergesinin kabulü üzerine bütçenin bölümlerine geçildi. 
Bakanlığın 39 737 754 liralık personel giderleri bölümüne veremle savaş geçici 
görev yolluğuna 750 000 lira ilâve edilmesi için M. Ali Göklü (Urfa) ve Yaşar Bir 
(Sakarya) tarafından verilen önerge ile, 5 466 576 liralık yönetim giderleri bölümüne 
Türk kodeksinin basılması amacıyla 250 000 lira ilâve edilmesini ve 75 823 832 
liralık hizmet giderleri bölümünden alınmasını teklif eden Mehmet Ali Göklü (Urfa) 
ve Yakup Çağlayan’ın (Çorum) önergeleri kabul edildi. Bakanlık bütçesinin diğer 
kalemleri Meclis tarafından uygun görüldü.111  

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Millet Meclisi, 23 Şubat 1071 Salı günü Başkanvekili Talât Köseoğlu 

başkanlığında toplanan 57 birleşimde Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi üzerinde 
görüştü. Bakanlık bütçesi üzerinde D.P. grubu adına ilk sözü alan İsfendiyar Çakıroğlu 
(Trabzon), çay, tütün, gümrük mevzuatı ve tatbikatını ayrı ayrı ele alıp değerlendirdi. 
Türkiye’de çay üretiminin 1938 yılında Rize’de başladığını ve yıllık yaş çay 
üretiminin 145 milyon, kuru çay üretiminin ise 32-35 milyon kiloya yükseldiğini 
belirten Çakıroğlu, çay müstahsilinin eline 550, çay sanayiinde çalışan personelin 
eline 150 milyon lira geçtiğini, sosyal, ekonomik problemler ve organizasyon, 
işletme sorunlarının çözümü için dağınık iki ayrı teşkilât halinde çalışan örgütün, 
üretim ve işletmecilik alanlarına hitap eden tek bir teşkilât halinde düzenlenmesi, 
çay işletme ve pazarlamasının ve üretiminin iktisadi devlet teşebbüsü niteliğinde tek 
bir genel müdürlük halinde yeniden teşkilâtlandırılması gerektiğini belirtti. Tütün 
üretiminin iç ve dış pazar isteklerine uygun bir kalitede olmasına önem verilmesi 
gerektiğini vurgulayan D.P. sözcüsü, Bakanlıklar arası Tütün Kurulunun teşkili, 
Millî Tütün Komitesinin ve tütün satış merkezleri kurulmasının zorunluluğunu, 
tütün üreticisinin fiyat, alım ve kredi durumlarının iyileştirilmesi gereğini ve gümrük 
mevzuatındaki hükümler ile uygulamaların düzelterek kaçakçılığın önüne geçilmesi 
zorunluluğunu vurguladı.112 

C.H.P. grubu adına söz alan Sami Kumbasar (Rize), görevleri itibariyle 
birbirinden tamamen ayrı iki genel müdürlük halinde faaliyet gösteren Bakanlığın 
bütçenin en az dörtte bir gelirini temin ettiğini, Bakanlığın aksayan yönlerini 
düzeltmek için kaçakçılığın men ve takibine dair kanun tasarısının, gümrük kanunu 
tasarısının ve teşkilât kanunu tasarısının bir an evvel kanunlaşması gerektiğini belirtti. 
Milletlerarası turistik ve ticari münâsebetlerin gelişmesi için gümrük anlayışının 

111  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 275-279.
112  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 365-369.
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ve gümrüklerdeki uygulamaların geliştirilmesi gerektiğini ve mevzuat yetersizliği, 
sıkıcı formalite güçlükleri, tarifelerdeki vuzuh uzluklar, uygulama aksaklıkları gibi 
durumların ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen C.H.P sözcüsü, gümrük ambar, 
antrepo, sundurmalarda muhtelif sebeplerden dolayı çekilemeyen milyonlarca lira 
değerinde eşyanın millî ekonomiye kazandırılması, kaçakçılığın önlenmesi, kalite 
ve nefaset bakımından rekabet kabul etmez bir değer olan Türk tütününün gereği 
gibi değerlendirilmesi ve tütün ekicilerinin fiyat, tütün alım, piyasa, kredi, ödeme 
ve toprak sorunlarının halledilmesi ve aynı sorunları yaşayan çay üreticilerinin 
sorunlarına çözüm bulunması gereğine işaret etti.113 

M.G.P. grubu adına söz alan Reşit Önder (Tokat), Gümrükler ve Tekel genel 
müdürlükleri olmak üzere iki genel müdürlükle yönetilen Bakanlığın mevzuatlarının 
tatbikatında sorunlar olduğunu, gümrük tarife ve uygulama işlerinin çalışmadığını, 
gümrük personelinin en iyi şekilde eğitilmesinin önemini ve gümrüklerde çürümeye 
terk edilmiş olan malların süratle paraya tahvil edilmesi gereğini vurguladı. Tütün 
ve çay üreticilerinin sorunlarından bahseden sözcü, önemli ihracatı yapılan tuz 
tesislerinin daha da geliştirilmesi gereğine de değindi. 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Süleyman Çağlar (Manisa), Gümrük 
Genel Müdürlüğünün Maliyeye her yıl yüzde 30 civarında gelir sağladığını, ancak 
gümrük faaliyetlerini yaparken dış ticaret, para fonu rejimleri, yabancı ülkelere işçi 
gönderme, gelişen turizm, GATT, Ortak Pazar, Gümrük İşbirliği Konseyi, NATO, 
RCD gibi anlaşmalar gereği iş yükü çok artan Bakanlığın günün şart ve icaplarına 
göre vazife görebilecek bir kuruluş haline getirilmesi zarureti bulunduğunu belirtti. 
Dolayısıyla Gümrük ve Tekel Bakanlığının Kuruluş Kanununu değiştiren kanun 
tasarısıyla Gümrük kanun tasarısının kanunlaşmasıyla gümrük faaliyetlerinin daha 
da verimli hale geleceğini belirten A.P. sözcüsü, gümrüklerde bekleyen malların 
değerlenebilmesi için ekonomiye kazandırılması gereğini vurguladı. Tekel Genel 
Müdürlüğünün de sınai ve ticari faaliyetiyle Hazineye gelir sağlayan bir kurum 
olduğunu söyleyen Çağlar, tütün, ispirto, ispirtolu içkiler, çay, tuz, bira, şarap ve 
kibrit gibi tekel içi ve tekel dışı maddelerin üretim ve satışıyla ilgilenen kurumun 
iştigal konularının çeşitliliği nedeniyle ekonomik ve teknik bilgi ve ihtisasa sahip 
elemana ihtiyaç gösterdiğini, tütün ve sigara üretiminin doyurucu olduğunu, çay 
ziraati ve endüstrisinin kârlılık ve verimlilik esasına dayalı bir müessese içinde 
geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.114 

M.G.P. grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya), vasıtasız Hazine 
gelirlerinin ½’sini, vasıtalı olanlarının da 1/3’ünü sağlayan bakanlık olmasına 
rağmen, yetersiz, günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir kanunla çalışan Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının acilen kanununun çıkması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin, 
1 500 kilometre kara hududu, 2 500 kilometreye varan deniz hududu olduğu için, 
kifayetsiz, gümrük kapılarının da miktarının az olduğunu, deniz ve kara kontrol 
araçlarının eski, derme çatma, hizmet niteliğinden uzak bulunduğunu ve bu nedenle 

113  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 369-373.
114  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 373-378.
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en çok kaçakçılık yapılan ülkelerin başında geldiğini belirten Kabadayı, kahve, 
sigara ve içki kaçakçılığından söz ederek Türk tütününde ve çay üretimi ile satışında 
iyileştirmeler yapılması gerektiğini belirtti.115 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsı adına söz alan Kemal Önder’in 
(İzmir) tütün fiyatları hakkındaki eleştirilerinin ardından Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ahmet İhsan Birincioğlu (Trabzon) söz aldı ve Bakanlığının kaçakçılıkla mücadele 
konusunda hizmetini yerine getirdiğini, gümrük tekniği ve uygulama prensipleri 
ve milletlerarası ticaretin ve dolayısıyla millî menfaatlerin sağlanması konularında 
Brüksel Gümrük İşbirliği Konseyi, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması, 
Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı ve Ortak Pazar gibi milletlerarası kuruluşlarla anlaşmalara 
dayanan ilişkiler kurduğunu ve devam ettirdiğini belirtti. Bakanlığın iç kuruluşunun 
reorganizasyonunu mümkün kılacak bir teşkilât kanunu tasarısının hazırlandığını ve 
1970 çalışma döneminde Millet Meclisine sevk edildiğini söyleyen Bakan tasarının 
kanuniyet kesbetmesine Bakanlığının şiddetle ihtiyacı bulunduğunu ifade etti. 
Tekel Genel Müdürlüğü ve Gümrük gelirleri hakkında bilgi veren bakan soruları 
cevaplandırdı. Demokratik Parti grubu adına son sözü alan Necati Çakıroğlu’nun 
(Trabzon) konuşmasının ardından Şerafettin Yıldırım (Ankara) ve Salih Aygün 
(Amasya) tarafından verilen kifayet önergeleri kabul edildi ve maddelere geçildi. 
Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı da görüşülerek önerilen 
değişiklik yapıldı.116: 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/l) Cari Harcamalar 
Bölüm        Lira
11.000  Ödenekler       12 000
12.000  Personel giderleri  3 064 246
13.000  Yönetim giderleri  6 155 425
14.000  Hizmet giderleri     591 562
16.000  Çeşitli giderler    341 001

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000  Makina, Teçhizat ve taşıt alımları
 ve onarımları     648 000

(A/3)  Sermaye teşkil ve transfer harcamaları
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar  1 850 000
35.000  Sosyal transferler    2
36.000  Borç ödemeleri        388 220

115  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 378-382.
116  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 382-399.
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TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Tarım Bakanlığı bütçesine geçildiğinde ilk sözü Demokratik Parti grubu adına 

Naki Üner (İzmir) aldı ve Türk tarımının sorunlarını birim sahadan alınan verim 
düşüklüğü, işletmelerin küçülmesi ve arazi fregmantasyonu, pazarlama yetersizliği, 
tarım yatırımlarının yetersizliği, maliyetlerin yüksekliği, yetersiz krediler, araştırma 
sonuçları ile tatbikat arasındaki kopukluklar ve çiftçilerin teşkilâtsız kalması olarak 
özetledi. 1963 yılında Japonya’da 60 devletin ekonomi araştırmacılarının katılmış 
oldukları büyük tarımsal gelişme kongresinde tarımsal gelişme için sekiz kriterin 
ortaya konulduğunu belirten Üner, bunların mülkiyet, fiyat, pazar ve çiftçinin 
ihtiyaçlarının çeşitlendirilmesi olarak teşvik edici faktörler ve araştırma, eğitim, 
yayın, üretim vasıtaları, kredi ve yatırımlar olmak üzere üretim faktörleri olduğunu 
söyleyerek bir ülkede tarımsal gelişme için bu etkenlerin birlikte çalıştırılması 
gerektiğini ifade etti.117 

Aynı birleşimin öğleden sonraki kinci oturumunda Tarım Bakanlığı bütçesi 
üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Mustafa Aksoy (Kırşehir), 
İkinci Beş Yıllık Plânda tarımın bütün kollarında teknolojik gelişmeyi hızlandırmak, 
yaygın hale getirmek amacıyla modern araç ve girdilerin kullanılmasının teşvik 
edilmesi, girdilerin fiyatlarının yükseltilmemesi amaç olarak alınmışken, A.P. 
iktidarının bunu gerçekleştirememiş olduğunu, aksine girdilerin fiyatlarını 
yükseltmiş ve tarım sektörünün felce uğradığını vurguladı. A.P. Hükümetinin 
imzasını taşıyan 1971 icra programında gösterildiği üzere, tarım üretiminin plân 
hedeflerine ulaşamadığını, tarım teknolojisinin gelişmesinin sağlanamadığını, gübre 
programında program hedeflerinin gerçekleşemediğini ve makinalaşmanın plân 
hedeflerine ulaşamadığını belirten Aksoy, A.P.’nin iktidarda kaldığı 6 yılı aşkın 
zaman içinde, tarım üretiminin hava şartlarına bağlılık derecesinin azalmadığını, 
hayvancılığın geliştirilmesi projesinin finansman ve organizasyon sorunlarının 
çözülemediğini, merinos projesinde öngörülen hedeflere ulaşılamadığını ve buğday 
ithaline devam edildiğini belirtti. Canlı hayvan ihracatı, kimyasal gübre, iyi ve vasıflı 
tohum gibi tarımsal girdiler, hububat, bakliyat ve endüstri bitkileri üretimi, zeytin 
üretimi, kaliteli tohumluk, gübre, yüksek vasıflı damızlık, mücadele ilâcı, fidan gibi  
maddelerde sorunlar olduğunu belirten Aksoy, Türkiye’nin ilkel tarım düzeyinden 
yeterli tarım düzeyine çıkabilmesi için Tarım Bakanlığı teşkilâtları, yani Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, Veteriner İşleri 
Genel Müdürlüğü, Yapağı ve Tiftik Genel Müdürlüğü, Süt Endüstrisi Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Zirai Mücadele ve Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 
koordinasyonun sağlanması ve bu kurumlara gerek önemin verilmesi gerektiğini 
ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin, tarım ürünleri sanayiini devletin yardımı ile 
kurduracağını, ihracatını, pazarlamasını üretici kooperatifler ile yapacağını, sulama 
işini yağmur duasına bırakmayarak zirai sulamanın yaygınlaşmasına, kimyasal gübre 
ıslâhına çalışacağını, sosyal adalet içinde, sanayileşme ilkesine yönelen, köylüye 

117  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 400-405.
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dönük düzen değişikliğini reformlarla gerçekleştirmeye çalışacağını söyleyen Aksoy, 
toprak reformu ile dengesiz toprak dağılımının düzenleneceğini, geniş toprakların 
belirli bir tavan sınırından sonra kamulaştırılarak bunların topraksız ve az topraklı 
köylülere intikalinin sağlanacağını, topraklandırılan köylüler lehine sözü edilen 
bütün tarım reformu tedbirlerinin alınacağını söyledi.118

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Turgut Topaloğlu (Adana), Türkiye’nin 
kalkınmasının temeli ve ilk şartının tarım olduğunu, ancak tarıma kalkınmadaki katkısı 
oranında öncelik ve önem verilmediğini söyledi. Gayrisâfi millî gelirin % 35’ini ve 
ihracat gelirlerin % 80’ini tarımdan elde eden bir ülkede nüfusun % 70’inin de 
köylerde yaşadığı düşünülünce tarıma partiler üstü bir politikayla yaklaşılması 
gerektiğini belirten Topaloğlu, Türkiye’de 23 milyon 500 bin hektar tarım arazisi 
olduğunu, toprağın ekilebilen hudutlarının tamamlandığını ve yeni tarım toprağı 
kazanma imkânı kalmadığını belirten M.G.P. sözcüsü, tarım ürünlerinde amacın 
birim (dekar) başına âzami verimi almak, bunun için de, sulama, gübreleme, vasıflı 
tohumluk, zirai mücadele, makinalaşma ve teknoloji gibi tedbirlere başvurmak 
gereğini vurguladı. Tarım ürünlerini gıda maddeleri, sanayi hammaddeleri ve ihraç 
maddeleri şeklinde gruplandırarak gıda maddeleri üretimi ve hayvancılık, tarımda 
eğitim, tarım toprakları mülkiyeti konularından söz eden Topaloğlu, Millî Güven 
Partisi’nin özel mülkiyete saygılı ve Anayasaya uygun toprak ve tarım reformunun 
taraftarı olduğunu ifade ederek sözlerini sonlandırdı.119 

A.P. grubu adına söz alan Haydar Özalp (Niğde), plânlı dönemde A.P. iktidarı 
ile, köylüye ve çiftçiye yeni bir hizmet yarışı başladığını ve köy sorunlarının kısa 
zaman içerisinde hal yoluna sokulduğunu belirterek 1965-1970 yılları arasında 
tarım sektörüne büyük çapta girdi aktarıldığını söyledi ve hububatın 55 bin tondan 
243 490 tona, pamuğun 13 000 tondan 30 000 tona, ay çiçeğinin 800 tondan 2 393 
tona yükseldiğini ifade etti. A.P. iktidarının, bir Orman Bakanlığı kurduğunu, 
zirai eğitimde yeni bir hamle yapıldığını ve orta öğretime dayalı teknik okulların 
adedinin 15’ten 43’e çıkarıldığını belirten sözcü, hayvancılık ve hayvan hastalıkları, 
Dünya Bankasından finanse edilecek olan buğday geliştirme projesi, yaş meyva 
ve sebze pazarlama projesi, meteoroloji hizmetlerinde kaydedilen gelişmeler, 
çiftçiye sağlanması gereken gübre, daha ucuz zirai ekipman ve daha ucuz kredi 
olanaklarından söz etti.120 

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri), 
nüfusunun %, 70’inin çiftçi, millî gelirinin % 30’unun tarıma dayalı, dış ticaretinin 
% 80’inin tarım ürünlerinden temin edilen, nüfus artışı % 2,5’un üstünde olan 
Türkiye’de 38 milyar küsur liralık genel bütçeden tarım sektörüne ayrılan payın 

118  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 406-411.
119  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 411-414.
120  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 414-418.
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700 milyon küsur lira olduğunu ve bunu yetersiz bulduklarını belirtti. Beş yıllık 
programların ne birinci, ne de ikinci dönemlerinde tarım sektörlerinde bir ilerleme 
ve hedefe ulaşma göremediklerini ve plân hedefi olarak gösterilen üç yıllık toplam 
gelişimin % 12,5 olması yerine % 2’ye güç erişebildiğini söyleyen Türkmenoğlu, 
buğday üretiminin tüketimi karşılayamadığını, ekim alanlarında % 12 nisbetinde, 
üretimde ise % 20 nisbetinde bir artış görünmesine rağmen senede 700 bin ton buğday 
ithal edildiğini, ülkenin kalkınmasının yolu tarımdan geçeceği için milyonlarca 
döviz vererek dışarıdan buğday ithalinin durdurulup üretimin mutlaka artırılması 
gerektiğini bildirdi.121 

Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsı adına söz alan Kâmil Kırıkoğlu 
(Adıyaman), 28 Ocak 1969 tarihli bir önerge ile, Adıyaman Bölge Ziraat Okulunun 
Kâhta kaza merkezine 20 kilometre uzakta Göçerli köyünde yapılacağını öğrendiğini, 
bu köy arazisinin okula elverişli olmadığını açıklamış ve başka bir yer düşünülüp 
düşünülmediğini öğrenmek istediğini, bu soruyu iki yıldır sorduğunu fakat cevap 
alamadığını ifade etti. 

Tarım Bakanı İlhami Ertem (Edirne), bakanlık bütçesi üzerinde söz alarak Türk 
tarımının gelişemediği yönünde yapılan eleştirilerin gerçekle bağdaşmadığını, plân 
hedeflerinin altında kalınmış olmasına rağmen Türk tarımının hem ürün çeşitleri 
bakımından, hem verim bakımından, hem üretimde artış bakımından büyük gelişme 
kaydettiğini söyledi. Türk tarımının, bütün imkânların kullanılmasına rağmen hava 
şartlarına bağlı kalacağını söyleyen Bakan, yıllar itibariyle gelişme izlenirse, 1963 
yılı gelişme hızının 7,6;,1964’te 0, 1963’te eksi 3,3, 1966’da 11,6 ve 1970 yılında da 
eksi gösterdiği, bunun da hava koşullarına bağımlılığın sonucu olduğunu ifade etti. 
1970 yılında buğdayın 10 milyonluk rekoltesi içinde 500 binlik bir eksiliş olduğunu, 
arpada da bir miktar eksiliş yaşandığını, ancak ayçiçeğinde 1969’dan 1970’e 310 bin 
tona karşılık 380 bin ton, kuru üzümde 75 bin tona karşılık 128 bin ton, fındıkta 170 
bin tona karşılık 250 bin ton, pamukta 387 bin tona karşı 400 bin ton, zeytinde 307 
bin tona karşı 700 bin ton, zeytinyağında 53 bin tona karşı 125 bin ton, limonda ve 
narenciyede aynı şekilde artışlar olduğunu ve pamuk, çiğit, şeker pancarı, patates, 
ayçiçeği, narenciye, zeytin ve çay gibi ürünlerin üretim rakamlarından örnekler 
vererek bunların Türk tarımının gelişmesinin göstergeleri olduğunu belirtti. Hava 
şartlarının yeterli olmadığı yıllarda plân hedefleri gerisinde kalınıyorsa, bunu 
gidermenin yolunun tarım reformu kanun tasarısının bir an evvel kanunlaştırmak 
olduğunu söyleyen Bakan, Bakanlığının, reformdan önce, bölgelerin ekolojik ve 
ekonomik şartlarına göre ürün plânlamasının yapılmasına başlamış bulunduğunu, 
çalışmaları ekonomik değer ifade eden mahsuller üzerinde bir projeye dayalı olarak 
hazırlamaya başlamış olduklarını, bu projelerin başında buğdayın geldiğini ve 
buğday üretiminde büyük mesafe kat edilerek 1947-1948 yıllarında 2-3 milyon ton 
civarında dolaşan buğday üretiminin 1969 yılından sonra en olumsuz hava şartlarına 
rağmen 9 milyon ton civarına ulaştığını ifade etti. Hayvancılığı geliştirme projesinin 
de önemli olduğunu, diğer projelerin aşağı Seyhan ovasını geliştirme projesi, aşağı 

121  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 418-421.
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Gediz ovasını geliştirme projesi, ihracata dönük narenciye projesi, şeftali projesi gibi 
projeler olduğunu, Bakanlığa bağlı kurumların üniversitelerle de işbirliği yapmak 
suretiyle koordinasyonunu sağlamak üzere bir yönetmelik hazırlanmış bulunduğunu, 
böylece Ziraat Genel Müdürlüğü, Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü, 
Pamuk İşleri Müdürlüğü ve Veteriner Genel Müdürlüğüne bağlı çeşitli araştırma 
müesseselerinin Türk çiftçisine ve Türk tarımına daha çok hizmet edebileceğini 
belirtti. Türk çiftçisinin teşkilâtlandırılması konusunun Ziraat Odaları Kanunu 
değişiklikleriyle çözümlendiğini, Adalet Partisi iktidarı olarak Türk çiftçisine hizmeti 
en ucuz, en iyi götürmenin ilkeleri olduğunu, Türkiye’de Türk çiftçisinin emeğini 
değerlendirmek için, taban fiyat politikasını Türk tarımının vazgeçilmez unsuru 
haline getiren iktidarın Adalet Partisi olduğunu söyledi. Taban fiyatlarından örnekler 
vererek fındıkta 1969-1970 yılı fiyatı 550, 1970-1971 de 72’ye, Antep fıstığında 8 
liradan 10 liraya, zeytinyağında 545’ten 630’a, pamukta 235’ten 280’e çıktığını ve 
bu asgari fiyatlarla Türk çiftçisi emeğinin hakkını aldığını ve yalnızca hububat eken 
çiftçilerin haklı şikâyetleri bulunduğunu belirten Bakan Ertem, 1963 sayımına göre 
yetersiz toprağa sahip 2 300 000 işletme bulunduğu, 309 bin işletmenin de hiç toprağı 
olmadığı, her yıl 100 bin çiftçi ailesinin de buna eklendiği düşünülerek Türkiye’de 
herkese toprak vermenin mümkün olmadığından Türk tarımının olumsuzluklardan 
kurtulması için toprak değil, bir tarım reformuna ihtiyaç olduğunu ve Bakanlığının 
da hazırlıklarını yapmış olduğunu ifade etti.122 

Bakan Ertem’in sözlü ve yazılı soruları cevaplandırmasından sonra son sözü 
alan Ekrem Kangal  (Sivas), köy ve köylünün kalkındırılması için çok şey söylenmiş 
olmasına rağmen köye devlet tarafından götürülen hizmetlerin çeşitli sektörler 
arasında en zayıf olarak kaldığını, ülke ekonomisinde son derece hayati bir yeri olan 
tarımın uygulamadaki aksaklıkları dolayısıyla istenilen seviyede kalkınamaması 
ve neticede Türk ekonomisinin büyük çıkmaza sürüklenmesinin gerçekten üzücü 
bir sorun olduğunu belirtti. Tarımda verim düşüklüğünü  Bakanın söylediği gibi, 
kötü hava şartlarına bağlamanın doğru bir görüş olmadığını söyleyen Kangal, asıl 
meselenin uygulamadaki bozukluklar, kaynakların israf edilmesi ve koordinasyon 
yetersizliği olduğunu ifade etti. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, tarımda yıllık 
kalkınma hızı % 4,1 şeklinde plânlanmışken, gerçekleşme oranının 1968’de % 1,9, 
1969’da % 0,1 ve 1970’te % 0,4 olduğunu ve bunun Türkiye’de bir tarım politikası 
olmadığını gösterdiğini söyleyen Kangal, Plânda tarım sektörü için ayrılan toplam 
16 milyar 900 milyon liralık yatırımların 9 milyar 186 milyonunun su ve toprak 
kaynaklarının geliştirilmesine ayrıldığını, Türkiye’nin kalkınmasının ancak köyün 
ve köylünün kalkınmasıyla mümkün olacağını, bunun 22 milyonun içinde bulunduğu 
sefaletten refah düzeyine ulaşması anlamına geleceğini, sosyal devlet anlayışının 
en belirgin temelinin bu olduğunu ve toprak reformunun kalkınmayı sağlayacağını 
ifade etti.123 

122  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 421-439.
123  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 439-442.
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Bingöl milletvekili Mehmet Sıddık Aydar tarafından verilen yeterlik önergesinin 
kabul edilmesi üzerine bütçenin maddelerine geçildi ve Tarım Bakanlığı bütçesi 
kabul edildi:

TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm   Lira
11.000  Ödenekler             24 000
12.000  Personel giderleri       57 894 738
13.000  Yönetim giderleri       34 827 337
14.000  Hizmet giderleri       61 448 818
15.000  Kurum giderleri       36 219 709
16.000  Çeşitli giderler       15 056 009

(A/2) Yatırım harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri        34 807 002
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım
 giderleri       264 653 001
23.000  Makina, teçhizat ve Taşıt alımları
 ve onarımları       119 045 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
31.000  Kurumları katılma payları ve
 sermaye teşkilleri           4 670 001
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar               6 500 000
33.000  İktisadi transferler          40 750 002
34.000  Malî transferler           4 056 000
35.000  Sosyal transferler          14 217 810
36.000  Borç ödemeleri   50 002
Tarım Bakanlığı bütçesinden sonra Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

bütçesi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı da TBMM tarafından kabul edildi.124

124  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 442-443.
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ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Orman Bakanlığı bütçesinin müzakeresine geçildiğinde ilk sözü Millî Güven 

Partisi grubu adına Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri) aldı ve Orman Bakanlığının 
1969 yılında kurulduğunu, göreli olarak yeni olan bu Bakanlığın, 22 575 ünitede 
toplanmış orman içi ve orman kenarındaki köylerin 11,5 milyonluk nüfusla uğraştığını 
ve bunun genel nüfusun üçte birine tekabül ettiğini belirterek orman köylülerinin 
ormandan yararlanamadıklarını, devletin orman köyleri için uyguladığı hatalı ve 
yetersiz tatbikat sonucunda kıt kanaat çiftçilik ve hayvancılıkla geçinebildiklerini 
söyledi. Millî hâsıladan nüfus başına aldıkları pay 250 ilâ 300 lirayı geçmeyen, yolu 
ve suyu olmayan, elektriği ancak şehirlerde gören, iptidai bir tarım ve hayvancılıkla 
geçinen, dağınık bir iskân şekline tâbi, sosyal ve kültürel hizmetlerden yoksun, 
kendi hallerinde kimseler olan orman köylülerinin ihtiyaçlarıyla orman teşkilâtı 
ve ilgili yasaların uyuşmaması nedeniyle orman köylülerinin ilişkilerinin olumsuz 
yolda etkilendiğini belirten Türkmenoğlu, 18,3 milyon hektar orman sahasının 11,8 
milyon hektarının bozuk, 7,4 milyon hektarının da normal ormanlar olduğunu, 
ormanın tamamıyla muhafazakâr bir zihniyetle korunması, hiç değerlendirilmemesi 
taraftarı olmadıklarını, fakat çok bitkin ve yorgun ormanların imar ve ıslahı üzerinde 
çalışılması gerektiğini ifade etti. M.G.P. olarak ormanın korunma çaresinin, 
sadece adliye koridorlarını ve hapishaneleri orman köylüleriyle doldurmak, geçim 
vasıtalarımı ellerinden almakla değil, orman köylülerine iş bulmak ve hayat imkânları 
tanımakla olacağını belirten Türkmenoğlu, orman bölgelerinde yaşayan vatandaşlara 
iş sahası açacak yatırımlara öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.125

C.H.P. grubu adına söz alan Fikret Övet (Sinop), Tarım Bakanlığı içinde 
kaybolmuş Orman Genel Müdürlüğü’nden dönüşerek 1969 yılında kurulan 
Orman Bakanlığını C.H.P.’nin çok olumlu karşıladığını ve Bakanlığın örgütlenme 
yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisinden ivedilikle çıkartılmasını dilediklerini 
belirterek konuşmasına başladı. Bakanlık bünyesinde kurulan ağaçlandırma ve 
erozyonu kontrol genel müdürlüğü, orman ürünleri sanayii genel müdürlüğü ve 
orman köylerini kalkındırma genel müdürlüğünün çok yerinde olduğunu belirten 
Övet, bu genel müdürlüklerin kuruluş ve işleyiş yasalarının da acilen Meclislere 
sunulması gerektiğini belirtti. Merkezde çok büyük mühendis ve idari personelden 
kurulu bir bürokratik örgütün Bakanlığın merkezinde, Ankara’da monte edilmesinin 
millî ekonomiye aykırı ve Anayasanın önerdiği görevleri yerine getirmekten uzak 
olduğunu belirten Övet, merkezde toplanan yüzlerce mühendisin ormanlarda 
göreve sevk edilmesi gerektiğini söyledi. Orman içi ve civarında 13 270 köyde 
yaşayan on milyon yoksul ve talihsiz insanın sorunlarının çözümlenmesinin ve 
bu kütlenin iktisaden güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu söyleyen Övet, Orman 
Bakanlığının, ormanların geliştirilmesi, imar ve ihyası, orman sanayiinin kurulması, 
ihracatı geliştirme konularında plân hedef ve gayesine uygun çalışma yapması, 
Devlet Orman işletmelerinin iktisadi kuruluşlar halinde işletilmesini sağlaması 

125  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 444-448.
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gerekirken bu yolda bir çalışma yapılmadığını ifade etti. Bozuk ormanların ıslahı, 
orman kapasitesinin artırılması, orman yollarının yapılması ile üretim artışı ve 
orman köylerinin kalkınmasının sağlanacağını belirten C.H.P. sözcüsü, orman 
köylülerinin kalkındırılmasının A.P. tarafından başarılamayacağını, orman ürünleri 
endüstrisinin A.P. iktidarının düşündüğü gibi yabancı sermayeyle değil, Türkiye’nin 
kendi devletiyle ve devlet yardımıyla orman köylerinin kurdukları kooperatiflerce 
gerçekleştirileceğini, böylece düzen değişikliğiyle orman köylüsünün sorunlarının 
çözümlenebileceğini ifade etti.126   

Demokratik Parti grubu adına söz alan Zeki Çeliker (Siirt), Bakanlığın, dört 
genel müdürlükle işlerin yürütmekle beraber hükmi şahsiyeti haiz Orman Genel 
Müdürlüğü kuruluş kanunundan ve gelirlerinden faydalanamadığını, orman özel 
kanunu ile ormanın tarifi yapılmadığından, mer’i mevzuat karşısında bir çok yerin 
orman sayılmasında bir değişiklik meydana gelmediğini, işlerin 6831 sayılı Orman 
Kanununun 1 nci maddesi ve muvakkat 1 nci maddesine göre yürütüldüğünü, 
dolayısıyla Orman Bakanlığının kanununun acilen Meclis’e getirilmesi gerektiğini 
söyledi. Fert başına isabet eden millî gelir ortalamasının genellikle 1/5’i oranında gelire 
sahip bulunan orman içi 4 280 385 orman köylüsünün sıkıntılarının kaldırılması ve 
ormanların devamlılığı, veriminin artırılması, optimal kuruluşa süratle götürülmesi 
gibi hususlara Bakanlıkça çözüm üretilmesi gerektiğini, orman köyleri, iş-işsizlik, 
ağaçlandırma, yangın ve yol gibi faaliyetlerle bir an önce ilgilenilmesi gerektiğini 
bildirdi.  

Adalet Partisi grubu adına söz alan Rafet Eker (Antalya), Orman Bakanlığının 
amaç ve görevlerini, ormanların ekonomik ve teknik icaplara göre işletilmesi, 
ormanların verim gücünün ve orman mahsulleri istihsalinin artırılması, memleket 
ihtiyaçlarının karşılanması, ormanların korunması ve devamlılığının sağlanması, 
bozuk ormanların imar ve ıslah edilmesi, normal ve endüstriyel ağaçlandırmaların 
hızlandırılması, orman varlığının artırılması, orman topraklarının erozyonlarla 
kaybolmasının önlenmesi, su toplama havzalarında tabiî dengenin sağlanması, dağ, 
orman köylerinin kalkındırılması için, ekonomik, teknik bütün tedbirlerin alınması ve 
uygulanmalarının gerçekleştirilmesi, orman mahsullerini işliyecek orman sanayiinin 
geliştirilmesi, dünya kalite ve standartlarına uygum mahsulleri üretebilecek bir şekilde 
orman sanayii fabrikalarının planlanması, rasyonel ve entegre düzende kurulması 
ve orman ürünleri ihracatının artırılması, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması 
olarak özetledi. Orman Bakanlığının yaptığı teşkilât çalışmalarını da özetleyen 
Eker, Bakanlığı, bütün kamu ve iktisadi ormancılık hizmetleri içerisinde tapulanmış 
bulunan Orman Genel Müdürlüğü, devlet orman işletmeciliğine dönük yani, 
ormanların işletilmesi, yerinin çoğaltılması, orman mahsullerinin istihsali, tomruk, 
maden direği, tel direği, sanayi odunu ve bu gibi istihsallerin artırılması, bunun için 
gerekli orman yollarının yapımı, fiilî kültürel çalışma, yapılan istihsalin daha ucuz 
ormandan çıkarılması, nakledilmesi, depolandırılması ve kıymetlendirilmesi gibi, 

126  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 448-450.
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orman işletmeciliği hizmetlerini yürütecek bir kuruluş haline getirmeyi tasarladıklarını 
ifade etti. Türkiye’nin ormanlık sahasının 18 273 193 hektar, bunun 7 194 078 hektarının 
normal ve 11 079 115 hektarının bozuk orman olduğunu, yani mevcut ormanların yüzde 
60,6’sının bozuk, verim ve istihsal güçlerinin çok düşük olduğunu söyleyen Eker, 
verimsiz ve teknik vasıfları bozulmuş orman sahalarında yeni ormanlar tesis edilmesi, 
buralarda normal endüstriyel ağaçlandırmalar yapılması, yanık orman sahalarının 
ağaçlandırılması, elverişli yerlerde kavak, okaliptüs ve hızlı gelişen yerli ve yabancı 
türlerle ağaçlandırılmalara girişilmesi, bu gibi ağaçlandırmaları yapacak olanların 
teşvik edilmesi ve yardımda bulunulması;, su toplama havzalarında tabiî dengeyi 
tesis edecek orman yetiştirilmesi, toprak erozyonlarının önlenmesi, tarım alanlarında 
verimi artıracak ve her türlü erozyonda mücadele etmek üzere; ilgili kuruluşlarca tesis 
olunacak tarımı koruyucu orman şeritlerinin plân ve projelerinin hazırlanması, devlet 
ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakların ıslah edilmesi ve otlatma amenajman 
plânlarının yapılması ve bütün bunlarla ilgili her türlü orman fidanlıklarının ve 
tohum vesaire tesislerin kurulması, fidan ve istihsali gibi hizmetleri yürütmek üzere, 
bir ağaçlandırma ve erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğünün kuruluşu üzerinde 
durulduğunu açıkladı. Dağ-Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğünün 
orman içi köylülerinin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak, orman 
içi köylerine çeşitli kamu kuruluşlarınca ulaştırılacak işlerde koordinasyon ve 
işbirliği çalışmalarını yapmak, orman köylülerine iş temin edilmesiyle ilgili tedbir 
ve çalışmaları meydana getirmek, kanunlarla sağlanan her türlü hak ve menfaatlerin 
en iyi şekilde kullanılmasını temin etmek, kalkındırılmalarıyla ilgili kredi, yardım 
ve mesken problemleri üzerinde gerekli her türlü tedbirlerin geliştirilmesi gibi 
hizmetleri dağ - orman köylülerine götürmek üzere kurulduğunu belirten Eker, orman 
sanayiinin kurulması, özel sektöre ait orman sanayiinin geliştirilmesi, rasyonel ve 
entegre düzende orman sanayii fabrikalarının planlanması ve temin edilmesi, orman 
mahsulleri ihracatının artırılması hizmetlerini yürütmek üzere Orman Ürünleri 
Sanayii Genel Müdürlüğünün kurulduğunu ve bu müdürlüklerin teşkilât kanun 
tasarılarının Meclislere sunulacağını ifade etti. Bakanlığın, köy, kasaba ve şehirlerde 
yerleşme yeri haline gelmiş bulunan, ancak orman tahdit ve tesciline göre orman 
rejimi içinde gözüken bâzı arazilerle ilgili sorunları çözeceğini; tarla, bağ, bahçe, 
zeytinlik vesaire gibi dönümünden 3 000 - 5 000 gelir sağlanabilen tahdit görmüş, 
orman olarak tescil edilmiş çalılık ve makiliklerde imar ve ihya ile elde edilmiş 
arazilerin çözümleneceğini; otlak, yaylak olarak kullanılan ve fakat orman tahdit 
işlemi gereğince orman olarak tescil edilmiş bulunan yerlerin belirleneceğini ve bu 
alanların artık orman rejimi içinde düşünülmeyeceğini belirten Eker, böylece Orman 
Kanununun ek 1 nci maddesi tatbikatından doğan yüz bini aşkın mülkiyet dâvasının 
düşeceğini ve ihtilâfların kendiliğinden ortadan kalkmış olacağını ifade etti. Eker, 
funda ve makiliklerin kültür arazileri haline getirilmek üzere öncelikle orman 
köylülerine dağıtılacağını, yabani zeytinlik olarak tefrik edilmiş bulunan 170 000 
dekar arazinin öncelikle orman köylülerine dağıtılması için DPT ve Tarım Bakanlığına 
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intikal ettirildiğini, Anayasanın değişmiş bulunan 131 nci maddesine paralel olarak 
çıkarılacak orman suçlarının affının, geçmişin yanlış kanun tatbikatından doğan 
acıları ortadan kaldıracağını da söyledi.127 

M.G.P. grubu adına ikinci kez söz isteyen Hasan Tosyalı (Kastamonu), orman 
köylerinde sosyal ve ekonomik hayat düzenini sağlamak için, Orman Bakanlığının, 
kendi imkânları ile yapabileceği hususların yerine getirilmesini, ormandan istihsal 
edilecek kereste ve diğer orman emvalinin orman köyleri ve kasabaları bölgesinde 
kurulacak ağaç sanayii, selüloz ve bilhassa kâğıt fabrikalarında işlenerek, yerinde 
kıymetlendirilmesini, ormanlardan istihsal edilen orman emvalinin, ham olarak 
değil, üretim bölgelerinde yan mamul veya mamul hale getirildikten sonra iç ve dış 
piyasaya satılmasını, orman işleri karşılığında köylülere verilen çok yetersiz kesim, 
çekim ve istihsal ücretlerinin artırılmasını, haksız kazançları ve aşırı fiyat artışlarının 
önlenmesini orman işletmelerinin maddi gücünün artmasını, orman bölgelerindeki 
köylerin yol ve  elektrik ihtiyaçlarının karşılanmasını, köylülerle orman idaresi 
arasında çıkan ihtilafların çözümlenmesini ve erozyona mâruz kalan bölgelerde 
erozyona karşı etkili bir tedbir olmak üzere teraslama ve ağaçlandırma çalışmalarına 
hız verilmesini istediklerini ve beklediklerini açıkladı.128

C.H.P. grubu adına kürsüye gelen İbrahim Cüceoğlu (Ankara), siyasal hayatta 
oy ağırlığını sağlamak için en çok istismara uğrayan konunun orman, seçimlerde 
üzerine en çok düşülen halk kütlesinin orman köylüleri olduğunu, bütün yasaklara, 
cezalara, mahkûmiyetlere rağmen ormanların yine tahrip edildiğini, bunun sebebinin 
ekonomik olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Orman köylülerinin ekonomik 
olarak en zor durumda olan kütle olduğunu, ancak bu kötü orman düzenini 
sürdürenler ve sürdürmekte fayda umanların, orman tahribinden çok daha büyük bir 
cinayet sayılan insan tahribinden sorumlu olduklarını ifade etti. 

Orman Bakanı Hüseyin Özalp (Samsun), ilk olarak ormanların korunması, 
gerekli çalışmaların yapılması ve ekonomik olarak yararlanılabilmesi için Bakanlığın 
Teşkilât Kanununa kavuşturulmasının icap ettiğini, ikinci olarak ise orman suçları 
konusunda, bunların affının değil, orman suçlarının meydana gelme sebeplerini 
ortadan kaldırabilmek gerektiğini, orman köylüsünün, ekonomik yönden ve 
sosyal yönden kalkındırılması tedbirlerini ve çarelerini düşündüklerini, bu itibarla, 
orman köylülerinin sosyo ekonomik yönden kalkındırılması amacını gütmek üzere 
Orman İşletmeleri Döner Sermayesi Talimatnamesinin 42 nci maddesine konulmuş 
bulunan yirmi milyon liralık fonu yetmiş beş milyon liraya çıkardıklarını ve 42 nci 
maddenin hizmet sahasını geliştirdiklerini ifade etti. 1970 senesinde 404 orman 
köyünün etüt, plân, projelerinin bitirildiğini, 1971’de 732 köyün etüt çalışmalarının 
yapılacağını söyleyen Bakan, köylünün hayvancılıkla kalkındırılmasını mümkün 

127  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 450-459.
128  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 459-460.
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kılacak uygulamaları gerçekleştirmiş olduklarını, 1971 yılında daimî orman işçisi 
yetiştirilmesi, 41 000 orman köylü ailesine 60 milyon lira tutarında gıda yardımı 
yapıldığını, işçilere iş verimini arttırmak bakımından SEDA programı gereğince dört 
sene müddetle 45 milyon liralık teknik alet yardımı yapılacağını belirtti. 

24 orman başmüdürlüğü, 290 orman köyü ile Ankara vilâyeti, Polatlı, Nallıhan 
ve Beypazarı’nın yirmi orman köyünde tatbik edilecek olan hayvancılık projesi 
sahalarında kullanılmak üzere bir gübre projesinden, on vilâyette 343 köyde analığın 
geliştirilmesi projesinden, 10 ilçenin 328 köyünün faydalanabileceği bir haberleşme 
şebeke plânından, orman köylülerinin kalkındırılması için 6831 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesi tasarısından ve zeytinlikler, yol, personel ve eğitim 
gibi konulardan bahseden Bakan, orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
yetersizlikten dolayı işlediği orman suçlarının affı tasarısının da Meclislere sevk 
edildiğini beyan etti. Kağıt sanayiini ormanların ekonomik yönden en önemli 
konusu olduğunu söyleyen Bakan Özalp, kağıt hammaddesi ithal edilirken faaliyette 
bulunan İzmit Kâğıt Fabrikası, Çaycuma Kâğıt Fabrikası, Aksu Kâğıt Fabrikası ve 
işletmeye açılacak Dalaman Kâğıt Fabrikalarının hammaddelerini Türkiye’deki 
ormanlardan temin etmenin yakında mümkün olacağını, ormanlardan elde edilen 
üretimin 5 milyon metreküp olduğunu, bunun için orman köylüsüne 800 milyon lira 
para ödendiğini, 1977 yılı hedeflerine ulaşıldığında 14 milyon metreküp yuvarlak 
odun istihsali gerçekleştiğinde orman köylüsüne tahmini olarak 3 ilâ 5 milyar lira 
ödenmesinin söz konusu olacağını belirtti ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.129

Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde son sözü alan Ömer Buyrukçu (Antalya), 
Orman Bakanlığının ülke gerçekleriyle bağdaşmayan ve orman köylüsünün günden 
güne daha da fakirleşmesine sebep olan hatalı bir uygulama içerisinde bulunduğunu, 
ormanlardan orman köylüsü yerine, yalnızca orman ağalarının, orman tüccarlarının 
ve aracıların yararlandıklarını, Meclisin orman yasalarında değişiklikler yapmak 
suretiyle sadece orman köylüsünün yararlanabileceği bir orman düzenini kısa 
zamanda kurması gerektiğini ifade etti. Orman köylüsünün kalkınması ve ormanların 
korunması yönünde Anayasanın anlam ve ruhuna uygun olarak çıkarılması ve 
değiştirilmesi gereken yasaların 6881 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi, 6831 
sayılı Orman Kanununun 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci maddeleri olduğunu ve ancak bu 
değişikliklerle orman köylülerinin kalkındırılabileceğini belirten Buyrukçu, devletin 
köy kalkınması ile ilgili bütün bakanlıklarının da bir plânın uygulaması sonucunda 
işbirliği içerisinde olmaları gerektiğini ifade etti. Yeterlik önergelerinin kabul 
edilmesiyle maddelere geçildi ve Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı kabul edildi.130 

129  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 463-474.
130  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 474-477.
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İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ
24 Şubat 1971 Çarşamba günü Başkanvekili Fikret Turhangil başkanlığında 

toplanan 58 nci birleşim İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinin müzakereleriyle 
başladı. Bütçe üzerinde ilk sözü Demokratik Parti grubu adına alan Vedat Önsal 
(Sakarya), İmar ve İskân Bakanlığının görevlerini, bölge, şehir, kasaba ve köylerin 
imarı için gerekli plânların hazırlanması, yurt sathında mesken ihtiyacının teminini 
programlamak, tabiî âfetlerden evvel ve sonra gerekli tedbirleri almak ve vatandaşların 
iskânını sağlamak olarak özetledikten sonra Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük 
şehirlerin imar plânlarının hazırlanması işinin, 1965 yılında çıkarılan bir kararname 
ile İmar ve İskân Bakanlığına verildiğini, ancak bunun hâlâ gerçekleşmediğini 
vurguladı. Bakanlığa bağlı bir kuruluş olan İller Bankasının hazırladığı harita ve 
imar plânlarının Bakanlıkça tasdik edilmesinin de zaman kaybına ve teknik iş 
gücünün israfına sebebiyet verdiğini söyleyen Önsal, hızlı şehirleşme nedeniyle 
belediyelerin imar işlerinin hızlandırılması, İller Bankası kaynaklarının takviye 
edilmesi ve belediyelerin içinde bulundukları malî sıkıntıdan süratle kurtarılması 
gerektiğini vurguladı. Bakanlığın daha fazla para sarf etmiş olmasına karşın daha az 
konut ürettiğini ve ucuz mesken temini yolundaki çalışmaların başarılı olmadığını 
rakamlarla ifade eden Önsal, Gediz depremindeki uygulamalar nedeniyle Bakanlığın 
afet işlerinde de başarısız olduğunu beyan etti.131

Bütçe üzerinde C.H.P. grubu adına söz alan Mustafa Kaftan (Malatya), 
şehirleşme, konut, gecekondu ve arsa sorunlarının sosyal ve ekonomik gelişme süreci 
içerisinde en ön safta gelen olduğunu, ancak İmar ve İskân Bakanının, köyden kente 
akışı sosyal bir vakıa olarak ele almasına rağmen, şehirleşmeyi sanayileşmenin ve 
gelişmenin belli bir görüntüsü kabul etmek gibi kabul edilemeyecek bir görüşe sahip 
bulunduğunu ifade etti. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının sanayileşme, modern 
tarımda reform ve şehirleşmeyi gelişmenin şartları olarak üç ana etken olarak kabul 
ettiğini, şehirleşme sorununu Türkiye’nin toplumsal, ekonomik, coğrafi yapısına 
uygun koşullar ve uygun modeller içinde çözmek ve gerçekleştirmek zorunluluğu 
bulunduğunu, köy-kent ilişkisi kurularak köylü gücüne dayalı bir sanayileşme 
hareketi başlatmanın mümkün olduğunu, dengeli şehirleşme sorununa çözüm yolu 
bulmak için şehirleşme olayının sebeplerinin kesin olarak Bakanlığının edilmesi 
gerektiğini, şehire akımın, şehirdeki endüstriden çok, köydeki sosyal ve ekonomik 
etkenlerden ileri geldiğini kabul etmek zorunluğu bulunduğunu ve tarımda verimin 
yükselmesi, köylünün uygarlıktan daha yeterli bir ölçüde yararlanabilmesi, köylü 
gücüne dayalı sanayileşme hareketinin başlatılabilmesi için, köy gruplarından en 
elverişli merkezin Bakanlığının edilmesi, şehirlerarası gruplaşmalarla değil, köyler 
arası gruplaşmalarla dengeli bir şehirleşmeye yönelinmesi gerektiğini vurguladı. 
Dengeli şehirleşme sorununun, gecekondu, arsa ve konut sorununu da beraberinde 
getirdiğini söyleyen Kaftan, Türkiye’de gecekondu sayısının süratle arttığını, 
gecekonduların Hükümetin üstesinden gelemeyeceği sosyal ve hukukî problemler 

131  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 58 (24 Şubat 1971), 
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yarattığını, yapılan incelemelere göre Ankara’daki nüfusun % 65’inin gecekonduda 
oturduğunu ve bu gecekonduların % 40’ının kiraya verildiğini, böylece, başkent 
gibi, nüfusu süratle çoğalan illerde gecekondu ticaretinin verimli bir iş sahası olarak 
her türlü kontrolden uzak bir grup insanlar tarafından yeni bir sömürü biçimi halinde 
geliştiğini ifade etti. İhtiyaca cevap veremeyen Gecekondu Kanununun bir kenara 
itildiğini ve devletin gecekondu sorununu politik açıdan ele aldığını, iktidarın oy 
toplamak amacı ile seçim sırasında yer göstererek gecekonduculuğu teşvik ettiğini 
söyleyen Kaftan, şehirlerdeki nüfusun genel olarak % 35 ilâ % 40’ının gecekonduda 
oturduğunu ve Türkiye’deki konut açığının gittikçe çoğaldığını, arsa sorunu ve 
arsa spekülâsyonunun da sermaye piyasasını etkileyecek kadar önem kazandığını, 
bu sorunları önlemek için Arsa Ofisi, Yapı Malzemesi Araştırma Merkezi, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası ve İller Bankası’nın eşgüdümlü ve etkin bir şekilde çalıştırılması 
gerektiğini belirtti.132 

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya), nüfusun yılda 
800 bin arttığını, mevcut nüfusun % 70’inin köyde, % 30’unun şehirde oturduğunu, 
köy nüfusunun devamlı olarak köyden şehire aktığını ve şehirleşmede yaşanan 
sorunların çözümü için köyden şehre nüfus akınının nedeninin ciddî, gerçekçi ve 
ilmî açılardan Bakanlığının edilmesi gerektiğini söyledi. Köylerde üretim, toprak, 
gelir, altyapı sorunlarının kente göçe zorladığını ve şehirlerde gecekondunun ana 
sebeplerini oluşturduğunu belirten Kabadayı, nüfusun süratle artışı, şehirleşme ve 
sanayileşme nedeni ile, şehirde oturma nisbeti % 50-55, köyde oturma nisbetleri de 
% 45-50 nisbetlerini buluncaya kadar şehre akının devam edeceğini, bunu önlemek 
için Anadolu’da şehre akan nüfusu önleyici ara sanayi merkezleri gibi göçü önleyici 
barajlar kurmanın, devlet yatırımlarını  Orta ve Doğu Anadolu’ya kaydırmanın 
ve bu şehirlere üniversiteler kurmanın gereğine vurgu yaptı. Konut sorunu için 
prefabrike konut yapımını, konut kredilerinin arttırılmasını ve afetlere ayrılan fonun 
arttırılmasını öneren Kabadayı, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının malî kaynağının 
kuvvetlendirilmesi, İller Bankasının güçlendirilmesi için de Belediye Gelirler 
Kanununun bir an evvel çıkarılması gerektiğini vurguladı.133

A.P. grubu adına söz alan Esat Kıratlıoğlu (Nevşehir), muhalefete mensup 
konuşmacıların üzerinde durduğu meselelerin A.P. nokta-i nazarından nasıl 
mütalâa edildiğini açıklamak için kürsüye geldiğini, üzerinde durulması gereken 
meselelerden birinin şehirleşme problemi olduğunu, şehirleşmenin Avrupa’da da 
sanayileşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir sorun olduğunu, İmar ve İskân 
Bakanlığının, Türkiye’yi sekiz büyük bölgeye ayırmak suretiyle soruna çözüm 
aradığını ve şehirleşmenin, medenileşmek olduğunun artık anlamak ve kabul etmek 
gerektiğini belirtti. Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunu, tarımın gelişmede ve 
kalkınmada esas unsur olduğunu, bunun için tarım reformu yapılması gerektiğini 
söyleyen Kıratlıoğlu, şehirleşme ve gecekondu sorunlarının tarım reformuyla 
çözümlenebileceğini, gecekondu meselesinin, İmar ve İskân Bakanlığının veya 
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Hükümetin meselesi olmaktan öte belediyelerin meselesi olduğunu ileri sürdü. İller 
Bankasının yatırım gerçekleştirme oranının yüzde 100’e yakın olmasına rağmen 
Bankanın malî buhran içinde olduğunun söylenmesinin doğru olmadığını belirten 
A.P. sözcüsü, İmar ve İskân Bakanlığının, âfetinden, bütün belediyelerin imarına 
kadar 1970 yılında önceki yıllara oranla daha üstün, daha başarılı hizmet ettiğini 
belirterek sözlerini tamamladı.134

Gruplar adına görüşmelerin tamamlanmasından sonra kişisel görüşlerini arz 
etmek üzere söz alan milletvekillerinden İbrahim Cüceoğlu (Ankara), İmar ve İskân 
Bakanlığı bütçesi vesilesiyle tabiî âfetler dolayısıyla kurulmakta olan köylerin 
durumu, köy statüsünde olan turistik yerlerin bugünü ve yarını ve gecekondu sorunu 
olmak üzere üç konuda eleştirilerini dile getirdi ve yurttaşları köyden iten sebeplere 
yerinde, kaynağında el atmadıkça, gecekondu şehirlerinde, gecekondu yapmak 
zorunda kalanlara alt yapıları tamamlanmış, konut projeleri hazırlanmış, az da olsa, 
küçük de olsa, kredileri sağlanmış, oturma bölgeleri gösterilmedikçe bu sorunun  
çözümlenemeyeceğini belirtti.135 

İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu (Kayseri), şehirleşmenin nedenlerinin 
dünyadaki sebeplerle aynı olmadığını, Batıda en başta gelen sebep olarak 
sanayileşmenin bir sonucu olarak tezahür ettiğini, Türkiye’de, Plânda da belirtildiği 
gibi, şehrin çekimi yanında, teknolojik gelişme, uygun tarım arazisinin sınırlılığı, 
toprağın toplanması ve parçalanması sonucu, tarım alanlarından itilme olduğunu, 
A.P. iktidarının şehirleşmeyi, köy-kent gibi suni bir kuruluş şeklinde ortaya koyarak 
değil, sosyal ve ekonomik şartlar içinde ve onların desteği ile halletme kararında 
bulunduklarını ifade etti. Sanayileşme ile, sanayileşmenin hızlı artması suretiyle, 
şehirde yerleşen nüfusu bir geçime bağlama ve birtakım sosyal düzensizlikleri ortadan 
kaldırma şeklini benimsediklerini ve bölgeler arasında meydana gelen dengesizliği 
giderici yöntemler geliştireceklerini anlatan Bakan, sekiz bölgeye ayrılan Türkiye’de 
her bölgenin özelliğine ve ekonomik ve sosyal şartlarına, o bölgedeki şehirleşmenin 
niteliğine göre birtakım tedbirlerle, millî ölçüdeki tedbirlerle ve bölge içinde alınacak 
tedbir ve  uygulamalarla tarım konusunun halledilmesine çalışılacağını vurguladı. 
1927 Nüfus Sayımından 1965 Nüfus Sayımına kadar geçen 38 senelik devre içinde 
Türkiye nüfusunun, 13 600 000’den 31 391 000’e çıktığını, şehir nüfusunun 3 
milyondan 10 milyona, köy nüfusunun ise 10 347 000’den 20 582 000’e yükseldiğini, 
bu 38 senelik devrede şehir nüfusunun yüzde 227 oranında artış gösterdiğini ve köy 
nüfusunun artışının yüzde 98,9 olduğunu belirten Bakan Nakiboğlu, şehirleşmenin 
türlü nedenlerle aynı şekilde devam edeceği göz önünde tutularak ortaya çıkacak 
problemlerin uzun vadeli tedbirlerle önlenmeye çalışılacağını açıkladı. İstanbul 
ve İzmir’in 1/25000 mikyaslı nâzım plânlarının bittiğini ve daha büyük mikyaslı 
1/5000, hattâ detay plânı olarak 1/1000 mikyaslı plânlar üzerinde çalışıldığını, 
ancak Ankara’nın ulaşım etütlerinin henüz bitirilemediğinden ve endüstri etüdleri 
yapılmadığından nâzım plânının yapılamadığını belirten Nakiboğlu, toplu konut 
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yapımıyla konut sorununun çözümlenebileceğini ve inşaat sektörünün geliştiğini, 
afetler konusunda Bakanlığının gerektiği gibi çalıştığını, İller Bankasının mâli 
durumunun müşkül halde bulunmasının sebepleri arasında belediyelerin geldiğini 
belirtti ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.136 

Bakan Nakiboğlu’ndan sonra İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi hakkında son sözü 
C.H.P. grubu adına Mustafa Kaftan (Malatya) aldı ve Bakanın, şehre akının sosyal 
bir vakıa olduğunu, köy-kent gibi suni bir kuruluşla Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu 
akımı, şehirleşmeyi veya sanayileşmeyi önleyemeyeceğini söylediğini, C.H.P.’nin 
bunu suni bir yapı olarak görmediğini, aksine Bakanlığın şehirlerarası bölgeler 
kurma teşebbüsüne geçmiş olmasının suni bir hareket olduğunu söyledi. İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının, gelişmeyi, sanayileşme, modern tarımda reform ve 
şehirleşme olarak üç ana faktör üzerinde ifade ettiğini, modern tarımda reformun 
köy ve köylü gücüyle gerçekleştirileceğini, bu güce dayanılarak büyük ve ağır sanayi 
merkezlerinin oluşturulacağını belirten Kaftan, dengeli şehirleşme ve sanayileşme 
aşamasından önce köy-kentler kurulmak suretiyle küçük sanayi ve endüstrileşmenin 
temin edilmesi ve insan gücünün  büyük sanayiye aktarmak suretiyle sağlanacağını 
ifade etti.137 

İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi hakkında Musa Doğan (Kars) tarafından verilen 
kifayet-i müzakere önergesinin aleyhinde Kamil Şahinoğlu (Manisa) konuştu. 
Önergenin kabulü üzerine bütçe kalemlerine geçildi ve bütçe kabul edildi. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/l) CARİ HARCAMALAR
Bölüm   Lira
11.000  Ödenekler       12 000
12.000  Personel giderleri  4 957 411
13.000  Yönetim giderleri  4 875 640
14.000  Hizmet giderleri     250 002
16.000  Çeşitli giderler       87 002

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI
21.000  Etüt ve proje giderleri  14 550 000
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri    191 800 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları 
 ve onarımları       170 000

136  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 58 (24 Şubat 1971), 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar    40 000 000
34.000  Malî transferler         10 000
35.000  Sosyal transferler     1 520 001
36.000  Borç ödemeleri          10 001

ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Millet Meclisinin 58 nci birleşiminin ikinci oturumu, Meclis Başkanvekili Fikret 

Turhangil başkanlığında Çalışma Bakanlığı bütçesini görüşmek üzere öğleden 
sonra saat 15.00’te başladı. Bu bütçe üzerinde ilk sözü Demokratik Parti grubu 
adına Vehbi Engiz (Kocaeli) aldı ve 1970 yılının en önemli olayının 16-17 Haziran 
kanlı işçi olayları olduğunu, İstanbul ve Kocaeli civarında başlatılan ve sıkıyönetim 
ilânına vesile olan bu olayların, yakın tarihte örnekleri sık sık görülmeye başlanan 
bir doktrin kavgasının ve rejimin karakterini değiştirmek suretiyle kızıllaştırma 
isteğinde bulunanların kanlı bir ihtilâl provası olduğunu, 16-17 Haziran olaylarını 
yaratanların kendi ideolojilerinin gerçekleşebilmesi için Türk Devletinin haysiyet 
ve itibarı ile oynama gaflet ve dalâleti içinde bulunduklarını, olayların, sosyal 
siyasetçilerin ibretle kaydedeceği birtakım yalan yanlış bilgilere dayanılarak, 
işçilerin kışkırtılmaları sonucu meydana getirilen olaylar olduğunu, bunların Türk 
ekonomisini büyük ölçüde etkilediğini ve yatırımların geri kalmasına, piyasanın 
tedirgin olmasına sebep olduğunu söyledi. Çalışma Bakanlığının 1317 sayılı 
kanunla ilgili olarak, işçilerin zamanında ve yeteri kadar aydınlatmamış olmasının 
olayların daha fazla genişlemesine vesile olduğunu belirten Engiz, üniversite içinde 
aşırı solcuların teşkilâtı haline gelen Dev Gençle, aşırı solcuların ileri karakolu 
durumuna gelen DİSK adlı işçi teşkilâtının sıkı işbirliğinin olaylarda etkili olduğunu, 
274 sayılı Sendikalar Kanunu tadilâtı gerçekleştirilmişken 275 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu tadilâtının geciktirildiğini, DİSK’in 275’deki 
tadilât gerçekleştirilirse 16 Haziran olaylarını gölgede bırakacak olaylar meydana 
geleceği tehditlerinden kaygılanmamak gerektiğini ve devlet otoritesi adına kanun 
tadilâtının biran önce gerçekleştirilmesini istediklerini ifade etti. Çalışma Bakanlığı 
bütçesinin yeterli olmayışının Bakanlık kadrolarının yeterli seviyeye getirilmesine 
engel olduğunu belirten Engiz, yeteri kadar iş müfettişi istihdam edilemediğini 
ve bölge çalışma müdürlükleri ile Bakanlık iş güvenliği müfettişlerinin istenilen 
hizmeti veremediklerini vurguladı. İşçi, işveren ve Hükümet arasında yapılması 
gereken üçlü toplantılara derhal başlanmasında büyük fayda olduğunu belirten 
D.P. sözcüsü, Anayasa Mahkemesince şeklen iptal edilen 931 sayılı İş Kanununun 
çalışma hayatında boşluk yarattığını ve acilen doldurulması gerektiğini, İşçi 
Yardımlaşma Kurumu Kanununun ve çıraklık, ustalık ve kalfalık kanununun bir an 
önce Meclislerden geçirilmesinin zorunlu olduğunu, tarım işçilerinin ve yurt dışına 
çalışmaya gitmiş işçilerin sorunlarının çözümlenmesi gerektiğini beyan etti.138 

138  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 58 (24 Şubat 1971), 
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Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Vefa Tanır (Konya), çalışma hayatı ile 
ilgili mevzuatın gerek hazırlanışında, gerekse uygulanışında işçi ve işverenlerin en 
üst kuruluşları ile yakın bir işbirliği ve istişare yolunun benimsenmesi zaruretinden 
bahsederek memleketin en önemli sorunlarından birinin asgari ücret olduğunu, 
Çalışma Bakanlığının üç yıldır, kanunun verdiği mecburiyet olmasına rağmen, henüz 
asgari ücret ile ilgili özel büroyu kuramadığını, Devlet Plânlama Teşkilâtının millî 
bir ücret politikasına gitmenin lüzumunu benimsemiş olmasına karşın ulusal ücret 
politikasının başarılamamış olmasının nedeni Bakanlıkla beraber, iktidarda bulunan 
siyasi partinin son yıl içerisinde içinde bulunduğu buhran olduğunu vurguladı. İş 
Kanununun çıkarılamamış olmasının önemli problemlerin ortaya çıkmasına neden 
olduğunu ve ilgili tüzük ve yönetmeliklerin zamanında hazırlanamadığını belirten 
Tanır, 274 sayılı kanunun âmir hükmü olan iş kolları yönetmeliğinin de çıkamadığını, 
hukukî ihtilâfların ve gecikmelerin başlıca sebebi olduğunu belirtti. İşsizliğin, 
Demirel hükümetlerinin israfçı, gösterişçi, fakat gerçek dâvaları ihmal eden tutumu 
yüzünden esasen halli güç bir dâva ve vahîm bir dert halini aldığını söyleyen Tanır, 
Türkiye’de her yıl 400 000’e yakın vatandaşın yeniden çalışma çağına geldiğini ve 
iş aramaya başladığını, toplam istihdam imkânlarının 1970 yılında, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının tahmin ettiğinden de fazla gerilediğini ifade etti. Sosyal güvenlik, 
iş güvenliği, yurt dışına işçi göçü ve kaçak işçi sorunları olduğunu belirten D.P. 
sözcüsü, verimi bir koordinasyon dairesinin kurularak Çalışma Bakanlığının emrine 
çalışması ve işçi eğitimi sorununun çözümlenmesi gerektiğini belirtti.139

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Osman Soğukpınar (Ankara), 
Çalışma Bakanlığının, çalışma düzenini, sayı ve yetenek bakımından yetersiz 
kadrosuyla yürütmesini beklemenin gerçekçi olmadığının  altını çizdi. Türkiye’de 
mevcut 350 binin üstündeki işyerleri için Bakanlığın elinde bulunan iş güvenliği 
müfettişinin yalnız 129’dan ibaret olduğunu söyleyen Soğukpınar, Bakanlığa 
bağlı Sosyal Sigortalar Kurumundaki personelin mâli sorunları olduğunu, ülkede 
bir buçuk milyonun üstünde işsiz mevcut bulunduğunu, sosyal adalet ilkesinin 
sağlanması için gereken köklü düzen değişikliğinin iktidar partisinin devlet yönetimi 
anlayışı ve felsefesi gereği yapılamadığını ve bu inanç ve anlayış gereği olarak yurt 
kalkınmasının temelini teşkil eden ve devlet eliyle büyük sanayi tesisleri kurulması 
yerine, yalınkat ve dışa dönük bir sanayileşme çabası ve bunun sonucu olan ithal 
güçlüklerinin var olduğunu, kalkınma plânlarının gereğince uygulanamadığını 
ve yatırımların büyük ölçülerde aksayarak kalkınma hızının azaldığını vurguladı. 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun resmî çizelgelerine göre, 1961-1970 yılları arasında 
dış ülkelere çalışmak üzere gönderilen işçi sayısının 480 796 kişi olduğunu, 
turist pasaportu ile gidip kaçak işçi olarak çalışanların sayısının ise 50 000 kadar 
olduklarının tahmin edildiğini belirten C.H.P. sözcüsü, işçi dövizlerinin memleket 
ekonomisine yaptığı olumlu etkiler yanında yakın bir gelecekte sosyal ve ekonomik 
etkiler yapması muhtemel bulunan olumsuz yönlerinin de şimdiden düşünülmesi 

139  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 58 (24 Şubat 1971), 
s. 538-543.



295

ve gereken tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Ekonomik kalkınmaya ancak 
dengeli ve plânlı bir yöntemle ulaşılmasının mümkün olduğunu ve bunun için 
insan gücüne ihtiyaç olduğunu belirten Soğukpınar, hükümetin yurt dışına kalifiye 
işçi gönderilmesine son vermesi, işçi dövizlerinin daha büyük bir ölçüde yurda 
gelmesini sağlayabilmek için paranın dış değerinin sabit tutulmasının gerekli 
olduğunu, işçi tasarruflarının  kalkınma için gerekli yatırımlara aktarılması, tarım 
işçilerinin koşullarının düzeltilmesi, Tarım İş Yasasının hazırlanması, işsizliği 
önleyici tedbirlerin alınması, işsizlik sigortası gibi yeni ve gerekli tedbirlerin hükme 
bağlanması, çırakların çalışma düzenlerini ve haklarını koruyacak olan Çıraklık 
Yasasının ve İş Başında Eğitim yasasının çıkarılması, 274 sayılı Sendikalar ve 275 
sayılı Toplu İş boşluklarının tamamlanması, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu etkin bir şekilde işlemesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.140

A.P. grubu adına söz alan Orhan Demir Sorguç (İzmir), iktidarları tarafından 
çıkarılan çeşitli kanunlar ve bu kanunların öngördüğü tüzük ve yönetmelikler 
ile işçi ve işveren ilişkilerinin Batı ülkelerindeki ölçü ve seviyeye ulaştığını 
söyledi ve işçilerin 1970 yılı Aralık ayı sonu itibariyle yapmış oldukları toplu iş 
sözleşmelerinin bilançosunun, özel sektörde 1 057, kamu sektöründe ise 2 278 
işyerini kapsayan 987 adet toplu iş sözleşmesi olduğunu, bu sözleşmelerle, kamu 
sektöründe çalışan 196 296, özel sektörde çalışan 60 209 işçinin yararlandığını 
belirtti. Toplu iş sözleşmelerinin işçilerin sosyal ve ekonomik bakımdan daha 
mükemmel haklara kavuşmasını sağladığını ve iş verimini çoğalttığını söyleyen 
Sorguç, grev hareketlerinin daha önceki yıllara oranla asgariye indirildiğini, 1970 
yılı içinde 72 grev kararı alındığını ve bu grevlerin uygulanmasında 117 700 iş 
gününün kaybolduğunu belirtti. Türk-İş’in politik çıkarların ötesinde, kendisinin 
çıkarlarını yurt çıkarları ile birlikte savunduğunu, partiler üstü kalmak suretiyle baskı 
grubu niteliğini gün geçtikçe daha da güçlendirdiğini, bâzı anarşist çevrelerin Türk 
işçisinin içine sızma ve onları sokağa dökme çabası içinde olmalarına rağmen Türk 
işçisinin yurtsever davranışları karşısında hüsrana uğradıklarını söyleyen Sorguç, 
Anayasa Mahkemesince iptal edilen İş Kanununun, 274 sayılı Sendikalar Kanunu 
gibi 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ve bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının, sosyal güvenliğin asgari normları 
hakkındaki 102 sayılı milletlerarası çalışma sözleşmesinin onaylanması hakkındaki 
kanun tasarısının, İYAK İşçi Yardımlaşma Kurumu kanun teklifinin, Tarım İş 
Kanununun hazırlanıp Meclise getirilmesi gerektiğini ve parlamenterlerin çalışma 
hayatı için çok önemli olan bu kanunları görüşürken partiler üstü bir düşünceyle 
müzakere etmeleri gerektiğini vurguladı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hususunda 
eğitim faaliyetlerine hız verildiğini ve Bakanlıkça işçi-işveren birliği sayesinde yıl 
içinde dört seminer tanzim edildiğini söyleyen Sorguç, dış ülkelerdeki işçilerin çeşitli 
sorunları için ataşelikler kurulduğunu, sorunların çözümü için dış teşkilât personel 
kadrosu için hazırlanan ve Millet Meclisi komisyonlarında bulunan tasarının süratle 
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kanunlaşmasının zaruret haline geldiğini ifade etti. Çalışma Bakanlığının bütçesi 
yetersiz olmakla birlikte işçilerin sağlık ve sosyal güvenlik, işsizlik, yurt dışı çalışma 
konularında başarılı çalışmalar yaptığını belirten A.P. sözcüsü, Çalışma Bakanlığının 
personel, kadro, arşiv, bina, vasıta sorunlarının bulunduğunu vurguladı.141 

Grup sözcülerinin konuşmalarını tamamlamalarının ardından kişisel görüşlerini 
arz etmek üzere söz isteyenlerden ilk olarak Bahir Ersoy (İstanbul) kürsüye geldi 
ve Türkiye’nin ihracatı içinde Ortak Pazarın yerinin 1966’da yüzde 3,92 olduğunu, 
yüzde 80,6’sı sınai mamul olan ithalatın yüzde 90,8’inin Ortak Pazar ülkelerinden 
yapıldığını söyleyerek Bakanlığın konuyla ilgilenmesini talep etti. Ortak Pazar 
ürünlerinin sanayiye ve işçilere büyük problemler çıkarabileceğini, işgücünün 
gelişmesi için Bakanlığın tedbirler alması ve asgari ücret durumunun yeniden 
Bakanlığının edilmesi gerektiğini söyleyen Ersoy, bir tahsil sigortası kurulmasının 
zorunlu olduğunu, 1317 sayılı kanuna 16 Haziran yürüyüşü ile başlayan tepkide, 
Çalışma Bakanının Erzurum’da Türk - İş Kongresinde DİSK’i kapatma beyanının 
etkili olduğunu ifade etti.142 

Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alan Bakan Seyfi Öztürk (Eskişehir), 
Türkiye’nin, gelişme halinde bulunan ve tarımdan sanayie geçmek için plânlı 
dönemde belli hedefler için hazırladığı plânı uygulamakta olan bir ülke olduğunu ve 
istihdam meselesinin de bu genel kalkınma hedefleri içerisinde ön mesele olarak ele 
almış durumda bulunduğunu ifade etti.  

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 119,5 milyar liralık sabit sermaye yatırımı 
yapılması ve sanayiye ağırlık verilmesi öngörüldüğünden sanayi sektöründe 1,5 
milyon, tarım sektöründe ise 800 000 kişiye iş imkânları hazırlanmasının amaç olarak 
ele alındığını belirten Bakan, eldeki rakamlara göre, İş ve İşçi Bulma Kurumunun 
318 000 kişiye yeniden iş imkânları sağlamış bulunduğunu, en az 150 000 kişinin 
de kendi imkânları ile iş bulduğu düşünülünce normal olarak 450 000 veya 500 
000 arasında kişinin her yıl yeniden iş imkânına kavuştuğunu öne sürdü. İş ve İşçi 
Bulma Kurumuna dış ülkelere gitmek için bir milyon vatandaşın başvurmasını 
işsizliğin artışı olarak değerlendirmenin doğru olmadığını, aslında bunların belli 
işleri olduğunu, ekonominin genel yapısının tarıma dayalı olduğunu ve tarımda gizli 
işsizliğin her zaman var olduğunu, iş hayatında istikrarın sağlanmasının, istihdam 
gücünün belli oranda artmasının, sanayileşmenin güçlenmesine bağlı bulunduğunu 
belirten Bakan Öztürk, sanayileşme hamlesinin istikrar içinde, hızlı, dengeli ve 
devamlı olarak arttığı oranda tam istihdam hedefine ulaşılabileceğini söyledi. 1969 
yılında 104 000 civarında, 1970 yılında 128 500 küsur kişinin yurt dışına gittiğini, 
yurt dışı işçilerin sorunlarının Çalışma Bakanlığının 864 nolu kanunla kurulmuş olan 
dış teşkilâtının sınırlı imkanları çözülmeye ve ilgili 60’tan fazla derneğe katkıda 
bulunarak ilgilenilmeye çalışıldığını, ancak alınan tedbirlerin yeterli olmadığını 
beyan eden Bakan, yurt dışında çalışan işçilerin anavatanla olan bağlantıları, kültür 
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münasebetleri, zararlı cereyanlara karşı uyarılması meselelerinin yalnız Çalışma 
Bakanlığını ilgilendiren ve sadece Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen bir görev 
olmadığını ifade etti. 16-17 Haziran olaylarının 274 sayılı kanunla direkt bir ilgisi 
olmadığını, olayların tamamen belli ideolojilerin, mihrakların sevk ettiği hâdiseler 
olduğunu, bahane aranarak 274 sayılı kanun tahrikin vasıtası olarak kullanıldığını, 
kendisinin Türk İş’in Erzurum Kongresinde yaptığı konuşmayı tekzip ettiğini, 
bakanın sendika kapatamayacağını, sendikaların nasıl kapanacağının kanunda 
gösterildiğini ve böyle bir beyanın yakıştırma olduğunu söyleyen Öztürk, 16 Haziran 
hâdiselerinin tamamen ideolojik ve belli hedefe yönelmiş bulunduğunu, işçilerin bir 
ölçüde iğfal maksadına matuf olduğunu söyledi. Bakanlık teşkilât kanununun hazır 
olduğunu, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 931 sayılı kanunun çok kısa 
sürede Meclislere sunulduğunu, asgari ücretin 931 sayılı kanunun 33 ncü maddesine 
bağlı olduğunu, İYAK tasarısının Meclis’te bulunduğunu söyleyen Bakan Öztürk, 
Esnaf Sigortaları Kanununun 2 milyon esnafı SSK gibi bir kuruluşun bünyesinde 
sosyal güvenliğe kavuşturacağını ve hazırlandığını, yurt dışı işçilerin sosyal güvenlik 
mevzuatının ilgili ülkelerle görüşüldüğünü, çıraklık kanunu konusunun gündemde 
olduğunu belirtti ve soruları yanıtladı.143

Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakerelerin sona ermesiyle bütçe 
bölümlerine geçildi: 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm   Lira
11.000  Ödenekler       12 000
12.000  Personel giderleri  3 396 922
13.000  Yönetim giderleri  1 886 250
14.000  Hizmet giderleri     267 001
15.000  Kurum giderleri  2 804 500
16.000  Çeşitli giderler    177 001

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları 
 ve onarımları     150 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000  Malî transferler  2 449 043
35.000  Sosyal transferler                25 500 001
36.000  Borç ödemeleri       60 000
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SANAYİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Başkanvekili Fikret Turhangil başkanlığında 24 Şubat 1971 tarihinde toplanan 

58 nci birleşimin 3 ncü oturumunda Sanayi Bakanlığı bütçesini görüşüldü. Bütçe 
üzerinde Demokratik Parti grubu adına söz alan Ekrem Dikmen (Trabzon), 
1970 yılının sanayi ve sanayiciler için hiç de parlak bir yıl olmadığını, hükümet 
tarafından tatbik edilen ekonomik politika ve alınan yersiz kararların, Haziran 
ayından itibaren sanayi ve  sanayiciler için kuşkulu, baskılı, üzüntülü ve son derece 
durgun bir vasatın doğmasına sebep olduğunu, transfer sıkışıklıkları, para darlığı, 
finansman kanunlarının tatbik şekli, devalüasyon, Personel Kanunu gürültüleri, 
bunların arkasından gelen direnmeler, karışıklıklar, kararsızlık ve geri dönüşlerin, 
sanayicileri bıktıran, usandıran ve yıldıran emniyetsizlik havası ve tesirsiz idarenin, 
Türk müteşebbisinin yatırım ve kalkınmaya iştirakte mevcut olan arzu ve hevesini 
ortadan kaldırdığını ve sanayide önceki yıllarda görülen dinamizmi yavaşlattığını 
vurguladı. Dikmen, 1970 yılında, ülkede görülen ve hâlâ devam eden siyasi ve 
ekonomik politikadaki istikrarsızlık, birbirini takibeden sokak hareketleri, silâhlı 
ve silâhsız saldırı haline gelen rejim mücadeleleri, bâzı işçi sendikalarının yersiz 
ve kanunsuz hareketleri, fabrika işgalleri, iş durdurma ve yavaşlatma teşebbüsleri, 
grev ve işgallerde idari mekanizmanın iş göremez hale düşmesi, birçok yerde işçi ve 
işveren münasebetlerinin çığırından çıkması gibi hususların, iş  muhitlerinde ve iş 
adamlarında emniyet hissini ortadan kaldırdığını  ve büyük bir huzursuzluk meydana 
getirdiğini ifade etti. Sanayi sektörü kalkınma hızlarının 1962’de % 6,9, 1963’de % 
8, 1964’te % 8,6, 1965’te % 8,9, 1966’da % 10,6, 1967’de % 12,3, 1968’de % 10, 
1969’da % 9,4 olduğunu, 1970 yılında ise sanayi sektörü kalkınma hızının % 3,6’e 
düştüğünü belirten Dikmen, bu gerilemenin nedeninin İkinci Beş Yıllık Plânın ve 
Adalet Partisi Programında mevcut olan bâzı hükümlerin uygulanmaması olduğunu 
ifade etti. Dikmen, 1970 yılının Türkiye’nin sanayii için hiçbir bakımdan parlak 
bir yıl olamadığını, sıkıntılı, üzüntülü, sıkışık ve durgun bir yıl olduğunu, bunun 
özel teşebbüs için olduğu kadar, devlet teşekkülleri için de doğru olduğunu, üretim, 
yatırım ve kâr zarar bakımından başarılı bir yıl yaşanmadığını söyleyerek sözlerini 
tamamladı.144 

C.H.P. grubu adına söz alan Nurettin Özdemir (Gümüşhane), Sanayi Bakanlığının 
kuruluş gayelerine, plânda öngörülen hedeflere ulaşmada ve millî bir sanayi politikası 
izlemede başarılı olduğunun söylenemeyeceğini, Birinci Plân döneminde sektörel 
yatırımların ağırlığının tarımda olduğu, İkinci Plân döneminde ise ağırlığın imalât 
sanayii yatırımlarında olduğu halde ekonomide tarım sektörünün ağırlığını sanayiye 
geçirememiş, bu konuda alınan tedbirlerin yeterli olmamış ve her iki plân döneminde 
de ekonominin genel strüktürünün değişmemiş olduğunu vurguladı. Gerek net yurt 
içi gelirler, gerek sektörlerdeki ağırlık, azalış ve artış oranları, gerekse tüm gayrisâfi 
millî hâsıla oranı bakımından sanayi sektörü ağırlığının göründüğü kadar olmadığını 
ve sanayi sektöründen sağlandığı ileri sürülen millî gelir oranının da yanıltıcı 
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olduğunu belirten Özdemir, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, gayrisâfi millî 
hâsılada % 7 bir hıza erişmek için sanayi sektöründe yıllık ortalama % 12 oranında 
bir artışı öngörülmüş bulunduğunu, oysa Plânın başlangıç yılı olan 1968 yılında % 10 
olan bu artışın sürekli azalarak, 1969’da % 9,4 ve 1970’de % 5,7 olduğunu, sonucun 
plânın öngördüğü artış hızının yarısının da altında gerçekleştiğini ifade etti. Dış 
ticarette ödemeler bilançosu açıklarının Türkiye’nin en hayati meselesi olduğunu ve 
sanayileşme gelişmedikçe bu meselenin çözülemeyeceğini belirten Özdemir, 1970 
yılında 133 milyon dolar olarak plânlanan miktarın programda 113 milyon dolara 
indirilmesine rağmen gerçekleşenin ancak 108 milyon dolar olduğunu, sorunun 
çözümü için ihracatta alınan göstermelik tedbirlerden çok millî bir sanayi politikasının 
tâyininin yapılması ve iç kaynakların, millî sanayi politikası yönünde kullanılması, 
sanayi politikasının ekonomiyi ve kalkınmayı dışa bağlılıktan kurtaracak biçimde 
plânlanması gereğine işaret etti. Plânlı kalkınmanın ancak hürriyet nizamı içinde 
hâkim bir kamu sektörü ile güçlü ve millî bir özel teşebbüsün beraber çalışması 
halinde gerçekleşebileceğini belirten C.H.P. sözcüsü, başta su kaynakları, petrol ve 
önemli yeraltı servetleri olmak üzere, ekonominin stratejik kesimlerinde, demir-çelik, 
petro - kimya, makina ve motor sanayiinde ağırlık ve hâkimiyetin kamu sektöründe 
bulunmasında, üretim araçlarına sahip olma hakkının devlete bırakılmasında büyük 
faydalar gördüklerini, böylelikle, hem gelişmede itici güç olma niteliğinin  devlete 
verilmiş olacağını, hem de iç ve dış sömürünün kapılarının kapatılmış ve ekonomik 
bağımsızlığın tehlikeye düşmesinin önlenmiş olacağını söyledi. İmalât sanayii 
üretiminin yıllık ortalama artışının % 10,2 olarak öngörülmüş olmasına rağmen 
dönemin ilk üç yılında bu oranın  ancak % 0,2 olarak gerçekleştiğini ve alt sektör 
üretiminin nisbî durum ve gelişmelerinin plân hedeflerinden sapmalar göstermiş 
olduğunu ifade eden Özdemir, kalkınmanın temel mal ihtiyacını karşılayacak ara 
mamuller ye yatırım malları üretecek tesislerin ihmal edildiğini, yatırım kararlarının 
politik nedenlere dayandırıldığını, ham maddenin üreticiye intikal eden maliyetinin 
yüksek olduğunu, fabrika adı ile kurulan çeşitli montaj atelyelerinin hammadde 
adı altında yarı mamul maddeleri ithal eden kuruluşlar haline geldiklerini, ihracata 
dönük hiç bir sanayi tesisinin geliştirilmediğini ve Türk sanayicisinin kredi, ucuz 
hammadde, enerji, döviz, devalüasyon, yeni vergiler, mevcut vergilerdeki nisbet 
artışları, sorunları bulunduğunu ve imalât  sanayiindeki tek gerçek ihracatın tekstil 
grubuna ait olup onun da % 12,3 gibi önemsiz bir oranda kaldığını belirtti. Özdemir, 
Türkiye’nin sanayi ve alt sanayi sektörlerinde gerçek bir milli sanayi politikasının 
bulunmadığını vurgulayarak sözlerine son verdi.145

Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerinde Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Hasan 
Tosyalı (Kastamonu), M.G.P.’nin kalkınma için, iktisadi politikada fırsat ve imkân 
eşitliği içinde, serbestçe faaliyet gösterecek olan özel teşebbüsün, geri kalmışlık 
çemberinin kırılması ve kalkınmanın dengeli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için, 
devletin de ekonomik hayata katkıda bulunmasını zaruri saydığını, karma ekonomi 

145  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 58 (24 Şubat 1971), 
s. 596-602.
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sistemi içinde yurt kalkınmasında iktisadi kalkınmanın bir temel unsur olduğuna 
inandığını, sanayi sektörünün tüm kalkınma için sürükleyici rolünü kabul ettiğini 
belirterek konuşmasına başladı. Sanayi sektöründeki kalkınma hızının en az % 
12 olması gerektiğini belirten Tosyalı, sanayi kuruluşlarının verimli işletmeler 
halinde olmalarını sağlamak için altyapı yatırımlarının tamamlanması, yol, su, 
elektrik üretimlerininin bu sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye 
getirilmesi, hammadde ihtiyacının karşılanması, makina, motor, alet ve cihazlarının 
ve temel yatırım mallarının yurt içinde imal edilmesi, tabiî kaynakların yeni iş 
sahaları açacak şekilde işletilmesi  ve üretilen hammaddelerin yarı mamul ve mamul 
hale getirilmeleri, ihracata dönük sanayi kuruluşlarının her türlü teşvik tedbirleri ile 
desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Sanayinin gereksinim duyduğu insan gücünün 
yetiştirilmesi ve sanayi kalkınmasında küçük esnaf ve sanatkârların geliştirilmesi 
gereğine işaret eden M.G.P. sözcüsü, küçük sanayi sitelerinin ve sanayiin gelişme 
kaydettiği şehirlerde temel altyapı tesisleri devlet eliyle kurulmuş organize 
sanayi bölgelerinin meydana getirilmesi, küçük sanayiin teşvik edilmesi, kredi 
yetersizliğinin  giderilmesi, küçük esnaf ve sanatkârların sosyal güvenlik tedbirlerine 
kavuşturulmaları gerektiğini ifade etti. Sanayileşme dâvasının halli ve büyük sanayi 
tesislerinin kurulması için  sermaye piyasasının kuruluşunun gerektiğini ve hisse 
senetlerinin halka açık olduğu anonim şirketlerin oluşturulmasının zorunlu olduğunu 
belirten Tosyalı, sınai kalkınma için maliyet artışlarının önlenmesi, fiyat istikrarının 
sağlanması, millî sanayiinin dış piyasanın fiyat rekabetini yenebilmesi ve ihraç 
imkânları elde etmesi ve yatırım ve ihracatı teşvik tedbirlerinin daha da çok takviye 
edilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.146   

Adalet Partisi grubu adına söz alan Hidayet İpek (Giresun), Adalet Partisi 
iktidarlarının sosyal, kültürel ve iktisadi kalkınmalarda sağladığı başarılara eş olarak 
sanayileşme alanında da bir çok  hamle yaptığını söyleyerek sanayi kalkınma hızının 
% 12 civarında seçilmesinin, sanayi sektörü gelirlerinin yedi yıllık plânlı dönem 
boyunca sürekli artmasının, öngörülen yatırımların artışının ve imalât sektöründe 
artış sağlanmasının bunun göstergesi olduğunu ifade etti. Montaj sanayiinde döviz 
tasarrufu oranının ortalama olarak 1970 yılında % 67,5’i bulduğunu ve yerli parça 
oranının artırılabilmesi için yeni yan sanayi kuruluşlarına önem verilmesi gerektiğini 
belirten A.P. sözcüsü, orta çapta organize sanayi bölgelerinin kurulması ve alt 
yapı yatırımlarının yapılmasıyla sanayiin yurt içinde dengeli olarak dağılmasının, 
bölgelerin sosyal ve ekonomik gelişmeleri üzerinde olumlu tesirleri bulunduğunu 
açıkladı. Esnaf ve sanatkârların Sosyal Sigorta kapsamına alınmaları hakkındaki 
kanun tasarılarının Meclis gündeminde bulunduğunu, çıraklık kalfalık ve ustalık 
kanun tasarılarının da Meclise biran evvel intikal ettirilmesi gerektiğini belirten 
İpek, sanayiin hızlı gelişmesi için işçi, usta, teknisyen, mühendis, işletmeci ve idareci 
kademelerinde iyi yetiştirilmiş, vasıflı, çok miktarda insan gücüne ihtiyaç olduğunu, 
Adalet Partisi iktidarlarının da proje, mühendislik ve mimarlık hizmetleri gören 

146  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 58 (24 Şubat 1971), 
s. 602-606.
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müesseselerin kuruluşunu ve faaliyetlerini destekleyerek ve kurslar ve seminerler 
tertipleyerek eğitim faaliyetleri ile sevk ve idare kademesindeki personelin 
yetiştirilmelerini koordine ettiğini söyledi. Sanayi Bakanlığı ile ilgili kurumlara da 
değinen İpek, Sümerbank, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye Demir ve 
Çelik İşletmeleri, Ereğli ve Karabük tesisleri, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları, 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, Azot Sanayi Türk Anonim Şirketi 
hakkında bilgi sundu ve Türkiye’nin Ortak Pazar’la ilişkilerinin sanayileşmeyi 
engellemeyeceğini ifade etti.147 

Bütçe üzerinde kişisel görüşlerini arz etmek üzere söz alan Ahmet Durakoğlu 
(Sivas), Bakanın verdiği tevsi rakamlariyle üçüncü demir – çeliğin kuruluşu, imalâtı, 
üretimi, tam kapasite ile çalışması, hattâ bir yıl sonra iki milyon ton kapasiteye 
çıkmasının, A.P. iktidarları zamanında yapıldığı kabul edilse dahi, bu işletmeler 
açıldığı zaman gene dışardan demir-çelik ithal etmek zaruretinde kalınacağını, 1975 
yılına kadar beş senede toplam ham demir açığının 3 milyon ton, ham çelik olarak 
da 4 milyon ton olacağını, dışardan ithal edilecek demir-çeliğe ödenecek para ile 
bir yılda kapasitesi 3 milyon ton olan entegre tesisin kurulabileceğini, demir-çelik 
üretimini gerçekleştirmeden sınai kalkınmanın mümkün olamayacağını ifade etti.148

Sanayi Bakanı Salâhattin Kılıç (Adana), Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke 
olduğunu ve sanayileşmede gelişmiş ülkelerle mukayese edilmemesi gerektiğini, 
ancak Türkiye’nin  sanayileşmek zorunda olduğunu söyleyerek başladığı 
konuşmasında İkinci Beş Yıllık Plânın da Birinci Plân gibi % 7 ortalama kalkınma 
hızını ve % 12 sanayi kalkınmasını hedef aldığını, gayrisâfi millî hâsılanın 1967’de 
85 milyar lira iken 1972’de 119 milyar lirayı bulacağını ve sanayinin 1967’de genel 
gayrisâfi millî hâsıladaki payının % 16,5 iken, 1972’de % 20,5 oranına yükselmiş 
olacağını belirtti. Birinci Beş Yıllık Plânda endüstri alanına 13 milyarlık bir yatırım 
öngörülmüş iken, İkinci Beş Yıllık Plânda 25 milyarlık bir yatırım öngörüldüğünü 
ve gayrisâfi millî hâsılada oluşan 34 milyar liralık artışın % 39 kadarının sanayi 
sektöründen sağlanacağını belirten Bakan Kılıç, 1970 yılında para operasyonu ve 
geniş ekonomik tedbirlerin alınması, bütçenin üç ay sonra tatbikata girmesi, 933 
sayılı kanunun iptali, sekiz milyarlık projenin beklemesi, siyasi huzursuzluklara 
varan kolera hâdisesinin olması, 15-16 Haziran hâdisesinin ortaya çıkması, bütçe 
nedeniyle ekonomik tedbirlerin ve devalüasyonun geç kalması gibi nedenlerle % 7 
beklenen kalkınma hızının yüzde 5,6 gerçekleştiğini, 3,8 ve 4,8 rakamlarının Haziran 
1970 rakamları olduğunu ve Kasım ayı tahmini olan % 5,4’ün Türk ekonomisinin 
geliştiğini gösterdiğini ifade etti. Devalüasyonun aslî sebebinin Türkiye ekonomisinin 
bünyesinden çıkan kronik bir dış ticaret açığı olduğunu söyleyen Bakan Kılıç, bu 
kronik dış ticaret açığını kapatmak için ihracatın artırılmasının zorunlu olduğunu, 
ihracat yapabilmek için taban fiyatlarını  değiştirmeye, döviz değerini değiştirmeye 

147  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 58 (24 Şubat 1971), 
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mecbur olduklarını, ticaret açığını kapatmak ve Merkez Bankası dışında cereyan 
eden muameleleri Merkez Bankasına almak, daha doğrusu karaborsa dolarını ortadan 
kaldırmak ve tarım üretimini artırmak, stokları tüketmek ve endüstriyel mal imaline 
imkân vermek ve nihayet dışarıdan gelen bâzı malları pahalılaştırarak onları zorlama 
ile Türkiye’de yapma imkânlarını sağlamak için devalüasyon yapıldığını belirtti. 
Manisa ve Konya’da organize sanayi bölgelerinin kurulduğunu, arazi meseleleri 
halledildiği takdirde Adana, Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Erzurum projelerinin 
bitirilerek inşaata başlanacağını, arazi meselesini halletmiş olan Gaziantep’in kredi 
anlaşmasının yapılacağını ve Kayseri organize sanayiinin 1971 yılı icra proğramı 
içinde yer aldığını söyleyen Bakan, teksti şeker, çimento, azot, Makina ve Kimya 
ve Demir-Çelik ürünleri ve elektrik üretiminden örnekler vererek sanayi üretiminin 
geliştiğini öne sürdü ve kendisine sorulan soruları yanıtladı.149

Bakan Kılıç’tan sonra söz alan Eşref Derinçay (İstanbul), Bakanın, devalüasyonun 
fiyat artışlarını önlediğini söylemesine rağmen kendisinin aynı kanaatte olmadığını, 
özellikle İktisadi Devlet Teşekkülleri ürünlerinde zamlar olduğunu, Ortak Pazar ile 
ilişkilerde ise Türkiye’nin istediği sanayi dalını 22 yıllık listeye sokmak imkânına 
sahip bulunmadığını, kimya, ilâç, akaryakıt, demir ve çelik mamulleri, kauçuk, 
petro - kimya, çimento, seramik, gıda maddeleri, tarım ürünleri; deri, kösele, 
dokuma, tekstil gibi sanayi dallarının fiilen koruma dışı bırakıldığını, bütün sanayi 
ürünlerinin gümrükte miktar kısıtlamalarını 12 yılda sıfıra indirmenin henüz kuruluş 
dönemini tamamlamış bir ekonomiyi tecrübeli, teşkilâtlı ve teknolojisi tam gelişmiş 
endüstrilerin korkunç rekabeti karşısında tedricen yıkılmaya terk etmek anlamına 
geldiğini ifade etti. Bahattin Uzunoğlu (Samsun) sataşma olduğu gerekçesiyle söz 
aldı. Baha Müderrisoğlu (Konya) tarafından verilen kifayet-i müzakere takririnin 
kabulüyle bölümlere geçildi150: 

SANAYİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
Bölüm   Lira
(A/l) Cari harcamalar
11.000  Ödenekler      24 000
12.000  Personel giderleri  1 700 369
13.000  Yönetim giderleri  3 487 600
14.000  Hizmet giderleri     102 004
16.000  Çeşitli giderler     172 302

149  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 58 (24 Şubat 1971), 
s. 613-633.
150  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 58 (24 Şubat 1971), 
s. 638-640.
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(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000  Etüt ve proje giderleri           234 000 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları 
 ve onarımları    5 330 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
31.000  Kurumlara katılıma payları ve 
 sermaye teşkilleri       1
34.000  Malî transferler       155 375 003
35.000  Sosyal transferler     2 717 002
36.000  Borç ödemeleri               22 500

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Bütçe görüşmeleri 25 Şubat 1971 Perşembe günü toplanan 59 ncu birleşimde 

de devam etti. Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk başkanlığında sabah 09.00’da 
toplanan ilk oturumda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi müzakere edildi. Bütçe 
üzerinde Demokratik Parti grubu adına söz alan İlhan Darendelioğlu (İstanbul), 
başta eğitim olmak üzere sosyal ve iktisadi hayatın bozukluğu ve milletin kaderine 
hükmeden mesul kişilerin tavizci ve istismarcı politikaları yüzünden gençlere lâyık 
oldukları ilgi ve önemin gösterilemediğini, yüksek eğitim kurumlarının büyük bir 
başıboşluk içine terk edildiğini, gençliğin millî ve mânevi değerlerden uzak fikirlerle 
yetişmesinin buhran ve anarşinin ana kaynakları olduğunu söyleyerek konuşmasına 
başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığının 17 ilâ 25 yaş arasında tam 8 milyona yakın 
genci ihmal ettiğini ve sadece birkaç futbol kulübünü alâkadar eden bir bakanlık 
haline getirildiğini belirten Darendelioğlu, 1 milyon orta eğitimde, 200 bine yakın 
da yüksek eğitimde bulunan gençliğin kalitesi, karakteri ve terbiyesi bozulmuşsa asıl 
suçluların onlar değil, onları bu hale getirenler olduğunu, A.P. iktidarının gençleri 
tahrik edenleri değil, gençleri karşısına aldığını, yıkıcı ve tahrip edici hareketlerin 
sebebinin Anayasa değil, Anayasa hükümlerini tatbikten âciz organ ve müesseseler 
olduğunu ifade etti. Gençlerin çantalarında Marks, Lenin, Mao, Castro, Che Guevera 
gibi kızıl ihtilâlcilerin kitaplarının, komünist eserlerin Türk Ceza Kanunundaki 141 
ve 142 nci maddeleri varken serbestçe nasıl satılabildiğini soran Darendelioğlu, 
iktidarın hâlâ üniversitedeki Marksist ve tahrikçi profesörü bırakıp talebeyi karşısına 
aldığını, anarşinin köklerine inilmediğini, müesses nizama karşı meydan okuyan, 
milleti rahatsız ve huzursuz edenlere karşı ciddî bir tedbir alınmadığını söyledi. 
Türk sporunda, Gençlik ve Spor Bakanlığından önce birçok beynelmilel olimpiyat 
ve karşılaşmalarda Türk sporcuları başarılı olurken spor için bakanlık ihdas edilmiş 
olmasına rağmen, Türk sporunda korkunç bir gerileme olduğunu, bunun da nedeninin 
Türk sporunun da, Türk sporcusunun da politikanın içine itilmesi olduğunu söyleyen 
D.P. sözcüsü, Türk sporuna büyük hizmetleri olan eski Futbol Federasyonu Başkanı 
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Orhan Şeref Apak’ın, bir takım politik oyunlara kurban edilerek, tapu sicil memuru 
gibi vekilin emri ile uzaklaştırıldığını, sporun Bakanlığa bağlı devlet memurunun 
eline değil, sporu bilenlerin eline verilmesi gerektiğini ifade etti.151 

C.H.P. grubu adına söz alan Kemal Ataman (Ankara), büyük ümitlerle kurulması 
beklenen Gençlik ve Spor Bakanlığının, bilinçsiz politikası sonucu gençlik ve 
gençlik örgütleri tarafından benimsenmediğini, göstermelik yatırımları hedef edinen 
Bakanlığın, temel meseleler üzerinde ciddî çalışmamış ve zaten çok geri olan spora 
kurtuluş ve aşama çareleri getirmemiş olduğunu, taze Bakanlığın, kuruluş gayesinden 
uzaklaşarak herkesin fikir ve kanaatleri ile çalışabilen bir örgüt haline geldiğini ifade 
etti. Gençlik ve Spor Bakanlığının henüz bir teşkilât kanunu çıkmadığı ve örgüte bağlı 
genel müdürlüklerin bütçelerinin diğer bakanlıklara bağlı olduğu için eleştirilerini 
Beden Terbiyesi ve onun bütçesi üzerinde toplayan Ataman, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün, hedeflerinin dışında birtakım işlerle büyük zaman kaybettiğini ve 
kendisini malî yönden ayakta tutan Spor Toto gelirlerini bilinçsiz bir politika ile 
harcadığını, toplanan paraları itibar görmeyen büyük spor salonları inşa etmek gibi 
veya yanlış politikalar sonucu bâzı müteahhit çevreleri milyoner yapmak gibi bir 
tutuma girdiğini belirtti. Türkiye’de mükemmel olmayan 62 adet tam stadyum, 
tevsi, ikmal ve inşa halinde 26 stadyum, 17 aded kifayetsiz olarak kullanılan 
saha, 85 antrenman sahası bulunduğunu ve 1 nci profesyonel lig kulüpleri dâhil 
olmak üzere, 1 362 kulüp, 40 000 in üstünde amatör ve profesyonel futbolcu ve 
30 000’in üstünde diğer sporcunun bu yetersiz tesislerden yararlandığını, ancak 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün sadece profesyonel futbolcuları yaşatan ve 
onları himaye eden bir organize bürosu haline geldiğini söyledi. Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü örgütlerinde çalışan 21 federasyonun bütçe tanziminde büyük 
çelişmeler olduğunu, 250 milyona varan bütçesinde amatör sporculara yalnızca 
2 milyon lira ayrıldığını, 21 federasyonda yer alan 26 branş sporun her birine 
çok cüzi bir miktar ayrılabildiğini belirten Ataman, buna karşılık Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün yılda 818 520 TL, Bakanlığın 785 000 TL olmak üzere  
toplam 1 603 520  lira kira ödediğini ve bu parayla Bakanlığa bina yapılabileceğini 
söyledi. 1969 bilgilerine göre Türkiye’de 1 607 tescil edilmiş spor kulübü 
bulunduğunu, bunların 70’inin (1970’te 108’inin) müessese kulübü, 109’unun 
askerî kulüp ve 153’ünün belli spor dallarındaki ihtisaslaşmış özel kulüp olduğunu, 
geriye kalan kulüplerin büyük bir çoğunluğunun profesyonel ve amatör futbol 
kulübü olduğunu söyleyen Ataman, tescil edilmiş ve faal olarak spor yaptığı kabul 
edilen sporcu sayısının 1969’da 41 960 olduğunu ve bunun 12 milyonluk spor 
yapması gereken nüfus içinde gülünç kaldığını kabul etmek gerektiğini vurguladı. 
İzmir’de yapılacak olan Akdeniz Oyunları için hazırlıkların yetersiz olduğunu 
da belirten C.H.P. sözcüsü, Gençlik ve Spor Bakanlığının, gençlik sorunlarının 
çözümünde amaç olarak Türk gençliğinin tümünü ele alması, prensiplerini  bu 
anlayış içerisinde saptaması gerektiğini, amatör kulüplerin öncelikle ele alınması 

151  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 59 (25 Şubat 1971), 
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gerektiğini, bölge teşkilâtlarının ıslah edilmesinin zorunlu olduğunu ve yetersiz 
yabancı antrenör ithalinin önlenmesi gerektiğini, amatör dallarda sporu dejenere eden 
gizli profesyonelliğin önlenmesi, kitleler göz önüne alınarak spor tesisi yapılması, 
spor eğitim merkezleri ve spor sağlık merkezlerinin açılması, bir spor akademisi, 
bir futbol okulu, konferans, seminer kursları başlatılması, bölgelerdeki memur ve 
yardımcı elemanlara hizmet karşılığı maaş ve ödeneklerinin verilmesi, üniversite ve 
yüksek okulların spor ve boş zamanlarını değerlendirme ihtiyaçlarının ele alınması, 
gece maçlarının düzenlenmesi, Spor Toto Teşkilâtının politik bir örgüt niteliğinden 
çıkartılması gerektiğini ifade etti. Ataman, yüksek öğrenim gençliğinin yurt, sağlık, 
burs ve kredi, kültür ve eğitim hizmetleri ihtiyaçlarından, işçi gençliğin çalışma 
sorunlarından ve köylü gençliğin spor, eğitim ve boş zamanları değerlendirme gibi 
haklarından bahsetti ve sözlerini Atatürk’ün gençliğe verdiği önemi vurgulayarak 
tamamladı.152 

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Turgut Topaloğlu (Adana), gençliğin 
eğitilmesi ve kendisini okulundan, eğitiminden, başarısından, anasından ve 
babasından uzaklaştıran ahlâk bozucu, miskinleştirici diskotek, langırt salonu, 
kumarhane gibi bataklıklardan kurtarılması gerektiğini, Türk gençliğinin yetişeceği 
eğitim, araştırma, ve teknolojik sahaların kurulması ve gençliğin istifadesine 
sunulmasının zorunlu olduğunu, her alanda dünya ölçülerinde ilmî seviyede, âlim, 
bilgin, uzman ve pratisyen yetiştirmenin gayretine gidilmesi gerektiğini belirtti. 
Türkiye’nin muhtaç olduğu milliyetçi ve mânevi değerlere saygılı hür ve demokratik 
rejimin icaplarını bilen, ahlâklı, faziletli, çalışkan gence ve onu yetiştirecek aynı 
vasıfları haiz öğretmenlere olan ihtiyacın çok olduğunu belirten Topaloğlu, orta, 
lise ve meslekî okulların yanında köy çocukları ve dar gelirli aile çocukları için 
pansiyonlar, yatılı yurtlar açılarak bu gençlerin de tahsil yapma olanakları sağlanması 
gerektiğini, okul çağını geçirmiş veya okuyamamış gençlerin de eğitilmesi ve 
yetiştirilmesi için gece okulları, meslekî mektepler gezici kurslar, tesis edilmesi, 
sanayi müesseseleri sahalarında eğitim yapılması gerektiğini söyledi. Birbirine karşı 
silâh kullanan, molotof bombası savuran, yakaladıkları karşı taraf mensuplarına 
Ortaçağ ve Kızıl Çin usulü ile işkence eden, okuma ve öğrenme hürriyetini 
çiğneyen, hocalarına dahi hakareti reva gören, fiilî, tecavüze kalkışan, aşırı sol ve 
sağ sapık ideoloji sahiplerinin avucuna düşmüş bulunan Türk Gençliğinin ve Atatürk 
Gençliğinin temsilcisi olamadıklarını beyan eden Topaloğlu, gençliği üç tehlikenin 
tehdit ettiğini, bunların ilkinin, Marksist, Leninist, Maocu ve sapık ideolojilerle 
boyayarak gençliği millî duygudan ve mânevi değerlerden mahrum, anarşi unsuru 
haline getiren her türlü sapık yayın ve telkinler, ikincisinin milletlerarası komünizmin 
gençliği uyuşturucu ve zehirleyici maddeler kullanmaya alıştırmak suretiyle onların 
beden ve ruh sağlıklarını tahrip ederek iradesiz, sıhhatsiz ve mânevi çöküntüye 
uğramış bir unsur haline getirmek çabası, üçüncüsünün ise gençliği millî değer ve 
ölçülerine ve ahlâki inanışlara, örf ve âdetlere zıt hippi, beatnik, Castro tipi veya 
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Mao tipi yalancı bir dış görünüşe sapıtmak ve böylece gençlerin medenî ve millî 
toplumla bağını koparmak, onları cemiyet tarafından iyi görülmeyen, reddedilmiş 
bir gençlik haline getirmek ve bu gençliği cemiyete düşman olan ve  cemiyeti tahrip 
etmek isteyen anarşi unsuru olarak kızıl emperyalizmin elinde bir âlet olduğunu ifade 
etti. Gençlik ve Spor Bakanlığının, gençliğin fizik ve moral kabiliyetlerini toplumun 
yararına geliştirmesiyle sporun geniş kütlelere yayılmasını sağlaması, bu gayenin 
gerçekleşmesi için eğitici ve öğretici kadronun yetiştirmesi gerektiğini belirten 
Topaloğlu, Bakanlığın Teşkilât Kanunu henüz çıkarılmadığı için Bakanlık bütçesi 
üzerinde eleştirileri tam lâyıkiyle yapmak imkânına sahip olmadıklarını belirterek 
sözlerine son verdi.153

Adalet Partisi grubu adına söz alan Barlas Küntay (Bursa), Gençlik ve 
Spor Bakanlığının üniversite dâhil, okul içi ve okul dışı gençliğin bedenî ve 
ahlâkî kabiliyetlerini demokratik prensiplere uygun bir şekilde geliştirmek ve 
sosyal ihtiyaçlarını sağlamak, oyun, jimnastik, spor, izcilik ve boş zamanlarını 
değerlendirme faaliyetlerine sevk etmek, inkişafını temin ve teşvik etmek, 
faaliyetlerini geliştiren tesisleri kurmak, malzemeleri temin etmek ve bu faaliyetler 
için lüzumlu teknik ve idari elemanları yetiştirmek, memleket içinde ve dışında 
bu faaliyetlerle ilgili ilmî araştırmalar yapmak amacıyla kurulduğunu, Bakanlığın 
teşkilât kanununun henüz mevcut olmamasına rağmen, Bakanlık çatısı altında 
bâzı daire ve umum müdürlüklerin kurulduğunu ve bu daire ve müdürlüklerin 
gençliğin boş zamanını değerlendirip, onları iyi alışkanlıklar istikametinde kanalize 
etmek üzere çalıştıklarını belirtti. Küntay, ülkede var olan 46 000 civarında ilk, 
orta ve yüksek okulun ancak 100-150 tanesinde, çoğu nizamî olmayan salon, 
450’sinde futbol, basketbol, voleybol ve kum havuzu gibi küçük açık hava tesisleri 
bulunduğunu, 40 000’i aşan ilkokulların hiçbirisinde beden eğitimi ile ilgili bir tesis 
bulunmadığı gibi, bu okulların hiç birisinde beden eğitimi öğretmeni formasyonuna 
sahip bir kişinin bulunmadığını, Gençlik ve Spor Bakanlığının bu açığı kapatmak 
üzere Gazi Terbiye Enstitüsünün beden eğitimi bölümü ve mevcut diğer iki enstitüye 
ilâveten İstanbul’da spor akademisi, Manisa’da da spor okulu kurmanın gayreti 
içerisinde olduğunu belirtti. Yüksek dereceli okul ve üniversitelerin programlarında 
beden eğitimi ders ve faaliyetlerinin olmadığı gibi bu kuruluşlarda her hangi bir 
spor tesisi bulunmadığını, bir eğitim konusu olan sporun, okulun tabiî çalışmaları 
içinde düzene bağlanması gerektiğini, okul sporunun beden eğitimi derslerinin 
ötesinde, gençlerin beden ve ruh yapılarını geliştirici yönde yeniden düzenlenmesi 
gerektiğini belirten Küntay, spor tesislerinin köyde bile kurulması, spor kulüplerinin 
üyelerine sosyal ve kültürel faaliyet yaptırabilecek şekilde yeniden ayarlanması, 
sporda ilmî çalışmaya önem verilmesi, federasyonların uzun vadeli program ve 
plânla çalışmaları gerektiğini vurguladı ve Spor Totoda tatbik edilen tek sistemin 
yerine çok sistemli bir tatbikatın getirilmesi taraftarı olduklarını belirtti. Spor 
politikasıyla ilgili temennilerinin gençliği anlayarak sorunlarını çözmek, gençlik 
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ve öğrenci kütleleri arasında sosyalizm, Marksizm ve faşizm akımlarına, gençliğe 
iktisadi kalkınmayı ve toplumsal gelişmeyi Türkiye’de günü düzeni içerisinde 
süratle gerçekleştirmenin mümkün olduğunu gösterme ve bu ümidi ayakta tutarak 
karşı çıkmak, köy gençliğinin köyün değişen iktisadi ve sosyal hayatına uymalarını 
sağlayacak yaygın eğitim, kültür ve spor faaliyetleri geliştirmek, yüksek öğretimde 
gerekli olan ferdi nitelikleri öğrencilerde geliştirmek ve çeşitli kademelerdeki eğitim 
programlarını yeniden düzenlemek, yaratıcı bir bilim faaliyetini ve taze ve verimli 
bir araştırma ve öğrenme çabasını gerçekleştirmek, üniversiteleri ıslah etmek ve 
öğrencilerle öğretim üyesi yardımcılarının üniversitenin idaresine, üniversite içinde 
uyulması zorunlu hiyerarşinin gereklerini bozmadan iştirak ettirmek için lüzumlu 
ıslâhatı yapmak olduğunu ifade etti.154

Bütçe üzerinde Millî Güven Partisi grubu adına ikinci söz hakkını kullanan 
İhsan Kabadayı (Konya), Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlikle ilgili mühim 
hizmetlerinin yanında, bütçesinin çok kifayetsiz olduğunu, bu bütçe ve bu teşkilâtla 
bu ağır hizmetin yönetilemeyeceği kanısında olduklarını belirtti. Türkiye’de sporun 
hemen hemen bütün dalları ile seyir sporu olmaktan öteye gidemediğini ve kütlelere 
mal edilemediğini söyleyen Kabadayı, Yurtlar ve Krediler Genel Müdürlüğünün kısa 
kuruluşuna ve az olan malî kaynağına rağmen gençliğe yurtlar ve burslar mevzuunda 
ciddî hizmetler ifa ettiğini, Millî Güven Partisi grubu olarak küçük siyasi hesaplar 
için siyasi partilerin ve üniversite yöneticilerinin burunlarını gençlikten çekmeleri, 
onları, kendi eğitim alanlarında kendi programları ile başbaşa bırakmaları gerektiğini, 
hükümetin üniversitede eylemci gençliği sıkı kontrol altına alması gerektiğini 
söyledi.155  

Çetin Yılmaz (İçel), beden eğitimi ve eğitimin önemnden bahsederek Eğitim 
Bakanlığı okullarının çağın ve teknolojik gelişmenin çok gerilerinde kaldığını, 
anaörgütte bir spor alanları ve tesisleri genel müdürlüğünün kurulması, büyük ve 
lüks yatırımların amatör sporlar için açık olması, profesyonel futbola verilen destek 
yerine amatör sporların yaygınlaştırılması, gençlerin yurt, kredi, adaletsiz yergi ve 
yöntemler, beslenme, sağlık ve yeteneklerinin ve boş zamanlarının değerlendirilmesi 
gibi sorunlarının çözümlenmesi gerektiğini belirtti. Bu konuşmanın ardından söz 
alan Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin (Aydın), Gençlik ve Spor Bakanlığının 
gençlik sorunlarıyla değil spor faaliyetleriyle ilgilendiği eleştirilerine cevap verdi ve 
Bakanlığın kuruluş teşkilât kanununun çıkarılmamış olması nedeniyle Bakanlığın 
bütçesiz ve kadrosuz bir bakanlık halinde kaldığını ifade etti. Bakanlığın kendisinden 
beklenen hizmetleri kurulan dört genel müdürlük ile karşılamaya çalıştığını, bunların 
Eğitim Genel Müdürlüğü, Okul içi Spor Genel Müdürlüğü, İzcilik Genel Müdürlüğü 
ve Boş Zamanları Değerlendirme Genel Müdürlüğü olduğunu söyleyerek Bakanlığın 
ve söz konusu genel müdürlüklerin faaliyetlerini özetledi. Yüksek Öğrenim Kredi 
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ve Yurtlar Kurumunun 1970 yılında 16 688 yüksek öğrenim gencine aylık 350 lira 
kredi sağladığını, kredi toplamının 105 milyon lirayı geçtiğini, kurum yurtları yatak 
kapasitesinin 3 314’ü kız ve 13 318’i erkek olmak üzere 15 632’ye yükseldiğini, 
1971 yılında kredi tahsislerinin sayısının 20 bine, kredi tutarının 32 milyon liraya 
çıkarılacağını, yeni yurt ve sosyal tesislerin hizmete açılacağını ifade etti. Öğrenci 
hareketlerinin sadece sağa, sadece Adalet Partisi iktidarına ve A.P. Hükümetine ait 
olmadığının ortaya çıktığını, olayların Hükümetin aczi nedeniyle oluşmadığını, 
öğrenme hürriyetini zedeleyen, yok eden davranışların, devlet malını tahrip 
eden olayların, üniversitenin bilimsel özgürlüğüne, rektörlere, dekanlara, devlet 
kuvvetlerine yapılan saldırıların temelinde dış güçlerin olmadığını söyleyen Bakan 
Yılmaz, bunların nedeninde Türk devletini temelinden yıkmak isteyen ve Türkiye’yi 
demir perde gerisi yapmak isteyen bir görüşün bir görüşün hâkim olduğunu 
belirtti. Bakan Sezgin, Gençlik ve Spor Bakanlığının ve ilgili genel müdürlüklerin 
hizmetlerinin yurt sathına yayılmış olduğunu belirterek milletvekillerinin çeşitli 
sorularını cevaplandırdı.156 

C.H.P. grubu adına Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde son sözü alan 
Kemal Ataman (Ankara), önceki konuşmasında Dev Genç’in birtakım fikirlerinin 
Türkiye’ye yarar sağlayamayacağı hususuna değindiği halde, Bakanın yalnızca 
komandoları, Ülkü Ocaklarını suçladıkları konusunun doğru olmadığını, Sosyal 
Demokrasi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nail Gürman’ın Dev Genç’in 
saldırısını kınadığını, ilk zamanlarda A.P. iktidarının komandoların oluşmasına ve 
gelişmesine göz yumduğunu belirterek Türkiye’de büyük paralar yatırılmak suretiyle 
yapılan tesislerin çoğundan gençlerin yararlanamadıklarını söyleyerek Bakanlık 
politikalarını eleştirdi. Veysi Kadıoğlu (Maraş) ve Zeki Adıyaman (Adıyaman) 
tarafından verilen yeterlik önergelerinin kabul edilmesi üzerine Gençlik ve Spor 
Bakanlığının kuruluş kanunu olmadığı için müstakil bir bütçesi bulunmadığından 
Bakanlık bütçesinin görüşmeleri sona erdi. T.B.M.M., Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün 37 121 792 liralık cari harcamalar, 35 322 000 liralık yatırım 
harcamaları ve 40 540 003 liralık sermaye teşkili ve transfer harcamalarından oluşan 
toplam 112 983 795 liralık ödenekten oluşan bütçesini kabul etti.157 

KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
59 ncu birleşimin ikinci oturumu Köy İşleri Bakanlığı bütçesini görüşmek 

üzere Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk başkanlığında başladı. Bakanlığın 1971 yılı 
bütçesi üzerinde Demokratik Parti grubu adına ilk sözü alan Bahri Dağdaş (Konya), 
tarımsal üretimin, süratle artan nüfusun yiyecek ve diğer tarım maddeleri ihtiyacını 
karşılaması ve artan miktarlarda tarım ürünlerinin ihraç edilmesi bakımından 
yetersiz olduğunu, tarım sektöründe çalışanların gelir ve yaşama seviyelerinin 
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yükseltilemediğini, nüfus yılda % 2,5,  köylerde % 3 veya biraz daha fazla oranda 
artarken tarımsal gıda maddelerinin bununla orantılı olarak artmadığını ve tarımda 
fert başına düşen gelirin diğer sektörlerden çok az kaldığını belirtti. Tarım alanlarının, 
otlak, mera ve diğer toprakların sınırının çizilmediğini, dolayısıyla üretim artışı 
için tarımsal işletmelerde üretim faaliyetlerini birim alandan âzami verim ve gelir 
sağlayacak entansif tarım şartlarına kavuşturulması gerektiğini söyleyen Dağdaş, 
tarımsal arazinin verimli olarak işletilmesini sağlamak amacıyla baraj, sulama 
şebekesi, sel ve taşkın kontrolü, arazi ıslahı, toprak muhafaza, bataklık kurutma, 
drenaj sulama developmanı, küçük su, yol, elektrik, içme suyu ve kullanma suları 
ziraat ve ormana dayalı sınai tesisler gibi altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi 
gereğine değindi. Artan nüfusun yiyecek ve diğer tarımsal ihtiyaç maddelerinin 
ülkenin kendi kaynaklarından karşılanması zorunluluğundan söz eden Dağdaş, 
Demokratik Partinin, hür demokratik sistemle idare edilen memleketlerdeki tarımsal 
kalkınmalara muvazi olarak, Türkiye’de de tarım sektöründe, teknolojik alanda çiftçi 
ve köylü gelirinin ekonominin diğer sektörlerindeki gelirlere yaklaştırılması için türlü 
tedbirler yanında, bu sektör faaliyetlerinin ve işletme bünyelerinin mülke dayanan 
esas üzerinden düzenlenmesi ve bu arada iktisaden yaşayamaz haldeki düşük gelirli 
küçük işletmelerin dimansiyonun büyütülmesi ve tarımdaki fazla nüfusun gelişen 
ekonomik imkânlar ve zaman içinde diğer sektörlere kaydırılarak, tarımda kalanlara 
daha fazla gelir ve yüksek hayat seviyesi sağlanması temel prensibini kabul ettiğini 
belirtti.158

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Nebil Oktay (Siirt), nüfusunun büyük 
ekseriyetini köylünün teşkil ettiği bir memlekette, bu büyük kütlenin kalkınma hızı, 
diğer kütlenin kalkınma hızını çok daha gerilerden takib ediyorsa, kalkınmadan 
ve sosyal adaletten bahsedilemeyeceğini,  Köy İşleri Bakanlığının teşkilât olarak 
arzu edilen hedefe ulaşamadığını, Bakanlığın yıllardır bir kuruluş kanunundan 
mahrum olduğunu ve bakanlığa bağlanmış bulunan umum müdürlüklerin dahi 
ayrı teşkilât kanunları ile idare edildiğini söyleyerek köy ve köylüye hizmeti 
götürememenin en büyük nedeninin bu durum olduğunu ifade etti. Bakanlığın en 
önemli görevlerinden birinin, Yol - Su - Elektrik Genel Müdürlüğünde toplanmış 
bulunduğunu ve bu Umum Müdürlüğün yüklenmiş bulunduğu yol, elektrik ve su gibi 
görevlerin köy kalkınmasının en temel unsurları olduğunu belirten Oktay, Türkiye’de 
162 055 kilometrelik köy yoluna ihtiyaç bulunduğunu, bu ihtiyacın yalnızca 38 829 
kilometresinin karşılanabildiğini, 65 277 köy yerleşme ünitesinden yalnız 3 153’ünde 
yeterli içme suyu bulunduğunu, 1967 yılı başında elektriğe kavuşmuş köy adedinin 
984’ten 1971 yılı başında 3895’e yükseldiğini, ancak yeterli olmadığını ifade etti. 
Bakanlık bünyesi içerisinde bulunan Toprak-Su Genel Müdürlüğünün hizmet ettiği 
5 milyon hektar araziden ancak 1,5 milyon hektarının sulanabildiğini belirten 
Oktay, köylerde boş zamanları değerlendirmek, yeni iş alanları açmak, el sanatlarını 
geliştirmek, gerekli kurslar açmak, köy kalkınmasının esas unsurunu teşkil eden 
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köylü teşebbüslerinin gerçekleşmesi için lüzumlu kooperatif birlik ve derneklerin 
açılmasını gerçekleştirmek açısından  idari malî ve teknik desteklerde bulunmak 
gibi önemli görevleri bulunan Teşkilâtlandırma ve Krediler Genel Müdürlüğünün 
görevlerinin gereği gibi olmadığını da sözlerine ekledi. Bakanlığa bağlı Toprak İskân 
Genel Müdürlüğünün sahipsiz ve Hazineye ait arazilerin tespit ve dağıtımında önemli 
aksaklıkların bulunduğunu söyleyen Oktay, geri kalmış Doğu ve Güney Doğu Anadolu 
bölgelerindeki köylerin, yol, su, elektrik, toprak mülkiyeti, toprak-insan ilişkileri 
açısından açılacak halde olduğunu, Siirt ilinde bulunan 1 088 yerleşme ünitesinden 
yalnız % 26’sında su, % 6’sında yol bulunduğunu ve hiçbirinde elektrik olmadığını, 
bu durumun bu durumun bütün diğer iller için söz konusu olduğunu belirtti.159 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Hüseyin Yenipınar (Tunceli), genel 
nüfusun üçte ikisi olan 24 milyon insanın köylerde yaşadığını, her yıl köydeki nüfusun 
% 4,5 gibi hızlı bir tempo ile arttığını, artan nüfusun % 2’sinin şehirlere akın ettiğini, 
millî gelirin % 30’unun tarım sektöründen köylünün emeğiyle gelmesine ve ihracat 
dövizinin % 80’inin köylü emeğinin sonucu olmasına rağmen köylünün millî gelirden 
aldığı payın ortalama olarak 1 000 lira gibi çok cüzi bir miktar olduğunu söyledi ve köy 
nüfusunun % 50’sinin okur yazar olmadığını, bu oranın kadın nüfusunda % 84, erkek 
nüfusunda ise % 38 olarak ortaya çıktığını, 4 837 köyün okul ve öğretmenden tamamen 
mahrum olduğunu, 3 546 köyde de geçici binalarda öğretim yapıldığını, köylerde 
ortalama olarak 84 öğrenciye 1 öğretmen düştüğünü belirtti. Köylerin % 65’inin yolsuz, 
% 55’inin susuz, % 97’sinin elektriksiz kaldığını ve köy ve köylünün kalkınması için 
Köy İşleri Bakanlığına büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Yenipınar, köydeki 
tarım arazisinde yapısal bir değişikliğin yapılmasında zorunluluk bulunduğunu ve 
bunun toprak reformu olması gerektiğini, toprak reformunun, toprak dağılımında 
adaleti ve özel toprak mülkiyetinden daha çok sayıda çiftçinin yararlanması ile birlikte 
tarımsal verimin de yükseltilmesini sağlamak olduğunu ifade etti. A.P. iktidarının köye 
dönük sosyal ve ekonomik bir politikası olmadığını ve toplu ve köklü altyapı devrimleri 
yapılmadıkça, Anayasanın her vatandaşa tanıdığı insanca yaşama olanaklarının 
sağlanamayacağını söyleyen Yenipınar, köylünün ürünlerinin değerlendirilmesi, tarım 
kredilerinden yararlandırılması, kooperatifleşmenin, kredi, teknik yardım, eğitim ve 
rehberlik, denetim gibi konularda devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade 
etti. Köy İşleri Bakanlığının 1963 yılında kurulmasına rağmen kuruluş kanununun 
bile çıkarılamadığını söyleyen Yenipınar, Bakanlığa bağlı taşradaki ünitelerin ayrı 
ayrı merkezlerden emir aldığını ve aralarında koordinasyonun sağlanamadığını 
sözlerine ekledi. Köy İşleri Bakanlığına bağlı YSE Genel Müdürlüğü, Topraksu Genel 
Müdürlüğü, Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü ve Teşkilâtlanma ve Krediler 
Genel Müdürlüğünün hizmet, bütçe, personel ve eğitim sorunlarına değinen C.H.P. 
sözcüsü, bu genel müdürlüklerin köy ve köylünün kalkınması için gerekli hizmetleri 
sunmaktan uzak olduğunu ifade etti.160

159  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 59 (25 Şubat 1971), 
s. 715-719.
160  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 59 (25 Şubat 1971), 
s. 719-724.
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Adalet Partisi grubu adına söz alan Baha Müderrisoğlu (Konya), A.P.’nin, 
kalkınması köyden fışkıran bir felsefenin tatbikçisi ve sahibi olduğunu ve an topyekûn 
kalkınmanın ancak köyün ve köylünün refaha kavuşması ile mümkün olabileceğine 
inandığını belirterek sözlerine başladı. Kalkınmanın altyapısının, su, elektrik ve toprak 
ve bunun işletilmesi için lüzumlu kredinin verilmesi olduğunu belirten Müderrisoğlu, 
köyün, yolla şehre bağlanacağını, sulama imkânlarının temin edileceğini, elektrikle 
yan sanayinin birleşeceğini, küçük el sanatları kooperatifçiliğinin kurulacağını, köyün 
yaşama şartlarının köyde düzeltileceğini ve köyün yaşanabilir hale getirileceğini 
ifade etti. Köylerde mevcut gizli işsizliği ve mevsimlik yaygın işsizliği önleme, 
boş iş gücünü değerlendirmek amacı ile; el ve ev sanatlarının geliştirilmesi, köy 
toplum kalkınmasına özel bir önem verilmesi, zirai ürünlerin değer fiyatla satılması, 
pazarlanması, araç ve gereçle kredi teminine çalışılması, hayvan nesillerinin ıslahına 
ve yetiştirilmesine, köy kalkınma kooperatiflerinin korunma, teşvik edilmesine, 
topraksız ve yeter toprağı olmayan köylüye Hazine arazisi dağıtımının adilâne 
ve süratle yapılmasına ve küçük sulamalara öncelik verilmesine önemle devam 
edileceğine değinen Müderrisoğlu, köylünün kalkınabilmesi için A.P. grubunun 
tarım reformunun gerekli olduğuna inandığını söyledi ve toprağın fennî olarak 
işletilmesi, arazi mülkiyet ve tasarruf haklarının korunması, yeterli fenni gübre, 
ilaçlanmış tohum, bol istihsal, pazarlama, değer fiyat, tarım kredilerinin uzun 
vâdeyle tedariki ve kullanılması arazi ve su kaynaklarından verimli şekilde istifade 
edilmesi, çiftçinin teşkilâtlanması, eğitim ve öğretim imkânlarının gerçekleştirilmesi 
gibi tedbirler dizisinin tarım reformunu oluşturduğunu söyledi. Ziraat Bankasınca 
1965’de çiftçiye sağlanan kredinin 3 287 000 000 lira iken, 1969’da 8 769 000 000 
lira olduğunu, 2 bin liraya kadar olan köylü, çiftçi borçlarının ertelendiğini belirten 
A.P. sözcüsü, köylerde orman suçlarının affedilmesinin büyük sevinç yaratacağını, 
Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu, Toprak ve Su Kaynaklarını Geliştirme Kanunu 
tasarısının bir an evvel kanunlaşmasında zaruret bulunduğunu, 5 senelik A.P. iktidarının 
devraldığı 24 362 kilometrelik yolun, 47 677 kilometreye çıkarıldığını ve 1 553 890 000 
liranın sarf edildiğini söyledi. 1968’de 3 600 üniteye, 1969’da 4 330 üniteye, 1970’te 
7 139 üniteye içme suyu üzerinde çalışıldığını ve 5 000 üniteye içme suyu getirildiğini 
ve Güneydoğu illerinde köy suyu problemlerinin öncelikle ele alındığını söyleyen 
Müderrisoğlu, özel proje tanzim edilerek Dicle - Fırat havzası için 59 177 000 
liralık bir yatırım yapıldığını ve 1970 yılında kuraklık çeken Adıyaman, Diyarbakır, 
Gaziantep, Mardin, Urfa gibi illerde 116 tanker ile 1 400 üniteye devamlı içme suyu 
taşındığını, Gediz depreminden zarar gören 23 köye su getirildiğini, 1965 yılına kadar 
250 köyde elektrik varken 1970 yılında köy elektrifikasyonu işleri için 72 406 000 
lira ayrılarak 1 000 köye elektrik verildiğini belirtti. Milletlerarası Kalkınma Birliği 
ve Milletlerarası İmar Kalkınma Bankası ile yapılan anlaşma gereğince 24 milyon 
dolarlık kredi temin edildiğini ve bunun 6,3 milyon dolarlık kısmının Topraksu 
tarafından sulama, devalopman hizmetlerinde kullanılacağını, bu krediden 1970 yılı 
içerisinde 3 821 512 dolarlık kısmı ile makina, 162 018 dolarlık kısmı ile de yedek 
parçaların ithal işlemlerinin tamamlandığını, makina ve yedek parçaların alındığını 
söyleyen sözcü, 1970 yılı yatırım çalışmalarında 102 aded küçük su projesinin ele 
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alındığını, 14 875 hektar sahaya sulama suyu temin edildiğini, 15 415 çiftçi ailesinin 
istifade etmesinin sağlandığını ve 41 970 000 lira sarf edildiğini belirtti. Teşkilâtlama 
Krediler Genel Müdürlüğü çalışmalarını ve Toprak İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
işlerini de özetleyen Müderrisoğlu, 1970 yılında hazırlanmış projelere göre 27 363 
aileye 1 124 288 dönüm arazi dağıtımının ele alındığını, 348 köyde 22 042 çiftçi 
ailesine, projesinde öngörülen 22 042 000 liralık yıllık işletme kredisinin tahakkuk 
ettirildiğini, 1950-1969 döneminde çeşitli memleketlerden gelen 157 224 nüfuslu, 
38 374 iskânlı, 198 008 nüfuslu 53 881 serbest göçmen ailesinin kabul edildiğini, 
iskânlı 21 490 çiftçi ailesine 1 165 806 dönüm toprak, 9 481 ton tohumluk, 147 
traktör, 23 447 787 liralık donatım ve işletme kredisi sağlandığını ifade etti.161 

Köy İşleri Bakanlığı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerini ifade etmek üzere 
Cengizhan Yorulmaz (Ankara) söz aldı ve kurulmasını düşündüğü köy-kentlerin, 
bozuk yerleşme düzenini önleyecek tedbirler arasında olduğunu, devlet yardımı 
ile kurulacak kooperatiflerin köylünün ürününü gerçek değerinde tutacağını 
ve fukaralıktan kurtulma olanağına sahip olacak köylünün büyük şehirlere göç 
etmesini engelleyeceğini, ülkenin yüzde 70’ini köylü ve çiftçinin teşkil ettiğini ve 
Plân hedeflerine göre bu kesimde kalkınmanın % 4 olarak gerçekleştiğini, büyük 
ağa ve arazi sahibinin çıkarılması durumunda köylünün kalkınma hızının yüzde 
sıfır olduğunu belirtti. Adil Turan (Uşak), millî gelirin en az % 30’unu tarım 
sektörünün vermesine rağmen 73 751 yerleşime yerine dağılmış köylerin yalnız 
muhtarlık olanlarından % 21’inin okulsuz, % 55’inin susuz, % 65’inin yolsuz 
ve % 97’sinin elektriksiz olduğunu, köy çocuklarının ancak % 2,5’unun yüksek 
öğrenim yapabildiğini, erkeklerin % 38’inin, kadınların % 83’ünün hâlâ okuma-
yazma bilmediğini, sağlık hizmetlerinden faydalanma oranının % 20’yi geçmediğini, 
çiftçinin % 34’üne 300 liradan fazla kredi verilmez ve  % 40’ı hiç alamazken çiftlik 
ağalarına 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar tarım kredisi verildiğini, 1 199 116 
kişinin topraksız, 1 milyona yakın köylünün de pek az toprağı bulunduğunu, özetle 
Türk köylüsünün ekonomik yapısı ile yerinde saydığını ve artık köy ve köycülük 
edebiyatından sıyrılıp, köyün gerçek sorunlarına eğilmenin zamanının geldiğini ifade 
etti. Turan, Köy İşleri Bakanlığının köy sorunları üzerinde Tarım, Ticaret, Orman, 
Sağlık, İmar ve İskân, Millî Eğitim gibi ilgili bakanlıklarla yakın ve devamlı işbirliği 
yapması gerektiğini belirterek gübre ve yem sanayiine önem verilmesi, ihracat ve 
ithalâtın devletleştirilmesi veya kooperatifleştirilmesi, YSE hizmetleriyle sulama 
tesisleri yapımına hızla önem verilmesi, el sanatları kurslarının genişletilmesi ve 
geliştirilmesi, önce toprak reformu yapılması, arkasından tarım reformuna geçilmesi, 
köylünün sigorta, yaşlılık ve sakatlık sigortası üzerinde önemle durulması, tarım 
kredilerinin artırılması, kooperatifleşmenin desteklenmesi, önemli hizmetlerin köy-
kentlere götürülmesi, köylerin küçük mahalleler halinde dağılmasının önlenmesi, 

161  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 59 (25 Şubat 1971), 
s. 724-729.
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köy muhtarlarının diğer kamu görevlileri statüsüne bağlanması, orman köylerinin 
kurtarılması, sağlığın sosyalleştirilmesi, köy çocuklarının parasız yatılı okul veya 
yurtlarda okutulması gerektiğini sözlerine ekledi.162 

Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı (Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi), grup 
sözcülerinin eleştirilerine yanıtlar verdi ve kendisine sorulan soruları cevapladı. 
Hüsamettin Başer tarafından verilen yeterlik önergesinin kabulü üzerine Köy İşleri 
Bakanlığının kuruluş kanunu henüz mevcut bulunmadığından Bakanlığa bağlı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün bütçe bölümleri kabul edildi.163 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde ilk sözü Demokratik Parti grubu 

Mehmet Kılıç (Gaziantep) aldı ve Batı ülkeleri ulaştırma teknolojisinde hızla 
yeniliklere yöneldikleri halde, Türkiye’de Ulaştırma Bakanlığının merkez teşkilât 
kanun tasarısının çağdaş uygarlık koşullarına göre hazırlanarak henüz Meclislere 
getirilmediğini, yıllarca önce çıkan 4770 sayılı Teşkilât Kanunuyla şeklî olarak 
eylemlerde bulunan Bakanlığın, baş döndürücü teknik gelişmelerine ayak 
uyduramadığından ve her yurttaşı yakından ilgilendiren ulaştırma-haberleşme 
hizmetini istenilen şekilde yerine getiremediğini belirtti. Bakanlık merkez teşkilât 
kanunuyla beraber posta biriktirme tesis, denizde mal can korunması, PTT hizmetleri, 
Devlet Demiryolları kuruluşu, Devlet Deniz Yolları, Karayolları, hava seyrüsefer 
ve deniz sektörüne ait reorganizasyon kanun tasarılarının Meclislere ivedilikle 
getirilmesi gerektiğini belirten Kılıç, Devlet Demiryollarının 1970 yılını 796 milyon 
liralık bir zararla sona erdirdiğini, TCDD’nin zararını asgariye indirmek için, öz 
sermayesini 8 milyona çıkaran tasarının biran önce hazırlanarak kanunlaşması ve 
karayolu ve yolcu yönünden koordine edilmesi, Osmanlılardan kalma, yaş ortalaması 
50 yıl civarında bulunan buharlı lokomotif ve vagonların hizmetten çıkarılarak dizel 
lokomotiflere ve yeni vagonlara ağırlık verilmesi, uzun vadeli radikal bir demiryolu 
programının öncelikle hazırlanması, Devlet Demiryolları için ayrılan ödeneklerin 
mutlaka yerine harcanması, demiryollarının dış hatlara bağlanarak mevsimlik 
sebze ve meyvaların ihracatının demiryolları vasıtasıyla taşınması, işçi ve personel 
tasarrufuna gidilmesi gerektiğini ifade etti. Denizcilik  Bankası ve Deniz Nakliyat 
Anonim Şirketinin rasyonel bir deniz ticaret politikası ve bu politikaya dayalı bir 
deniz ticaret plânı olmadığını, deniz yoluyla yapılan ihracatın ancak % 28’inin 
Türk deniz ticaret filolarınca yapıldığını, geriye kalan % 72’sinin Amerikan, Yunan, 
Alman, İtalyan ve Norveç bandıralı gemilerle yapıldığını söyleyen Kılıç, son on 
yıl içinde deniz ticaret filosuna hiç bir yük veya yolcu gemisi satın alınmadığını, 
İkinci Dünya Harbinden sonra iki gemisiyle kalan Yunanistan’ın 23 milyon tonluk, 
Akdeniz’de küçücük bir ada olan Kıbrıs’ın 800 bin tonluk deniz ticaret filoları 

162  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 59 (25 Şubat 1971), 
s. 729-734.
163  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 59 (25 Şubat 1971), 
s. 734-751.
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olduğu halde, Türkiye’nin 600 bin tonluk deniz ticaret filosuyla Kıbrıs’tan da geri 
durumda olduğunu ifade etti. Denizcilik Bankasının yıllık bilançolarının her yıl 
zararla kapandığını, Devlet Hava Yollarında hava alanlarının ihtiyaca cevap verecek 
kapasitede olmadığını, personel sayısının çok fazla ve çalışmaların çok verimsiz  
olduğunu, iç ve dış uçak seferlerinin daima tehirli yapıldığını belirten Kılıç, PTT 
teşkilâtında da şehir içi veya şehirlerarası telefon bağlantılarını, telgraf, mektup, 
para, koli  ulaşımında gecikmeleri ve PTT zamlarını eleştirdi.164 

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon 
Karahisar), Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 1971 senesi 
bütçesi vesilesiyle Bakanlığın görevleri ve kuruluşu hakkında teşkilat kanunu ve 
koordinasyon eksikliğini eleştirerek sözlerine başladı. Devlet sektörü içinde en 
başarısız Bakanlığın Ulaştırma Bakanlığı olduğunu, bunun nedenlerinin 4770 sayılı 
Kanunun günden güne gelişen teknik, ekonomik ve millî güvenlik yönleri bulunan 
ulaştırma hizmetlerinin günün koşullarına uygun şekilde hazırlanmaması, her sene 
100 milyon liranın üzerinde zarar eden deniz sektörü reorganizasyon çalışmalarının 
süratle yürütülmemesi, çıkarılması öngörülen Türk Denizyolları kanunu tasarısının 
kanunlaştırılmaması, karayolu taşımacılığındaki düzensizliğin giderilmesi için 
sorumlu ve yetkili bir teşkilâtın kurulamamış olması, Devlet Limanları İşletmesi adı 
altında bir teşekkül ile devlet gemi inşaat durumunun halen teşekkül ettirilememesi,  
Karayollarında yolcu ve yük taban fiyatlarının bir düzene sokulamamış olması 
ve Anayasa Mahkemesince iptal edilen Gemi Koordinasyon Yönetmeliğinin 
yenisinin henüz hazırlanmamış bulunması olduğunu belirten Hamamcıoğlu, Devlet 
Demiryollarındaki sorunların teşkilât, işletme ve yatırım finansman ihtiyacını 
borçlanmalarla karşılaması ve bu nedenle her yıl devamlı artan faiz yükü altında 
bırakılarak 1965-1969 arasında 607 598 000 lira faiz ödemesi, talep ettiği ödeneklerin 
yeteri kadar verilmemesi, ithal edilecek malzemeler için lüzumlu ithal müsaadesinin 
Sanayi Bakanlığınca zamanında verilmemesi, ithal malları için lüzumlu döviz 
tahsisinin Maliye Bakanlığınca yapılmaması, açılan akreditif transferlerinin Merkez 
Bankasınca çok gecikmeli olarak yapılması, dolayısıyla yatırım projelerinin 
uygulanamaması, gümrüklere gelen ithal mallarının çekilmesinde tediye ve tarife 
yönünden güçlüklerle karşılaşılması olduğunu ifade etti. Hamamcıoğlu, katma 
bütçe ile bir anonim ortaklık halinde 200 milyon lira sermayeyle kurulmuş olan 
Türk Havayolları Anonim Ortaklığının 1970 yılında 14 uçak sahibi bulunduğunu, 
kurumun bütçe yetersizliği ve personel fazlası sıkıntısı çektiğini vurguladı. Ulaştırma 
Bakanlığına bağlı kuruluşlar arasında en verimli kuruluşun PTT olduğunu söyleyen 
Hamamcıoğlu, PTT’nin 1970 senesine kadar müessese bilançosunu kârla kapatırken 
Personel Kanununun uygulanması, devalüasyon kararlarının etkisi ve toplu iş 

164  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 59 (25 Şubat 1971), 
s. 751-756.
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sözleşmelerinin yüklediği külfetler sebebiyle 1970 yılını 321,5 milyon lira zararla 
kapattığını, PTT hizmetlerinin geliştirilmesi ve kurumun zarardan kurtulabilmesi 
için devletin işe el atması gerektiğini ifade etti.165 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Ata Topaloğlu (Ordu), 25 yıllık 
4770 sayılı Kanunun Türkiye ‘de ulaştırma hizmetlerinin yürütülmesi için yeterli 
olmadığını, Bakanlığa bağlı Devlet Hava Meydanları, PTT, Devlet Demiryolları, 
Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat Şirketi, Türk Hava Yolları gibi kuruluşların 
çalışmalarındaki düzensizliğin, kuruluşların kendi özel kanunlarındaki yetersizlik 
olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Bakanlığın çalışmasını kolaylaştırmak 
amacı ile Ulaştırma Bakanlığı görevleri ve kuruluşu hakkında kanun tasarısı, denizde 
can ve mal koruma kanun tasarısı, para biriktirme sandığı kanun tasarısı, telsiz kanun 
tasarısı, PTT kuruluş kanun tasarısı, T. C. Devlet Demiryolları kanun tasarısı, Türk 
Denizyolları kanun tasarısı, devlet limanları işletmesi genel müdürlüğü kuruluş kanun 
tasarısı, devlet gemi inşa sanayii kurumu kuruluş kanun tasarısı, karayolu ulaştırma 
ve trafik genel müdürlüğü teşkiline dair kanun tasarısı, demiryolları nakliyat kanun 
tasarısı, hava seyrüsefer kanun tasarısı, karayolu taşımacılığına ait kanun tasarısı ve 
devlet denizcilik akademisi kanun tasarısının hemen çıkarılması gerektiğini belirten 
Topaloğlu, ulaştırma sektörünün ekonomik ve sosyal hedeflerin gerçekleşmesini 
kolaylaştıracak şekilde geliştirilmediğini, 1970 yılında bir dar boğaza gelinerek gelir-
gider dengesinin olumsuz yönde gelişmesinin devam ettiğin, ulaştırma sistemlerinde, 
özellikle karayollarında kazaların artış gösterdiğini, ulaştırma sistemleri ve işletmeler 
arasında koordinasyon noksanlığının sürdüğünü, ulaştırma konusu ile ilgili yapımcı, 
işletmeci ve kullanıcı olarak görevlendirilmiş kuruluşlar arasında koordineli çalışan 
bir ulaşım sisteminin yaratılamaması, taşıma maliyetleri, gelir-gider dengesi, maliyet 
tarife ilişkileri gibi konularda istatistik yöntemlerin ihtiyaçlara cevap vermemesi, 
deniz yollarının güzergâh ve altyapı bakımından ihtiyaçları karşılayamaması, hatların 
uzunluğu, standartların düşük oluşu, ucuz ve çabuk taşıma ilkesinin sağlanması gibi 
sorunlara işaret etti. Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin tümü hakkındaki genel 
görüş ve önerileri dile getiren Topaloğlu, Bakanlık ve kuruluşlarının bütçelerini de 
ayrı ayrı gözden geçirdi ve TCDD’de Plân hedeflerine ulaşılamamasının nedenlerini, 
talep edilen ödeneklerin yeteri kadar verilmemesi, ithal edilecek yatırım malzemesi 
müsaadesinin Sanayi Bakanlığınca geç verilmesi ve Maliye Bakanlığınca dövizin 
talep kadar verilmemesi, akreditif transferlerinin Merkez Bankasınca geç açılması, 
bâzı kuruluşlara yapılmış olan siparişlerin zamanında karşılanmaması, gümrüklere 
gelen malzemenin çekilişinde tediye ve tarifede güçlükler çıkarılması, 1968, 1969, 
1970 yıllarında verilen ödeneklerin yetersiz olması olarak sıraladı. Bu kuruluşu 
kurtarmak için Devlet Demiryollarının zararlarının ve bütün borçlarının devlet 
hesabına aktarılması, kuruluşun, büyük faizler ödemekten kurtarılması, fazla olan 
personel masraflarının azaltılması, kuruluşun yeniden yapılandırılması, işletme ve 
yatırım giderlerinde tasarrufu sağlayıcı tedbirlerin alınması ve işçi haklarının yeni 

165  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 59 (25 Şubat 1971), 
s. 756-762.
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statülere göre düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Son olarak Denizcilik Bankası’nın 
bütçesine değinen Topaloğlu sözlerine Adalet Partisi’nin 5 yıldan fazla iktidarında 
eğitim, sanayi, tarım ve ekonomideki başarısız yönetimi yanında ulaştırma ve 
haberleşme hizmetlerinde de başarısız olduğunu vurgulayarak son verdi.166 

A.P. grubu adına söz alan Rıza Çerçel (Afyon Karahisar), Bakanlık yeni 
kuruluş kanunundan başka, deniz sektörü reorganizasyon çalışmalarından olan Türk 
Denizyolları Kanun Tasarısı ile Yüksek Denizcilik Okulunun Devlet Denizcilik 
Akademisi haline getirilmesini öngören kanun tasarısının Başbakanlığa sunulduğunu, 
limanların idaresini bir tek kurumda toplayacak olan tasarı ile, memleket içi gemi 
inşa endüstrisini kalkındırmak maksadı ile gemi inşa ve onarım tesislerini bir 
bünyede toplayan tasarı üzerindeki çalışmaların son safhaya getirildiğini belirterek 
konuşmasına başladı. Çerçel, demiryolu taşımacılığı, hava ve deniz yolları, posta, 
telgraf ve havale hizmetleri hakkında bilgiler vererek konuşmasını tamamladı.167

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsi görüşlerini belirtmek üzere Yusuf 
Ziya Yılmaz (Adıyaman) ve Hasan Tosyalı (Kastamonu) söz aldıktan sonra Ulaştırma 
Bakanı M. Orhan Tuğrul (Cumhuriyet Senatosu Bilecik üyesi) kürsüye geldi ve  
bakanlığın hâlâ eski mevzuatla yürütüldüğünü, istenilen koordinasyonun sağlanması 
için çalışmaların ilerlediğini, yeni kanun tasarılarının hazırlandığını, Türk Deniz 
Yolları kanun tasarısının Başbakanlığa sunulduğunu Yüksek Denizcilik Okuluna 
bilimsel özerklik ve akademik hüviyet verecek Devlet Denizcilik Akademisi kanun 
tasarısının Başbakanlıktan Meclise sevk edildiğini, Devlet Limanları İşletmesi 
kanun tasarısı ile Devlet Gemi İnşa Kurumu kanun tasarısının ve Karayolu Ulaştırma 
ve Trafik Genel Müdürlüğü kurulması hakkındaki kanun tasarısıyla Van Gölünün 
Devlet Demir Yolları işletmesine devri hakkındaki kanun tasarılarının hazırlandığını 
belirtti. 

Deniz Yolları, Denizcilik Bankası, PTT Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları, 
Devlet Demiryolları ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi hakkında bilgi sağlayan 
Bakan Tuğrul, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.168

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde son sözü Millî Güven Partisi grubu adına 
Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri) aldıktan sonra bakanlık bütçesinin bölümlerine 
geçildi ve bütçe kabul edildi169: 

166  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 59 (25 Şubat 1971), 
s. 762-769.
167  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 59 (25 Şubat 1971), 
s. 769-774.
168  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 59 (25 Şubat 1971), 
s. 774-788.
169  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 59 (25 Şubat 1971), 
s. 788-790.
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C - ULAŞTIRMA BAKANLIĞI :
(A/l) Cari harcamaları
Bölüm         Lira
11.000 Ödenekler       12 000
12.000 Personel giderleri     710 706
13.000 Yönetim giderleri  1 033 000
14.000 Hizmet giderleri        33 504
15.000 Kurum giderleri  1 671 500
16.000 Çeşitli giderler         155 002

(A/2) Yatırım (harcamaları
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
 alımları ve onarımları  2 350 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satın almalar     25 000
34.000 Malî transferler       550 000
35.000 Sosyal transferler    1
36.000 Borç ödemeleri        30 000
Bu birleşimde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı 

Bütçe kanun tasarısının maddeleri de kabul edildi.170 

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Millet Meclisi’nin 60 ncı birleşimi, 26 Şubat 1971 günü Başkanvekili Talât 

Köseoğlu başkanlığında, 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı bütçesi kısmını görüşmek üzere açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına 
söz alan Muallâ Akarca (Muğla), Türkiye’nin geniş ve güçlü turizm potansiyelinin dış 
ticaret açığını karşılamakta kullanılması gerektiğini, döviz gelirlerinin en önemlisi 
olan 265 milyon dolarlık dış memleketlerde çalışan işçi gelirleri olduğunu, turizmde 
gelir artışının olmayışının üç sebebinin para, organizasyon ve eğitim eksikliği 
olduğunu, Turizm Bakanlığı’nın ise tanıtım için yeterli çalışmalar yapmadığını ve 
turizmi geliştirebilmek için Yalnız Turizm Bakanlığının değil, hükümetin de umumi 
olarak turizm politikasında, lüks oteller, yat limanları yerine kütle turizmine ve 
sosyal turizme yönelen bir politika takip etmesi gerektiğini belirtti.171 

170  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 59 (25 Şubat 1971), 
s. 791-792.
171  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 60 (26 Şubat 1971), 
s. 817-822.
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Demokratik Parti grubu adına İbrahim Abak (İstanbul) söz aldı ve ülkenin 
doğal imkânları, tarihî eserleri ve millî gelenekleriyle büyük bir turizm kapasitesine 
sahip olduğunu, dolayısıyla iç ve dış turizmin günün icaplarına uygun bir şekilde 
geliştirilmesi yolunda bütün imkânların kullanılması gerektiğini ifade etti. İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1969 yılında Türkiye’ye 735 bin turist geleceğini 
tahmin etmiş olduğunu ve plân hedeflerinin çok altında kalındığını söyleyen Abak, 
1970 yılı turizm bakımından Türkiye için talihsiz bir yıl haline geldiğini ve bunda 
kolera salgınının önemli olduğunu belirtti. ‘Turizm ve Tanıtma Bakanlığının bütün 
resmî ve özel kaynakların harekete geçirilmesi ile koordinasyon görevini ifa etmesi 
gerektiğini söyleyen Abak, turizmin ülke kalkınması için önemli bir vasıta olduğunu 
sözlerine ekledi.172 

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya), Türkiye’de 
turizm potansiyelinden yararlanılamadığını söyledi. Adalet Partisi grubu adına söz 
alan Hasan Güngör (İstanbul), A.P. hükümetinin turizmi bir uygarlık savaşı kabul 
ettiğini ve bu savaşın kazanılması için turizm alanına ilgi çekebilmek için gerek 
çekici ve gerekse teşvik edici tedbirler getirdiğini, İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 
plân hedeflerinin aşıldığını, 1968 de 716 milyon Türk lirası olarak plânlaştırılan 
turizm yatırımlarının 522 milyonluk kısmının, 1969 yılında ise, 336 milyon olarak 
tahmin edilen turizm yatırımlarının, plân hedefini aşarak 580 milyon Türk lirası 
olarak gerçekleştiğini ifade etti. 1969 yılında gelen turist sayısının 734 860 tahmin 
edildiğini, ancak gerçekleşmenin 434 718 olduğunu söyleyen Güngör, Türkiye’nin 
turizm gelirlerinin 1969’a kadar plân hedeflerinin altında kaldığını, ancak 1970 
yılında plân hedefini aştığını, 62 milyon dolar olan plân tahmininin 1970 yılında 
64,8 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.173 

İkinci defa C.H.P. grubu adına Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), A.P. grubu adına 
Baha Müderrisoğlu’nun (Konya) ve kişisel görüşlerini ifade etmek üzere Cevat 
Sayın (Edirne),  Mehmet Sıddık Aydar (Bingöl) ve Hasan Tosyalı’nın (Kastamonu) 
söz almasından sonra kürsüye gelen Turizm ve Tanıtma Bakanı Necmettin Cevheri 
(Urfa), altyapı probleminin turizmin en temel konusu olduğunu belirterek sözlerine 
başladı. Tesislerin, yolların, kalacak yerlerin ve hizmetin yeterli olamadığını belirten 
Cevheri, turizm gelirlerinin 1968’de 29 milyon dolar, 1969’da 46 100 000 dolar 
ve 1970’in 11 aylık neticesinin ise 59 730 000 dolar olduğunu, kolera, sınırların 
kapatılması, 16 Haziran işçi olayları, İstanbul’da gece sokağa çıkma yasağı 
uygulaması gibi olumsuzluklara rağmen gelirlerde yüzde 42 artış temin edildiğini 
vurguladı.

Turizm tesislerine 1969 yılında 6 615 000 liralık kredi desteği yapılabildiğini ve 
bununla beş bin yatak civarında turizm hizmetinde bir kapasite oluşturulabildiğini 
söyleyen Bakan, Batının, özellikle Yunanistan ve Yugoslavya’nın olumsuz etkilerine 

172  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 60 (26 Şubat 1971), 
s. 823-826.
173  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 60 (26 Şubat 1971), 
s. 826-836.
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karşı Türkiye’de “Doğu” düşüncesini geliştirmek için bir tanıtma politikası 
güttüklerini, Helenistik ve Roma devrinin kalıntılarının yanında, Anadolu’da ecdadın 
diktiği tarih ve eserlerini tanıtmak imtiyazına sahip olunduğunu ifade etti. Tarihi eser 
kazılarının kontrol altında olduğunu, bütün kazıların başında bir hükümet komiseri 
bulundurulduğunu ve yurt dışına kaçakçılığın önlenmesi için önlemler alındığını 
belirten Cevheri, hacca gidişler, yat turizmi, Karadeniz turizmi ile Nevşehir, Ürgüp 
bölgesi, Konya, Yazılıkaya da içine alan bir Orta Anadolu turizm bölgesinin ihmal 
edilmemesi gereği, Hacı Bektaş törenleri, Nemrut Dağı, Van Gölü, Kars Ani 
harabeleri, kış turizmi gibi konularda bilgi sundu ve milletvekillerinin sorularını 
yanıtladı.174 Bu konuşmanın ardından Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin 
bölümlerine geçildi: 

TURİZMVE TANITMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/l) Cari Harcamaları
Bölüm       Lira
11.000 Ödenekler        12 000
12.000 Personel giderleri    1 797 097
13.000 Yönetim giderleri    2 566 286
14.000 Hizmet giderleri    3 305 904
15.000 Kurum giderleri    6 026 180
16.000 Çeşitli giderler  14 049 251

(A/2) Yatırım Harcamaları
21.000 Etüt ve proje giderleri    5 100 000
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları       200 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
31.000 Kurumlara katılan payları
 ve sermaye teşkilleri      1
32.000 Kamulaştırma ve satın almalar  12 000 000
34.000 Malî transferler    4 734 500
35.000 Sosyal transferler    1 000 003
36.000 Borç ödemeleri       250 001

174  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 60 (26 Şubat 1971), 
s. 836-864.
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60 ncı birleşimin ikinci oturumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (B) işaretli cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Kanun ve 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanunun kabul edilmesiyle 
başladı.175

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ
60 ncı birleşimin ikinci oturumunda Maliye Bakanlığı bütçesi görüşüldü. İlk sözü, 

Demokratik Parti grubu adına Turgut Topaloğlu (Adana) aldı ve devlet gelirlerini 
tahsil eden, masraflarını ödeyen, devlet mallarını idare eden ve para, kredi, döviz, 
fiyat, ücret ve dış ticaret politikalarının yürütülmesinde en ağır görevi gören Maliye 
Bakanlığının, vergi yükünün âdil ve sosyal amaçlara uygun bir şekilde dağılımına 
imkân vermeyen mevcut vergi sistemini düzenlemesi gerektiğini, hükümetin hatalı 
tutumu neticesi ve ekonomi yönünden son derece isabetsiz kararları yüzünden yeni 
vergiler ve vergi zamlarının dar gelirli vatandaşa çok ağır külfetler yüklediğini 
belirtti. Topaloğlu, Türkiye’nin içinde bulunduğu ortamın ve ekonomik hayatın hiç 
de memnuniyet verici bir durum arz etmediğini, 1970 yılında memleketi tam bir 
iç kargaşalığa sürüklemiş olan sistemli ve plânlı ideolojik mücadeleler, kanun dışı 
genel grev, kanunsuz talebe hareketlerinin fiskal neticeleri, sükûtu hayale müncer 
finansman kanunları, devalüasyon, Personel Kanunu ve tatbikatı, gümrük vergilerinin 
artırılması gibi gelişmelerin vuku bulduğunu, Devlet Memurları Kanununun hiç 
kimseyi memnun etmediğini, Personel Kanununun Kamu İktisadi Teşekküllerine 
getirdiği iki milyar lira civarındaki yeni giderin karşılanabilmesi için mamullerinin 
fiyatlarına zamlar yapıldığını, 10 Ağustos 1970 devalüasyon kararı ile Türk parasının 
dış kıymetinin % 66 oranında düşürüldüğünü ve bunun ekonomide büyük sarsıntılar 
yarattığını ifade etti.176

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Salih Yıldız (Van), Personel Kanununa 
reform kanunu denilebileceği gibi zam kanunu da denileceğini, bu kanunun 
etkilerinin son derece derin olduğunu, Maliye Bakanlığının teşkilâtıyla ilgili ciddî 
ve gerçek bir reforma ihtiyaç bulunduğunu, malî kazanın ıslâhına lüzum olduğunu, 
Genel Muhasebe, İhale Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun çıkması gerektiğini, 
paranın satın alma gücünün azaldığını, yılda yüzde 3-4 azalmayla 10 yılda % 40 
civarına ulaştığını, vergi tedbirlerinin ise hayat pahalılığına neden olduğunu söyledi. 
Kredi dağılımında adaletsizlik bulunduğunu söyleyen Yıldız, Maliye Bakanlığından 

175  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 60 (26 Şubat 1971), 
s. 865-869.
176  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 60 (26 Şubat 1971), 
s. 869-873.
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azgelişmiş veya gelişmeye muhtaç olan bölgeleri, gelişmiş bölgeler seviyesine 
ulaştırmak için sundukları bir kanun teklifinin biran evvel çıkması hususunda 
yardımcı olmasını beklediklerini belirterek sözlerine son verdi.177

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Mustafa Çalıkoğlu (Çanakkale), 
Maliye Bakanlığının aldığı kararlarla ücret ve fiyat istikrarında, döviz tasarrufu kredi 
ve para politikasında büyük huzursuzluklara yol açtığını, tüm yurtta huzursuzluğun 
baş kaynağının ekonomik durum ve yurdun kalkınma çabaları olduğunu, Adalet Partisi 
hükümetinin malî politikasının olumlu yönde olmadığını söyleyerek konuşmasına 
başladı. Çalıkoğlu, kalkınma plânının zorunlu kıldığı rakamın % 7 olmasına karşın 
1970 yılı gelişme hızının % 5,6’da kaldığını, dış ve iç borç yükünün yüksek olduğunu, 
devlet bankalarının özel bankalarla rekabet edemediğini, devlet bankalarının kredi 
için kaynak bulamadıklarını, Bakanlığın vergi tahsilatı ve kontrolunda çalışan 
personelin yetersiz olduğunu, devalüasyon kararlarının uygulanmasından sonra 
beklenen görülmediği gibi, doların karaborsa işlemi gördüğü söylentileri karşısında, 
piyasada, ısrarla yeni bir devalüasyonun geleceği inancının arttığını ifade etti.178 

A.P. Grubu adına söz alan Abdurrahman Güler (Çorum), mutlaka muhalefet 
yapmak için kürsüye gelen muhalefet hatiplerinin söz ve isnatları karşısında ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik şartları izah etmenin kolay olmadığını belirterek 
sözlerine başladı. Güler, 1970 yılı içinde birtakım sosyoekonomik tedbirlerin 
alındığını, bu tedbirlerin ışığı altında getirilmek istenen yeni düzende Maliye 
Bakanlığı erkânının ve bütçesinin büyük rolü olduğunu, finansman kanununun, 
Emlâk Vergisi Kanununun, Devlet Personel Kanunun çıkarıldığını, Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna giriş dönemine geçilmesini sağlayan protokolün imzalandığını ve bir 
idari karar olarak devalüasyon yapıldığını ifade etti. 1971 yılında sermaye piyasasını 
tanzim edecek kanun tasarısı, ihracat bankası kurulmasını öngören kanun tasarısı 
ve Artırma ve Eksiltme Kanununda yapılacak değişikliklere ait kanun tasarısının 
Meclislere sunulduğunu söyleyen Güler, Türkiye’nin dış borçları konusuna yanlış 
açıdan yaklaşıldığını, Amerika’nın dahi 1968 yılında miktarı 300 milyar doları bulan 
dış borcu olduğunu, devalüasyonun kalkınma amacıyla yapıldığını, Devlet Personel 
Kanunu üzerinde muhalefetçe söylenen sözlerin doğruluğunun olmadığını sözlerine 
ekledi.179

Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsı adına söz alan Şinasi Özdenoğlu’nun 
(Ankara) ardından Maliye Bakanı Mesut Erez (Kütahya) kürsüye geldi ve vergi 
kaybı ile etkin şekilde mücadele edilmesi gerektiğini, Personel Kanununun personel 
meselelerine değişik açıdan bakan ve personelin randımanını etkin şekilde çalışmasını 
sağlayacak olan reform kanunu olduğunu, devalüasyonun döviz kaçakçılığını 

177  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 60 (26 Şubat 1971), 
s. 873-877.
178  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 60 (26 Şubat 1971), 
s. 877-881.
179  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 60 (26 Şubat 1971), 
s. 881-885.
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önlemek, taban fiyatlarını önemli derecede yükseltmek ve ihracatı artırmak 
için yapıldığını ve suni fiyat artışlarıyla ekonomik tarzda mücadele edileceğini, 
devalüasyonun dış borç yükünü haliyle arıttığını ifade etti. Bakan Erez, para 
darlığından bahsetmenin mümkün olmadığını ve 1970 Temmuz sonunda mevduatın 
20 283 000 000’dan, Şubat ayında 23 351 000 000’a çıktığını, mevduattaki artışın 
yüzde 15,1 olduğunu, kredilerin Temmuzda 20 228 000 000’dan, 1971 Şubatında 
22 863 000 000’a çıkarak yüzde 13 artış gösterdiğini sözlerine ekledi. Emekli 
aylıklarının, Meclis’e sevk edilen tasarıda, çalışılırken alınan aylıktan biraz daha 
düşük olmasının emeklileri mağdur etmeyeceğini, Personel Kanunu ile getirilen 
düzenlemede kadro dağılımında adaletsizlik olmayacağını belirten Bakan Erez, 
kadroların her sene bütçe kanununa ekleneceğini ve bütçe kanunu ile verileceğini 
belirtti. Maliye Bakanı Erez, konuşmasının ardından soruları yanıtladı.180

Maliye Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçildi ve bakanlık bütçesi kabul edildi:
(A/l) cari harcamalar
Bölüm   Lira
11.000 Ödenekler  12 000
12.000 Personel giderleri  9 525 698 462
13.000 Yönetim giderleri       61 663 300
4.000 Hizmet giderleri     107 109 502
15.000  Kurum giderleri         2 122 367
16.000  Çeşitli giderler       13 621 651

(A/2) yatırım harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları        1 400 000

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları
31.000  Kurumlara katılma yapıları
 ve sermaye teşkilleri  1 406 400 000
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar  5 000 000
33.000  İktisadi transferler  1 609 600 000
34.000  Malî transferler  6 753 784 603
35.000  Sosyal transferler     310 000 001
36.000  Borç ödemeleri  4 275 569 151

180  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 60 (26 Şubat 1971), 
s. 885-907.
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1971 yılı Bütçe Kanununun 1 nci maddesi de bu birleşimde kabul edildi181:
1971 yılı Bütçe Kanunu
Genel hükümler :
Madde 1. — Genel bütçeye giren daireler cari harcamaları için (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 18 653 452 108 lira, yatırım harcamaları için (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 3 165 058 349 lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 15 274 389 848 lira 
ki, toplam olarak 37 092 900 305 lira ödenek verilmiştir.

GELİR BÜTÇESİ
27 Şubat 1971 günü toplanan 61 nci birleşimde devam eden bütçe görüşmelerinde, 

1971 yılı Bütçe Kanununun maddeleri görüşüldü:
Madde 2. — Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 31 642 900 305 lirası normal kaynaklardan, 4 650 000 000 lirası da özel 
kaynaklardan olmak üzere 36 292 900 305 lira tahmin edilmiştir.
Gelir bütçesi üzerinde C. H. P. grubu adına Mehmet Aytuğ (Elâzığ), Milli Güven 

Partisi grubu adına Hasan Tosyalı (Kastamonu), Demokratik Parti grubu adına İhsan 
Gürsan ve A.P. grubu adına Abdurrahman Güler söz aldılar. Aytuğ, 1970 bütçesinin 
2 milyarın üstünde bir açıkla kapanacağının belli olduğunu, kalkınma hızında 
büyük bir düşüş meydana geldiğini, kamu hizmetlerinin yönetiminde güçlüklerle 
karşılaşıldığını, fiyatlarda önlenmesi güç bir artışın ve sıçramanın görüldüğünü, 
devalüasyona rağmen enflâsyonist baskının  giderilemediğini, Personel Kanunu 
ile ücretlilerin ferahlığa kavuşturulamadığını, finansman kanunlarının uygulama 
güçlükleriyle karşı karşıya kaldığını ve hedeften ve disiplinden mahrum, sakat 
tahminler ve yanlış hesaplara dayanan bütçe politikasıyla hükümetin ülke 
ekonomisini biraz daha perişanlık ortamına sürüklediğini ifade etti. Tosyalı, 
tasarıda, genel ve katma bütçeler bir arada, konsolide bütçe gelirlerinin 37 milyar 
522 milyon lira olarak tahmin olunduğunu, bunun, 1970 bütçesi tahminlerinden 
% 28 fazla olduğunu belirterek Maliye Bakanı Mesut Erez’in büyük ölçüdeki bu 
artışın nedenleri olarak şunları gösterdiğini ifade etti: Yıllık normal gelişmeden 
doğan artışlar, Personel Kanununun malî hükümlerinin uygulanmasından doğan 
artışlar, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlardan doğan artışlar, devalüasyonun 
ithalât vergilerine yaptığı tesirden doğan artışlar, Finansman Kanunu ve diğer 
vergi tedbirlerinin getirdiği yeni gelir. Bunlar dışında karşılık paralardaki artışlar 
ile emekli kesenekleri fonundan genel bütçeye aktarılan paralardan doğan artışların 
ve dış kredilerin Türk parası karşılıklarının devalüasyon sebebiyle yükselmesiyle 
devalüasyon kararını desteklemek üzere milletlerarası  teşekküllerin vermiş olduğu 

181  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 60 (26 Şubat 1971), 
s. 908.
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yardımların da bu gelir rakamının büyümesinde etkili olduğunu belirten Tosyalı, bu 
artış tahminlerinin % 7 kalkınma hızına göre yapıldığını ve gelişme hızı bu seviyeye 
çıkmadığı veya ekonomide durgunluk olduğu takdirde bu tahminlerin gerçekleşme 
oranını düşüreceğinin şüphesiz olduğunu sözlerine ekledi. Vergi gelirlerinde 1970 
yılı plân hedefi 24 592 milyar lira iken 22 855 milyar olarak gerçekleştiğini ve vergi 
gelirlerinin plân hedeflerinin altında kaldığını ifade eden Tosyalı, ihtiyaçların her yıl 
büyümesine karşılık devlet gelirlerinin bu artış seyrini takip edememesi nedeniyle 
hükümetin Merkez Bankası kaynaklarına el atmak suretiyle ve açık finansmanı 
yoluna gitmesiyle enflasyonun baskılarını artırdığını, paranın değerini düşürdüğünü 
ve sonunda ülkeye ağır fedakârlığa mal olan bir devalüasyona götürdüğünü 
belirtti. Tosyalı, vergi sisteminde köklü bir reform, vergi yükünün âdil dağılımının 
sağlanması, vergi dairelerinin ıslah edilerek güçlendirilmesi, vergi incelemelerinin 
daha etkili hale getirilmesi, vergi sisteminde vergi kaybına yol açan boşlukların 
doldurulması, vergi kazasının daha müessir işler hale getirilmesiyle vergi kaybının 
önlenmesi gereklerine işaret ederek sözlerine son verdi.182

Demokratik Parti grubu adına söz alan İhsan Gürsan (İzmir), 1970 yılında 
Türk vergi sisteminde bir operasyon yapıldığını, 29 Haziran 1970 tarihinde 
devalüasyon kararı alındığını, Finansman Kanunuyla evvelce olmayan İşletme 
Vergisi, Gayrimenkul Değer Artısı Vergisi, Spor-Toto Vergisi, Taşıt Alım Vergisinin 
konulduğunu, Gider Vergisinde, Emlâk Alım Vergisinde, Veraset ve İntikal 
Vergisinde, Damga Resminde, Harçlar Kanununda, Değerli Kâğıtlar Kanununda 
değişiklikler yapıldığını, yeni zamlar, kaldırılan bâzı muaflıklar ve istisnalarla bu 
vergilerin fiskal yönden randımanın artırılmasının öngörüldüğünü söyledi. Oysa 
1970 yılında finansman kanununun uygulamasına bakıldığında harcama vergisinde, 
gayrimenkul değer artışı vergisinde, rayice göre emlak vergisinde istenen sonuçların 
alınamadığının görüldüğünü belirtti.183

Adalet Partisi grubu adına söz alanAbdurrahman Güler (Çorum), Finansman 
Kanunu uygulamalarından olan Taşıt Alım Vergisi, İnşaat Vergisi, İşletme Vergisi, 
Emlâk Vergisi ve Arazi Vergisi üzerinde durarak bu vergi sisteminin Türk mükellefinin 
aleyhinde bir netice doğurmayacak, verimli ve gerçekçi bir kanun olarak Türk vergi 
hayatında yerini alacağını söyledi.184 

Gelir bütçesi üzerinde kişisel görüşlerini arz etmek üzere Kemal Önder (İzmir) 
ve Mevlût Ocakçıoğlu (Niğde) kürsüye geldiler. Ardından Maliye Bakanı Mesut 
Erez (Kütahya) eleştirileri yanıtladı. Erez, vergilerin iç politika tartışmalarının 

182  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 61 (27 Şubat 1971), 
s. 908-929.
183  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 61 (27 Şubat 1971), 
s. 929-935.
184  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 61 (27 Şubat 1971), 
s. 935-938.
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dışında tutulması gerektiğini, tasarılar bir kez kanunlaştıktan sonra artık 
Meclis’in oluşturduğu kurallar olduğunu, dolayısıyla hükümetin kanunu olarak 
adlandıerılmaması gerektiğini ve kendilerinin Türkiye’nin ekonomik vergi ve 
yatırım gerçekleri neyi gerektiriyorsa o politikayı izlediklerini belirterek sözlerine 
başladı. 1970 yılında çıkarılan vergi kanunlarının vergi adaleti için çıkarıldığınını 
belirten Erez, Finansman Kanununun gertirdiği yeni vergilere yöneltilen eleştirileri 
yanıtladı. Finansman Kanununda duraklamalar başladığına dair eleştirileri şöyle 
yanıtladı: 

Şu elimde gördüğünüz cetvel, Ocak ayı itibariyi Devlet gelirlerinin tahsilatını 
gösteren cetveldir; Gelir Vergisinde, geçen yıla nazaran yüzde 123 nisbetinde 
artış vardır, Kurumlar Vergisinde yüzde 125 nisbetinde artış vardır, Motorlu 
Kara Taşıtları Vergisinde yüzde 60 nisbetinde artış vardır, Vasıtasız Vergiler 
toplamında yüzde 123 nisbetinde artış olmuştur.
Gümrük vergilerinde yüzde 121, Banka Muameleleri Vergisinde yüzde 133, 
Akaryakıt Vergisinde yüzde 30,5 - bunlar, Finansman Kanunu ile nisbetleri 
yükseltilen veya yeniden konulan vergiler - harçlarda yüzde 146 nisbetinde 
artış olmuştur. Devlet gelirlerinin genel toplamında, geçen senenin Ocak ayı 
ile bu senenin Ocak ayı mukayese edildiği zaman; yüzde 121-2 nisbetinde artış 
olmuştur.
Gelir tahminlerinde % 128 nisbetindeki artışın gerçekleşmiyeceğine dair 

eleştiriyi de 1970 yılı bütçesinde geçen seneye nazaran % 21 nisbetinde artış 
olduğunu söyleyerek yanıtlayan Erez, 

Türkiye’nin gerçekleri karşısında iktidarda kim bulunursa bulunsun, hangi 
siyasi teşekkülün çoğunluğuna dayanan hükümet kurulmuş olursa olsun, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetlerinin bâzı tedbirler almak lüzumunu hissedeceklerini 
belirterek konuşmasını tamamladı. Bakan Erez, kendisine sorulan soruları da 
yanıtladı.185 

Bakandan sonra Hasan Tosyalı (Kastamonu) söz aldı ve adaletsiz vergi 
tatbikatı, vergi zayiatı ve  başka vergi alma imkânları bulunduğunu belirterek 
Maliye Bakanlığından bunların tahakkukunu temenni etti. Tosyalı, bunların 
gerçekleştirilmesiyle dengesizliğin kaldırılıp sosyal adaletin sağlanabileceğini 
ifade etti. Kastamonu milletvekili Mustafa Topçular’ın kifayeti müzakere teklifinin 
aleyhinde Sakıp Hiçerimez söz aldı. Yeterliliğin kabulü üzerine gelir bütçesi 
oylandı:

185  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 61 (27 Şubat 1971), 
s. 938-951.
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B - CETVELİ
Bölüm   Lira
54.000  Gelir üzerinden alınacak vergiler   10 700 000 000
55.000  Servet ve servet transferleri 
 üzerinden alınan vergiler    1 165 000 000
56.000 Üretim üzerinden alınan vergiler    6 330 000 000
57.000 Harcamalar üzerinden alınan vergiler  1 020 000 000
58.000 Hizmetler üzerinden alınan vergi
 ve harçlar      3 120 000 000
59.000 İthalât üzerinden alınan vergi 
 ve resimler          7 215 000 000
61.000  Devletçe yönetilen kurumlar 
 hâsılatı ve Devlet payları     313 600 000
62,000  Devlet patrimuvanının gelirleri           375 100 000
63.000  Çeşitli gelirler ve cezalar  1 404 200 304
71.000  Özel gelirler ve fonlar  4 650 000 000

Kanunun ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelir arasındaki farkın iç istikrazla 
karşılanacağına dair 3 ncü maddesi; 1 nci madde sarfına mezuniyet verilen 
ödeneklerin üçer aylık devreler itibarıyla tevzi olunacağına dair 4 ncü madde; gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren, vatani hizmet maaşlarını 
gösteren, geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları gösteren ve Maliye 
Bakanlığı bütçesinin ihtiyat ödeneği maddesinden aktarma yapılabilecek maddeleri 
gösteren cetvellerin bu kanuna bağlı olduğuna dair 5 nci madde; devlet gelirlerinin 
özel hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1971 bütçe yılında da devam edileceğine 
ve Musul petrollerinden teraküm eden 100 milyon liralık hisseden 1971 malî yılı 
içinde tahsil edilecek kısmının, (B) işaretli cetvelin (çeşitli gelirler) maddesine 
gelir kaydolunacağına ilişkin 6 ncı madde; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından idare 
edilecek okul pansiyonları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık 
okulları öğrencilerinden 1971 yılı içerisinde alınacak ücretlere ilişkin 7 nci madde; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait 
gösterge tablosunda yer alan gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 
1971 yılında (7) katsayı uygulanacağına ilişkin 8 nci madde bu oturumda kabul 
edildi. Genel Kadro Kanununda gösterilen kadroların, 1971 bütçe yılı için de geçerli 
olacağına ve kadroların yeni Personel Kanununa göre kullanılmasına ilişkin 9 ncu 
madde görüşüldü ve madde hakkında verilen takrirler kabul edildi.186 

186  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 61 (27 Şubat 1971), 
s. 951-957.
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27 Şubat 1971 tarihli birleşimin ikinci oturumu Başkanvekili Fikret Turhangil 
başkanlığında başladı ve 9 ncu madde üzerinde verilmiş takrirler görüşüldü. Bütçe 
ve Plân Komisyonu Başkanı Erol Yılmaz Akçal’ın verdiği değişiklik önergeleri 
kabul edildi. Kemal Önder (İzmir) ve Ali Rıza Uzuner’in (Trabzon) önergeleri ise 
kabul görmedi.187 

9 ncu maddenin kabul edilen tâdiller ve kadro cetvelleriyle birlikte Meclis 
tarafından kabul edilmesinden sonra Bütçe Kanunu tasarısının maddelerinin 
görüşülmesine devam olundu. Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dâhil kadrolarında 
görev almış olan Devlet memurlarının aylıkları için tespit edilen katsayılara 
ilişkin 10 ncu madde, Karma Bütçe Komisyonu Başkanı Erol Akçal’ın (Rize) bir 
tadil önergesiyle birlikte kabul edildi. Kurumların yurt dışı kuruluşlarında ücretli 
veya sözleşmeli çalıştırılanların aylık veya ücretleriyle ilgili esasları düzenleyen 
11 nci madde, yabancı uyrukluların 1971 bütçe yılında sözleşmeli olarak 
çalıştırılabileceklerine dair 12 nci madde, aile yardım ödeneğinin 1971 malî yılı 
içinde de yalnız çocuklar için, beher çocuk için 10 lira olarak verileceğine dair 
13 ncü madde, doğum yardımı ödeneğinin 1971 malî yılı için kesintisiz 200 lira 
olarak ödeneceğine dair 14 ncü madde kabul edildi. Saat başına ödenecek ders ve 
konferans ücretleri için, 1970 malî yılı Genel Bütçe Kanununa ek kanunda belirtilen 
miktarların 1971 malî yılında da aynen uygulanacağına ilişkin 15 nci madde Maliye 
Bakanı Mesut Erez tarafından verilen bir takrirle değiştirildi ve öğretim üyeleri için 
farklı saat ücretleri tespit edildi. Aynı şekilde, saat başına ödenecek fazla çalışma 
ücretlerinin 1970 malî yılı esasları ve miktarları üzerinden ödeneceğine ilişkin 16 
ncı madde Maliye Bakanı Mesut Erez tarafından verilen bir önergeyle değiştirildi 
ve mesleklere göre fazla çalışma ücretleri belirlendi. 1971 malî yılında meslekler 
itibariyle ödenecek iş güçlülüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammının, 1970 
malî yılı Genel Bütçe Kanununa Ek Kanundaki esaslar ve miktarlar üzerinden 
ödeneceğine ilişkin 17 nci madde, Maliye Bakanı Mesut Erez tarafından verilen bir 
önergeyle değiştirildi ve meslekler itibariyle yeni zamlar belirlendi.188 

1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu gereğince 
Millî Müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların 1971 bütçe yılı alım 
değerlerinin bağlı (O) işaretli cetvelde  alınacak motorlu taşıtların alım değerlerinin 
de bağlı (P) işaretli cetvelde, 1961 tarihli ve 237 sayılı Kanun gereğince kurumların 
satın alacakları taşıtların âzami satın alma bedellerinin bağlı (T) işaretli cetvelde 
gösterilmesine ilişkin 18 nci madde, gider tertiplerinden yapılacak harcamalara 
ait formülün, (R) işaretli cetvelde gösterildiğine ilişkin 19 ncu madde Komisyon 
tarafından verilen takrirlerle birlikte kabul edildi. Maddelerin kabulü sırasında 
Maliye Bakanı tarafından yeni bir 27 nci madde teklifi yapıldı: 

187  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 61 (27 Şubat 1971), 
s. 958-963.
188  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 61 (27 Şubat 1971), 
s. 963-968.
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Madde 27. — Emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıklarıyla 
emekli ikramiyeleri; 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren 1327 sayılı Kanunun 
yürürlüğünden evvelki emekli keseneğine esas aylık ve ücret tutarları üzerinden 
hesab edilmekle beraber, bu aylıklar ile, 1 . 3 . 1971 tarihinden önce bağlanmış 
emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıkları, sözü geçen tarihten 
itibaren, sonradan mahsubu yapılmak üzere, % 40 nisbetinde avans eklenmek 
suretiyle ödenir.

Bu maddenin gerekçesi, 1970 yılı içinde kabul edilmiş olan 1323 ve 1327 sayılı 
kanunlarla Türk Silâhlı Kuvvetleri ve devlet memurları ücreti rejimine getirilen 
değişikliğe paralel olarak, emeklilik rejiminde de bâzı değişiklikler yapılması 
zorunluluğunun yeni bir tasarı gerektirmesiydi. Bu kanun tasarısının, Bütçe 
Kanunu ile birlikte kanunlaşmaması halinde 1.3.1971 tarihinden itibaren emekli, 
adi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıklarının bağlanmasında ve bu 
tarihten önce bağlanmış aylıkların yükseltilmesinde ve bunların ödenmesinde ne 
suretle muamele yapılmasının tespiti zorunlu bulunmaktaydı. Tasarıda; emekli, âdi 
malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıklarının, yeni esaslara göre yükseltme 
işlemleri tamamlanıncaya kadar, bu aylıklarının 1. 3 . 1971 tarihinden itibaren yüzde 
40 nisbetinde avans eklenmek suretiyle ödenmesi derpiş edilmekteydi. 

Madde üzerinde C. H. P. grubu adına Sakıp Hiçerimez (Ankara) söz aldı. 
Maddenin, 1101 sayılı emekli mevzuatıyla ilgili Meclisin çıkarttığı kanunun 
yürürlüğünün ertelenmesiyle ilgili olduğunu ve bu ertelemenin ardından 1101 sayılı 
Kanunun getirdiği müktesep hakkı ortadan kaldıran bir kanun tasarısının geleceğini 
ifade etti. Bu maddenin bütçeye eklenmesiyle Anayasaya aykırı bir işlem yapılmış 
olacağını belirten Hiçerimez, 1965 yılında çıkan 657 sayılı Kanunun 1966, 1967, 
1968 senelerinde bütçe kanunlarına ilâve edilen maddelerle ertelenmesinin Anayasa 
Mahkemesince iptal edildiğini, bu madde geçerse 258 900 küsur emekli, dul ve 
yetimin 1101 sayılı Kanundan doğan müktesep haklarının çiğneneceğini belirtti.189 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Erol Yılmaz Akçal (Rize) söz istedi ve Sakıp 
Hiçerimez’in, Bütçe Komisyonu ve hükümeti, kendilerinden gizli bir kombinazon 
hazırlıyarak, âdeta yüksek Meclisi bir oyuna getirme ithamı ile karşı karşıya 
bıraktığını, hükümetin sevk ettiği bir tasarının komisyonda bir raportöre havale 
edildiğini, raportörün ise hazırlattığı taslağı beğenmediği için imzalamadığını, 
sorunun kaynağının bu olduğunu, ancak verilmiş olan takririn 1101 sayılı Kanunun 
hükümlerinin ertelenmesine mütedair bir takrir olduğunu ve Emekli Kanununun 
görüşülmesine vabeste bir takrir olmadığını ifade etti.190 

Demokratik Parti grubu adına söz alan M. Vedat Önsal (Sakarya), 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bir madde eklenmek suretiyle 1101 sayılı Emeklilik Kanununun 
hükümlerinin ertelenmesinin istendiğini, bu maddenin de Anayasaya aykırı olduğunu, 

189  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 61 (27 Şubat 1971), 
s. 968-974.
190  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 61 (27 Şubat 1971), 
s. 974-976.
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Anayasanın 92 nci maddesinin kanunların Meclislerde ne şekilde görüşüleceğini 
hükme bağladığını, kanun tasarı veya tekliflerinin ilk önce Millet Meclisinde 
sonra da Cumhuriyet Senatosunda görüşülüp kabul olunmaları, Meclislerde farklı 
sonuçlara varılması halinde her iki Meclisin ilgili komisyonlarından seçilecek 
eşit sayıdaki üyelerden kurulu karma komisyonda görüşüldükten sonra işin 
Millet Meclisinde sonuçlandırılması gerektiğini, buna karşılık Anayasanın 94 ncü 
maddesinin bütçeler için farklı bir yol çizdiğini ve getirilen maddenin Anayasanın 
Bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz hükmünü 
taşıyan 126 ncı maddesine uygun olmadığını belirtti. Millî Güven Partisi grubu adına 
söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu) getirilecek olan Emekli kanununun 1101 sayılı 
Kanunun prensip ve ruhuna mutlaka uygun olarak çıkarılması gerektiğini, emeklilere 
ödemenin ertelenmemesini, emeklilere gelecek ay maaşının 1101 sayılı Kanuna göre 
ödenmesini, ancak yüksek rütbelerde hizmet görmüş olanların hizmetteki durumu 
ile emekli olduğu durum arasında emeklinin lehine fazla para vermek zarureti 
hâsıl olursa, o paranın kesilmesini, verilmemesini, Emekli Sandığında açılacak bir 
fona yatırılmasını ve o şekilde biriken paraların yine emeklilerin müşterek solsyal 
menfaatlerinin temini için ilerde başka tesislere, başka hususlara ödenmesini talep 
etti.  Ali Rıza Uzuner’in (Trabzon) konuşmasının ardından Adalet Partisi grubu 
adına Nuri Bayar (Sakarya) söz aldı ve A.P. Meclis grubunun, Maliye Bakanının 
teklif ettiği şekilde bir maddenin Bütçe Kanununda yer alması gereğine inandığını 
ifade etti.191 

Madde hakkında söz alan Maliye Bakanı Mesut Erez (Kütahya), 1969 yılında 
1101 sayılı Kanunla emeklilerin durumunun ıslah edildiğini, ancak 1101 sayılı 
Kanunun aynen tatbik edilmesi durumunda birçok kimsenin çalışırken daha az, 
emekliyken daha çok aylık alacağını, bunun sebebinin emekli aylıklarının vergiye 
tabi olmaması olduğunu, hükümetin emekli aylıklarının çalışırken alınan aylıklardan 
biraz düşük olması lâzım geldiğinin mâkul olduğunu düşünerek bir tasarı hazırladığını 
ve Meclise tevdi ettiğini belirtti.  Erez, tasarının, Bütçe Kanununun tamamlanacağı 
1 Marta kadar kanunlaşamayacak olması nedeniyle bu muamelelerin bir müddet 
daha ertelenmesini temin etmek amacıyla bu önergenin getirildiğini vurguladı. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Erol Yılmaz Akçal da (Rize) 1101 sayılı kanunun 
emekli aylıklarındaki çelişkiler ile uygulanmaması için bu önergenin getirildiğini 
ifade etti.192

Halk Partisi grubu adına söz alan Hüsnü Özkan (Hatay), 1101 sayılı kanunun 
1 Mart 1969 da yürürlüğe girdiğini, hemen bunu takiben 926 sayılı Askerî Personel 
Kanunu ve 1323 sayılı Kanunla 926 sayılı Askerî Personel Kanununda değişiklik 
yapan ve ordu mensuplarına büyük bâzı haklar tanıyan kanunun yürürlüğe girdiğini, 
926 sayılı kanunun 1101 sayılı kanundan sonra çıkmasına rağmen uygulandığını, 

191  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 61 (27 Şubat 1971), 
s. 976-983.
192  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 61 (27 Şubat 1971), 
s. 983-986.
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fakat 1101 sayılı kanunun tanıdığı haklar ve avantajların emeklilerden geri alınmak 
istendiğini ifade etti. Özkan, hükümetin 3-5 gün zarfında hatasını tashih edecek, 
emeklileri daha çok maddi ve mânevi yönden tatmin edecek, 1101 esaslarına daha 
uygun bir teklifle geleceği ümidini taşıdıklarını belirterek sözlerine son verdi.193 

Bolu milletvekili Halil İbrahim Cop’un kifayeti müzakere takririnden sonra 
kifayet aleyhinde Osman Soğukpınar (Ankara) söz istedi. Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) 
ve Kemal Demirer (Çorum) tarafından verilen ve oranı yüzde 40’tan 50’ye çıkaran 
önerge kabul edildi. 27 nci madde, tadil edildiği  şekli ile Meclis’te kabul gördü. 
Oturum, bütçe işlemleriyle ilgili hükümleri içeren 28-71 nci maddeler ile yürürlük 
ve yürütme maddelerinin müzakeresiyle devam etti.194 

Birleşim, teamül veçhile bütçe kanununun tümü üzerindeki son sözlerin, 
oylamanın yapılacağı güne bırakılması gereği nedeniyle 28 Şubat 1971 Pazar günü 
saat 09,00 da toplanmak üzere sona erdi. 

Meclis Başkanı Sabit Osman Avcı, 28 Şubat 1971 tarihinde toplanan 62 nci 
birleşimi açış konuşmasında, İçtüzüğün 110 ncu maddesi uyarınca yalnız bir lehte, 
bir aleyhte değil, siyasi parti grup sözcülerine 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının 
tümü üzerindeki son söz haklarını vereceğini belirtti. Bunun üzerine Demokratik 
Parti grubu adına söz alan Mehmet Turgut (Bursa), 1970 yılının millet için sıkıntılı, 
sarsıntılı, endişeli ve huzursuz bir yıl olduğunu, 1970 yılının siyasi olaylar, ekonomik 
gelişme ve meydana getirdiği vasatla mamur bir vatan, mesut bir millet ve güçlü 
bir devlet yaratma yolunda kuvvetli bir adım olmaktan uzak bir yıl olarak geride 
kaldığını söyleyerek konuşmasına başladı. Bu yılın bilançosunun; sokağa taşan 
rejim kavgaları, silâhlı ve silâhsız talebe hareketleri, Personel Kanunu münakaşaları, 
Finansman Kanunu tatbikatı gürültüleri, günden güne değişen kararlar, erteleme 
tebliğleri, tadiller, tadilleri tefsir eden tebliğler, bir gün konan ertesi gün kaldırılan 
gümrük resimleri, tek kelime ile bir keşmekeş olarak geçtiğini vurgulayan 
Turgut, dış tehlikelerin azalmayıp arttığı, Kıbrıs meselesinin yerinde saydığı 1970 
yılında, millî bünyeyi ve millî bütünlüğü içten çökertmek isteyen yıkıcı ve ayırıcı 
faaliyetlerin hızını en yüksek mertebeye çıkardığını, hüküm sürdüğünü ve kanun 
hâkimiyetinin sağlanamadığını, ekonomide büyük bir duraklama, kalkınma hızında 
büyük bir yavaşlama ve kalkınma hızı içinde en hızlı gelişmesi gereken sanayi 
sektörünün gelişme hızında âdeta bir yerinde sayma görüldüğünü ifade etti. Sosyal 
sorunların derinleştiğini, ekonominin tehlikeli virajlar içinde olduğunu, enflâsyonun 
sınırlarına gelinildiğini belirten Turgut, hükümetin kendi programlarına, beş yıllık 
plânlara, yıllık program ve kendi liderlerinin sözlerine uymadığını, bakanların, 
bütçe müzakerelerinde Ortak Pazar meselesinden, suiistimal dosyalarına kadar, 
fabrika kuruluşlarından fabrika kuruluş tarihlerine kadar yanlış, eksik ve tek taraflı 
bilgi vermenin ölçüsüz örneklerini verdiklerini ifade etti. Turgut’un boğazındaki 

193  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 61 (27 Şubat 1971), 
s. 986-989. 
194  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 61 (27 Şubat 1971), 
s. 990-999.
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rahatsızlığın nüksetmesi üzerine, konuşmaya, Demokratik Parti grubu adına Hasan 
Korkmazcan (Denizli) devam etti. Bütçeyi ve hükümetin icraatlarını şiddetle eleştiren 
Korkmazcan, Demokratik Parti’nin bütçeye kırmızı oy vereceğini söyleyerek 
konuşmasını tamamladı.195 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Kemal Demir (Bolu), 1960 
yılının siyasal hayata hâkim olan konular bakımından bir dönüm noktası olduğunu, 
Anayasal müesseselerin, özerklik ve muhalefet partilerinin haklarını teminat altına 
aldığını, 41 nci maddesi ile iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı, demokratik yoldan 
gerçekleştirmek amacıyla millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum yararının 
gerektirdiği önceliklere yöneltmek için kalkınma plânları yapmayı devlete ödev 
olarak verdiğini belirterek konuşmasına başladı. C.H.P.’nin daha 1930’lu yıllarda 
planlı kalkınmayı benimsediğini, fakat A.P.’nin kalkınma için bozuk düzende 
köklü, yapısal değişiklikleri zorunlu görmediğini, fabrikalar, barajlarla özenilen 
düzeye çıkabileceğini sandığını ve 1965’te tek başına iktidara gelme imkânı bulan 
A.P.’nin yanlış politikalarının Türkiye’ye ekonomik ve sosyal kalkınmada altın 
değerinde yıllar kaybettirdiğini ifade etti. İkinci Beş Yıllık Plân’ın A.P. iktidarı 
zamanında hazırlanmakla birlikte uygulamada resmî belgelerin altına imza atan A.P. 
Hükümetinin bu belgelerde dâhi belirtilen gerçekleri söylemekten ve uygulamaktan 
kaçındığını söyleyen Demir, tarımda öngörülen yıllık % 4,1 artış hızının ekonomik 
kalkınmanın etken kesimi olarak hesaplandığını, ancak yıllık hedeflerin çok 
gerisinde kalındığını, adaletsiz bir toprak düzeninin adaletsiz bir gelir dağılımına 
yol açtığını, yeni tarım reformu gereğinin artık A.P. Hükümeti tarafından ifade 
edildiğini, toprak düzenindeki bozukluğu giderecek gerçek bir toprak reformunun 
daha fazla oyalanmaya tahammülü kalmadığını, sanayi için yılda ortalama % 12 
artış hızı hedef alınmasına rağmen 1968’de bu hedeften % 2, 1969’da % 2,6, 1970’te 
ise % 8,4 geri kalındığını, böylece 1970 yılında plân hedefinin üçte birinin dahi 
gerçekleştirilemediğini ifade etti. Kredi ve vergi politikası bakımından da A.P. 
iktidarının plân ve yıllık programlarla çelişkiye düşen uygulamaları olduğunu, 
adaletli bir vergi reformu yoluyla kamu gelirlerini artırıcı tedbirlerin alınıp yatırımları 
gerçekleştirmenin ve bütçe açıklarını önlemenin gereğini vurguladıklarını belirten 
Demir, A.P. iktidarının ciddî bir vergi reformundan daima kaçındığını söyledi. 
1971 bütçesinin gelir tahminlerinin şişirildiğini ve harcamaların olacağından az 
gösterilerek kâğıt üzerinde bir denklik sağlanmaya çalışıldığını ifade eden Demir, 
gerçekte 1971 bütçesinde milyarlara varan bir bütçe açığının mevcut olduğunu, bu 
büyük açığın ya yeni vergiler ve zamlar getirerek kapatılacağını ya da yıl içinde 
geniş ölçüde ödeneğin iptal edilerek yatırımların ve harcamaların kısılacağını, 
kamu iktisadi kuruluşlarına transferlerin yapılmayarak veya açık finansmana 
gidilerek Merkez Bankası kaynaklarına el atılacağını vurguladı. İthalâtta, ihracatta 
plân hedeflerinin gerisinde kalındığını, dış borçların yıldan yıla arttığını, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin finansman açığının 6 milyarın üstüne çıktığını, paranın 

195  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 62 (28 Şubat 1971), 
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değerinin düşürüldüğünü fakat fiyat istikrarının sağlanamadığını, kalkınmanın özel 
sektörün lûtfuna, yabancı sermayenin insafına terk edildiğini ve kalkınmanın ihtiyaç 
duymadığı tüketime dönük, ekserisi paketleme, şişeleme birleştirme tesislerinin 
sanayinin vazgeçilmez unsurları sayıldığını, bütün bunlar bir siyasi iktidarın ve o 
iktidar felsefesinin başarısızlığını tescil etmiş olduğu halde A.P. iktidarının iftira 
ve suçlamalarla gerçekleri örtme ve dikkatleri başka yöne çekme maharetinize 
güvendiğini ve Türk halkının geleneksel duygularını kullandığını belirten Demir, 
yakın geçmişe kadar hükümete ve A.P.’ye destek olacaklarını umdukları için, gerçek 
Müslümanlıkla hiçbir ilgisi bulunmayan nur okullarının, körpe dimağlara zehir 
saçan faaliyetlerini hoşgörü ile karşıladıklarını, şimdi ise bu yuvaların başkaları 
lehine ve kendilerine karşı kullanılabileceğini anlamanın bilinci içinde kapatılması 
gayretine girdiklerini vurguladı. Lâyiklik ilkesini kendilerine göre tefsir edebilen 
ve din ve vicdan hürriyeti adı altında İstanbul, Konya, Kayseri’deki gibi irtica 
olaylarını müsamaha ile karşılayan ve bir devlet büyüğünün cenazesini kâfirdir diye 
Hükümet üyeleri önünde kıldırmama çabalarını önlemeyen A.P. iktidarının lâyiklik 
ilkesini anlamayan A.P.’nin teokratik devlet kurmayacağız sözü ile aydın kesimini 
Anayasa ilkelerine bağlı olduğunuza inandırmaya çalıştığını ve bunun yanlış, yanlış 
olduğu kadar da tehlikeli bir yol olduğunu ifade etti. Türkiye’nin, Cumhuriyet 
tarihinde hiç görülmemiş bir seviyede buhranlı günler yaşadığını belirten Demir, bu 
bunalımda aşırı ideolojik güçlerin tahrik ve tahriplerinin payı kadar A.P. iktidarını 
Türk toplumunun ihtiyaçlarını ve eğilimlerini iyi değerlendirememiş e gereğini 
yapmada basiretli olamamasının da payı olduğunu söyledi. A.P.’nin, Anayasanın 
toplum yararına yapılmasını öngördüğü reformları gerçekleştirme gereğini 
duymadığını, sosyal durumların farklılaştığını, servet farklarının büyüdüğünü, 
vatandaşlara fırsat eşitliği sağlanamadığı sürece, sosyal ilişkilerin kaçınılmaz 
biçimde sertleşip, keskinleşeceğini hesaba katmadığını söyleyen Demir, kanunları 
tam tarafsızlıkla uygulamadığını, siyasi tercihleri ölçülerine vurulduğunu, zabıta 
kuvvetlerini halkın sevgisinden yoksun kıldığını, toplumsal güven duygusunu 
azalttığını ifade etti. Kamu hayatında meydana gelen bir otorite buhranının 
boşluğunu asayişsizlik ve saldırganlığın doldurduğunu ve bunların etkisini azaltacak 
sosyal ve ekonomik tedbirleri alma olanağından esasen yoksun bulunan Hükümetin 
emniyet kuvvetlerinin sağlaması gereken kanun hâkimiyeti yerine, bir diğer suçlu 
grubun yaratacağı dengeden medet umduğunu ve Başbakanın bir tarihte söylediği, 
“gerektiğinde vatandaşların da silâhlanabileceği” sözünün etkilerini göstermekte 
gecikmediğini, eğitilmiş silahlı grupların, kamu hayatında meydana gelen otorite 
buhranının boşluğunu asayişsizlik ve saldırganlık şeklinde doldurduğunu belirtti. 
Bütün bu olayların ve yaratılan ortamın aslında gerçek sorumlusunun yetersiz ve 
yeteneksiz A.P. Hükümeti olduğunu söyleyen Demir, C,H.P.’nin bu Hükümetin ve 
onun başının Türkiye’yi içinde bulunduğu koşullardan kurtaracak güce sahip olduğu 
inancını çoktan yitirdiğini ve Hükümete güvensizlik oyunu vereceğini belirterek 
konuşmasını tamamladı.196 

196  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 62 (28 Şubat 1971), 
s. 1036-1044.
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Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Vefa Tanır (Konya), Orta Doğu buhranı, 
Sovyetler Birliği’nin Akdeniz’e sızma gayretleri, Kıbrıs meselesi, Yunanistan’ın 
silâhlanması, 1967’de başlayan ve Avrupa ülkelerini karıştıran ideolojik çalkantılar 
gibi dış olaylar ve ülkede Avrupa’dan çok farklı ve silahlı olarak şiddetlenerek 
devam eden yıkıcı ve bölücü faaliyetler gibi iç olaylardan bahsederek konuşmasına 
başladı. Türkiye’nin, kanun hakimiyetinin sağlanamadığı bir ülke manzarası arz 
ettiğini, sokaktan üniversitelere, yüksek okullara, fabrika ve işyerlerine ve hattâ son 
zamanlarda liselere kadar her yerde kanun hâkimiyeti yerine kaba kuvvet hâkimiyeti 
kurmak isteyen huzur ve hürriyet düşmanlarının hareket halinde olduğunu söyleyen 
Tanır, Başbakanın bu olayları yaratanların bir avuç olduğunu söylemesine karşın 
devlet otoritesinin sarsıldığını, köylerde, şehirlerde asayişin bozulduğunu, mal, can 
ve çalışma güvenliğinin kalmadığını, vatandaşın emniyetini koruma hususunda artık 
devlete güvenmediğini, partizanlık, iltimas, kayırma usulleri, nüfuz suiistimalleri ve 
rüşvetin yaygınlaştığını, siyasi iktidara karşı özerkliklerini korumakta büyük titizlik 
gösteren üniversitelerin kendi içlerinde, disiplin müeyyidelerini işletemediğini, ilim 
hürriyetini ve haysiyetini yok eden bir korku ve şiddet havasının içine itildiğini, 
boykotlar, işgaller, vuruşmalar, kurşunla yaralamalar, öldürmeler, dinamitli, otomatik 
tabancalı, bombalı saldırılar, yer yer ayaklanma provalarına yol açan sistemli 
kışkırtmalar, banka soygunlarına kadar varan şiddet hareketlerinin can güvenliği 
bırakmadığını, ancak olayları gerçek yönüyle Sayın Demirel’in ağzından dinlemek 
bahtiyarlığına erişemediklerini belirtti. Türkiye’nin kalkınma hızının üç yıldan beri 
düştüğünü, sanayide gelişme hızının sürekli gerilediğini, tarım alanında üç yılda 
% 12,5 civarında bir gelişme elde edilmesi gerekirken % 2 civarında bir gelişme 
sağlandığını, Ziraat Bankasının hakkı olan kanuni ödeneklerin, orman köylüsünü 
kalkındırma ödeneğinin bütçeye konmadığını, kredi almaya hakkı olmayan yârana ve 
yakınlara, himaye ve partizanlıkla kredi verildiğini, tarım reformunun yapılamadığını, 
işsizliğin arttığını söyleyen Tanır, Hükümetin eğitim politikasının millî bünyeye  
uygun olmadığını, bütçenin açık olduğunu ve açıkların Hazine açıklarının büyümesine 
yol açtığını ifade etti. İktisadi Devlet Teşekküllerinin, devlet bütçesine yük olduğunu 
ve bunların yeniden düzenlenmesi için Hükümetin ciddiyetle çalışmadığını söyleyen 
Tanır, 1971 yılı bütçesinin pahalılığı daha da artıracak nitelikte olduğunu, kredi 
dağıtımında adaletsizlik ve yolsuzluk bulunduğunu, bütçenin çeşitli bakımlardan 
memleketin içinde bulunduğu buhranı daha da arttıracağını ve Hükümetin mânevi 
itibarını ve güven verici olma vasfını azaltacağı için Millî Güven Partisi grubunun 
1971 Bütçe tasarısı vesilesiyle hükümete güven oyu vermeyeceğini ifade etti.197 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Orhan Cemal Fersoy (İstanbul), 1971 
Bütçesinin Devlet Personel Kanununun getirdiği yükü bünyesinde mars ederken, 
cari harcamalar üzerinde bir dondurma prensibini kabul etmiş ve zaruret olmayan 
hallerde, cari harcamaların genişlemesini önleyici tedbirleri aldığını, Personel 
Kanununun yeni sosyal imkânlar getirdiğini, memurun müstakbel gelişmesini 
kamilen derpiş ettiğini lüzumsuz, haksız, eşitlik ilkesine aykırı yan ödemeleri, yan 
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faydalanmaları kaldırdığını, işle personel arasındaki iş ilişkisini adilâne bir düzen 
içerisinde kuracak yeni imkânları getirdiğini ifade ederek konuşmasına başladı. 
1971 bütçesinin gelirler kanadının, harcamalar kanadına nazaran daha itina ile 
tetkike değer bir mahiyette olduğunu ve gelirlerin 1970’de kabul edilen finansman 
kanunları ile yeni desteğe ulaştığını ifade eden Fersoy, çıkarılan vergi kanunlarının 
vergi adaletini temin ve tesis eden vergiler olduğunu belirtti. Adalet Partisi’nin, 
devalüasyon tedbirlerini ve devalüasyonu göğüslemek cesaretine sahip olduğunu ve 
1971 Bütçesinde açık finansmana meydan verilmemesi hususunda ciddî ve itinalı 
tedbirler alındığını söyleyen Fersoy, İstanbul köprüsü gibi gösterişli yatırımların 
Türk ekonomisi üzerindeki etkisine değindi. 1961 Anayasası’nın getirdiği özerk 
müesseselerin TBMM’den çıkan yasalara uyması gerektiğini belirten A.P. sözcüsü, 
Ziraat Bankası’nın tarımsal ve ticari kredi verdiğini, zirai kredilerin her geçen yıl 
arttığını, sosyal meselelerin müsebbibinin muhalefetin isabetsiz tutumu olduğunu, 
Ulus Gazetesinde 24 Mart 1970 tarihinde Bülent Ecevit’in verdiği beyanatta 
“Mustafa Kemal’in bize emanet ettiği Türkiye’nin tam bağımsızlığı için bizim 
solumuzda, daha solumuzda bulunanlarla, yanı Marksist Leninist örgütlerle işbirliği 
yaptık” dediğini, Ecevit’in “toprak onu işleyenindir” beyanının, 15 Mart 1946 
tarihli Arnavutluk Halkçı Cumhuriyeti Anayasasının 10 ncu maddesinde, 4 Aralık 
1947 tarihli Bulgaristan Halkçı Cumhuriyetinin Anayasası 11 nci maddesinde, 10 
Haziran 1948 Çekoslovak Halkçı Demokratik Cumhuriyeti Anayasası 12 nci madde, 
bend 1 fıkra 2’de, 24 Eylül 1952 tarihli Romanya Halkçı Cumhuriyeti Anayasası 
8 nci maddede yer aldığını, bu peyk devletler anayasalarında yer alan hükmün 
C.H.P tarafından benimsenmesinin kooperatifçilik anlayışının sonucu olduğunu 
belirtti ve Adalet Partisinin, Hükümetine güvenini bütçeyi müttefikan destekleyerek 
göstereceğini ifade etti.198 

Bu arada, “toprak işleyenindir” cümlesinin kendisinin değil, partisinin 1969 
bildirgesinde yer alan biz söz olduğunu belirterek söz isteyen Bülent Ecevit 
(Zonguldak), Adalet Partisi Sözcüsünün konuşmasında Arnavutluk, Bulgaristan, 
Çekoslovakya, Romanya gibi bâzı sosyalist ülkelerin anayasalarından bâzı fıkralarda 
“toprak çalışana aittir” sözü bulunduğunu, ancak bu sözün 1969 yılında Parti 
Meclisinin kabul ettiğini, seçim bildirgesinin üçüncü sayfasında, bunun, “toprak 
işleyenin su kullananındır” başlığı altında şöyle açıklandığını ifade etti:

Bu ilkenin uygulaması şöyle gerçekleşecektir: Kendileri fiilen çiftçilik yapanlar, 
işledikleri toprağın sahibi olacaklardır. Tarımda kullanılan su kaynakları ise Devlet 
mülkiyetinde bulunacak, fakat çiftçilerin kendi bölgelerindeki sulardan adaletli 
ölçülerle yararlanabilmeleri sağlanacaktır. Toprak ağalığına da, su ağalığına da 
böylece son verilecektir. Kendileri çiftçilik yapmayıp da topraklarını kiracılık, 
yarıcılık, ortakçılık gibi yollarla başkalarına işleten kimselerin toprakları gerçek 
değer üzerinden kamulaştırılarak, o toprakları işliyenlere adaletli ölçülerle 
dağıtılacaktır.”

198  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 62 (28 Şubat 1971), 
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Adalet Partisi’nin bunu istismar etmeye devam ettiği sürece mahcup olacağını 
söyleyen Ecevit, “toprak işleyenindir” sözünün komünist ülkelerin anayasalarında yer 
alabileceğini, ancak o ülkelerde toprakların büyük bir kısmının işleyene ait olmadığını, 
devlete ait bulunduğunu, C.H.P.’nin ise bunun karşısında olduğunu, C.H.P.’nin 
devletin elindeki toprakları, Hazine topraklarını bile devletin mülkiyetinden çıkarıp 
halka, köylüye, onu işleyen köylüye vermeye kararlı olduğunu açıkladı.199 

62 nci birleşimin ikinci oturumunda Hükümet adına Devlet Bakanı Hasan Dinçer 
(Afyon Karahisar) söz aldı ve Türkiye’de kanunların tatbik edilmesinin icranın görevi 
olduğunu, icranın bu yetkileri diğer müesseselere devrettiğini, kanuna uyulmaması 
durumunda Cumhuriyet savcılarının, hiçbir yerden emir almadan meseleleri hâkim 
huzuruna çıkarmaları gerektiğini ve bunda icranın rolü olmadığını belirterek 
konuşmasına başladı. Yargı ile hükümetin rollerinin farklı olduğunu belirten hükümet 
sözcüsü, son altı ay içerisinde öğrenci kuruluşlarıyla diğer kuruluşların toplumda 
meydana getirdikleri patlayıcı madde atma, tahrip, bina basma, çatışma olayları ile 
ilgili olarak savcılıklarda yapılan takibin adedinin 163 olduğunu, 10 Ekim 1965’ten 
itibaren toplatma kararı verilmiş olan gazete, dergi, kitap ve bildiriler için rakamların, 
gazete için 90 toplatma kararı, dergi için 24 toplatma kararı, kitap için 65 toplatma 
kararı ve bildiri için 12 toplatma kararı alındığını açıkladı. Açılan dâva adedinin 107 
olduğunu belirten Dinçer, kanunun uygulandığını, “hükümet hiçbir şey yapmıyor, 
hâdiselerin karşısında hareketsiz ve âcizdir” hükmüne karşı cereyan etmiş olan 20 
olayın faillerinin yakalandığını, 93’ünün tevkif edildiğini, 16 olayda 17 ölüm vakası 
olduğunu, 172 sanık hakkında dâva açıldığını, bunların 22’sinin tutuklu olduğunu, 
18’i hakkında gıyabi tevkif kararı verildiğini, 128’inin tutuksuz olarak mahkeme 
edildiğini açıkladı. Bu hâdiseleri kökü dışarıda, yabancı ideolojiye kendisini 
kaptırmış ve satılmış bâzı kimselerin yaptığını ve bunların organize olduğunu 
belirten Bakan Dinçer, bu işleri yapanların 36 milyon Türk vatandaşı içerisinde bir 
avuç olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ve Türk Devletinin gücünün bunların 
hakkından gelecek kadar büyük olduğunu ifade etti. Plân döneminin ve 1970 yılının 
ekonomi politikasını sadece geçici millî gelir tahminlerine göre değerlendirmenin 
eksik bir değerlendirme olacağını ve bütçenin uzun vadeli hedefler açısından 
değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Dinçer, sadece millî gelir artışları göz önünde 
tutulsa dahi, 1970 döneminin başarısız olarak nitelendirilemeyeceğini, ikinci plânın 
ilk üç yılında ortalama olarak % 6,2 oranında bir gelişme sağlandığını, bunun plan 
hedefi olan % 7’ye yakın olduğunu, alınan ekonomik ve malî tedbirlerle kısa vâdede 
en olumlu etkinin dış ticaret alanında görüldüğünü, programlanan ihracat hedefinin 
% 98 oranında gerçekleştiğini ve 588,5 milyon dolara ulaştığını, sanayi ürünleri 
ihracatında şeker ve zeytinyağı ihracatının artış sağladığını ifade etti. 

199  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 62 (28 Şubat 1971), 
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Adalet Partisi’nin iktidara geldiğinde 12 milyarlık bir bütçe aldığını, 1971’de 
ise bu bütçenin 38 milyarı geçtiğini belirten Dinçer, bunun önemli bir gelişme 
göstergesi olduğunu söyledi. Emeklilerin ve işçi ücretlerinin arttığını, enerji, demir 
çelik, alüminyum, bakır, kâğıt, gübre, çimento, maden üretiminde artış sağlandığını, 
köy ve köylü sorunlarının çözümü için 1970’te alınan taban fiyatı kararları ve 
uygulanan politika ile vasatî ve fazla olarak köylülerin cebine 3 milyar lira girdiğini 
söyledi. Traktör, gübre, tarımsal ilaçlar, tohum, sulanabilir arazi, tarımsal krediler, 
köy yol ve içme suyu, elektrikte artış olduğunu söyleyen Bakan, zirai sahada plân 
hedeflerine ulaşılamamasının nedenlerinin hava şartlarına bağlılık olduğunu belirtti. 
Karayolu yapımı ve TRT bütçesi hakkında da konuşan Bakan Dinçer, Ecevit’in 
“toprak işleyenin su kullananın” sözünü yeniden yorumlayarak 1971 Bütçesinin 
onaylanması durumunda hükümetin bu bütçeden icraya düşen kısmın yapılacağını 
söyleyerek sözlerini tamamladı.200

Meclis Başkanı Sabit Osman Avcı, İçtüzüğün 137 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 
gereğince lehte konuşmak üzere Hüseyin Balan (Ankara) ve aleyhte konuşmak 
üzere Veli Bakırlı’ya (Manisa) söz verdi. Lehte konuşmak üzere söz alan Balan, 
Türkiye’nin ekonomik politikasının temel ilkelerinde ve bütçe tekniğinde, 
“Program-Bütçe” uygulamasıyla yeni bir çığır açıldığını, buna “Bütçe Reformu” 
denilebileceğini söyledi ve 1971 Bütçesinin, yüzde 32 bir artışla, 38 milyar lirayı 
aştığını ifade etti. Balan, cari harcamaların bütçenin yüzde 52’sini oluşturduğunu, 
yatırım harcamalarının artış hızının 1970 ve daha önceki yıllara oranla gelişme 
gösteremediğini belirterek devalüasyon nedeni ile sanayi yatırımlarında ayrılan 
ödeneğin plânda öngörülen yüzde 7 gelişme ve kalkınma hızını temin edemeyeceğini, 
1971 Bütçesinin Personel Kanunu, devalüasyon ve Ortak Pazara geçiş katma 
protokolünün aleyhte çok önemli etkisi altında olduğunu söyledi. Toprak reformu ve 
tarım reformunun köylünün kalkınmasında zorunlu, vazgeçilmez tedbirler olacağına 
kuşkusu olmadığını belirten Balan, partilerini kanunlara aykırı olarak gençlik 
kollarına lise, üniversite ve yüksek okul öğrencileri ile öğrenci olmayan gençleri 
üye kaydettiğini, Mecliste grubu olmayan siyasi partilerin Meclis dışı muhalefete 
ağırlık verdiklerini, üniversitelerde sağcı ve solcu olmak üzere iki büyük grubun 
meydana geldiğini, bunların üyelerine maddi çıkar sağlamak suretiyle varlıklarını 
koruduklarını söyledi. Aleyhte söz alan Veli Bakırlı (Manisa), Türkiye’yi ekonomik, 
politik ve sosyal bunalımlar içine sürüklemiş bulunan Demirel iktidarının 1971 
bütçesine, bütçe belli kesimlerin çıkarlarını koruduğu, çiftçisinin alın terini istismar 
ettiği, anarşi düzenini sürdüreceği, köylünün tarlalarını ipotekten kurtaramayacağı, 
köy çocukları okulsuz bırakıldığı, devletin öğrenim çağındaki Türk çocuklarının 
ancak % 60’ını okutabilecek imkânlara sahip olduğu, Demirel iktidarını kanunları 
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çiğnediği, bozuk bir sağlık düzenini devam ettirdiği, Demirel iktidarının Türkiye’nin 
içinde bulunduğu anarşinin tek sorumlusu olduğu, ülkede iç barış ve güvenliğin 
kalmadığı gibi nedenlerle bütçeye kırmızı oy vereceğini açıkladı.201 

Başkan Sabit Osman Avcı, bütçenin tümü üzerindeki son görüşmeler 
tamamlandıktan sonra 1971 malî yılı bütçe kanun tasarısını cetvelleri, ekleri ve 
yapılan değişiklikleriyle birlikte açık oya sundu. Mustafa Fevzi Güngör’ün (İstanbul) 
talebi üzerine açık oylama isim okunmak suretiyle yapıldı. Kullanılan açık oyların 
değerlendirilmesi yapıldı ve tasarının açık oylamasına katılan 428 üyenin 230’unun 
kabul, 198’inin ret oyu kullandığı tespit edildi. Böylece 1971 malî yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı Meclis tarafından kabul edildi. 

1971 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının görüşülmesi sırasında 148 saat içinde 14 
birleşimde 33 oturum yapıldıktan ve bütçeler üzerinde 294 hatip konuştuktan sonra 
1971 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı Meclis tarafından kabul edilerek kanunlaşmış 
oldu. Hükümet adına teşekkür için Başbakan Süleyman Demirel (Isparta) söz 
aldı ve 1971 yılının Türk ekonomisi için hayati önemi haiz olduğunu, 1970 yılı 
içerisinde alınmış bulunan fevkalâde önemli kararların hedefinin Türk ekonomisini 
genişletmeye devam ettirerek kendi gücüne kavuşturmak olduğunu, temel amacın 
ödemeler dengesinin sağlanması ve kalkınma için daha çok kaynak üretimi olduğunu, 
1971 yılında ekonomik istikrarın önemli olduğunu, zor bir bütçe olan 1971 yılı 
bütçesiyle ülkenin her köşesine yayılan yeni ve güzel hizmetler getirmek amacını 
taşıdıklarını ve bütçenin Plân Komisyonunda, Cumhuriyet Senatosunda, Millet 
Meclisinde hazırlanmasında ve müzakeresinde emeği geçen herkese müteşekkir 
olduklarını belirten bir konuşma yaptı.202

201  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 62 (28 Şubat 1971), 
s. 1072-1078.
202  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 62 (28 Şubat 1971), 
s. 1078-1079.
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1972 Yılı Bütçe Kanunu Görüşmeleri

16 Şubat 1972 tarihli 40 ncı Birleşim - 

29 Şubat 1972 tarihli 53 ncü Birleşim
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1972 BÜTÇE KANUNU
1972 Bütçe Kanunu Tasarısı Hakkında Genel Görüşme:
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı, 1 Aralık 1971 günü toplanan  9 ncu Birleşimde 

Millet Meclisi’ne ulaştı ve Bütçe Karma Komisyonuna yönlendirildi.1 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma  komisyonu raporu ile 1972 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporunun görüşülmesi Millet Meclisi’nin 14 Şubat 1972 
tarihli 39 ncu Birleşiminde kararlaştırıldı. Raporlar ve tezkereler 14 Şubat Pazartesi 
günü milletvekillerine dağıtıldı.2

1972 yılı bütçe görüşmeleri 16 Şubat 1972 tarihinde Sabit Osman Avcı 
başkanlığından toplanan 40 ncı birleşimde başladı. Müzakereler, hükümet adına takdim 
konuşmasını yapmak üzere Maliye Bakanı Sait Naci Ergin’in (Cumhurbaşkanınca 
seçilen üye) kürsüye gelmesiyle başladı. Bakan Ergin, bütçe rakamları, bütçe dengesi, 
giderler, yatırım ödenekleri, gelirler, devlet borçları, devlet muhasebesi ve hesapları, 
Türkiye ekonomisinin takib ettiği seyir, buna tesir eden dış etkenler, iç etkenler ve 
beklenen neticeler şeklinde planladığı konuşmasında bütçenin yapımında, istikrar ve 
enflasyonist gidişi durdurma, fiyatların normal hale getirilmesi, ekonomik aktiviteyi 
teşvik ve kamu sektörü yatırımlarının finansman güçlükleri veya finansman 
usullerinin gecikmesine sebep olmaması ilkelerine dayandığını belirtti. Genel ve 
Katma Bütçeler bir arada, konsolide gider rakamlarının, cari harcamalar 26 397 642 
351, yatırım harcamaları 9 458 249 291 ve sermaye teşkili ve transfer harcamalarının 
16 112 448 466 lira olmak üzere toplam 51 968 340 108 lira, gelirlerin ise 45 060 
000 001 lirası vergi gelirlerinden,5 252 079 042 lirası vergi dışı gelirler ve özel 
gelirlerden,1 656 261 065 lirası katma bütçeli idarelere ait gelirlerden olmak üzere 
51 968 340 108 lira olduğunu söyleyen Bakan Ergin, bunun 1971 yılı tahsilatının 
inisyal tahmininden1 milyar 208 milyon lira daha fazla olduğunu ifade etti. 26 307 
000 000 liralık cari harcamaların 18 629 000 000 lirasının personel masraflarına, 7 
768 000 000 lirasının da diğer cari masraflara ait olduğunu söyleyen Bakan Ergin, 
1971 bütçesinde 7 milyar 915 milyon lira olan yatırım ödeneklerinin ek ödeneklerin 
ilâvesi ile 31. 1. 1971’de 8 milyar 341 milyon liraya çıktığını, 1972 bütçesine 9 
milyar 458 milyon lira konulduğunu, fazlalık nispetinin % 13,4 olduğunu söyledi. 
1971 bütçesinde sermaye teşkili ve transfer harcamalarının ek ödeneklerle birlikte 
12 milyar 981milyon olmasına karşılık 1972 bütçesinde 16 milyar 112 milyon liraya 
ulaştığını ve artış nispetinin % 13 olduğunu belirten Bakan Ergin 1972 malî yılında 
kamu kesimi yatırımları olarak programlanan miktarın 21 milyar 707 milyon lira, 
bu miktar içinde genel ve katma bütçeli idareler yatırımı9,458 milyar, kamu iktisadî 

1  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 9 (1 Aralık 1971), s. 166.
2  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 39 (14 Şubat 1972), 
s. 763; 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısında Cumhuriyet Senatosu tarafından yapılan değişiklikler 
için bkz.: Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 40 (16 Şubat 
1972), s. 106 ve devamı.
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kurumları yatırımı11,059 milyar, mahallî idareler yatırımı 0,690 milyar, döner 
sermayeli idareler yatırımı 0,500 milyar, toplam olarak 21,707 milyar lira olduğunu 
ifade etti.3

1972 yılı bütçesinin gelir kısmının konsolide olarak 51 milyar 908 milyon 
lira olduğunu belirten Bakan Ergin, bunun 45 milyar 60 milyon lirasının vergi 
gelirlerinden,5 milyar 252 milyon lirasının vergi dışı gelirlerle özel gelirlerden, 
1 milyar 656 milyon lirasının da katma bütçeli idarelerin kendi gelirlerinden 
beklendiğini, bu bütçede 1971 tahsilat tahminlerine göre vergi gelirlerinde 14,3 
milyar liralık bir fazlalık, vergi dışı gelirlerle özel gelirlerde ise 1,9 milyar liralık bir 
azalışın öngörüldüğünü ifade etti. Maliyeden beklenenlerin vergi zıyaının önlenmesi, 
kaçakçılığa mani olunması, vergi kaçakçılığının yakalanması ve şiddetle tecziye 
edilmesi, vergi ihtilâflarının süratle halledilmesi, gelir teşkilâtının düzeltilmesi, vergi 
dairelerinin ıslâhı ve güler yüzlü bir hale getirilmesi, vergi yükünü ağırlaştırmadan 
devlet ihtiyaçlarını karşılayacak gelir temini olduğunu söyleyen Bakan, Türkiye’de 
vergi yükünün, gayri safî millî hâsılaya göre 42 memleket arasında ortadan biraz 
daha aşağılarda, 25 nci sırada, fert başına düşen millî gelire göre ise 54 memleket 
arasında35 nci sırada olduğunu belirtti. 

Vergi sisteminin ıslahına yönelmiş çalışmalarının bu sistemin sosyal adalet 
ilkelerine daha uygun bir hale getirilmesi daha verimli ve daha yaygın bir mahiyet 
kazanması hedefine yöneltildiğini söyleyen Bakan, Türkiye’nin Kasım 1970 
tarihi itibariyle kamu sektörü tarafından ödenecek borçlarının tamamının dövizle 
ödenecek dış borçlar 37,061, Türk lirası ile ödenecek dış borçlar 4,562 ve iç borçların 
17,444olmak üzere toplam halinde 59,069 olduğunu, Kasım 1971 tarihi itibariyle bu 
borçların, dövizle ödenecek dış borçlar 39,390, Türk lirası ile ödenecek dış borçlar 
4,295, iç borçlar 20,897olmak üzere toplam 64,583 TL olduğunu, bunun faizleriyle 
birlikte 88,875 milyar lira olacağını belirtti. 

Türk ekonomisini dış etkenlerin ve iç etkenlerin etkilediğini belirten Bakan, 
dünyanın karşı karşıya bulunduğu problemlerin işsizlik, enflasyon, tediye muvazenesi 
açıkları, bütçe açıkları, siyasî cereyanlar, aşırı fikir dalgalanmaları hemen her 
memlekette küçük veya büyük iktisadî ve sosyal sorunlar ve buhranlar olduğunu; 
iç etkenlerin ise işsizlik, Ağustos 1970 de yapılan büyük devalüasyon,1971 bütçe 
açığı, maaş ve ücretlerdeki artışlar, bol bir zirai mahsul rekoltesinin finansmanı, 
bu buhranlı devrede memleket için bir şans olan döviz rezervlerinde yükselmeler, 
yabancı memleketlerdeki enflasyonist baskının yurda sirayeti, bir buçuk yıl zarfında 
4 milyar 700 milyon liralık bir emisyon, yani, hesapsız ve kontrolsüz bir pahalılık 
amilinden içtinap için devlet sektörünce istihsal edilen bazı maddelere yapılan zamlar 
olduğunu, bu etkenlerin ise enflasyonist temayülü şiddetlendirdiğini ifade etti. 

İhracatın, 1971 Programında 640 milyon dolar öngörüldüğü halde 36,6 milyon 
dolar fazlasıyla676,6 milyon dolarlık yapıldığını, ithalâtın 1971 programında 1 
milyar 45 milyon liralık öngörüldüğünü, 125,8 milyon dolarfazlasıyla 1 milyar 170,8 

3  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 40 (16 Şubat 1972), 
s. 3-5.
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milyon dolarlık ithalât Yapıldığını belirten Bakan Ergin, işçi dövizlerinde program 
hedefinin 262 milyon dolar olmasına rağmen 208 milyon dolar fazlasıyla 470 milyon 
dolar olduğunu, altın ve döviz rezervlerinin 3 Şubat 1971 de 429,6 milyon dolarlık 
iken3 Şubat 1972 de 820,1 milyon dolarlık gerçekleştiğini belirtti. 

Hükümetin vazifeyi yüklendiği andan itibaren 1972 malî yıllı sonuna kadar 
geçecek zamanı bir denge ve istikrar devresi olarak düşündüğünü belirten Bakan, 
denk bir bütçenin ve dengeli bir kamu maliyesinin fiilen tatbik edilmesi sağlanabilirse 
yalnız malî bakımdan değil aynı zamanda ekonomik bakımdan da yeni bir güç 
kazanılacağına inandıklarını, iktisadî, malî, idarî ve siyasî bir çok problemler sırasında 
iktisadi faaliyetlerin geliştirilmesi, kalkınmanın yeni hamlelerle güçlendirilmesi, 
işsizlik sorunu ile mücadele, fert başına düşen millî gelirin arttırılması ve nihayet 
bütün Türk milleti için ve bilhassa geliri az vatandaşlar için daha müreffeh ve daha 
mutlu günler sağlanmasını akıllarından çıkarmayacaklarını belirterek sözlerini 
tamamladı.4

A.P. grubu adına söz alan İsmet Sezgin (Aydın), Türkiye’nin oldukça bozuk 
bir ekonomik durum içinde bulunduğunu, hayat pahalılığının aşırının da ötesinde 
olduğunu, ekonomik hayat duraklamaktan müteşebbis ve tüketicinin endişeden 
kurtarılamadığını, olağanüstü imkânları olan 1971 yılının fırsatlarının cömertçesine 
israf edildiğini, 1972 yılı bütçe tasarısının, hacmi, açığı, yeni vergi şekilleriyle 
ekonomiyi yeni tereddütlere ve kararsızlığa yönelttiğini belirterek sözlerine başladı. 
Ancak kendilerine ümit veren gerçekler olduğun; bunların, ülkenin doğal kaynakları, 
vatandaşın yapıcı ve yaratıcı gücü ve kalkınmaya olan inancı, kabiliyetli ve müteşebbis 
olması, her bakımdan iş birliği yapmak isteyen milletlerin varlığı olduğunu belirten 
Sezgin, Planlı dönemde% 7 ye sık sık yaklaşan ve tarım elverişli olunca bu hedefi 
de aşabilen bir kalkınma hızının ekonomik istikrar içinde gerçekleştirildiğini, bu 
dönemde, 1968 yılma kadar % 5,2 gibi makul ve 1970 yılında devalüasyona rağmen, 
% 5,6 gibi mutedil ortalama yıllık fiyat artışları kaydedildiğini, sermaye teşekkülünün 
hızlandığını, refahın iktisaden güçsüz zümrelere ve kalkınması geri kalmış bölgelere 
yayılmaya başladığını ve üretimin sanayileşmiş ve türlenmiş, gelirin adaletli bir 
dağılıma yönelmiş olduğunu ifade etti. 

Sosyal huzursuzluk olmakla birlikte, partiler üstü bir hükümetin görevde 
olduğunu, sıkıyönetimin yürürlükte olduğunu, beynelmilel komünizm tahrikçilerinin 
yarattığı anarşinin şimdilik bastırılmış göründüğünü belirten Sezgin, sosyal 
kalkınmanın, kurulu düzen eliyle gerçekleştirilmesini fiilî durumun yavaşlattığını 
sözlerine ekledi. 

Bütçenin giderlerinde miktar, sarf yeri, yeterlilik, tasarruf gibi konuların, 
gelirlerinde ise  özellikle yeni mükellefiyet ve değişikliklerle, kapsam, matrah, 
tahsil usulü, gerçekleşme tahminleri gibi çıkmazlar, iktisadî devlet teşekküllerinin 

4  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 40 (16 Şubat 1972), 
s. 5-11.
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finansmanı gibi sorunların yeterince aydınlık olmadığını belirten Sezgin, bütçedeki 
belirsizlik ve kararsızlığı Bakanın savunamadığını, bu bütçenin Mecliste yapılacak 
eleştirilerle ve katkılarla düzeltileceğini söyledi. 

Partiler üstü bir hükümetin hedef ve eylemlerinin üç konuyu kapsaması 
gerektiğinin söyleyen Sezgin, bunların birincisinin normal demokratik rejime dönüş 
için gerekli hazırlıkları yapmak ve her şeyin başı ve esası olan siyasal istikrarı 
sağlamak, ikincisinin yürürlükte olan kalkınma plan ve programlarında olsun veya 
olmasın, normal hükümetlerce de yapılagelmiş olan yeniden düzenlenme, iyileştirme 
ve geliştirme niteliğindeki işleri yapmak, üçüncüsünün normal hükümetlerce 
yapılagelmiş olan hizmetleri kesintisiz devam ettirmek olduğunu vurguladı.

Birinci Erim Hükümetinin bazı üyelerinin, Atatürk’ün emsalsiz emaneti olan 
Cumhuriyeti ve Temsilî Meclis idaresinin denetimini bir yana itmeyi, icrayı yanlış 
yollara yöneltmeyi, resmî kurumları, özel teşebbüsü ve Parlamanter rejime inanmış 
yöneticileri atalete sevk etmeyi, tereddüt, korku ve endişe ortamı yaratmayı ve 
sunî ortam içinde kendilerine kurtarıcı süsü vermeyi denediklerini, bu denemeyi 
çoğu zaman, taraftarlarının yaymak istedikleri gibi, sadece Parlamento tecrübeleri 
olmadığı için değil, sadece ve bilhassa, kendilerini millî hâkimiyetin üstünde 
ve Anayasa çizgisinin dışında saymak gibi garip düşüncelere kaptırdıkları için 
yaptıklarını söyleyen Sezgin, İkinci Erim Hükümetinin bu tecrübeden faydalandığını 
ve Parlamento içi ve dışı bakanları ile, demokrasiye geçişi hazırlayan eylem ve 
gayretler içinde bulunacağını ümit ettiklerini ve Türkiye’nin Atatürk’ten başka 
hiçbir kurtarıcısı olmadığını, artık kurtarıcı edebiyatına son verilmesi gerektiğini, 
mutlaka bir kurtarıcı aranıyorsa, bu kurtarıcının sınırda, fabrikada, tarlada, dairede, 
kürsüde, teşebbüsünün başında ve Parlamentoda Anayasanın kendisine tanıdığı 
hakları vesayetsiz kullanmak isteyen ve yüklendiği bütün ödevleri yerine getirmekte 
olan Türk vatandaşı olduğunu belirtti.5

Türk ekonomisinin, istikrar içinde sürekli, hızlı, âdil ve dengeli bir kalkınma ve 
% 7 lik bir hız ile ekonomiyi genişletme, dış ödemeler dengesini kendi gücümüzle 
sağlamak ve böylece ekonomiye viabilite kazandırmak, iş ve istihdam imkânları 
yaratma, gelir dağılımının düzeltilmesi ve refahın iktisaden güçsüz zümrelere ve 
bölgelere yaygın hale getirilmesi, memleketin altyapısını inşa etme temellerine 
dayandığını söyleyen Sezgin, gayri safi millî hâsıla, devlet bütçesi, vergi gelirleri, 
konsolide bütçe giderleri, bankalardaki mevduat miktarı, tarım alanında sertifikalı 
tohum kullanımı, traktör sayısı, ziraî krediler, buğday, pamuk, ay çiçeği, turunçgiller 
üretimi, sanayi sektöründe toplam yatırımlar, gayrisâfi millî hâsılada sanayiin payı, 
enerji üretimi ve tüketimi dış ticaret, ithalât ve ihracat rakamlarını 1960’lı yıllar 
rakamlarıyla karşılaştırarak 1972’ye gelindiğinde A.P.’nin başarılı olduğunu ifade 
etti. 

5  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 40 (16 Şubat 1972), 
s. 11-14.



345

Ulaştırma sisteminin yol, demiryolu, havalimanı, liman, iskele ve barınak 
olarak tümünün yeni yeni ihtiyaçları olduğunu, kapasitelerinin büyütülmesi 
gerektiğini, demiryollarının altyapısının eskidiğini ve büyük yük taşıyan bir sisteme 
geçirilmesinin zorunluluğu bulunduğunu belirten Sezgin, İstanbul-Ankara arasında 
bir sürat demiryolunun yapılması ve bir günde gidilebilen bu mesafenin 4 saate 
indirilmesi, atom santralı inşasına geçilmesi gerektiğini vurguladı. 

Planlı dönemde, sosyal ve kültürel alanda da büyük gelişmeler kaydedildiğini 
belirten Sezgin, en büyük gelişmenin eğitim sahasında görüldüğünü, 1973 yılında 
ilkokul ve öğretmen götürülmeyen köyün kalmayacağını, 1962 yılında 25 677 
ilkokulun1970-1971 yılında 37 500’e, ilkokul öğretmen adedinin 68 888’den137 
416’ya, öğrenci sayısının 3 147 146’dan 5 053 000’e, 1962 yılında 978 ortaokul ve 
liseden 1970-1971 döneminde2 136’ya, 1962’de 68 yüksek okullar ve üniversiteden 
1970 yılında 149’a, öğrenci sayısının 65 085’ten 160 334’e,öğretim üyesi sayısının 
da 4 536’dan 9 881’e yükseldiğini belirtti. 

Türk işçisine, memur ve emeklisine yeni imkân ve haklar tanındığını ve 
Tanzimat’tan bu yana Türk memuruna ve emeklisine en büyük hizmetin Adalet 
Partisi iktidarları tarafından yapıldığını, Adalet Partisinin bütün kalkınma, ekonomik 
ve sosyal eylemlerinde ilk hedef olarak köy ve köylüyü aldığını, bu dönemde 
köy yolları, içme suları ve elektrifikasyonuna verilen önemin pek çok idraklerin 
sınırlarını aştığını ifade etti. Toprak muhafaza ve havza ıslahı çalışmaları, drenaj 
ve arazi ıslah çalışmaları, küçük su çalışmaları, sulama ve developman çalışmaları, 
çiftçinin teşkilâtlanması ve güçlenmesi için kooperatifleşme, büyük sulama projeleri 
ve baraj inşaatları konularında rakamlar veren Sezgin, tarım altyapı yatırımlarında 
1968-1970 döneminde 512 700 000 TL  harcandığını, bölgenin hemen hemen bütün 
merkezlerinde sağlık tesislerinin kurulduğunu ve her 7 000 nüfusa sağlık tesisi 
ulaştırılması gayretlerinin % 90’a yakınının başarıya ulaştığını ifade etti. 

1972 yılı programını yapanların geçmişi kötü göstermek suretiyle kendi 
icraatlarını kamu oyuna beğendirmek eğilimi içerisinde olduklarını programın hemen 
hemen her yerinde görmenin mümkün olduğunu söyleyen Sezgin, 1972 bütçesinin 
hedefleri hakkında Maliye Bakanının istikrarı, ekonomik ve yatırımları temin etmek 
olarak açıkladığını, bütçenin harcama politikasının kamu yatırımlarını ve bunun için 
de Kamu İktisadî Teşebbüslerinin payını büyük oranda artırmak, bunların altyapı 
ve sosyal amaçlara yönelecek bölümlerinive personel giderleri dışındaki diğer carî 
giderleriasgarî düzeylerde tutmak ve genellikle özel tüketimi teşvik edecek carî 
harcama artışlarına olanak vermemek ek ve olağan üstü ödenekleri,gelir kaynaklarını 
artırıcı tedbirlerle birlikte vermek şeklinde özetlenebileceğini, ancak bu bütçenin 
enflasyoncu bir görüş içerisinde hazırlandığını belirtti. 

1972 malî yılı Bütçesi için açık finansman yoluna gitmek veya konsolide 
bütçe giderlerini gerektiği ölçülerde kısıtlamak alternatiflerinin olduğunu, resmî 
beyanlardan, hükümetin, giderlerde gerçek ölçülere dayanan bir kısıtlama yapmak 
ve bürokrasi içine boğulmuş devlet mekanizmasını israftan kurtarmak gibi mâkul 
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ve makbul sayılabilecek yolu tercih etmek niyetinde olmadığının anlaşıldığını, bir 
yandan Hazinenin azim derecede bir nakit sıkıntısı içinde olduğundan ve devletin 
ödeme taahhütlerini yerine getiremediğinden çok acı dille şikâyet edilirken, diğer 
yandan ulufe dağıtırcasına hemen hemen her bakanlığa istediği ek ödeneğin 
verilmesinin bu sözlerle bağdaştırılır bir davranış olmadığını ifade eden Sezgin, 12 
Mart sonrasında siyaset ve ekonomi sahnesinde uygun bir ortam yaratmak vaadi 
ile işbaşına gelen bir kadrodan başka türlüsünün de beklenemeyeceğini, masrafçı, 
zamcı, enflasyoncu ve maalesef samimiyetten yoksun bir yol izlendiğini belirtti. 

1972 yılı bütçesinin başlıca iki amaca, fiyat istikrarı ve yatırımların tatminkâr 
bir seviyede gerçekleştirilmesi amaçlarına yönelmesi gerektiğini, oysa yüksek 
yatırım politikası altında, iktisadi şartlara tamamen ters düşen bir tutumla, şişkin 
bir bütçe hazırlandığını ve uygulanmak istendiğini belirten A.P. sözcüsü, yeni vergi 
tekliflerinin tek nedeninin, 1972 yılı program ve bütçesinin hür teşebbüse önem 
ve değer vermeyen, her şeyi kamu kesimine öncelik vererek halletmek isteyen bir 
ekonomik doktrin ve siyasî felsefeye göre hazırlanması olduğunu söyledi. 

İsmet Sezgin, ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümü, kalkınması 
ve ilerlemesinin siyasî ve iktisadî istikrara bağlı olduğunu, memlekette olağanüstü 
şartlar idaresinin yerini, olağan şartlar idaresinin almasının esas hedef olduğunu, 
ülkenin hukuk devletinin usulleri ve müeyyideleri ile idare edilebilmesinin en 
önemli meselelerden biri olduğunu, 1972 bütçesinin kesinlikle ve en azından% 
10 nisbetinde bir tasarrufu sağlayacak şekilde uygulanmasını, iyi takip edilmesini, 
bütçe uygulaması esnasında gerekli kararların zamanında alınabilmesini, fiskal ve 
moneter politika ve diğer ekonomik politikaların, bütçe politikası ile bir ahenk içinde 
yürütülmesini zorunlu gördüklerini ve 1972 bütçesinin sunduğu hizmet imkânlarının 
iyi kullanılması ve kalkınma hamlesinin sekteye uğratılmaması gerektiğini belirterek 
sözlerine son verdi.6

Sabit Osman Avcı başkanlığında açılan ikinci oturum Millî Güven Partisi grubu 
adına söz alan Turhan Feyzioğlu’nun konuşmasıyla başladı. Feyzioğlu, Türkiye’nin, 
dünyanın en buhranlı ve nazik bölgelerinden birinde yer aldığını belirterek 
Türkiye’nin bu bölgede barış ve istikrar unsuru olduğunu, bütün komşularının toprak 
bütünlüklerine, haklarına saygılı olan ve hiçbir ülkeye karşı her hangi bir tecavüz 
emeli beslemeyen ülkenin çevresindeki gelişmeleri ağır başlı ve soğukkanlı bir 
dikkatle izlediğini ifade etti. 12 Mart’tan sonra Türkiye’deki gelişmeleri, hükümet 
değişimi, Anayasa’da değişiklikler, sıkıyönetim, askerî makamların yıkıcı faaliyetlere 
ve komünist ihtilâl örgütlerine karşı geniş ve etkili tedbirler olarak özetleyen 
Feyzioğlu, adalet teşkilâtının zabıtası  ve bütün kuruluşları ile yıkıcı faaliyetlerin 
yeniden başkaldırmalarına engel olacak şekilde güçlendirilmesi gereğine işaret etti. 

6  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 40 (16 Şubat 1972), 
s. 14-40.
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1971 yılının iktisadî gelişmelerinde göze çarpan olumlu gelişmeler, hava 
şartlarının da tesiri ile plan hedeflerinin iki katına varan bir üretim artışı görülmesi 
ve bu sayede yıllık kalkınma hızının (sabit fiyatlarla)% 9,2’ye yükselmesi ve döviz 
rezervindeki büyük artış olarak belirleyen Feyzioğlu; olumsuz gelişmeleri 1970 
de başlayan hızlı fiyat artışları ve hayat pahalılığı, kamu maliyesinin geniş ölçüde 
açık vermesi, 1971 yılında sınai üretimin plan hedefinin gerisinde kalması, sınai 
yatırımlarda gerileme, bazı iktisadî faaliyet dallarında karışık, anlaşılması güç ve 
ağır vergi kanunlarının etkisiyle durgunluk ve işsizlik, talihsiz Personel Kanunu 
uygulanmasının ortaya çıkardığı büyük şikâyetler ve haksızlıklar olduğunu ifade etti. 

1972 yılı konsolide bütçesinin rakamlarını tahlil eden Feyzioğlu, 1972 yılı 
konsolide bütçesinin giderler toplamının 51 milyar 968 milyon lira, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin yatırımları için kullanılacağı belirtilen 4 milyar Türk lirasının dâhil 
edilmesiyle 56 milyar liraya yaklaştığını, konsolide bütçe giderlerinin dağılımının, 
cari harcamalar 26 397 000 000, yatırım harcamaları 9 458 000 000 ve sermaye 
teşkili ve transfer harcamalarının 16 112 000 000 lira olduğunu, 1972bütçesindeki 
gider artışının 13,5 milyar lira ve oran olarak % 35 olduğunu belirterek bunun  çok 
yüksek ve tehlikeli bir artış olduğunu söyledi. Giderlerdeki artış oranının, cari 
harcamalarda%31, transfer harcamalarında % 52 ve Devlet Yatırım Bankası fonu 
hariç yatırımlarda % 19 olduğunu söyleyen Feyzioğlu,1971 yılında bütün rekorlar 
kırılarak yıl içinde bütçeyi kabartan ek, olağanüstü veya otomatik ödeneklerin 
toplamının 7 milyara yaklaştığını, başlangıçta 38 milyar olarak bağlanan1971 
bütçesinin, yıl sonuna kadar 45 milyara yaklaşacağının anlaşıldığını belirtti. 
1972 yılında fiyatların hızla yükselmeye devam etmesi  istenmiyorsa enflasyoncu 
gidişin durdurulmasına karar varsa, devlet harcamalarındaki baş döndürücü artışın 
frenlenmesinin zorunlu olduğunu söyleyen Feyzioğlu, devleti aşırı harcama yoluna 
iten bir bütçe ile istikrar sağlanamayacağını vurguladı. 

Konsolide bütçe tasarısının gelir kalemlerine bakıldığında, vergilerden 45 milyar 
60 milyon, vergi dışı normal gelirlerden 4 milyar 552milyon,özel gelir ve fonlardan 
700 milyon gelir beklendiğini, katma bütçeli dairelerin geliri olan 1 milyar656 milyon 
eklendiğinde konsolide bütçenin gelir tahmini toplamının 51 milyar 968 milyon 
Türk lirası olduğunu söyleyen Feyzioğlu, 1972 bütçesinin geçen yıl bütçesine göre 
gelir tahmini bakımından fazlalığının 13 milyar496 milyon lirayı bulduğunu, oran 
olarak devlet gelirlerinin bir yılda % 35 artırılması anlamına gelen bu artışın çok güç 
olduğunu açıklamaya lüzum olmadığını belirtti. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin verimli çalışmasının kaynak israfının önlenmesi 
bakımından hayati bir önem taşıdığını söyleyen Feyzioğlu, bunların cari işletme 
açıkları ve bu teşekküllere bütçeden yapılan transferlerin artışı, teşekküllerin 
işleyişindeki aksaklıklar, ülkenin gelişmeye muhtaç bölgelerinin durumu konularına 
değinen Feyzioğlu, Cumhuriyetin ilân edildiği 1923 yılına, çok partili demokratik 
rejime geçiş yılı olan1945 yılına ve 1970 yılına ait bazı rakamları mukayeseli olarak 
sundu: 
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Türkiye’de mevcut ilkokulların sayısı:
1923’te 4 894
1945’te 14 010
1970’te 38 827 
İlkokul öğretmenleri sayısı:
1923’te 10 238
1945’te 27 317
1970’te 132 577 dir.
İlkokul öğrencileri sayısı:
1923’te 336 000
1945’te 1 357 000
1970’te 5 011 000 dir.
Ortaokullar bakımından gelişme seyri:
Ortaokul sayısı:
1923’te 72
1945’te 252
1970’te 1 846 
Ortaokullarda öğretmen sayısı:
1923’te 798
1945’te 3 900
1970’te 22 000 
Lise öğretmenleri sayısı:
1923’te 613 
1945’te 1 817
1970’te 10 1136 
Lise öğrenci sayısı:
1923’te 1 241
1945’te 25 000 
1970’te 253 000 
Orta Dereceli meslekî teknik okullarda öğrenci sayısı:
1923’te 6 500 
1945’te 64 000
1970’te 244 000 
Yüksek öğrenimde öğrenci sayısı:
1923’te 2 900
1945’te 15 000
1970’te 73 000
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Türkiye’de doktor sayısı:
1927’de 1 059
1945’te 1 900
1970’te 13 000 
Hemşire sayısı :
1927’de 130
1945’te 409
1970’te 8 700 
Diplomalı ebe sayısı :
1927’de 347
1945’te 806
1970’te 11 800
Sağlık memuru sayısı :
1927’de 1 036
1946’te 1 600
1970’te 9 900
Yataklı hastane sayısı
1926’da 41
1945’te 163
1970’te 746
Hastanelerdeki yatak sayısı :
1926’da 3 300
1945’te 13 000
1970’te 72 000 
Köylerde elektrik durumu:
1950’de 4 köyde
1960’da 171 
1970’te 3 200 
Stabilize kaplama köy yolları:
1950’de 1 100 km
1970’te 55 000 km
Kâğıt üretimi:
1945’te 14 bin ton
1970’te 118 bin ton
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Pamuklu dokuma üretimi:
1945’te 68 milyon metre
1970’te 219 milyon metre
Demir cevheri üretimi:
1945’te 200 bin tonun altında
1970’te 2 646 000 ton
Ham demir üretimi:
1945’te 100 bin tonun altında,
1970’te 1 milyon tonun üstünde.
Saç:
1945’te 5 000 ton
1970’te 410 000 ton
Şeker:
1930’da 13 000 ton
1945’te 89 000 ton
1970’te 500 000 ton
Çimento:
1930’da 57 000 ton
1945’te 288 000 ton
1970 te 6 300 000 ton
Elektrik :
1945’te yarım milyar kilovat saat civarında
1970’te 10 milyar kilovat saatin üstünde.

Feyzioğlu, bu rakamları sunduktan sonra Türkiye’de Cumhuriyet’in kurulduğu 
yıllarda, okur yazar oranının % 10 civarında olduğunu, 1945 yılında nüfusumuzun 
ancak % 29’unun okuma yazma bildiğini, 1970’te ise erkeklerin % 70’inin, 
kadınların % 40’ının, toplam nüfusun % 55’inin okuma yazma bildiğini ifade etti. 
Feyzioğlu, demokrasinin işletilmesi, huzur, istikrar ve güvenin sağlandığı bir ülkede 
çok daha büyük atılımlar yapılabileceğini, milletimin gelecekteki kaderi söz konusu 
olunca, dar parti hesaplarının, şahsî düşüncelerin geri plana atılarak tehlikelerin ve 
güçlüklerin üstüne birlikte yürünmesi ve geçmiş hatalardan birlikte ders alınması 
gerektiğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.7

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Necdet Uğur(İstanbul), 1972 yılının, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının sonuncu, Üçüncü Beş Yıllık Planın hazırlık yılı 
olması nedeniyle önemli olduğunu, 1971 bütçesinin, A.P. nin 7 nci bütçesi olduğunu, 
Adalet Partisince gerçekleştirilemeyen hedeflerin, içine düşülen darboğazların 
damgasını taşıdığını, ama uygulamasının Erim Hükümetlerince yapıldığını belirtti. 

7  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 40 (16 Şubat 1972), 
s. 40-51.
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1972 bütçesinin de bu tür bir bütçe olduğunu vurgulayan Uğur, harcamalar ve gelirler 
yönünden A.P. iktidarının önceki yıllardaki ekonomik ve malî politikasının etkisi 
altında olduğunu, Birinci ve İkinci Erim Hükümetlerinin tutumlarını yansıtmakla 
birlikte Bütçe Komisyonunda A.P. çoğunluğu elinde son şeklini aldığını belirtti. 
Senato bütçe görüşmelerinde Maliye Bakanının, 1971 bütçesinin4-6 milyar arasında 
açık vereceğini, 1971 mali yılbaşında bütçe ile verilen ödeneğin 38 milyar472 milyon 
olduğunu, oysa 1971’in on aylık konsolide bütçe ödenek toplamının 44 milyara 
vardığını, bunun mali yıl sonunda 45 milyarı aşacağını belirterek 1971 bütçesine 
bütün ödeneklerin konulmamış olduğunu, kendilerinin bu sene denk bütçe yapacağız 
ve denklikte samimi olacağız diyerek bütün ödenekleri koyduklarını söylediğini 
ifade eden Uğur, Maliye Bakanının Kamu İktisadi Kuruluşlarının mallarına yapılan 
zamları açıklarken, eğer bu zamlar yapılmasa idi, 1971 bütçesine1 milyar 700 bin, 
1972 bütçesine 3 milyar ek gelir bulmak gerekeceğini, bu geliri bulmak imkânı 
olmadığına göre, bu dönemde 4 milyar700 milyon liralık daha emisyona gidilmek 
zorunluğunda kalınmış olunacağını iddia ettiğini söyledi. 

Sanayi kesimi için İkinci Planda % 12 büyüme hızı öngörüldüğü halde 1970’te 
artış hızının % 2.5, 1971’de % 8.7 olduğunu, tarım için öngörülen hızın % 4,1 olduğu 
halde 1969’da gerileme olduğunu, 1970’te ancak %1,4 bir hız elde edilebildiğini, 
fakat 1971’de büyüme hızının plânda öngörüleni aşarak % 9,5 gerçekleştiğini 
belirten Uğru, bu artışın işçi dövizleriyle birlikte gayri safi millî hasılada 1971 
yılında % 9,2 gibi olumlu bir gelişmeyi sağladığını söyledi. Plâna göre tüketim 
harcamaları yıllık ortalama % 5,8 artması gerekirken 1971de % 9,7 arttığını, sabit 
sermaye yatırımlarının yıllık ortalama % 11,2 artması gerekirken1971 de ancak 
% 3,4 arttığını söyleyen C.H.P. sözcüsü, üretim artışlarında bu yetersizliğin, döviz 
rezervlerinde çoğalış, Personel Kanunu ve devalüasyon ile birlikte fiyatlardaki 
artış eğilimini 1971’de hızlandırdığını ve bütün ülkeyi pahalılığa boğduğunu, 1971 
programına göre, devalüasyonun gerektirdiği tedbirlerden bir kısmının zamanında 
alınmaması nedeniyle fiyat artışlarının önlenemediğini ifade etti. 

Personel Kanununun hem devleti, hem memurları, hem piyasayı içinden 
çıkılmaz bir duruma soktuğunu söyleyen Uğur, A.P. nin Maliye Bakanının Personel 
Kanununun malî yükünün 2,5 milyar olduğunu söylemesine karşılık, 1972’nin 
Maliye Bakanının, Bütçe ve Plân Komisyonunda yaptığı konuşmada 1971 malî yılı 
içinde Personel Kanunu nedeniyle net olarak 8 milyar 600 milyon liralık bir para 
çıkarıldığını açıkladığını, bunun büyük bir bölümü para basılarak karşılandığını, 
fiyat yükselişlerinin böylece iyice kamçılandığını belirtti. 

1972 yılına kamu yatırımları duraklamış, kamu gelirleri kamu harcamalarını 
karşılayamamakta, sanayi yatırımları öngörüldüğü oranda gerçekleşmemekte, 
bunlara karşı, çeşitli nedenlerle tüketim talepleri artmakta, 1970 devalüasyonu 
etkileri devam etmekte, işçi dövizlerindeki artış nedeniyle dış ödemeler dengesi 
düzelmekte, döviz rezervleri artmakta, bütün bunların sonucu olarak da 1969 
yılından bu yana devamlı artan fiyatlar daha da hızlı bir şekilde yükselme eğilimi 
göstermekte bir şekilde girildiğini söyleyen Uğur, 1972 yılında programın, gayri safi 
millî hâsılanın % 7 artırılmasını, özel tüketim harcamalarının % 3.9 artmasını, kamu 



352

tüketim harcamalarının% 12.9 artışla30 milyar civarında olmasını, gayri safi millî 
hasılanın % 21.4 ü kadar sabit sermaye yatırımı yapılmasını, 39 milyar 789 milyon 
Ura olarak programlanan toplam sabit sermaye yatırımının 21 milyar389 milyon 
liralık kısmının kamu tarafından,18milyar 400 milyon liralık kısmı özel kesim 
tarafından gerçekleşmesini, 1 milyar 300 milyon dolarlık ithalât, 690 milyon dolarlık 
ihracat yapılmasını, 75 milyon dolarlık program, 200 milyon dolarlık proje kredisi 
kullanılmasını hedeflediğini, 1972 yılının bir istikrar yılı olması için, üretimin ve 
üretken yatırımların ve ihracatın gerektiği oranda artması için, yapılan hesaplara 
göre, bu oranda artışlar ve bu oranda alınması gereken tedbirler olacağını ifade etti. 

Maliye Bakanı Ergin’e göre, 1972 Bütçesinin, fiyat artışları ve enflasyonist baskıyı 
önleyen, ekonomiye canlılık getiren, planda öngörülen yatırımları gerçekleştiren 
denk bir bütçe olacağını, ancak 52 milyar olan 1972 konsolide bütçe ödeneklerinin 
45 milyarlık kısmının vergilerle karşılanacağını ve bunun geçen yıla göre15 milyar 
civarında vergi artışı anlamına geldiğini söyleyen Uğur, bu bütçe ile Üçüncü Beş 
Yıllık Plan dönemine sıhhatli bir geçişi sağlayacak nitelikte olmadığını, yatırımların 
yapılamayacağını bilecek belirtti. Bütçenin 5 milyar lira açık vereceğini ve 1972 
yatırımları tam gerçekleştiği halde bile % 7,9 oranında geri kalındığı için 13,5 milyar 
liralık yatırım açığı bulunduğunu belirten Uğur, bu durumun kalkınmaya olumsuz 
etkide bulunacağını ve geciktireceğini söyledi. 

C.H.P.’nin kamu yatırımlarından kesmeden, adaletsiz vergileri zorlamadan 1972 
bütçesinin gerçekleşeceği kanısında olduğunu ve bu konuda, 

1. dış borçlar ertelenmesi, 
2.Merkez Bankasının, Kamu İktisadî Teşebbüslerine döviz kredisi açması,
3. Kamu kesiminin ithalât ve ihracatını kendisinin yapması,
4. tarım kazançlarının vergilendirilmesi, 
5. malî reformun yapılması, 
6. bütçede çok yükselen cari harcamalarda önemli tasarruflar yapılması 

gerektiğini önerdiklerini ifade etti.  
Bu altı madde halinde açıkladıkları önerilerle, C.H.P. olarak 1972 yılında 

istikrarın sağlanmasını, yatırımların gerçekleştirilmesini, Üçüncü Beş Yıllık Plan 
döneminde daha yüksek bir büyüme hızını sağlayacak ortamın hazırlanmasını 
mümkün gördüklerini söylemek istediklerini belirten Uğur, karma ekonomide 
önceliğin devlette olduğuna, özel kesimin ise üretici sektörlere yönelmesi gerektiğine 
inandıklarını belirtti. 

1972’de hazırlanacak olan Üçüncü Beş Yıllık Plan hakkında C.H.P.’nin 
görüşlerini açıklayan Uğur, Türk kalkınmasının ileri teknoloji kullanan, sermaye 
yoğun, yüksek prodüktiviteli, yatırım ve aramalar üretimine dayanan hızlı bir 
sanayileşme ile gerçekleştirilebileceğini, bu sonucun ancak, himayeci, teşvik 
edici, selektif ve planlı bir yatırım politikası uygulamakla alınabileceğini söyledi. 
Haşhaş ekiminin kısıtlanması aleyhine konuşan Uğur, enerji ve maden yatırımları, 
doğal kaynakların araştırılması, işlenilmesi, değerlendirilmesi, devletçe işletilecek 
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madenler üzerindeki hakların geri alınması için gerekli yasa değişikliklerinin 
yapılması, petrol aranması, çıkarılması, arıtması çalışmalarının kamuca yapılması, 
petrol boru hatlarının devletin olması konularına değindi. 

12 Mart 1971’deiçine girilen olağanüstü koşullardan, bu koşullara giriş nedeninden 
ve bu koşullardan nasıl çıkılacağından söz eden Uğur, 12 Mart hükümetinin bir 
askerî müdahale ile ve o askerî müdahalenin zorunlu koşulları içinde kurulduğunu, 
iktidarın tam bir askerî iktidar olmamasının en önemli bir nedeninin müdahale 
yapan ordunun bu müdahaleyi, demokratik rejimi sona erdirmek amacıyla değil, 
yaşatmak için yapmış olduğunu, bunlara rağmen olağanüstü koşullar iktidarının 
tam bir demokratik yönetim biçimi olmadığını ifade etti. Ülkede istikrar, huzur ve 
güvenlik kurulamadığından 12 Martın geldiğini belirten Uğur, hükümetin normal 
düzen ortamını yaratacak tasarıları ve reform önerilerini getirmeye başladığını, 
sıranın ekonomik, malî ve hukuk tedbirlere geldiğini, bu dönemde sıkıyönetimin 
devamında bir zorunluk olmadığını, hükümetin bunalım döneminden çıkıp yeni bir 
döneme girerken geçmişe bir çizgi çekmesini bilmesi ve artık geride kalmış olan 
bunalım dönemlerinin siyasal çatışmalarını, suçlarını değişik bir açıdan görmesi 
gerektiğini belirtti. 

 C.H.P.’nin ortanın solu, düzen değişikliği derken demokrasi, insan hakları, 
sosyal güvenlik kavramlarını kastettiğini, Anayasanın öngördüğü, çağdaş 
demokrasi anlayışının gerektirdiği yeni düzeni iktidara geldiğinde ancak kendisinin 
kuracağına inandığını, bu bütçenin C.H.P. iktidarda olsaydı hazırlayacağı bir bütçe 
olamayacağını, ancak içinde bulunulan olağanüstü koşullardan biran önce normal 
demokratik düzene geçişi kolaylaştırmakta sayısız faydalar gördükleri için ,bütçeyi 
reddetmeyeceklerini ve beyaz oy vereceklerini ifade etti.8

Demokratik Parti grubu adına söz alan Hasan Korkmazcan(Denizli), 1972 malî 
yılı bütçe tasarıları ve bunların hazırlanışında hâkim olan politikaların, sosyal ve 
ekonomik bunalıma çözüm getirmekten uzak olduğunu, bu bütçenin dar fiskal 
görüşlerle uzun vadeli sol hesapların beceriksizce yapılmış bir sentezi olduğunu 
belirterek konuşmasına başladı. 1970’lerden beri Türkiye’de statik ve dar sermaye 
görüşleri ile klâsik Devletçi görüşlerin oportünist bir dengelenmesinin ekonomik 
politikalara hâkim olmuş göründüğünü belirten Korkmazcan, Türk ekonomisin 
1960 öncesi ve sonrası diye iki bölüme ayırarak 1970 yılının bir dönüm noktası, 
bir gerileme yılı olduğunu, 1970’te çıkarılan çok önemli kanunların ekonominin 
gerilemesinde büyük rol oynadığını ifade etti. Bu yıl içerisinde, Personel Kanunun 
mal hükümlerinin yürürlüğe konduğunu, finansman kanunları adı altında yeni 
vergi kanunları kabul edildiğini, bu kanunlarla Taşıt Alım Vergisi, İşletme Vergisi, 
Bina İnşaat Vergisi, Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi ve Spor – Toto Vergisi gibi 
yeni vergilerle birlikte; nispetleri, miktarları ve esasları değiştirilen Gider Vergisi, 
Emlâk Alım Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Kıymetli Kâğıtlar Vergisi, Damga 
Resmi ve Harçların artırılması gibi vergilerin kabul edildiğini belirten Korkmazcan, 

8  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 40 (16 Şubat 1972), 
s. 51-69.
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bu vergilerin ekonomiye ne büyük zararlar verdiğinin ve ekonomi yine ölçüde 
temelinden sarstığının anlaşıldığını söyledi. 1970 yılında dış ticaret dengesindeki 
açığın artarak devam ettiğini, ithalâtta daha hızlı bir artış meydana geldiğinden açığın 
büyüdüğünü belirten Korkmazcan, 1970 yılında fiyatların da ekonomide istikrarı 
muhafaza edecek seviyede kalmadığını ifade etti. Erim hükümetinin faaliyetlerini de 
eleştiren Korkmazcan, 1971yılı için sanayi sektöründe tahmin edilen % 8civarındaki 
gelişme hızının, plan devresi yılları ortalamasından % 14 kadar geride olduğunu, 
1971 yılında inşaat sektörü gelişme hızında çok büyük bir gerileme meydana 
geldiğini, yatırımların hem plan hedefinin, hem program hedefinin, hem de 1970 
yılının gerisinde kaldığını sözlerine ekledi. 

1971 bütçesinde gelirlerin 38,5 milyar TL olarak tahmin edildiğini, ancak 
bütçe giderlerinde meydana gelen ölçüsüz artışlar yüzünden bütçenin 7 milyar TL 
civarında bir açık vereceğini söyleyen Korkmazcan, 1972 programının, tespit ettiği 
hedefler itibariyle ölçüsüz iddialar taşıdığını ve bu hedeflerin nasıl realize edileceği 
hususunda da kesin ve uygulama kabiliyeti bulunan tedbirlerden yoksun olduğunu 
belirtti. Bütçenin, Maliye Bakanının ilân ettiği enflasyonist baskıyı kaldıracak 
özellikler taşıdığı görüşüne katılamadıklarını altını çizen Korkmazcan, birinci olarak 
bütçenin gelir tahminlerindeki iyimserlik yüzünden vergi kanunları gerçekleşse dahi 
açık vereceği kanaatinde olduklarını, ikinci olarak mal ve hizmetlerin maliyetiyle 
fiyat artışları arasındaki bağlantının maliyet enflasyonunu şiddetlendirici etkisi 
olmasından endişe ettiklerini, üçüncü olarak bütçenin cari harcamalarının yüksek 
olduğunu, dördüncü olarak aşırı vergilendirmenin önlenmek istenen fiyat artışlarını 
otomatik olarak hızlandıracağı yolundaki düşüncelerini ifade etti. 

Türk ekonomisinin sıhhatli bir şekilde yürütülmesinde karşılanacak bir çok 
dar boğazlar yanında döviz dar boğazı, tasarruf dar boğazı ve bürokrasi dar boğazı 
olmak üzere üç sorununun bulunduğunu belirten Hasan Korkmazcan, 1972 malî yılı 
bütçelerinin uygulanacağı siyasî ortamın şartları ve muhtemel gelişmeler üzerinde 
durarak Çin Halk Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletler Teşkilatına kabulü, Pakistan 
- Hindistan Savaşı, Pakistan’ın, dost milletlerde samimî üzüntüler uyandıran 
bölünüşü ve CENTO’dan ayrılma kararı ve bütün bu olaylar çevresinde ortaya 
çıkan gelişmelerin İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan milletlerarası dengeyi 
değiştirmesine ve Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ortama değindi ve Türk 
ordusunun itibarını yitirmiş kişilerin yardımına ihtiyacı olmadığını, otuz altı milyon 
Türkün bekçilik ettiği Cumhuriyetin de kurtarılmaya muhtaç olmadığını belirterek 
sözlerinin tamamladı.9

Şahısları adıma söz alanlardan Mustafa Timisi (Sivas), Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ölümünden sonra izlenilen kalkınma politikasının yanlış olduğunu, karma 
ekonomi yutturmacasının ülkenin bünyesine uymadığını, özel sektöre dayalı, onun 
öncülüğünde dünyanın hiçbir geri kalmış ülkesinin kalkınmadığını belirterek sözlerine 
başladı. 1972 yılı bütçesinin yeni birtakım prensipler ışığında hazırlanmadığını, 

9  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 40 (16 Şubat 1972), 
s. 69-84.
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geçmiş iktidarların izlemiş olduğu bütçelerine aynen benzediğini, fakiri daha fakir 
bırakacak, zengini daha zengin edecek bir anlayışın bütçesi durumunda olduğunu 
ve bölgelerarası dengesizliği giderecek köklü yatırım projelerini ihtiva etmediğini 
belirten Timisi, bu bütçenin cari giderlere büyük bir ağırlık veren tüketime dayalı bir 
bütçe olduğunu, bu yönüyle geri kalmış ülkelerin tipik bir örneğini teşkil ettiğini ve 
plân hedeflerine ve bütçe tekniğine göre hazırlanmadığını ifade etti. 

Enver Akova (Sivas), yeni vergi kanunlarının, vergi kimden kolay alınabiliyorsa 
onu hedef olarak seçtiğini, günlük, aylık ve senelik geçimini temin etmek için gece 
gündüz istirahat etmeden çalışan, izin, dinlenme kampları kendisine, şartlar sebebiyle 
haram kılınan fakir vatandaşlardan alınan vergiler, işletme ve gider vergileri, 
Gayrimenkul Değer Artışı Vergisi, gelir vergisi üzerinden Malî Denge Vergisi ve 
tasarruf bonosu şeklinde satışta alınan vergilerin vergi işkencesi olduğunu belirtti. 
Ülkede yatırımların tamamen durmuş olduğunu, sanayi yolunda hiçbir kıpırdama 
görünmediğini, işsizliğin almış yürümüş olduğunu, ilkokul mezunları değil, lise 
ve üniversite mezunlarının dahi bugün için iş bulamadıklarını, fiyatların insafsızca 
yükseldiğini söyleyen Akova, hükümet tarafından alınması gereken bazı tedbirlerin, 
vatandaşların resmî dairelerde karşılaştıkları zorlukların hükümet tarafından dikkate 
alınması, müfettişlerin çalışması, rüşvetin önlenmesi gibi konular olduğunu ve 
gazetelerde Köy İşleri Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının kaldırılacağının 
yazıldığını, bu bakanlıkların kaldırılmasının doğru olmadığını belirtti.10

Maliye Bakanı Sait Naci Ergin (Cumhurbaşkanınca Senato üyesi) söz alarak 
Personel Kanunu hakkındaki eleştirileri yanıtlayarak kanun çıktıktan sonra 67 797 
kadro verildiğini, bu suretle katma bütçeler dâhil kadro yekûnunun 579 079’a 
çıktığını, bu kadrolardan 140 tanesi 1 nci derece, 215 tanesi2nci derece, 271 tanesi 
3 ncü derece, 437 tanesi 4 ncü, 451 tanesi 5 nci, 507 tanesi 6 ncı 669 tanesi 
7 nci, 1 027 tanesi 8 nci, 2 656 tanesi 9 ncu, 11 134tanesi 10 ncu, 1 096 tanesi 11 nci, 
23 353 tanesi12 nci, 9 928 tanesi 13 ncü, 5 301 tanesi14 ncü, 8 023 tanesi 15 nci 
ve 2 602 tanesi 16 ncı derece olduğunu, son üç derece müstesna, yüksek dereceli 
kadroların yeniden memur almak mânasına gelmediğini, memurların intibaklarının 
yapılması için yükseltilmiş kadrolar olduğunu beyan etti. Bütçede gözüken küçük 
kadroların, 4 717 kadro Diyanet işleri için, 7 188 kadro Emniyet Genel Müdürlüğü 
için, 2 266 kadro Gelirler Genel Müdürlüğü için, 23 417 kadro Millî Eğitim Bakanlığı 
için, 5 317 tanesi Sağlık Bakanlığı kadrosu için, 918 tanesi Orman Bakanlığı için, 1 
702 tanesi Ege Üniversitesi için verilen ve Tarım Bakanlığına 6 275 kadro, Orman 
Genel müdürlüğüne verilmiş 15 152 kadro ve Devlet Hava Meydanlarına verilmiş 
570 kadro olduğunu açıkladı. Verilen ek ödenekleri, Millî Eğitim Bakanlığı 
Boğaziçi Üniversitesi için 11 milyon lira, deprem için Millî Savunma Bakanlığına 
4 500 000 lira, T. B. M. M. üyelerine ödenek ve yolluk için 12 500 000 lira, Millî 
Savunma, Sağlık ve İmar ve İskân bakanlıklarına516 milyon lira, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesine 20 milyon lira, zirai mübadele için Tarım Bakanlığına 15 

10  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 40 (16 Şubat 1972), 
s. 84-90.
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milyon lira, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne 1 600 000 lira, depremle 
ilgili İmar ve İskân Bakanlığına393 milyon lira, Ege Üniversitesi ve akademilere 
bağlı yüksek okulların her türlü masrafları için Millî Eğitim Bakanlığına 50 milyon 
lira, deprem için Karayollarına43 milyon lira, özel okulların kamulaştırılması 
için Maliye bütçesine 200milyon lira, personel istihkakları için Millî Eğitim 
Bakanlığına 55 milyon lira, mahalle bekçilerinin özlük hakları için 55 milyon 
lira, deprem için Köy İşleri Bakanlığına 43 milyon lira, devlet memurları personel 
masrafları için 1 600 000 000 lir ve İktisadî Devlet Teşekkülleri ihtiyacı için, yani 
Devlet Demiryollarının toplu sözleşmesi ve saire için de 750milyon lira verdiklerini, 
bu ödeneklerden tasarruf yapılamayacağını açıkladı. 

Kamu ve özel sektör proje ve yatırımları hakkında bilgi veren Bakan, vergi 
beklentilerini ve vergilerdeki değişikliklerin Ortak Pazara girmenin icaplarından 
olduğunu söyledi. Gayrimenkul değer artışı vergisinden50 milyon lira noksan, 
gelirler üzerinden alınan vergiden 2 milyar 670 milyon lira fazla, Emlâk Vergisinden 
40 milyon, motorlu kara taşıtları vergisinden 70 milyon, emlak alım vergisinden 15 
milyon fazla, emlâk alım vergisinden 115 milyon, tekel maddelerinden alınan istihsal 
vergisinden 1 milyar 236 milyon, bina inşaat vergisinden 45 milyon, kaldırılan vergiler 
artıklarından 3 milyon, üretim üzerinden alman vergilerden 2 milyar 238 milyon, 
işletme vergisinden nakıs 50 milyon, şeker istihlak vergisinden zait 90 milyon, banka 
ve sigorta muamele vergisinden 520 milyon, PTT hizmetleri vergisinden 95 milyon, 
nakliyat vergisinden 70 milyon, damga vergisinden317 milyon ve harçlardan 275 
milyon. Gümrük vergisinden 600 milyon fazla, akaryakıt gümrük vergisinden 45 
milyon fazla, ithalde alınan istihsal vergisinden 659 milyon fazla, akaryakıt istihlâk 
vergisinden 330 milyon fazla, ithalat damga resminden 400 milyon fazla noksan 
umduklarını belirten Bakan Ergin, bunların toplamının 2 milyar 25 milyon olduğunu 
ifade etti. A.P., C.H.P ve M.G.P. sözcülerinin konuşmalarına yanıt veren Bakan Ergin, 
bütçenin Maliye Bakanlığında hazırlanmış, Devlet Planlama Teşkilâtına götürülmüş, 
günlerce üzerinde çalışılmış, yani teknik neyi icap ettiriyorsa hepsi yapılmış bit bütçe 
olduğunu söyledi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.11

Hasan Tosyalı’nın (Kastamonu) söz alıp konuşmasını diğer bütçelerde yapmak 
üzere kesmesi ve Ahmet Buldanlı(Muğla) ile Hüsamettin Başer’in(Nevşehir) 
yeterlik önergelerinin kabul edilmesi üzerine bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlandı. Bütçenin maddelerine geçilmesinin açık oyla yapılması hakkında 15 
imzalı bir önergenin kabul edilmesiyle isim okunmak suretiyle oylama yapıldı ve 
açık oylama sonunda 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısının maddelerine geçilmesi 
oylamaya katılan 277 üyenin 235 kabul,40 ret, 2 çekimser oyuyla kabul edildi.12

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının okunan gider, gelir ve dengeye ait 1 nci 
maddesi okundu ve bütçe kalemleri 17 Şubat 1972 günü toplanan 41 nci birleşimde 
görüşülmeye başlandı.

11  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 40 (16 Şubat 1972), 
s. 90-103.
12  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 40 (16 Şubat 1972), 
s. 105.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ
a) Cumhuriyet Senatosu
b) Millet Meclisi
Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan İbrahim Sıtkı Hatiboğlu (Ankara), 

Anayasa gereğince hazırlanması gereken Millet Meclisi İçtüzüğünün hazırlanıp 
çıkarılmadığını, bu hususta Sayın Başkan ve Başkanlık Divanını, Büyük Meclis 
huzurunda müsamahalarına sığınarak vazifeye davet etmek istediklerini, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Kuruluş Kanunlarının da yapılamadığını, bunların da 
biran önce hazırlanarak Büyük Meclisin gündemine indirilmesinin, Başkanlığın ve 
Başkanlık Divanının vazifesi cümlesinden olduğunu hatırlattı. 

Meclis lokantasının berberlerin ve sair hizmetlerin ihdasından maksat ve murat, 
Parlamento üyelerinin çalışma yönünden zaman kaybına sebebiyet vermemek ve 
zaman kazandırmak olduğu halde, bugün buralarda Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin  dışında kişiler, hatta hiçbir Parlâmento üyesi ile temas dahi etmeden, 
müracaattan veya döner kapılardan giren kişiler ve bazen bir kısım Meclis 
personelinin, hakları olmadığı halde, buraları meşgul ettiğini, bunun neticesi olarak 
Parlamento üyelerinin komisyon ve genel kurul çalışmalarına katılmada zaman 
kaybı yaşadıklarını, idarecilerin bu hususa katî ve ciddî bir şekil vermesini talep 
etti. Hatipoğlu, meclisler personeline, tanınmaları bakımından istisnasız kimliklerini 
belirten isimle tanıtma tanıtaçları takılması ve bunun haricindeki kişilere Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içinde  pazar yerlerinde dolaşıyorlar gibi dolaşma fırsatı, 
müsaade ve müsamahası verilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Millî Sarayların  tam ehil ellerde iyi bir şekilde idare edilmediğini, bünyeden 
yetişen ehil kişiler varken Millî Saraylara dışardan personel tayin etmenin 
realiteye uygun hareket olmadığı söyleyen Hatipoğlu, paha biçilmez sarayların 
bakım ve muhafazası yönünden hiçbir ödeneğin esirgenmemesi ve bütçe derdine 
düşürülmemesi gerektiğini ifade etti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Muhafız Taburunda giyim, kuşam v. s. 
bakımından özel bir ihtimam gösterilirken, Meclisin iç güvenliğinde görevli emniyet 
mensuplarına da, dünya parlamentolarında tatbik edildiği gibi, özel kıyafet ve ihtimam 
gösterilmesini temenni eden C.H.P. sözcüsü, 53 kadar personelin ehliyetlerini ispat 
ettikleri, dairelerince asaletleri tasdik ettirildiği halde, diğer emsalleri gibi kadro 
aylıkları verilmediğini, ayrıca bir mevzuat değişikliğine lüzum göstermeyen bu 
konunun Riyaset Divanının bir kararı ile realize edilebileceğini sözlerine ekledi.13

Demokratik Parti grubu adına söz alan Rasim Cinisli(Erzurum), millî iradenin 
yegâne tecelligâhı, devletin temel organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tarihinin önemli bir dönemini yaşadığını, bu dönemde büyük umutların da, çetin 
hücumların da Parlamentoya yöneldiğini belirterek sözlerine başladı. Cinisli,  
1961’den sonra yıllar ilerledikçe ağırlık kazanan hususları, Parlamento itibarı, 

13  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 117-120.
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Meclis iç Yönetmeliğinin yapılmamış olması, Teşkilat Kanunu, Meclis çalışmalarına 
devamsızlık, kanun yapımındaki teknik aksaklıklar, Anayasanın 78 nci maddesinin 
son fıkrasında öngörülen üyelikle bağdaşmayan işlerle ilgili kanunun çıkmamış 
olması, seçmen işi takibinin hale-yola bağlanması, meclis ziyaretlerinin düzene 
sokulması, meclis kütüphanesinin ıslahı, millî saraylar ve müzeler, meclis personeli 
ile ilgili dilek ve temenniler, Meclis Başkanının, Başkanvekillerinin ve İdare 
Âmirlerinin tutumu, yurt dışında meclislerin temsil keyfiyeti olarak sıraladı. 

12 Mart müdahalesinden sonra yeni bir dönemin başladığını, 11 ay 5 günden 
beri bu dönem içinde bulunulduğunu, bu zaman içinde devletin ve milletin bir 
numaralı meselesinin demokratik parlamenter rejimin devamlılığı ve korunması 
olduğunu söyleyen Cinisli, Cumhurbaşkanının işaret buyurdukları tasarıların, 
sonradan ikinci Erim Hükümetinin de beğenmeyerek geri aldığı toprak reformu 
kânun tasarısı olduğunu, finansman kanunlarının ve Personel Kanununun kördüğüm 
edildiği bir ortamda, milletin kendilerini hayat pahalılığında, hükümetler kadar 
rolü olduğu kanaatinde olduğunu ifade etti. Cinisli, yazın bile tatilini yapmadan 
çalışan Meclislerin büyük gayretler gösterdiğini, parlamentonun tarihinde rekor 
seviyede bir çalışma kaydedildiğini, 1 Kasım 1969 tarihinden 1972 Şubatına kadar 
çıkarılan kanunların adedinin 339 olduğunu, 927 yazılı soru önergesi verildiğini, 
669’unun cevaplandırılıp 3’ünün geri alındığını, sözlü soru adedinin 221 olduğunu 
ve 2 nci toplantı yılından beri 225 birleşimin akdedilerek önemli kanun tasarılarının 
komisyonlarda görüşüldüğünü ve Anayasa tadilleri konusunda grupların ve 
Meclislerin olağanüstü gayretlerini kaydederek sözlerini tamamladı.14

Adalet Partisi grubu adına söz alan İzzet Oktay (Muğla), millet iradesine dayalı, 
insan haklarına saygılı, demokratik hür nizamın Türkiye’de var veya yok olduğu 
üzerinde münakaşaların dahi yapıldığı bir vakıa iken, milletin varlığına, vatanın 
bütünlüğüne kastetmek, şanlı Türk tarihine gölge düşürmek isteyen fırsatçıların, şer 
kuvvetlerin, aşırı solcuların, hürriyet ve demokrasi düşmanlarının bu yıkıcı ve yıpratıcı 
faaliyetlerinin, millî iradenin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisini yok etmek 
için sarf ettikleri gayretleri ve giriştikleri mezbuhane davranışlarının bir kısım matbuat 
ile bir kısım Anayasa kuruluşları tarafından teşvik ve tahrik görmekte olduğunu, bir 
nevi, idare-i maslahat ve tâviz politikası takip etmek suretiyle, bu tahrik ve teşvik 
gayretleriyle şımartılan bazı gafillerin, hürriyet ve demokrasi düşmanları, bir avuç 
satılmış uşakların kendi sapık ideolojilerine göre Parlamentoyu yeni kılıklara sokmak 
ve istediklerinin tahakkuku için banka soymak, adam kaçırmak, adam öldürmek, 
masum çocukları rehin almak gibi, gayriinsanî fiilleri işlemekte hiçbir sakınca 
görmediklerini, hatta şımarıklıklarını, çirkin saldırılarını artırmaya devam ettiklerini 
söyledi. Yurdun korunması, onun imarı, milletin refahı, demokratik ve hür nizamın 
hayatiyeti bakımından en büyük millî ilham kaynağı ve kudret birliği olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin korunmasında, yaşaması ve yaşatılması hususunda Adalet 

14  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 120-125.
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Partisi grubu olarak azimli ve kararlı olduklarını söyleyen Oktay, başta Parlamentodaki 
Anayasa gereği demokrasinin vazgeçilmez unsurları bulunan siyasî partileri, tüm 
Anayasa kuruluşlarını ve bütün Türk Milletini, demokratik ve Layik Cumhuriyeti, hür 
iradeyi yok etmek isteyenlere karşı mücadeleye davet ettiklerini belirtti. 

Meclisin Anayasanın çizdiği istikamette demokratik ve insan haklarını 
koruyucu, hürriyetçi, cumhuriyetçi ve millî hâkimiyete ters düşmeyen doğru yolu 
bulacağından hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini söyleyen Oktay, fert ve 
millet ve bütün Anayasa kuruluşları olarak Atatürk’ün işaret ettiği medeniyetçi, 
milliyetçi ve demokratik hür nizamı korumak için çok cesur ve uyanık olmamız 
lâzım geldiğine işaret etti. Türk köylüsünün sesinin ancak demokratik hür nizamın 
gerçekleşmesi sayesinde çıktığını söyleyen Oktay, şahsi ikbal ve menfaatleriyle 
milletin hür iradesine hükmetmek isteyenlere, Türk milletinin özgürlüğünü yok 
etmek için hayallerinde bir ideal olarak varlık kazanan köhne olduğu kadar da yıkıcı 
niyetlere sahip olanların daima Adalet Partisini karşılarında bulacaklarını belirterek 
sözlerine son verdi.15

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Turgut Topaloğlu (Adana), hür 
demokratik düzenin yıkılmasına çalışan çevrelerin en çok Parlamento aleyhtarlığında 
birleştiklerini, Parlamento yıkılırsa, hür demokratik rejimin diğer müesseselerinin de 
ayakta kalamayacağını iyi bildiklerini, böylece millet iradesiyle yönetim arasındaki 
bağlantı kesildikten sonra artık hür basına da, hür sendikaya, hür teşebbüse, bağımsız 
mahkemeye yer kalmayacağını düşündüklerini belirterek konuşmasına başladı. 

Parlâmento çalışmalarında içtüzük hükümlerinin yetersizliği yanında, 
meclislerin yönetimi ile görevli olanların hatalı davranışlarının bazen çalışmaların 
aksamasına yol açtığını, bu bakımdan, özelikle Millet Meclisinin zaman kaybına 
sebep olan usul hükümlerinin düzeltilmesi ve içtüzükteki boşlukların biran 
önce doldurulmasının gerektiğini söyleyen Topaloğlu, Parlamenter demokratik 
hayatın daha verimi ve arızasız işleyebilmesinin bilhassa seçim sistemine bağlı 
olduğunu, nisbî temsil üzerinde artık siyasî partiler arasında tam bir görüş birliğinin 
bulunduğunu, siyasî partilerin aday Bakanlığının içindeki başarı veya başarısızlık 
derecesinin parlâmentonun yapısını ve faaliyetlerini büyük ölçüde etkilediğini, 
siyasî partilerin parlamentodaki temsil gücünün seçmen vatandaşların iradelerine 
aşmaması gerektiğini ifade etti. 

Topaloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin millî demokratik, Layik ve sosyal 
hukuk devletinin itibarını korumaya mecbur olduklarını belirterek ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, millet yararına daha başarılı hizmetler görmesini dileyerek 
sözlerini tamamladı. 

15  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 125-130.
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Meclis bütçesi üzerinde gruplar adına müzakerelerin tamamlanmasının ardından 
kişisel konuşmalara geçildi. İlk sözü alan Şinasi Özdenoğlu (Ankara), ortak hedefin 
Parlamento çalışmalarını daha verimli hale getirmek olduğunu, mevcut içtüzük 
hükümlerine göre Meclisi daha verimli çalıştırmaya imkân olmadığını, ülkenin 
beklemeye tahammülü olmadığını ve memlekette birtakım problemlerin hızla 
çözüm yoluna kavuşturulmasının gerektiğini belirterek konuşmasına başladı. Seçim 
sisteminin sadece demokratik rejimin değil, cumhuriyetin kaderinde rolü olduğunu 
söyleyen Özdenoğlu, ulusal egemenliğin, delegenin değil milletin iradesine 
dayanması gerektiğini belirtti. Ekrem Kangal (Sivas), 1971 Türkiye’sinde küçük 
hesapların, inatlaşmaların, zıtlaşmaların ve şunun bunun peşinde sürüklenmenin 
zamanının çoktan geçtiğini, Türkiye’yi çağdaş medeniyet düzeyine çıkaracak olan 
parlamentomun üstünlüğünü, hak ve yetkilerini hep birlikte ve elbirliği ile korumaya 
mecbur olduklarını ifade etti. Tarihî eserlerden ve millî saraylardan bahseden Kangal, 
millî varlığın sembolü ve ecdat yadigârı olan millî sarayların yeterince korunmadığı 
görüşünde olduğunu belirtti. Meclis kadrosunda çalışan değerli uzmanlar ve 
teknisyenlerin var olduğunu, ancak modern sevk ve idarenin en iyi şekilde uygulandığını 
söylemeye imkân olmadığını belirten Kangal, Meclis’te iş takibini önleyici bir çözüm 
yolunun bulunması ve parlamenterlerin yazıhane, büro, muayenehane gibi işyerlerinin 
mutlaka kapanması gerektiğini belirterek sözlerine son verdi. 

Millet Meclisi İdare Amiri M. Salih Yıldız (Van), T.B.M.M. binasına gelecek 
ziyaretçi ve görevlilerin hareket tarzlarına ilişkin bir yönetmelik bulunduğunu, 
ancak bu yönetmeliğe riayetin evvela bir anlayış meselesi olduğunu, buna riayet 
etmeyenlerin bulunduğunu söyledi. Meclisin bir ek binaya ihtiyacı olduğunu, 
ancak Komisyonun teklifin yerinde olmadığına karar verdiğini söyleyen Yıldız, 
Meclis’te bazı memurların birtakım üyelerden cesaret alarak inzibatın temininde ve 
hizmetlerin yürütülmesinde güçlüklerle karşılaşılmasından kendilerinin de şikâyetçi 
bulunduklarını belirtti. İçtüzüğün baştan sona kadar parti temsilcilerinin mutabakatı 
ile olumlu bir noktaya getirildiğini ve bundan sonrasının Parlamentonun içtüzüğün 
çıkması için gösterecekleri gayrete bağlı olduğunu söyleyen İdare Amiri, Başkanlık 
Divanının kendi üyeleri arasından tefrik ettiği üyeler vasıtasıyla Millî Saraylarda 
devamlı kontrol yaptırdığını, giyecek konusunda Meclis Emniyet Amirliği 
mensuplarına Millet Meclisi Giyim-Kuşam Yönetmeliği gereğince giyim yardımı 
yapıldığını belirterek konuşmasını tamamladı.16

Son söz milletvekilinindir hükmüne göre söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), 
1963’ten beri faaliyette bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanlarının 
tarafsız, yapıcı, birleştirici ve Meclisi daha çok çalışmaya ve daha çok verimli 
kılmaya sevk etmeleri neticesinde, bu devrenin her zamankinden daha çok ahenkli, 
daha çok uzun mesai veren ve daha çok başarı elde eden bir devre olduğunu, Meclisin 
birliğinin milletin birliği ve beraberliği anlamına geldiğini, Meclisin çalışmasını 

16  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 130-140.
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değerlendiren, zabıtları deşifre eden, bunları dokûmante eden ve milletvekillerinin 
istifadesine amade kılan Meclis çalışanlarının fazla mesai ücretlerinin ödenmesi 
gerektiğini belirtti. Meclisin muvaffakiyetinin ikinci bir âmilinin Meclis kütüphanesi 
olduğunu belirten Tosyalı, buraya gerekli önemin verilmesini talep etti. Vatandaşın 
memleketin en iyisini, en şereflisini, en bilgilisini seçimle bu Meclise gönderme 
imkânından mahrum olduğu müddetçe rejimin tehlikede olacağını söyleyen Tosyalı, 
yapılacak Seçim Kanununda bu imkânın yerine getirilmesini isteyerek sözlerine son 
verdi.17

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde yapılan görüşmelerin yeterli 
görüldüğüne dair önerge sunan Ahmet Buldanlı’nın (Muğla) yeterlik önergesinin 
kabul edilmesinden sonra bütçenin bölüm ve maddelerine geçildi: 

a) Cumhuriyet Senatosu
Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira
(A/l) Cari harcamalar
11.000 Ödenekler  24 407 200
12.000  Personel giderleri  9 883 766
13.000  Yönetim giderleri  623 753
14.000  Hizmet giderleri  60 503
15.000  Kurum giderleri 15 000
16.000  Çeşitli giderler  502 603

(A/2) Yatırım harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri  1
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri  1
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  2

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000  Malî transferler  4
35.000  Sosyal transferler  36 225
36.000  Borç ödemeleri  95 000

17  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 140-142.
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b) Millet Meclisi
Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira
(A/l) Cari harcamaları
11.000  Ödenekler  60 157 000
12.000 Personel giderleri  48 026 304 
13.000  Yönetim giderleri  5 522 650
14.000  Hizmet giderleri  979 589
15.000  Kurum giderleri 975 000
16.000  Çeşitli giderler  7 417 001

(A/2) Yatırım harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri  1
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri  200 002
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  2 651 501

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000  Malî transferler  137 001
35.000  Sosyal transferler  174 225
36.000  Borç ödemeleri  197 000

CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu bütçelerinin kabul edilmesinden sonra 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere geçildi. Demokratik Parti grubu 
adına söz alan Samet Güldoğan, 12 Mart 1971 olayı, bu olaydan sonra meydana 
gelen gelişmelerin, Cumhurbaşkanının ister istemez siyasî hâdiselerin içine girmesi 
sonucunu doğurduğunu, Cumhurbaşkanının çeşitli hâdiseler içinde aktif olarak 
bulunmasının bu  hâdiselerin kamu oyunda çeşitli yönlerden değerlendirilmesine 
sebep olduğunu , Cumhurbaşkanının 12 Marttan çok önceki tarihlerde, meydana 
gelen anarşi olaylarını, vatan ve Cumhuriyete karşı yönelmiş tehditler olarak 
değerlendirdiğini, ancak Birinci Erim Hükümetinin beyan ve davranışlarının, 
kararsızlıklarının, Cumhurbaşkanının teşhislerinden tamamen farklı bir tutum 
seyrettiğini belirtti. Birinci Erim Hükümetinin yıkıcı, aşırı sol faaliyetlerin 
önlenmesinde faydalı olamadığını, ekonomik ve sosyal faaliyetlerde de başarılı 
olamadığını belirten Güldoğan, buna rağmen hükümetin ikinci defa kurulması 
zarureti ortaya çıktığında, Cumhurbaşkanının yeniden Erim’i başbakan olarak 
görevlendirmesinin gerekçesini kavrayamadıklarını ifade etti. Milletin, demokrasinin 
güçlendirilmesi ve fazilet rejiminin kurulmasında Cumhurbaşkanının üzerine düşeni 
yapacağı umuduna devamlı ihtiyacı olduğunu söyleyen Güldoğan, demokrasiye ve 
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demokrasinin bir fazilet rejimi olduğuna inancını ayakta tutma inancının Türkiye’de 
rejimin kaderi kadar, devletin varlığını da ilgilendirdiğini söyleyerek konuşmasını 
sonlandırdı.18

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Şinasi Çolakoğlu (Gaziantep), 
Cumhurbaşkanının, 7 Aralık 1971tarihli Muhtırası ile 12 Mart Muhtırasının 
amaçlarının gerçekleştirilmesi için hükümetin parlâmentoca siyasî denetiminin esas 
olduğunun anlaşıldığını, ülkenin biran önce bu amaçlarına ulaşabilmesi, olağan 
demokratik hukuk devletine hızla geçilmesi doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi 
grubunun bütün çabayı gösterme bilinci içinde olduğunu, bu doğrultuda olumlu ve 
yapıcı katkılarının eksilmeyeceğini belirtti. Türk  toplumunun devlet başkanlarına, 
Orta Asya bozkır devletlerinden esinlenmiş bir önem, hattâ kutsallık duygusu 
atfettiğini söyleyen Çolakoğlu, devlet başkanlarının da toplumun bu eğilimlerini 
sadece yasalardaki kuru deyimler üzerine oturtmadan, ortaklaşa toplumsal 
tasarımların maşeri vicdandaki hükümleriyle canlı ve uyanık tutmaları gerektiğini 
belirtti. 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Tevfik Koraltan (Sivas), Cumhurbaşkanlığının 
1972 yılı bütçelerinin, her zaman olduğu gibi, samimî, mütevazi ve gerçek yapılı 
hazırlanmış olduğunu, âdeta tasarruf yönünden diğer müesseselere örnek ve rehber 
olabilecek bir nitelik arz ettiğini söyleyerek konuşmasına başladı. Cumhurbaşkanlığı 
bütçelerinin 1970-1971 ve 1972 yıllarının genel bütçelerine mukayesesini yapan 
Koraltan, 1970 malî yılı genel bütçesinin 28 860 265 000lira, Cumhurbaşkanlığı 
bütçelerinin 4 618 000 lira; 1971 yılı Genel Bütçesinin 37 092 000 000 lira, 
Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 3 290 000 lira; 1972 malî yılı bütçe taslağında 
Genel Bütçenin50 310 000 000 lira, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ise 9 693 000 
lira olduğunu, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, Genel Bütçenin 100 000’deküçük 
cüz’ilerini teşkil ettiğini ifade etti. 1971 yılında Cumhurbaşkanlığı bütçeleri 3 milyon 
küsur iken,1972 yılında 9 milyon küsur liraya yükselmesinin sebebinin 6 535 000 
lira gibi (A/l) cetvelinde işaretli, personelin özlük haklarına taallûk eden giderlerin, 
Personel Kanunu ile kabarmış olmasından ibaret olduğunu söyleyen Koraltan, geride 
kalan 3 104 000 lira gibi bir miktarın Cumhurbaşkanlığı giderlerinin esas karşılığını 
gösterdiğini belirtti. Personel giderleri tam ve gerçek olarak hesaplanarak bütçeye 
aktarıldığı için, bunda yapılacak bir kısıtlama veya indirimin personelin maaş 
almaması gibi nahoş bir neticeyi husule getireceğini söyleyen Koraltan, 1972 yılı 
bütçe kanunu tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunda değiştirilen 69 ncu maddesi 
gereğince yapılacak yüzde 10 mecburî tasarrufun Cumhurbaşkanlığı bütçelerinde 
uygulanmamasını âmiri ita durumunda bulunan Meclisin Başkanlık Divanından 
istirham ettiklerini ifade etti.19

18  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 145-147.
19  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 147-150.
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Millî Güven Partisi grubu adına söz alan İsmet Kapısız(Yozgat), Anayasanın 
öngördüğü şekilde devlet ve milleti temsil gibi pek önemli ve şerefli göreve sahip 
bir makamın mütevazı bütçesinin mali yönünü eleştirmeyeceklerini belirterek, 
Cumhurbaşkanı Sunay’ın son yıllarda anarşik olayları, Ana yasadışı yıkıcı faaliyetler, 
millî bütünlüğü yok etmeye çalışan tehlikeli eylemler karşısında haklı bir hassasiyet 
göstererek yaptığı uyarmalarının, yurt gezilerinde bölgelerin ihtiyaçlarını tespit ve 
ilgililere görevlerini hatırlatmasının çok yerinde olduğunu söyledi. Kapısız, içinde 
bulunulan şartlarda, Cumhurbaşkanından rejimin normal şartlara ulaştırılmasında 
rehberlik ettikleri gibi hür ve demokratik Cumhuriyetin 12 Mart’tan önceki anarşik 
duruma tekrar sürüklenmemesi için gerekli tedbirlerin zamanında alınmasını 
sağlamalarını talep ederek konuşmasına son verdi.20

Gruplar adına konuşmaların sona ermesinden sonra kişisel görüşlerini beyan 
etmek için söz alan Hüseyin Abbas (Tokat), Batı demokrasilerinde ezcümle Amerika 
ve Fransa gibi memleketlerde reisicumhurun meclisler tarafından değil, doğrudan 
doğruya millet tarafından ve tek dereceli olarak seçildiğini, aynı zamanda icra 
organının da başı bulunduğunu, Türkiye’nin millî bünyesine en uygun olan sistemin 
bu olduğunu düşündüğünü söyleyerek konuşmasına başladı. Anayasanın 55 nci 
maddesinin, bütün siyasî seçimler için, tek dereceli seçim esasını temel prensip 
olarak vaz’ettiğini söyleyen Abbas, reisicumhurun seçimine ait 95 nci maddede 
zikredilen2 dereceli seçimin, aynı Anayasanın 55nci maddesindeki temel prensibe 
aykırı düştüğü kanaatinde olduğunu ifade etti. Abbas, bir sonraki yılda yapılması 
mukarrer olan yeni Reisicumhur seçiminin 1973 genel seçimi ile beraber, milletçe 
ve tek dereceli seçimle yapılması hakkının millete bahşedilmesini Meclisten talep 
ederek sözlerine son verdi. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde Cumhurbaşkanlığı makamını temsilen kimse 
konuşmadı, son sözü Ahmet Buldanlı (Muğla) aldı. Buldanlı, Devlet Başkanından, 
devletin Cumhuriyetçi, hürriyetçi ve insan haklarına dayalı demokratik rejime 
bağlı kalmasını temin ve buna vaki teşebbüsler nereden gelirse gelsin yeminlerine 
sadık olarak bunlara karşı çıkmasını, bir kâbus gibi yurdun üzerine çökme tehlikesi 
gösteren komünizm mevzuunda uyarıcı, ikaz edici, aydınlatıcı rollerini daha müessir 
bir şekilde kullanmasını talep etti. Bu suretle Cumhurbaşkanlığı bütçesinin tümü 
görüşülmüş olduğundan, bölüm ve maddelere geçilmesine karar verildi ve bütçe 
kabul edildi21:

20  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 150-152.
21  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 152-155.
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CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ:
Bölüm  Lira
(A/l) Cari harcamaları
11.000  Ödenekler  245 000
12.000  Personel giderleri  6 290 089
13.000  Yönetim giderleri  2 580 000
14.000  Hizmet giderleri  1 000
15.000  Kurum giderleri  3 000
16.000  Çeşitli giderler  262 000

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları, ve onarımları  200 000
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
35.000  Sosyal transferler  60 000
36.000  Borç ödemeleri  2

Sayıştay Başkanlığı Bütçesi
Birleşimin ikinci oturumunda Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde 

görüşmeler başladı. Demokratik Parti grubu adına söz alan Vehbi Engiz (Kocaeli), 
Sayıştay’ın Anayasa’da yazılı görevlerini ve tarihçesini anlattıktan sonra Sayıştay 
denetlemelerinin daha ziyade devlet harcamaları üzerinde yapılabildiğini, devlet 
gelirlerinin ise umumiyetle denetleme dışı kaldığını, bu görevin Maliye Vekâletine 
bağlı teftiş heyeti, hesap uzmanları ve maliye kontrol memurları veya diğer tali kontrol 
organları tarafından yapıldığını belirtti. Sayıştay kadrolarının kifayetsizliği, modern 
teçhizattan istifade edilememesi, Sayıştay’ın elektronik cihazlarla ve kompüterlerle 
teçhiz edilmemiş olmasının büyük bir noksanlık olduğunu belirten Engiz, yetişmesi 
uzun seneler ve meslekî tecrübe isteyen uzmanların işgücünden tasarruf edebilmek 
ve Sayıştay’ın müessiriyetini artırmak için bu önemli müessesenin en son teknik 
teçhizatla cihaz andırılmasında katî bir zaruret gördüklerini ifade etti. Sayıştay’ın 
harcamalarla ilgili olarak harcamaları yapan dairelerin yargı murakabesinin ve 
dairelerin T. B. M. M. tarafından verilen sarf mezuniyetinin ne şekilde kullanıldığının 
murakabesini yaptığını belirten D.P. sözcüsü, yeni hizmet yılında Sayıştay’a daha 
üstün hizmetler temenni ederek sözlerini tamamladı. 

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu(Afyon Karahisar), 
Sayıştay’ın Türkiye’de 2 bini aşkın saymanlığın tüm hesaplarını incelediğini ve 
yargı görevini ifa ettiğini, bu kadar geniş bir çalışma alanını denetlemekle yükümlü 
bu kuruluşun gerektiği kadar yetişkin elemanlarla takviye edilememesinin ve fennî 
imkânlardan yoksun bırakılmasının anlaşılmaz olduğunu belirtti. Bazı dairelerin, 
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yeni malî yıl yaklaşırken, carî yıldaki ödenekleri, yangından mal kaçırırcasına bir 
mirasyedi zihniyetiyle harcamasının önüne geçmek ve demirbaş eşya, lüks hevesi ve 
saltanatının mutlaka önlenmesi için Sayıştay’ın gerekli tedbirleri alması gerektiğini 
belirten Hamamcıoğlu, kuruma başarılarının devamını dileyerek sözlerine son verdi. 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Muzaffer Akdoğanlı (Kastamonu), 1934 
ve 1971 yıllarını karşılaştırarak Sayıştay’ın bütçesinde ve denetçi sayısında yeterli 
artış olmadığı halde saymanlık adetlerinin, ayniyat saymanlıklarının ve bütçe 
ödemelerinin süratle arttığını, iş hacmiyle işgücü arasındaki bu büyük nispetsizliğe 
rağmen, genel ve katma bütçeli dairelerin nakit saymanlığı hesaplarıyle, döner 
sermayesaymanlığı hesaplarının tamamının Sayıştayca denetlendiğini ve her biri 
birer hesap mahkemesiniteliğindeki dairelerde yargılanarak hükme bağlandığını 
ifade etti. Bu oransız işyükü nedeniyle özel idare, belediye ve ayniyat hesaplarının 
tamamınındenetiminin mümkün olamadığını belirten Akdoğanlı, Sayıştay hakkında 
temennilerinin, denetçi sayısının çoğalan iş hacmi nisbetinde artırılması, denetçilerin 
maddî bakımdan vâki incelemelerinin işgücünün büyük bir kısmını aldığı göz önünde 
tutularak, elektronik kompüter sistemin tatbiki, belediye ve özel idare hesaplarının 
denetlenebilmesini teminen teşkilâtlanması, ayniyat saymanlıkları hesaplarının 
incelenmesinin kolaylaştırılması ve devlet mallarının envanterinin sıhhatli bir şekilde 
yapılabilmesi için ayniyat talimatnamesinin ilgisiyle modern kartotesk sisteminin 
tatbiki olduğunu beyan etti.22

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Niyazi Gürer (Balıkesir), Sayıştay’ın  
Anayasadan aldığı yetkiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bir denetim organı 
olduğunu, keza kendisinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetime tabi 
olduğunu, denetimin verimli olabilmesi için yetişmiş ve bilgili elemanlarla modern 
metotlara ihtiyaç duyulduğunu, Sayıştay’ın bütün bu imkânsızlıklara rağmen bir 
gayretin içinde olduğundan şüpheleri bulunmadığını ifade etti. Sayıştay bütçesinin 
önemli kısmının personel, yönetim ve görev giderlerine ayrıldığını, Sayıştay’ın 
süratli, verimli ve daha değerli hizmetler verebilmesi için daha fazla paraya ihtiyacı 
bulunduğunu, ancak azamî tasarrufa dikkat etmek gerektiğini söyleyen Gürer, 
devlete ait para ve malların korunmasında, görevlerin yapılmasında, gelirlerin 
tahakkuk ve tahsilinde, devlet masraflarının ödenmesinde önleyici denetime dikkat 
etmek gerektiğini vurguladı. 

Sayıştay’ın kesin hesapları tetkik ederken mutabakat beyannameleri ile 
yetinmemesi gerektiğini ve iptal edilen tahsisat üzerinde durulmamasının denetimde 
bir noksanlık olduğunu belirten Gürer, tahsisatın kullanılmaması ve hizmet karşılığı 
tahsisatın iptalinin yatırımların yapılmamış olması, hizmetin yerine gelmemesi 
anlamına geldiğini ve bunların malî ve siyasî sorumluluğunun bulunduğunu, 
denetimde bunların göz önünde bulundurulması gerektiğini sözlerine ekledi. Gürer, 
devlet mallarının denetlenmesi için modern bir talimatnamenin hazırlanmamış 

22  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 155-159.
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olduğunu, bakanlıkların kadro isteklerinde, hangi ihtiyaçlar için kadro istediklerini 
bildirmeleri gerektiğini, çok zaman bu kadro isteklerinin yeni bir hizmet için değil ek 
görevler için olduğunu, bunun da israfı artırdığını belirterek konuşmasını tamamladı. 

Sayıştay Başkanı Rıza Turgay, hatiplere sadece teşekkürlerini ifade etmekle 
yetindi. Sayıştay Başkanlığı bütçesinin tümü üzerinde müzakere sona erdi ve 
bölümlere geçilmesi hususu kabul edildi:23

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI:
(A/l) Cari Harcamaları
Bölüm  Lira
12.000  Personel giderleri  38 406 156
13.000  Yönetim giderleri  1 457 500
14.000  Hizmet giderleri  6 900
16.000  Çeşitli giderler  232 502

(A/2) Yatırım Harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  140 000

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
35.000  Sosyal transferler  170 000
36.000  Borç ödemeleri  25 001
Sayıştay Başkanlığı 1972 yılı bütçesinden sonra Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 

bütçesine geçildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi
C.H.P. grubu adına söz alan Osman Yeltekin (Kars), Anayasa’ya muhalefetin, 

yeniden çıkarılan kanun veya tüzüğün Anayasaya veya Anayasa değişikliğinin 
Anayasada gösterilen usul ve şartlara uygun olmaması ve Anayasa gereğince 
öngörülen reformların ve hizmetlerin yerine getirilmemesi halinde tezahür edeceğini 
belirterek Anayasa’ya muhalefetin netice ve hal çarelerinin yine Anayasanın maddesi 
mahsuslarında tâyin edildiğini belirtti. Olur olmaz her yer ve zamanda yersiz Anayasa 
ile uğraşmayı ve eleştirmeyi doğru bulmadıklarını söyleyen Yeltekin, memlekette 
husule gelen her türlü hareket ve eylemlerin kusurunu da sadece Anayasada değil, 
onu tatbik eden idarî ve siyasî teşekküllerde ve şahıslarda aramak gerektiğini, bu 
gibi hallerde devleti yönetenlerle, siyasî teşekküllere titiz ve temkinli davranmaya 

23  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 161-162.
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mecbur olduklarını hatırlatmayı görev bildiklerini belirtti. Yüksek Anayasa 
Mahkemesi hakkındaki temenni ve dileklerini sıralayan C.H.P. sözcüsü, Yüksek 
Mahkemenin şahsiyeti maneviyesin uygun bir binaya biran evvel kavuşturulması, 
siyasî partilerin malî denetimi ödevinde siyasi partilerimizin bu yüksek kuruluşa 
müzahir ve yardımcı olmaları, kadro tevzi inin bu kuruluştan esirgenmemesi, vesait 
sıkıntısının çektirilmemesi, Yüksek Mahkemeye en aşağı 30 - 35 sene hizmet eden 
15 üyenin duraklarda otobüs veya dolmuş bekletilmemesi gerektiğini belirterek 
sözlerini tamamladı.24

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Salih Yıldız(Van), Anayasa 
Mahkemesinin, siyasî hayatın huzur içinde devamı için gerçekten bir çıkış yolu 
olarak önemli olduğunu, yetkilerine giren konularda, devam eden ve memleketin 
siyasîtansi yönünü yükselten mücadeleler için bir boşluğu doldurduğunu ve 
Anayasanın aykırılık iddialarının uzun süre boşlukta kalmasını ve kısır çekişmelerin 
son bulmasını önlemek bakımından büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini vurguladı. 
Yıldız, Anayasa Mahkemesinin, kendilerine mevcut usul dairesinde intikal etmeyen 
hususlarda elsen murakabe görevini yapan bir kuruluş olmadığını, bir başka ifadeyle 
Anayasa Mahkemesinin kendi kendine denetim yapan, otomatik işleyen bir denetim 
sistemi esasına kavuşturulmuş olmadığını ve Anayasa Mahkemesinin iştişari bir organ 
niteliğini taşımadığını da sözlerine ekledi. Kurumun geçen yıllarda olduğu gibi kira 
ile tutulan bir binada kaldığını,  devlete büyük malî külfet tahmil eden bu durumun 
Anayasa Mahkemesinin çalışmasına, şanına yakışır bir bina niteliğinde taşımadığını 
belirten Yıldız, Mahkemenin gerek çalışmasına uygun ve gerekse devletin bu malî 
külfetten kurtarılması için biran evvel bir binaya kavuşturulması gerektiğini, Anayasa 
Mahkemesinin emrinde bir tercüme bürosunun bulundurulmasının yararlı olacağını 
ve bu Mahkemenin siyasî partilerin denetimini yapabilmesi için gereken imkânlara 
kavuşturulmasının gerektiğini belirtti.25

Demokratik Parti grubu adına söz alan Kubilay İmer(Konya), Parlamentonun 
geçen yıl yapmış olduğu Anayasa değişiklikleri arasında 38 nci madde ve tali birkaç 
madde haricindeki bu değişiklikleri grup olarak desteklediklerini, değişikliklerin 
Anayasa Mahkemesi ile ilgili olanlarının bulunduğunu, Anayasa Mahkemesinin 
görev ve yetkileri ile ilgili olanında Anayasa değişiklikler ininde Anayasada gösterilen 
şekil şartlarına uygunluğunu denetleme hükmünün getirildiğini, ancak bu hükmün 
getirilmesinin, Anayasa Mahkemesinin fonksiyonu yönünden yasama meclislerinin 
üstüne çıkar mahiyette, adeta kanun koyucu niteliği içerisinde vermiş olduğu birtakım 
kararlar dolayısıyla olduğunu belirtti. Anayasa değişikliğiyle, Mecliste grup teşkil 
edebilecek olan partilerin 149 ncu maddenin 1 nci fıkrasıyla Anayasa Mahkemesine 
dava açabilmeleri hakkı olduğunun tescil edildiğini belirten İmer, Anayasa 
Mahkemesi kararlarının açıklanmasının altı ay içerisinde yapılması hükmünün 

24  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 162-163.
25  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 163-165.
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ve kararın Resmî Gazete ile yayınlandıktan sonra hüküm ifade etmesi hususunun 
getirildiğini söyledi. Parlâmentoya karşı yapılan hareketlerle, Parlâmentonun orta 
yerden kaldırıldığı bir ortam düşünülürse, bu ortamda ne icraya, idareye ve ne de 
kaza fonksiyonunu ifa eden en yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesine lüzum 
kalacak durum olamayacağını belirten İmer, bu düşüncelerin 12 Mart ile meydana 
gelen hâdiseler ve12 Mart müdahalesi sonundaki sıkıyönetim mahkemelerinde 
devam etmekte olan dâvalarla daha açık olarak anlaşıldığını, Parlamentonun, başta 
Anayasa Mahkemesi olmak üzere kazaî fonksiyonu ifa eden mahkemelerin, devletin 
devamlılığı yönünden çıkarılacak kanunlardaki değişiklikler ve iptallerde, devletin 
devamlılığı ve Anayasanın getirdiği hükümler içerisinde birleşeceklerine, bu hususta 
kâfi derecede bilgi sahibi olduklarına ve hissiyat yönünden, inanışlar yönünden millî 
hislere bağlılık yönünden hepsinin aynı ölçüler içerisinde aynı yüksekliği taşıdığı 
kanaati içerisinde olduklarını söyleyerek sözlerini tamamladı. 

Adalet Partisi grubu adına Ertuğrul Mat(Bursa), Gazi Mustafa Kemal’in, 
Meclis’in bir nazariye olmadığını, bir hakikat ve hakikatlerin en büyüğü olduğunu 
söylediğini belirtti ve Meclis’in bir yıl içinde bir nazariye, bir göstermelik müessese 
olmadığını, rejime, millet ve devlet bütünlüğüne kast teşebbüsleri karşısında 
bir gerçek olduğunu ispatladığını ifade etti. 1971’de demokratik cumhuriyetin 
tehditlere, yıkıcı teşebbüslere ve Anayasa dışı davranışlara maruz kaldığını, bunun 
Anayasal düzenin yıkılması, millî hakimiyetin ve siyasî iktidarın halk çoğunluğu 
yerine bir zümreye terk edilmesinin, hukuka bağlı bir devlet yerine hâkim 
olması gereken kanun değil, kuvvettir diyen Marksist devlet anlayışının doğuş 
tehlikesinin belirmesi anlamına geldiğini söyleyen Mat, Anayasa müesseselerinin 
büyük imtihanlar verdiğini, Anayasanın önemli bir kısmı değiştirilerek tatbikatta 
beliren zaaflardan kurtarıldığını, sosyal ihtiyaçlara cevap verir hale getirildiğini 
ifade etti. Anayasa Mahkemesinin son bir yıl içinde TİP, MNP ve Türkiye İleri 
Ülkü Partisini kapatmasının Mahkemeye duyulan bazı tereddütlerin giderilmesine 
yardımcı olduğunu, Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve çalışmalarıyla ilgili olarak 
siyasî partilerin tümünce benimsenmiş ve ileri sürülmüş aksaklıkların giderildiğini 
söyleyen Mat, Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerince seçilecek üyenin 
seçiminin sürüncemede kalmasının ve bu Yüce Mahkemede görev alacak mümtaz 
hâkimlerin yıpranmasının önlenmesini önemli bir değişiklik saydıklarını sözlerine 
ekledi.26

Şahısları adına konuşacak milletvekillerinden Hüseyin Abbas (Tokat), Anayasa 
Mahkemesinin parti davalarında takip etmeye başladığı yargılama usulünün 
antidemokratik ve Anayasanın ruh ve maksadıyla tezat teşkil eden bir noktaya 
geldiğini, bu itibarla hem Anayasa Mahkemesinin bu tenkitlere hedef olan usulü 

26  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 165-173.
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mahkemeden kurtarılması ve hem de demokrasinin vazgeçilmez unsurları siyasî 
partilerin mevcudiyet ve hayatiyetlerinin teminatı olan müdafaa haklarına, temel 
hukuk prensiplerine uygun bir veçhe verilmesi gerektiğini belirtti.27

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin tümü üzerindeki müzakereler sona 
erdiğinde bölüm ve maddelere geçilmesi hususu oya sunularak kabul edildi: 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira
(A/l) Cari Harcamaları
12.000  Personel giderleri  4 109 507
15.000  Yönetim giderleri  698 051
14.000  Hizmet giderleri  41 002
16.000  Çeşitli giderler  5 001

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
35.000  Sosyal transferler 18 000
36.000  Borç ödemeleri 7 000

BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ
Başbakanlık bütçesi üzerinde A.P. grubu adına ilk sözü alan Zekeriya Kürşad 

(Maraş), Başbakan Erim ve yönetiminde bulunan hükümetinin tutum ve niteliği 
üzerinde değerlendirme yapacağını belirterek konuşmasına başladı. Ülkenin siyasi, 
sosyal ve ekonomik kriz içinde olduğunu söyleyen ve A.P.’lilerin vazifelerini derin bir 
vatanseverlik duygusu içinde yaptıklarından Erim hükümetlerinin desteklediklerini 
söyleyen Kürşad, Erim’in Atatürkçü görüntüsü ile dozunu ve ölçüsünü kaçırdığını, 
vergi ve memleketin yapı ve sosyal bünyesinin yeter derecede uymaktan çok uzak 
bulunan nazarî toprak ve benzeri reform tasarılarıyla aylarca memleketi oyaladığını ve 
kendisinin de ırgalandığını ifade etti. Erim’in piyasanın süratle ve anî tedbirler isteyen 
konularına eğilecek yerde, her türlü teşebbüsü korkutan tutum ve  açıklamalarıyla 
büsbütün sarstığını, kontrolsüz fiyat artımlarına ön olmak, destek olmak, göz 
yummakla da vatandaşıbüyük bir sıkıntı ve güvensizliğe mâruz bıraktığını belirten 
Kürşad, işbaşına bütün yetkileriyle geldiği26 Mart 1971 de devraldığı 38 milyarlık 
bütçeyi de şimdi 10 milyara yaklaşan ilaveleriyle 48 milyarla kapatacağını sözlerine 
ekledi. Ülkenin iki kalkınma hamlesini gerçekleştirme mecburiyetinde olduğunu 
belirten A.P. sözcüsü, bunlardan birinin sanata, ilme ve tekniğe ait olan maddî 
sahada kalkınma, diğerinin ise son yüzyılın maddecilik ve faidecilik zihniyetleriyle, 
asrın komünizm sistemleri gibi cemiyetleri ve nesilleri manen ve maddeten harap 
eden fikir ve hareketleri bertaraf etmeye matuf manevî kalkınma olduğunu, maddî ve 
ekonomik kalkınmaya ait hamlelerin esaslı adımlarının atılmasına rağmen manevî 

27  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 173-174.
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kalkınma hamlesi sahasında ciddî bir adımın atıldığını söyleyebilmenin mümkün 
olmadığını ifade etti. Erim’in eline Türk milletince verilen bu çok değerli fırsatın 
lâyıkiyle değerlendirilemediğini ve asayiş konusundaki başarı ifadelerinin de 
hakikate uygun bulunmadığını belirten Kürşad, kendi kurduğu kabinesinden bihaber 
bulunan bir başbakanın memleketin bu çok nazik devresinde asayiş ve emniyetin 
nerede bulunduğunu tespit edebilmesinin mümkün olmadığını, turist Renetta’nın 
katilini on beş günde idam ettiren aynı kanunlar ortada iken devleti yıkmak isteyen 
öğrenci, profesör ve rektörlerin hâlâ ortalarda serbestçe dolaşmaları karşısında 
Erim Hükümetinin 12 Mart muhtırasının temel anlayışı içerisinde ciddî bir çaba 
harcadığının kabul edilemeyeceğini ifade etti.28

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Lebit Yurdoğlu (İstanbul), 12 Mart 
beyannamesinin gösterdiği hedefleri gerçekleştirmeyi amaç bilen, Millet Meclisini 
daha ileri müdahalelerden korumağa ve dar boğazdan geçirmeğe çalışan olağanüstü 
şartların meydana getirdiği bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu, demokratik 
rejimin ciddî bir buhrandan geçtiğini, hükümete yardımcı olmak gerektiğini belirterek 
sözlerine başladı. Adalet Partisi ve C.H.P. arasında siyasi gelişmeler hakkında 
görüş ayrılıkları olduğunu, iktidar partisine göre, 1961 Anayasasının getirdiği 
hak ve hürriyetler anarşistler tarafından kötüye kullanıldığının düşünüldüğünü, 
zararlı faaliyetleri yasak eden geniş bir Anayasa değişikliği yapılırsa sorunların 
halledileceğinin sanıldığını; oysa C.H.P.’nin toplumda bir düzen bozukluğu 
olduğunu, gelir dağılımının adaletsiz olduğunu, toprak mülkiyetinin tarımda verimi 
artıracak, insanın insanı sömürmesini önleyecek, sanayie kaynak olabilecek bir 
yapıda görünmediğini, ekonominin gelişmekte olan bir milletin bünyesine uygun 
kalkınmaya yardımcı değil, kolay kazançları, spekülâsyonu, vurgunu kolaylaştırıcı 
olduğunu düşündüğünü ifade eden Yurdoğlu, A.P. ekseriyetinin hiçbir reforma 
girişmediğini, nasıl adaletsiz bir zam kanununun Devlet Personel Kanunu adı 
altında ilân edilerek aldatmacaya gidildiyse, her tarafı değişmiş, gerçek reformla 
hiçbir ilişkisi kalmamış, adı bile sulandırılmış Tarım ve Toprak Reformu ön tedbirler 
kanunu tasarısının hükümetin getirdiğinden daha ileri olduğu aldatmacasının 
Komisyon Başkanının ağzından ilân edildiğini vurguladı. 

Nihat Erim’in bu buhranı geçiştirebileceğini, ancak bazı noktalarda çok dikkatli 
olması gerektiğini söyleyen Yurdoğlu, başbakanın vazifesinin, aşırı bir elastikiyet 
değil, partilerden, bilhassa iki büyük partiden, liderlerinden sağduyu, sorumluluk 
hissi, fedakârlık beklemek ve bunu devamlı olarak istemek olduğunu, reformlarda 
aldatmacaya sapmanın, gerçekçi çizgilerden geriye gitmenin mümkün olmadığını, 
böyle bir davranışın, memleketin yarınları açısından çok zararlı olacağını ifade etti. 

Bütçe Karma Komisyonu Sözcüsü Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara), Personel 
Kanununun yutturmaca reform tasarısı kanunu olarak nitelenmesi üzerine söz 
isteyerek meclislere mal olmuş bir kanun tasarısının, reform niteliğinin bir kenara 
itilmesini uygun bulmadığını belirtti.29

28  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 175-179.
29  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 179-187.
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Demokratik Parti grubu adına söz alan Kadri Eroğan (Sivas), Birinci ve İkinci 
Erim hükümetlerinin Anayasada yeri olmayan bir tarzda ve terekküpte meydana 
geldiğini, bütün bir Türk milletini düşündüren ve Türk siyasî hayatının mihrakını 
teşkil eden tek konunun ve tek sorunun, demokratik parlamenter nizam tekrar 
bütün şartları ile yerleşecek, pürüzsüz bir şekilde işleyecek mi sorusu olduğunu 
ifade etti. 12 Marttan sonra kurulan Birinci Erim hükümetinin akıbetinin Meclisler 
nazarı itibara alınmadan zoraki devlet ve parlamento adamı icat edilerek hükümet 
kurmak ve devlet idare etmenin mümkün olmadığını gösterdiğini belirten Eroğan, 
insicamlı kudretli, müstakar hükümetlerin, ancak ve ancak Parlamentonun içinden 
çıkan hükümetler olduğunu vurguladı. Ordunun vazifesinin devleti yönetmek değil, 
yurt savunması olduğunu belirten Eroğan, herkesin ordunun asli görevine dönmesini 
istediği halde bir yıla yakın bir zamandan beri normal hale avdet etmenin şartlarının 
neden hazırlanmadığını sorguladı. Erim’in, hükümetini meydana getiren partilerin 
liderleriyle kapalı kapılar ardında yapmış olduğu görüşmeleri, bütün Parlamento ile 
yapılmış olan yeterli bir temas olarak görmemesi gerektiğini belirten D.P. sözcüsü, 
Personel Kanununun noksanlıklarını gidermek amacıyla Meclise sevk edilen bir 
yetki kanunu tasarısının, Personel Kanunu hükümlerinin üçte birini kanun hükmünde 
kararnamelerle yeniden düzenleme amacını taşıdığını, kanun hükmünde kararnameler  
çıkarılırken son derece dikkat edilmesi, Personel Kanununun getirmiş olduğu 
haklara dokunulmaması, müktesep hakların ihlâl edilmemesi gerektiğini belirtti. 
TRT’nin yeniden düzenlenmesi ve teşkilatlandırılmasının süratle neticelendirilmesi 
gerektiğini de vurgulayan Eroğan, merkezî hükümet teşkilâtına dahil bakanlık, daire 
ve müesseseler arasında görev ve yetki dağılımını tespit etmek için birçok yazılan 
raporların süratle değerlendirilmesini temenni ederek sözlerini tamamladı.30

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Vefa Tanır (Konya), Nihat Erim’in 12 
Mart’tan sonra Türkiye’yi, devletin temellerini sarsmak, millî bütünlüğü parçalamak 
hedefini güden faaliyetlerin, sınıf kavgalarının, boykotların, işgallerin, kardeş 
kardeşi vurmanın, bütün meselelerin sokağa döküldüğü bir ortamın içerisinde 
aldığını, aldığı mirasın ileriye gitmek için fevkalade muvaffakiyet imkânları taşıyan 
bir miras olmadığını, Erim hükümetine sahip çıkanların, genel grev hakkı, toprak 
köylünün, Türk halkı, Kürt halkı üzerindeki baskıya son, jandarma ve polis 
zulmüne son, 141-142nci maddeler kalkmalı, genel af çıkmalı, kahrolsun Amerika 
Birleşik Devletleri, kahrolsun işbirlikçi patronlar, kahrolsun toprak ağaları gibi 
sloganlarla yayına devam ettiklerini, hükümetin Anayasanın emrettiği kanunları 
derhal sevk etmesi, Parlamentonun daha düzenli çalışma imkânlarını araması, 
bakanların Parlamentodan alâkalarını kesmemesi gerektiğini aksi halde Parlamento 
aleyhindeki faaliyetin devam edeceğini söyledi. Tanır, hükümetin kimseden 
korkmadan reformları tez elden sevk etmenin yolunu bulması gerektiğini söyleyerek 
konuşmasını tamamladı.31

30  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 187-192.
31  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 192-195.
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Grupları adına söz almış bulunan milletvekillerinden sonra kişisel görüşlerini 
ifade etmek üzere söz alan Hakkı Gökçe (Malatya), siyasî düzenini sağlayamayan 
ülkelerin iktisaden kalkınmalarına imkân olmadığını, Türkiye’de bu siyasî düzenin 
geçici de olsa sağlanmış bulunduğunu, eğitim düzeninin kurulması, ekonomik ve 
sosyal kalkınmanın huzur içinde sağlanması fırsatının doğduğunu belirtti. Hasan 
Tosyalı (Kastamonu), Başbakanlığın 11 aydan beri kendi yapmadığı bir bütçeyi 
uyguladığını, ilk defa kendi eliyle yaptığı bir bütçenin müzakeresinin yapıldığını, 
Başbakanlığa bağlı merkez teşkilâtı ve dış teşkilâtının 11 aydan beri hakikaten 
tatmin edici ve başarılı hizmetler yaptıklarını söyleyerek konuşmasına başladı. 
Tosyalı, bu kuruluşlardan, Atom Enerjisi Komisyonunun aktif bir çalışmanın içine 
sokulmasını, Devlet Personel Dairesinin en iyi şekilde teçhiz edilmesi ve müşkül 
şartların düzeltilmesini, Millî Güvenlik Kurulu ve Millî istihbarat Teşkilâtı hükümete 
yardımcı olmasının sağlanmasını, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun Türk 
milletinin millî dinî birliğini, millî dinî kültürünü oluşturacak ve iç ve dış tehlikelere 
karşı çalışacak bir hale getirilmesini temenni etti. 

Hükümet adına söz alan Doğan Kitaplı(Samsun), görüşen bütün hatiplerin kendi 
değerlendirmelerine göre hükümetin tutumumuzu tayin etmesini istediklerini, oysa 
Birinci ve İkinci Erim hükümetlerinin olağanüstü şartlarda kurulmuş olduğunu 
söyleyerek 12 Mart Muhtırasının iki açık maddesinin hükümete belli görevleri 
yüklediğini belirtti. Anayasa değişiklikleriyle ilgili kanunların mühim kısmının 
Parlamentoya sevk edildiğini ve büyük kısmının da Parlamentoya sevke amade 
hale geldiğini söyleyen Kitaplı, 12 Mart Muhtırasının hükümete iki hedef verdiğini, 
birinin asayişi derhal temin etmek, ikincisinin bundan sonra getirilecek tedbirlerle 
bir daha bu gibi hadiselerin tekerrürüne meydan vermeyecek vasatı temin etmek 
olduğunu, partilerin çok olumlu faaliyeti neticesinde verdikleri imkânı bu yolda 
kullanma için çabalarının olumlu istikamette devam ettiğini ifade etti. 

Anayasa değişikliklerinin hükümetlerin salâhiyetinde olmadığını, hattâ teklifinin 
bile yetkisi dahilinde olmadığını söyleyen Bakan Kitaplı, Anayasa değişikliklerinin 
Meclislerin yürüttüğü bir kanunlaştırma sistemi olduğunu, Personel Kanununun 
noksanlıklarını gidermek maksadıyla hükümete yetki tanıyacak olan kanun tasarısının 
kabulü halinde Personel Kanunundaki arızaları ve şikâyetleri giderme bakımından bir 
uzun devreyi kapsayan iki yıllık yetki istediklerini ve bu arızaları giderme imkânını 
bulacaklarını belirtti. TRT’nin ıslahı, teknik personel, Ziraat Bankası ve PTT gibi 
yerlerdeki personelin durumu, MİT teşkilâtı ve Millî Güvenlik Kurulu, dengeli 
kalkınma hakkında yeri geldiğinde görüşeceklerini söyleyen Bakan Kitaplı, hatiplerin 
eleştirilerini yanıtladıktan sonra milletvekillerinin sorularına cevap verdi.32

Kemal Bağcıoğlu (Çanakkale), 1965yılından itibaren altı ilâ yedi bütçe 
müzakeresinde, Karma Bütçe Komisyonunda, Cumhuriyet Senatosunda, Millet 
Meclisinde devamlı olarak ve her bütçe münasebetiyle Süleyman Demirel’in 
eleştirildiğini, bu müzakereler sırasında da bazı parti sözcülerinin sanki Demirel 
yine Başbakanmış gibi onu eleştirdiklerini, bunu kınadığını ve bu yolu doğru 

32  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 195-207.
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bulmadığını söyledi. 12 Marttan önce hükümetlerin 1961 Anayasası bakımından 
bazı sorunlarının olduğunu ve Anayasanın maddeleri değişmesinin kendilerini 
haklı çıkardığını ima eden Bağcıoğlu, 12 Mart Muhtırası ile kurulmuş bulunan özel 
hükümet ve özel başbakanın, Türkiye’nin bu özel durumundan istifade etmesi ve asıl 
Türkiye’nin meselesi olan komünizmin cumhuriyetin üzerine saldırısını önlemeye 
çalışması gerektiğini belirterek sözlerine son verdi.33

Başbakanlık bütçesinin tümü üzerindeki müzakerelerin yeterli görüldüğüne 
dair önerge veren Hüsamettin Başer’in (Nevşehir) takriri oylandı ve kabul edilmesi 
üzerine bütçenin bölümlerine geçildi: 

BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ:
Bölüm  Lira
(Al) Cari harcamalar
11.000 Ödenekler  66 000
12.000 Yönetim giderleri  4 560 001
13.000 Personel giderleri  93 409 749
14.000 Hizmet giderleri  13 513 347
15.000 Kurum giderleri  13 546 005
16.000 Çeşitli giderler  35 849 061

(A/2) Yatırım harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri  41000 000
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri  8 800 000
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  22 775 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
 harcamaları
31.000  Kurumlara katılma payları
 ve sermaye teşkili  500 000
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar 5 000 000
34.000  Mali transferler  23150 001
35.000  Sosyal transferler  338101
36.000  Borç ödemeleri  1383 000
Başbakanlık bütçesinin bölümlerinin kabul edilmesinden sonra birleşim sona erdi.34

33  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 207-209.
34  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 41 (17 Şubat 1972), 
s. 209-210.
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Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi
Millet Meclisi’nin 18 Şubat 1972 günü Başkanvekili Vahit Bozatlı başkanlığında 

toplanan 42 nci birleşiminde Devlet Planlama Teşkilatı bütçesi ilk sırada müzakere 
edildi. 

Bütçe üzerinde ilk sözü alan D.P. grubu sözcüsü Ali Nâki Üner (İzmir), çok kısa 
olarak Birinci ve İkinci Beş Yıllık plânların eleştirisini yaptı ve Üçüncü Beş Yıllık 
Plan hakkında tavsiyelerde bulundu. Üçüncü Beş Yıllık Plan hazırlıklarının yapıldığı 
günlerde 1972malî yılına girerken ekonomik durumun hiç de iç açıcı olmadığını, 
sanayi sektöründe yatırımların gerilemiş ve plân hedeflerinin altında kalmış 
olduğunu, kamu kesiminde yatırımların duraklamış, özel sektörde sanayi kesimine 
yönelen yatırımların istenilen ölçüde gelişememiş olduğunu, devalüasyona rağmen 
ihracatın beklenen gelişmeyi gösteremediğini, kamu kesiminde artan cari ve transfer 
harcamalarının sebep olduğu finansman güçlüklerinin ortaya çıktığını, fiyatların artış 
eğiliminin hızlandığını ve para arzının enflâsyonist etkide bulunacak ölçüde arttığını 
vurgulayan Üner, ekonomik bunalımdan çıkabilmek için Üçüncü Beş Yıllık Plânın 
çok ciddî ve basiretli tedbirleri kapsaması gerektiğini, bu planda karma ekonomi 
kurallarının tam olarak uygulanması ve plânın ekonomik büyüme ve sosyal gelişme 
ilkelerini bir arada yürütecek şekilde hazırlanması gerektiğini ifade etti. Üner, Üçüncü 
Plânda ana hedefleri, tam istihdam, yüksek bir gelir büyüme hızı (% 8-10), büyük bir 
yatırım hacmi, fiyat istikrarı, dış ticarette denge, bölgelerarası gelişmişlik farklarının 
izalesi, uygulamada daha dinamik, daha işbirlikçi ve daha tasarruflu bir uygulama 
düzeni, devlet müesseselerinde plânlı kalkınmayı köstekleyici hukukî, malî ve idarî 
engelleri ortadan kaldıran tedbirlerin Üçüncü Plân döneminden önce alınması, İkinci 
Plân döneminde başlatılmış ve ihracata dönük büyük projeler, kuruluşları ile birlikte 
tamamlanarak süratle faaliyete geçirilmesi olarak belirlenmesi gerektiğini açıkladı.35

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Coşkun Karagözoğlu (İzmir), 1969 
yılında ortada İkinci Beş Yıllık Plan olduğu halde program dışı yapılan işlerin proje 
toplamının 2 276 000 000 lira, bunun1969 yılı içinde harcanan kısmı 632 milyon lira 
olduğunu, 1970 yılında plan ve program dışı projelerin 2 610 000 000 lira, 1970 yılı 
içinde harcanan kısmının ise 1 106 000 000 lira olduğunu söyleyerek bu rakamların 
ortada plan ve programın kalmadığını gösterdiğini belirtti. Türkiye’nin ekonomik 
ve sosyal kalkınmasını uzun vadeli planlara bağlamakla görevli Devlet Planlama 
Teşkilâtının, bu son derecede hayatî görevlerini yerine getirebilmesi için çok yüksek 
seviyede ihtisas elemanlarına ihtiyacı bulunduğunu belirten C.H.P. sözcüsü, eleman 
seçiminde bilgi ve ihtisasın esas olması, objektif ölçülerle seçmelerin yapılması 
gerektiğini beyan etti. Devlet Planlama Teşkilâtının 1972 yılı ödeneğinin 605 milyon 
lira olduğunu söyleyen Karagözoğlu, bu ödeneğin, Devlet Planlama Teşkilâtından 
beklenen büyük görevlerin yerine getirilmesini aksatmamasını ümit ettiklerini ifade 
etti. 

35  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 212-216.
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İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının son yılının uygulamasına geçerken devletin 
arşivlerinde görünen ekonomik tablonun, sanayi sektöründe üretimin yeterince 
artmayıp plan hedefinin altında kalması, kamu kesiminde yatırımların duraklaması, 
özel sektörde sanayi kesimime yönelen yatırımların istenen ölçüde gelişmemesi, 
ihracatın devalüasyona karşı dikkate değer bir gelişme göstermemesi, kamu kesiminde 
artan carî ve transfer harcamalarının sebep olduğu finansman güçlükleri, fiyatlarda 
artış eğiliminin hızlanması, para arzının enflasyonist etkide bulunacak ölçüde 
artmasını gösterdiğini belirten C.H.P sözcüsü, on yıllık plan döneminde öngörülen 
gelişme hızının sağlanamadığını, sektörler arasında istenilen dengeli gelişmenin 
gerçekleştirilemediğini, istihdam sorununun çözüme kavuşturulamadığını,  
devalüasyondan kaçınılamadığını, istikrarlı kalkınmanın sağlanamadığını, millî 
gelir dağılımında adaletin sağlanamadığını, planlı dönemin büyük hedeflerinden 
olan gelişmiş ülkelerle mesafenin kapanmasında yol alınamadığını ve ekonominin 
dışa bağlı olmaktan kurtulamadığını ifade etti.36

A.P. grubu adına söz alan Mehmet Ali Oksal(Trabzon), Birinci Erim Hükümetinin 
ekonomik alandaki icraatından birinin teşvik kanununun hükümlerini fiilen işlemez 
hale getirmek olduğunu, kamu ve özel sektör ayrımı yapmadan sanayiye uygulanan 
teşvik tedbirlerinin fiilen durdurulduğunu yetkili dairenin de Devlet Planlama 
Teşkilâtından uzaklaştırılarak bazı bakanlıklara serpiştirildiğini söyledi. Devlet 
Planlama Teşkilâtında olduğu söylenen hizipleşmelerin ve bu Teşkilâta hâkim olan 
zihniyetin mahiyetlerini Parlamento olarak öğrenmede fayda olduğunu söyleyen 
Oksal, kamu personeli arasında, farklı nedenlere dayansa bile, sürdürülen ciddî 
hizipleşmelerin ideolojik kadro eylemine dönüşmesinde millî çıkarlar açısından 
tehlike olduğunu sözlerine ekledi. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının hangi temel 
hedef ve stratejilere dayanacağını henüz bilmediklerini belirten Oksal, Anayasanın 
devlete yüklediği görevlerin yerine getirilmesi, kalkınmanın gerçekleştirilmesi, 
hükümetlerin sürat ve hareket yetenekleriyle sınırlı olduğunu, kamu idaresi 
için öngörülen yeniden düzenlemeler, yani reformlar yapılmadıkça, kalkınma 
gücünün bürokrasi çarkları arasında yıpranıp gideceği gerçeğinin asla gözden uzak 
tutulmaması gerektiğini belirtti.37

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Mehmet Nebil Oktay (Siirt), kalkınma 
planında yüzde 7 olarak öngörülen kalkınma hızının 1962-1972 döneminde yüzde 
0,8 olarak gerçekleşmiş olmasını, hedefe yaklaşık bir yüzde olması sebebiyle, 
olumlu karşıladıklarını, ancak sanayi sektöründeki gelişme hızı için iyimser 
olmanın mümkün olmadığını belirterek sözlerine başladı. Sanayi sektörü gelişme 
hızının hedefi çok geriden takip ettiğini ve bu sahada çok ciddî hamlelere ihtiyaç 
olduğunu söyleyen Oktay, istihdam sorununun akim kalmaması gerektiğini, 
Planlama Teşkilâtında girişilmiş bulunan yeniliklerden olan il seviyesinde planlama 

36  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 216-222.
37  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 222-225.
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çalışmalarını yürütmek ve yıllık programların başarıyla uygulanmasını sağlamak 
üzere, koordinasyon dairesine bağlı bir il planlama bölümünün kurulmuş olmasını 
olumlu gördüklerini açıkladı. 

Bölgeler arasındaki dengesizliğin giderilmesi için önlemler alınması gerektiğini 
belirten Oktay, millî kalkınma yönünden büyük önem taşıyan teşvik tedbirlerine 
de değindi. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının gerçekçi bir tutumla zamanında 
hazırlanması, Meclisin tetkik imkânını kısıtlayacak gecikmelere mahal verilmemesi, 
Türkiye’de büyük bir dert haline gelmiş bulunan işsizlik meselesini çözümleyecek 
tedbirlere geniş yer verilmesi gerektiğini belirten Oktay, Planda yer aldığı halde 
gerekli şekilde izlenemeyen ve geliştirilemeyen gönüllü toplum kalkınması 
çalışmalarına önem verilerek daimî veya mevsimlik iş gücü fazlasının yurt 
kalkınmasında değerlendirilmesi imkânlarının araştırılması gereğine işaret etti. 

Gruplar adına başka söz talebi olmadığından şahıslar adına söz alanlardan Hasan  
Tosyalı (Kastamonu), planlı kalkınmadan olumlu neticelerin alınmamış olmasının 
nedenlerini, millî gelirdeki artış hızının Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesine 
çıkaracak miktarda olmaması, kalkınmayı sağlamak için köyden başlayarak 
kasaba ve illerindeki ziraat, madencilik, hayvancılık, yeraltı servetleri, su ve orman 
kapasitelerinin ve imkânlarının iyi değerlendirilmemesi olduğunu belirtti.38

Devlet Bakanı Doğan Kitaplı (Samsun) söz alarak karma ekonomiyi esas 
aldıklarını, sosyal adalet esaslarına ve bilhassa gelir dağılımının daha âdil bir 
hale getirilmesine büyük önem verdiklerini ve bunun gerçekleşmesini titizlikle 
gözeteceklerini belirterek sözlerine başladı. Yabancı sermayenin yurdun menfaatlerine 
uygun olması gerektiğini ve böyle olursa kabul edildiği belirten Bakan, tarım 
mevzuunda devletin, tarım sektöründe öncülük etmesini benimsediklerini ifade etti. 
Sanayi için hükümetin hızla sanayileşmeyi sağlayacak ve uygun iktisadî politikaları 
ve teşvik tedbirlerini azimle uygulayacak olduğunu beyan eden Bakan Kitaplı, imalât 
sektörünün yatırımlarında 1968’de % 22,2. 1969’da % 19,7. 1970’te% 13. 1971’de 
% 18,1. 1972 programında % 38,4’lük bir artış ümit ettiklerini söyledi. 

Aliağa rafinerisi, İskenderun3 ncü Demir Çelik, Seydişehir Alüminyum tesisleri, 
Samsun gübre tesis ve tevsii, Yarımca Petro - Kimya tesisleri, dizel ve elektrikli 
lokomotifler yatırımı, Dalaman Sülfat Selülozu, İzmir Rafinerisi, Karadeniz Bakır 
Kompleksi ve Alimina üniteleri, toplam 601 milyon liralık sulama yatırımı, Niğde-
Aksaray barajı, Bursa Apolyon projesi, Diyarbakır Deve geçidi baraj projesi, Bitlis-
Ahlat Nazik Gölü projesi, Adana Aşağı Ceyhan-Koşan projesi, Malatya Aşağı 
Soloma-Medik projesi, Adana Aşağı Seyhan sulama developman projesi, Manisa, 
Aşağı Gediz sulama projelerinden söz eden Bakan, istihdam problemi konusunda 
çalışmalarının sürdüğünü, ancak bu problemin bütün ülkelerde olduğunu ifade etti.39

38  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 225-229.
39  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 229-234.
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Bakandan sonra söz alan Mevlüt Ocakçıoğlu (Niğde), gerekli olmayan, ya 
da kurulması daha verimli olan yerlerin yüzlerce kilometre uzağına kurulan 
fabrikaların ya çalışamadıklarını, Hazineye milyonlarca lira zarar ettirdiğini, ya da 
hammaddesinin uzaklarda, ama filânın hatırı için filân vilâyete kurulduğu için zarara 
çalıştığının görüldüğünü belirterek Planlamanın bu dağılıma özen göstermesini, 
planlamamızın uygulamasının güzel olmakla beraber bu konularda biraz daha 
gerçekçi olunmasında fayda olduğunu ifade etti. Bütçe üzerinde başkaca söz 
isteyen milletvekili olmadığından Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesinin hükümlerine 
geçilmesi oya sunuldu ve kabul edildi: 

Devlet Planlama Teşkilâtı
(A/l) Cari Harcamalar
Bölüm  Lira
12.000 Personel giderleri 28 276 429
13.000 Yönetim giderleri    5 317 000
14.000 Hizmet giderleri         60 003
15.000 Kurum giderleri       150 005
16.000 Çeşitli giderler       525 001
  
(A/2) Yatırım Harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri  160 500 001
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları         624 000

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar  200 000 000
33.000  İktisadî transferler   200 000 000
34.000  Malî transferler     10 000 001
35.000  Sosyal transferler            70 000
38.000  Borç ödemeleri  2 000

Danıştay Başkanlığı Bütçesi
Danıştay bütçesi üzerinde söz alan Millî Güven Partisi grubu sözcüsü Reşit Önder 

(Tokat),  Danıştay’a intikal eden davaların uzun yıllardır hükme bağlanamamasının 
hak sahiplerini büyük ölçüde mağdur ettiğini, bu mağduriyeti önlemenin çarelerinden 
birinin ilk dereceli idari mahkemelerin biran evvel kurulması olduğunu belirtti. 
Devlet Memurları Kanununun intibak hükümlerinden çıkan uyuşmazlıklar, esasen 
iş hacmi çok olan bu Yüksek Mahkemeye yeni ve büyük külfetler tahmil ettiğini 
söyleyen Önder, Danıştay binası için her yıl bütçeden kira bedeli ödendiğini, 
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Hazinenin bu ağır külfetten kurtarılma sıyanında çalışmaya elverişli hizmet binasına 
büyük ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Anayasa değişikliğiyle Danıştay denetiminin de 
değiştiğini söyleyen Önder, bu hükümle idarenin kastı dışında ve telâfisi mümkün 
olmayan halin vukuunda husule gelen zararı ödemesine imkân veren istisnaî bir yolu 
açık tutmak olduğunu ifade etti.40

Adalet Partisi grubu adına söz alan Naci Gacıroğlu (Erzurum), Danıştay’ın 
üstün yargı fonksiyonunun daha rasyonel yürütme imkânına ulaşması için eğitilmiş 
personele kavuşturulması lüzumunun olduğunu, Danıştay üyelerinin, işlerin hukuk 
nosyonu dahilinde salim bir neticeye vasıl olması bakımından hâkimlik mesleğinden 
seçilmesi zarureti bulunduğunu belirtti. Danıştay binasının biran önce ikmalini temenni 
eden Gacıroğlu, idarenin her türlü eylem, ve işlemlerinin idarî yargı murakabesine 
tabi olmasının Danıştay’ın işlerini bir misli daha artırdığını, artışların yıldan yıla 
devredilmek suretiyle dava sayısının 101 452 ye ulaştığını kaydetti. Danıştay’ın 
öğrencilerin imtihan kâğıtlarının iptaline kadar işlerle uğraştığını belirten Gacıroğlu, 
bu tarz taleplerin kabulünü sıra bekleyen haklı mevzuları sürüncemede bıraktığını, 
sonuçlanamayan ihtilâflar neticesinde hukukun müesseriyetinin zedelendiğini 
söyledi. 1972 yılında devredilen dava sayısının 54 353 dosya olduğunu söyleyen 
sözcü, Danıştay Kanunu tasarısında, idarî bölge mahkemeleri kurulması lüzumunun 
belirtildiğini, 22 bölge halinde çalışacak bu bölge mahkemelerinin fert ve devlet 
arasındaki hukukî ihtilâfları halle memur kılınacağını ifade etti.41

Demokratik Parti grubu adına söz alan Kubilay İmer(Konya), Türkiye 
Cumhuriyeti’nde uzun yıllardır faaliyet gösteren bu müessesenin zamanla gelişen 
ve değişen sosyal yapının ihtiyaçlarına cevap verir nitelikten çıkarak Anayasa 
değişikliği ile bir esasa bağlanılmak istendiğini, kanunlarla bu müessesenin daire 
adedinin artırılması ve ihtisaslaşması lüzumunun ortaya çıktığını, Danıştay’ın dava 
yönünden yükünün kabarık olduğunu ve bu yük artışında Danıştay’ın kendi vazife ve 
salâhiyetinin hudutlarını genişletici, kaza fonksiyonunun dışında icra ve idarenin her 
fonksiyonunun içerisine girmek isteyişinin büyük rolü olduğunu ifade etti. Hükümet 
tasarruflarının devletin, milletin, ülkenin yüksek menfaatlerini temsil ettikleri için 
bunlara Danıştay’ın bakamayacağını iddia eden İmer, yürütmeyi durdurma kararı 
da veremeyeceğini, çünkü aslı hakkında salahiyetli olmayan bir mevzuda Fer’i 
hakkında da salahiyetli olunamayacağını savundu. Hükümet’in Meclise karşı 
sorumlu olduğunu ve siyasî sorumluluğun Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı 
olduğuna göre, bu sorumluluğun denetiminin teşriî organ tarafından yapılacağını 
belirten İmer, bölge idare mahkemelerinin kurulması konusuna da değindi.42

40  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 235-238.
41  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 238-239.
42  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 239-245.
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Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Nihat Kale(Samsun), Danıştay 
Başkanının başkanlığı altında bir komisyonun yeni kanun tasarısı hakkında 
çalışmalar yaptığını ve Meclise sevk etmiş olduğunu söyleyerek konuşmasına 
başladı. Danıştay’a intikal eden davaları uzun seneler hükme bağlamamanın, hak 
sahiplerini büyük ölçüde mağdur ettiğini, iş hacminin mütemadiyen artmasının 
davaların  hükme bağlanmasının geç kalmasına sebep teşkil Ettiğini belirten Kale, 
son birkaç senede bile büyük nispette bir dosya artışı olduğunu, bu yığılmayı 
önleme tedbirlerinin mutlaka alınması gerektiğini belirtti. Danıştay kararları tatbik 
edilmediği takdirde infaz ciheti için herhangi bir kanun bulunmadığını, Danıştay 
kararlarının infazı tedbir alınması zarureti olduğunu sözlerine ekledi.43

Ahmet Buldanlı (Muğla), Danıştay’ın devlete müşavere organı olmasına 
rağmen, münhasıran icranın kararlarını durdurma yetkisiyle mücehhez bir özel 
mahkeme gibi çalıştığını, artık intibaha gelme, kendi kendini bulma, adaletin, adlin 
en yüce bir organı haline gelme şuuruna ermesi gerektiğini söyledi ve bu konuşması 
Meclis’te tartışmalara neden oldu. Buldanlı,  Danıştay’ın diğer adlî mahkemeler gibi 
devlet teşkilâtı içindeki ihtiram mevkiinde bulunması ve yerini alması, üyelerinin 
kendilerinin birer hâkim olduklarını düşünerek, içlerinde yaşattıkları sempati veya 
antipatilerini şu veya bu teşekkülün leh veya aleyhine tezahür ettirir durumda 
görünmelerine son vermesi ve Danıştay’ın kendine vücut veren manada bir teşkilât 
olarak yerini alması gerektiğini sözlerine ekledi. Mevlüt Ocakçıoğlu (Niğde), bu 
Yüksek Mahkemenin olur olmaz sade meselelerle uğraşmasını manasız bulduklarını, 
kendi görev sahasını iyi çizmesi gerektiğini, Danıştay’ın geçen zaman içinde 
görev sahasını çok genişletmiş, sicil âmirlerinin verdiği tezkiyeler, bir öğretmenin 
talebesine verdiği notlar gibi hiç de görev sahasına girmeyen işlerle meşgul olarak 
kendisini on binlerce mevzuu ve dosyaların içine gömmüş, işinin içinden çıkamaz 
bir hale geldiğini, bu nedenle eleştirileri üzerine çektiğini belirtti.44

Ali Yılmaz(Hatay) tarafından verilen yeterlik önergesi kabul edilmediğinden 
Danıştay bütçesinin görüşülmesine 42 nci birleşimin ikinci oturumunda devam edildi. 
Adalet Partisi grubu adına söz alan Naci Gacıroğlu(Erzurum) iktidarları zamanında 
yapılan uygulamalar hakkında diğer partilerin sözcülerinin konuşmalarına cevap 
verdi. Salih Aygün (Amasya), Danıştay’ın hükümet içinde hükümet olmak çabasına 
ve bu gayrete girmiş bulunduğunu da birçok kararlarında müşahede ettiklerini açıkça 
beyan etmekte fayda gördüğünü, ancak idarî tasarrufların denetleneceğini, bunların 
yargı denetiminin dışında kalmayacağını, hukuk dışı tasarrufların önlenmeye 
çalışılacağını belirtti. Üniversitedeki hadiselerde anarşik olaylara katılan talebeler 
hakkında alınmış olan idarî tasarrufların tamamen iptal edildiğini belirten Aygün, 
bu tasarrufun Şûrayı Devlet tarafından iptal edilerek, talebenin iadesi suretiyle 
devam haklarının tanınmasının, üniversite deve bu ilim yuvalarında anarşik olaylara 
katılanlara taviz verdiğini, anarşik olayları körüklediğini belirtti. Aygün tartışmalara 
yol açan konuşmasını, Danıştay’ın mevcut nizam içerisinde vazifesini hislerinden 

43  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 245-247.
44  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 247-249.
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sıyrılarak, memleketin menfaatine en uygun şekilde yapmak zorunda olduğunu 
ve anarşinin körüklenmesinde Danıştay’ın en büyük rolü oynadığı inancı içinde 
olduğunu söyleyerek tamamladı.45

İsmet Kapısız(Yozgat) tarafından verilen kifayet önergesi aleyhinde Reşit 
Ülker(İstanbul) söz aldı ve Aygün’ün Anayasanın132 nci maddesinin açık hükmü 
olan hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye 
ve telkinde bulunamaz hükmünü çiğnediklerini, söyledi. Ülker, tartışmalar ve 
müdahaleler arasında mahkemelerin Türk Milleti adına hüküm verdiklerini, 
Danıştay’ın kanunları tatbik eden bir yer olduğunu, kanunu Meclis’in çıkardığını ve 
Danıştay’ın tatbik ettiğini, dolayısıyla Danıştay’ı suçlamanın anlamsız ve gereksiz 
olduğunu ifade etti.46

Yeterlik önergesinin kabulünden sonra Danıştay Başkanlığı bütçesinin 
bölümlerine geçilmesi oylandı ve kabul edildi: 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ:
Bölüm   Lira
(A/l) Cari harcamaları
12.000  Personel giderleri  26 482 482
13.000  Yönetim giderleri    1 411 700
14.000  Hizmet giderleri       107 852
16.000  Çeşitli giderler         10 001

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
35.000  Sosyal transferler      110 000
36.000  Borç ödemeleri        89 537

Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü Bütçesi 
DİE bütçesi üzerinde M.G.P. grubu adına söz alan İsmet Kapısız (Yozgat),  çok 

geniş ve çeşitli sahaları içine alan gerek ekonomik ve gerekse sosyal konularda 
memleket yapısını ortaya koyacak olan birçok mevzuların henüz yeterli ölçüde 
ele alınamadığını, sanayi sayımı, tarım ve arazi sayımı sonuçlarının yeterli ölçüde 
tahlil edilerek umumun istifadesine sunulmadığını belirterek sağlık istatistikleri 
yönünden de durumun aynı şekilde yetersiz olduğunu ifade etti. Ölümler, evlenmeler 

45  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 251-255.
46  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 255-256.
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ve boşanmalar ile yer değiştirmeler hakkında güvenilir istatistik rakamların 
verilemediğini belirten Kapısız, istatistiklerinden kısa zamanda yayınlanması 
konusunda Enstitünün maddî imkânlarının sınırlı olduğunu sözlerine ekledi.47

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan İlhan Açıkalın (Denizli), nüfus 
sayımı meselesinin oldukça gerilerde kaldığını, tarım çalışmalarının, bilhassa toprak 
reformu için, ziraî kazançların vergilendirilmesi için, hayatî önemi olan, dekar 
başına verim istatistiklerinin halen yapılamadığını, bu önemli konunun1972 çalışma 
programına alınmış olmasından memnun olduklarını belirtti. Tarım sayımı sonuçları 
çok geç yayınlandığını ve inandırıcılık vasfından yoksun olduğunu belirten Açıkalın, 
sanayi istatistiklerinin, yatırımların neticeleri, kaynakların dağılımı, verim ve 
genişleme gibi konularda sanayi sahasında da yetersizlik olduğunu söyledi. Turizm 
istatistikleri, karayolları, fiyat ve geçinme endeksleri, millî gelir istatistikleri gibi 
bütün sayımlarda güvenilmez rakamlara sahip olunduğunu belirten Açıkalın, Devlet 
istatistik Enstitüsünün eskimiş düşünce ve metotlar yerine, bilimsel, inandırıcı 
metotlara girişini ve vazifesini tam yaparak kanun monopolünü kullanışını, rakam 
kargaşalığına son vermesini beklediklerini açıkladı. 

Demokratik Parti grubu adına söz alan Vehbi Sınmaz(Manisa), 40 milyon bütçesi 
olan, bünyesinde 1200 personel çalıştıran Enstitünün çatı katının on yıldır aktığını, 
bu binanın müteahhitlerinden birinin şimdi parlamentoda milletvekili olduğunu 
söyledi. Sınmaz, 1967’de bozulduğu ifade edilen matbaa makinasının yeni yeni 
çalışmaya başladığını, ancak makinalar için yedek parça bulunamadığını  söyledi. 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Zekiye Gülsen(Çanakkale), son nüfus 
sayımında 35 milyonun üstünde soru kâğıdının doldurulduğunu, soru kâğıtlarının 
işlenmesi, tasnifi ve tablolar haline dönüştürülmesinin uzun bir süre çalışmayı 
gerektiren türden işler olduğunu, 1971 yılında uygulanan sanayi sayımının iki 
aşamada yürütülmesinin öngörüldüğünü, birinci aşamada, nüfusu 2 bini aşan 
yerleşme merkezlerindeki bütün işyerlerinden bilgilerin toplandığını belirtti. 

Devlet istatistik Enstitüsü yetkililerinin Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile giriştiği 
sıkı işbirliği sonunda, Dış Ticaret istatistiklerinin 1971 yılının Ekim ayından 
itibaren ilgili bakanlıkların kamu teşebbüslerinin ve özel sektör temsilcilerinin 
yararlanabilecekleri duruma getirildiğini belirten Gülsen, millî gelir istatistiklerinin 
hesaplanmasında kullanılan metotların yeniden gözden geçirilmesi, geliştirilmesi ve 
daha tutarlı hale getirilmesinin zorunlu olduğunu, yıllardan beri, Devlet Planlama 
Teşkilatı ile Devlet istatistik Enstitüsünce iki ayrı millî gelir serileri yayınlandığını 
ifade etti. 

Enstitüdeki makina ve tesislerin durumuna değinen Gülsen, tasnif işlemlerinin 
süratle sonuçlandırılması bakımından, 9 400 marka elektronik beyinin bandlı 
sistemden, diskli sisteme dönüştürülmesinin gerçekleştirildiği takdirde çalışmaların 
daha düzenli yürütülebileceğini, Devlet İstatistik Enstitüsünün kendisine kanunla 
verilen önemi görevleri yerine getirmede de daha elverişli imkânlara kavuşturulması 
gerektiğini belirterek sözlerine son verdi.

47  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 256-258.
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Şahısları adına söz alan üyelerden Kemal Ataman (Ankara), 1228 memurun 
çalıştığı, 7 bölge müdürlüğü,6 mahallî muhabirlik örgütü bulunan Devlet İstatistik 
Enstitüsünün, geçen 10 yıl zarfında ciddi bir teftiş görmediğini, esasen enstitünün, 
normal bir teftiş mekanizmasının bulunmadığını, Enstitüye henüz bu yıl Maliyeden 
müfettişlerin geldiğini belirtti. 10 yıldır bir türlü yapılamayan havalandırma cihazının, 
yeniden ihale edildiğini, 5 milyon liraya çıkacak olan bu cihaz sayesinde, memur 
ve hizmetlilerin daha rahat ve daha huzurlu bir şekilde çalışma imkânına kavuşmuş 
olacaklarını söyledi. Enstitünün, 1969 yılında 5 milyon liralık yatırımla büyük bir 
elektronik beyin makinası satın almış olduğunu, ancak bu kadar pahalı bir makinanın 
iki yıla yakın bir süre çalıştırılamadığını belirten Ataman, DİE’nin nüfus sayımı, 
binalar sayımı, tarım sayımı ve sanayi sayımı yaptığını, bu sayımların sonuçlarının 
henüz açıklanamadığını ifade etti. Ekrem Kangal(Sivas), Planlama ile enstitü arasında 
çok sıkı bir işbirliğinin olması gerektiğini, ancak bu iki kuruluş arasındaki işbirliğinin 
sağlanamadığını söyleyerek konuşmasına başladı. İstatistikte zamanın çok önemli bir 
unsur olduğunu söyleyen Kangal, ithalât ve ihracat istatistiklerine ait dokümanların 
geciktiğini, Devlet İstatistik Enstitüsünün beynelmilel sahaya taşması gerektiğini ve 
OECD, FAO gibi teşkilâtlarla işbirliği yapmasının zorunluluk olduğunu ifade etti.48

İsmail Alaca (Kars) tarafından verilen kifayet önergesinin kabul edilmesiyle DİE 
bütçesinin bölümlerine geçildi: 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BÜTÇESİ:
Bölüm  Lira
(A/l) Cari Harcamaları
12.000  Personel giderleri 27 028 896
13.000  Yönetim giderleri  2 212 501
14.000  Hizmet giderleri  4 430 009
16.000  Çeşitli giderler  574 104

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  5 176 000

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VETRANSFER HARCAMALARI
34.000  Malî transferler  4 400
35.000  Sosyal transferler  172 500
36.000  Borç ödemeleri  4 201
Devlet istatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü bütçesinin kabulünden sonra 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine geçildi.

48  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 258-267.



384

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi hakkında C.H.P. grubu adına söz alan Mehmet 

Ergül (Bilecik), diyanet işleriyle ilgili sorunları ele alırken ve geri kalmışlığın 
nedenlerine eğilirken, kısaca tarihin yardımına başvurdu ve devletin Layik devlet 
olduğunu, Layik devleti yıkmak isteyen sinsi teşkilatlanmaların bulunduğunu, dinî 
maddî ve manevî kazanç yolu olarak seçen, dâhilerin, politikacıların karşısında 
tümünü, kurumları, siyasî partileri, tüm vatandaşları layik devlet yanında birleşmeye 
davet etti. Ergül; Türk Milletini geri kalmışlıktan kurtarmanın çarelerinden 
ilkinin, diyanet işlerinde görev almış, baştaki başkandan, köydeki imama kadar 
tüm din görevlilerinin devletin sosyal ve iktisadî kalkınmasını benimsemesi ve 
desteklemesiyle mümkün olacağını ifade etti.49

İkinci söz sırasını alan Adalet Partisi grubu sözcüsü Ali ihsan Ulubahşi 
(Afyonkarahisar), tarihin ve beşerî ilimlerin belgelediği inanma gerçeğinin layik 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında da yerini bulduğunu, gericiliğin meseleler 
karşısında aklı kullanmama olduğunu, toplumda gerginliklerin ve bunalımların 
çok zaman milletçe kalkınma meselesinden doğduğunu belirterek Diyanet İşleri 
Başkanlığının halk ile aydınlar arasında köprü kuracak, islâmın uyarıcı, geliştirici, 
hamle yapıcı inancını telkin eden çalışmalarını şükranla karşıladıklarını söyledi. 
Ulubahşi temennilerini şöyle açıkladı: 

Diyanet İşleri Başkanlığı, çalışmalarına çağdaş sevk ve idare prensiplerini 
getirmelidir. İşler daha süratle görülmelidir. Köy imam-hatip kadrolarının dağıtımı 
daha iyi düzenlenmeli ve zamanında gönderilmelidir. Vekil imamlar her an işlerini 
kaybedecekleri korkusu içinde yaşamaktadırlar. Dinimize hizmet eden bu insanların 
vaizlerinde kalmaları teminat altına alınarak kendileri ve aileleri endişeli yaşanmaktan 
kurtarılmalıdır. Yabancı memleketlere işçilerimiz ve soydaşlarımızın dinî ihtiyaçlarını 
karşılayacak din adamları gönderilmesi bugün daha büyük bir önem kazanmıştır. 
Çünkü yıkıcı cereyanlar bütün çalışmalarını son zamanlarda yabancı ülkelerdeki 
Türk işçisi üzerinde toplamıştır. Bu cereyanlardan kendilerini koruduklarından şüphe 
etmediğimiz aziz Türk işçisine iyi eğitim görmüş din adamları vasıtasıyla yardımcı 
olmalıyız. Din adamlarımızın din görevleri yanında, ilgililerle beraber çeşitli 
eğitim tesisleri kurmak, kalkınma, hayır kurumları ve felâkete uğrayanlara yardım 
faaliyetlerine katılmalarını şükranla kaydederiz. Diyanet işleri Başkanlığının Hava 
Kuvvetlerini Güçlendirme kampanyasına katılmasına özel bir yer vermek isteriz. 
Millî hedeflerimiz inen büyüklerinden biri olan Hava Kuvvetlerimizin güçlendirme 
davasına Diyanet İşleri Başkanlığı elbette bigâne kalamazdı... İyi bir din eğitimi 
ihmal edilemeyecek bir konudur. Din adamları daha iyi yetiştikçe birçok huzursuz 
tartışmalar kapanacaktır.50

49  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 270-273.
50  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 273-277.
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Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Turgut Topaloğlu(Adana), görüşlerini; 
Türk vatandaşları büyük çoğunluğu ile Müslümandır. Hem de en azından bin 
yıldan beri Müslümandır. Hattâ Müslüman olmadan önce de, Türkler semavî bir 
inanç içinde idiler, putperest değillerdi. Bu yüzden İslam’a ve onun mabedine 
intibakları kolay oldu. Türkler kılıç zoruyla Müslüman olmadılar. Müslümanlık 
Araplar arasında doğdu, ama Müslümanlığa ilk giren millet Türk Milleti oldu. 
İslâm dininin korunmasında ve yayılmasında en büyük görevi Türkler yaptılar. 
Türk vatandaşlarının Anayasa teminatı altındaki iman ve ibadet hürriyeti ile 
oynamak, Müslüman Türk Vatandaşlarını İslamiyet’ten uzaklaştırmak ve başka bir 
inanca zorlamak manasızdır, gülünçtür, hattâ imkânsızdır.... Millî Güven Partisi 
olarak programımızda da belirttiğimiz gibi biz; vatandaşın din hürriyetine, vicdan 
serbestliğine ve ibadet hürriyetine tam saygı gösterilmesini istemekteyiz. Bunu 
isterken devletin lâyiklik ilkesini tanımak istemeyenlerinde, dinî inançları istismara 
teşebbüs edenlerin de devlete ve millete büyük zarar veren haksız ve hatalı yolda 
olduklarını ifade etmekteyiz diyerek açıkladı. Hükümetten, yıllardan beri vekil 
olarak görevine devam eden Diyanet’in Başkanının, fazilet ve liyakati ile yılların 
tecrübesiyle sabit olmuş olan bu zatın asalete geçirilmesini,  633 sayılı Teşkilât 
Kanunu ile Diyanet Kuruluşunun dinî sorunlarda yetkili en önemli karar organı 
olan Yüksek Din Kurulu üyeliklerinin doldurulmasını, Yüksek Din Kurulu üyeleri 
seçiminin biran önce sağlanmasını, bu kuruluşun arzu edilen hizmet imkânlarına 
kavuşmasını, Diyanet teşkilâtının neşriyatının ele alınmasını talep etti.  Din eğitimi 
ile ilgili olarak lise ve dengi okullardaki din derslerinde temas eden Topaloğlu, lise 
ve dengi okullardaki din bilgisi derslerinin faydalı olmadığını söyledi.51

Demokratik Parti grubu adına söz alan Hilmi Türkmen (İçel), mahiyeti icabı 
politikanın ve politik tesirlerin girmemesi lâzım gelen bu teşkilâtın faaliyetlerine 
her devirde tesir etmek isteyen siyasilerin çıktığını, Bakandan duruma vaziyet 
etmesini beklediklerini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığının en mühim dertlerinden 
birinin vekil imamlar problemi olduğunu belirten Türkmen, kurumun Kuran kursları 
probleminin de olduğunu,  12 Mart Muhtırasından sonra gelen Birinci Nihat Erim 
Hükümetinin halefi hükümetin meydana getirdiği aksaklıkları düzeltme yerine 
Kur’an kursları için bir idam fermanı demek olan, 1968 senesinde tamim edilen 
hukuka aykırı özel talimatnameye Bakanlar Kurulu kararı ile resmiyet vermek 
suretiyle meseleyi daha da vahim hale getirdiğini ifade etti. 2 nci Erim hükümetinden 
bu yanlış, tatbikatta zararlı sonuçlar husule getirdiği anlaşılan mahut talimatnamenin 
yeni bir düzenlemeye tabi tutulmasını temenni eden Türkmen, Kuran kurslarının, 
eğitim müesseselerinin hiç birisinde mevcut olmayan çok sıkı bir teftiş ve murakabe 
altında olduğunu, ancak Kuran kurslarında kanun dışı hiçbir harekete rastlanmadığını 

51  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 277-282.
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belirtti. Binlerce din görevlisinin hayat seviyesinin normal geçinme şartlarının altında 
olduğunu belirten Türkmen, din görevlilerinin çeşitli sosyal imkânlarla vazifelerini 
daha iyi şartlar altında yapabilmelerinin temin edilmesi gerektiğini belirtti.52

Vehbi Meşhur (Amasya), Teşkilât Kanununa göre, her yıl bütçe ile Meclisten 
2 bin köyümüze kadro verildiğini, 35 877 köy ve 65 277yerleşim ünitesi mevcut 
bulunduğuna göre, köy, kasaba ve şehir camilerini dikkate alınırsa, sayıları70 
bini aştığını, Teşkilât Kanununda yapılacak bir değişiklikle 2 bin yerine yılda en 
az 10 bin kadro verilmesi ve beş, altı senede köy ve kasaba camilerimizin tümünü 
kadroya kavuşturmanın zaruri olduğunu ifade etti. Refet Sezgin (Çanakkale), Hilmi 
Türkmen’in milletvekili olmadan önce muhterem bir din adamı olduğunu, kendisi 
vekâletteyken Türkmen’in Tarsus’ta vaiz olduğunu ve Türkmen’in münhal Mersin 
Müftülüğüne tâyininin Süleymancılık nedeniyle uygun görmediğini açıkladı. 
Türkmen (İçel) cevaben söz aldı ve konuşması tartışmalara yol açtı.53Enver Akova 
(Sivas), imam hatip okullarında okuyanların dil bilgilerinin eksik kaldığını söyleyerek 
İlahiyat Fakültesinde öğrenim görenlerin ihtisas yapmak için Fransa’ya, İngiltere’ye 
veyahut Libya’ya göndermek istediği takdirde bu kişilere harcırah olarak ayrılan 
10 bin liralık tahsisatın hangisine yeteceğini sorguladı. Konya milletvekili Sadi 
Koçaş, Enver Akova’nın hükümeti ikaz ettiği, imam-hatip okullarının orta kısmını 
kapatmayın, programını ıslah edin dediği şeklindeki gerçeği yanlış ifade ettiğini, 
zabıtların tashihi bakımından imam-hatip okulları orta kısımlarının kapatılmadığının, 
programlarının ıslah edildiğinin Meclise duyurulması için bir önerge verdi.54

Devlet Bakanı Ali İhsan Göğüş (Gaziantep) halen 33 244 din görevlisi olduğunu, 
bunların yüzde 65’inin ilkokul mezunu olup önceki yıllara nazaran kurs faaliyetlerini 
geniş çapta hızlandırdıklarını, müftü, vaiz, cami görevlisi, vekil imam hatipler ve 
Kur’an kursu öğretmenleri için yurdun çeşitli yerlerinde meslek içi eğitim kurslarının 
1972 yılı eğitim programına alındığını ifade etti. Göğüş, şöyle devam etti: “Kültürlü 
ve aydın din görevlisine, memleketin ihtiyacı olması karşısında eğitim işinin ciddiyeti 
her yönü ile kendisini hissettirmektedir. Bu nedenle, eğitim faaliyetlerinin verimli 
ve devamlı şekilde yürümesini sağlamak için, bir eğitim merkezine ihtiyaç vardır. 
Diyanet işleri Başkanlığımız bu işi ciddiyetle ele almıştır ve gerekli çalışmaları da 
yapmaktadır. Her yıl verilen 2 bin köy ve bucak kadrolarıyla vekil imam hatiplerin 
sayısı 12 bine ulaşmıştır. Diyanet işleri Başkanlığınca yapılan son sayıma göre, 
Türkiye’de toplam cami sayısı 42 744’tür. Bunun 35 510’u köylerimizde, geri kalanı 
il ve ilçelerimizde bulunmaktadır.1971 yılında köylere tahsis edilen 2 binimim, 
hatip kadrosuyla beraber kadro sayısı, toplam olarak 13 657’ye çıkmış olmaktadır... 
Bu tempo ile giderse 30 yılda değil, 10yılda, bütün camii bulunan köylerimizin 
ihtiyaçları karşılanmış olacaktır... Diyanet işleri Başkanlığı, halkımızı ve hizmet 

52  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 282-285.
53  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 238-295.
54  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 295-297.
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gören personeli aydınlatmak amacıyla çeşitli seviyede dinî eserler yayınlamaktadır. 
Bu hizmeti en ücra köylerimize de ulaştırabilmek için, 15 günde bir «Diyanet» adiyle 
bir gazete ve iki ayda bir «Diyanet dergisi» namıyla birde dergi yayınlamaktadır. 
İmam - hatip vekillerinin asalete geçirilmesi, kamuoyunda ve Yüce Meclislerde 
zaman zaman tartışma konusu yapılmaktadır. Oysa bu, bir kanun konusudur. 633 
sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için, bu 
kanunda tadilât yapılması düşünülmektedir ve bu yolda çalışmalar yapılmaktadır. 
Buna göre, vekil imam - hatiplerin durumu yeniden ele alınacaktır... Kadroların 
dağıtımında âdil ölçü uygulanması temennisine hepimiz katılmaktayız... Geçen 
senenin  kadrolarını, iki bin kadroyu, nispeti % 45 in altında bulunan illerimizi, % 
50s&viyesine çıkaracak bir şekilde dağıtmış bulunuyoruz... evvelâ şu nispetsizliği 
gidermek istiyoruz. Birinci derecede adaletsizlik budur. Çünkü, bir kısım illerimizin, 
köylerimizin kadrosunda nispet % 16, bir kısmında% 76, bir kısmında % 26, bir 
kısmında% 56. Bunları tesviye etmek istiyoruz... Kur’an kursları da orada, nihayet 
memleketimize din adamı yetiştirecek, dinî bilgiler verecek kurslardır. Bu kursların 
birtakım şartları ihtiva etmesi lâzım. Bu şartları ihtiva etmiş olanlara, elbette ki, 
çalışma müsaadesini veriyoruz ve vermemek gibi bir durum ortada yoktur.” İmam 
hatip okullarının, meslek okulu olarak, meslek okullarının hukukî düzeni içerisine 
intibak ettirilmesi konusunda yapılan işlemin zorluklarına rağmen bunun imam 
hatip okullarının geleceğini daha da bir güven altına sokacağını ve bu okulları 
daha da iyi talebe yetiştiren bir meslek okulu haline getireceğini belirten Bakan, 
milletvekillerinin soruları yanıtladı.55

Son sözün milletvekilinin olması itibariyle söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), 
225 000 kadro içinden 25 bin kadronun köylüye birdenbire tahsis edilmesi, 862 000 
devlet hizmet kadrosundan 25 000’inin verilmesiyle milleti ayakta tutan, millî ve 
dinî birliği yıkmaya çalışan her nevi sapık cereyanlara karşı bin bir mahrumiyet 
içinde köyde hizmet gören insan imam, muhtar ve öğretmen olduğunu için köye 
verilmesi gerektiğini belirtti. 11 000 küsur vekil imamın asalete geçirilmesi, Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne bağlı mülhak camilerde çalışan imam ve müezzinlerin asgari 
ücret olan 600-700 lira arasında bir paranın verilmesi gerektiğini belirten Tosyalı, 
memlekette, bilhassa din eğitiminin siyaset dışı kalmasını ve tarafsız olmasını ve bu 
şekilde devam etmesini diledi.56

Musa Doğan(Kars) tarafından verilen kifayet önergesinin geri alındığının beyan 
edilmesine rağmen kifayetin aleyhinde söz alan Sami Arslan (Denizli), sert bir konuşma 
yaparak açılmış bulunan 72 imam - hatip okulunun 30 tanesinin köküne kibrit suyu 
dökülmek için 1970 yılında toplanan 8 nci Eğitim Şûrasında o zamanki iktidarın Millî 
Eğitim Bakanı tarafından alınmış olan kararı açıklama imkânı bulunması, 12Mart 
Muhtırasından sonra kurulan Erim Hükümetinin Programında “imam-hatip okulları 
ıslah edilecektir” cümlesi bulunduğu halde ve o kabinenin Millî Eğitim Bakanının, 

55  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 297-300.
56  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 300-308.
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Talim Terbiyeden5 kişinin verdiği bir kararla Adalet Partisinin 26 dan 27 ye çıkardığı 
imam hatip okullarının köküne birden kibrit suyu dökme kararını verirken o kabinede 5 
tane A.P. li Bakan bulunduğunu açıklama imkânı bulunması, 4 Ağustos1971 tarihinde, 
okulların kapatılma kararı alındığı zaman gerek gündem dışı konuşmasında, gerek özel 
temaslarında ve gerekse verdiği gensoru önergesinde, Sayın Şinasi Orel imdat diye 
bağırdığı zaman onu kurtarmak için Adalet partililerin imdadına koştuğunu açıklama 
imkânı bulunması için önergeye ret c-verilmesi gerektiğini belirtti. Bu konuşma 
tartışmalara, gürültülere, yer yer ayağa kalkmalara ve karşılıklı münakaşalara yol açtı. 
Bu arada Konya milletvekili Necati Kalaycıoğlu ile Giresun milletvekili Hidayet İpek 
arasında lâf atmalar, şiddetli gürültüler meydana geldi. Giresun Milletvekili Hidayet 
İpek’e hitaben Necati Kalaycıoğlu’nun (Konya) küfür ettiği tutanaklara geçti.57

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde Hüseyin Abbas’ın (Tokat) ve Mehmet 
Şemsettin Sönmez’in (Eskişehir) konuşmalarından sonra oturum sona erdi.58

Bir sonraki oturumda, Başkanlık tarafından zabıtların okunmasının ardından 
sükûneti ihlal eden ve hakarette bulunan Konya milletvekili Necati Kalaycıoğlu ve 
Giresun milletvekili Hidayet İpek’e Genel Kurul’un onayıyla birer takbih cezası 
verildi.59

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde müzakereler devam etti. Söz alan 
Ali Naili Erdem (İzmir) ve Hasan Değer (Diyarbakır) görüşlerini sundular. Değer, 
“Diyanet İşleri Başkanlığına 1966 yılından1971 yılına kadar her yıl 2 000 adet köy 
imam-hatip kadrosu veriliyor. Bugüne kadar verilmiş olan 12 000 köy imam-hatip 
kadrolarına atanan12 000 köy imam - hatip vekilleri yarının endişesi ve ıstırabı 
ile baş başa bırakılmışlardır. Bu cümleden olarak; köy imam - hatip vekillerinin 
asaleten kadrolarında vazife görmeleri için Bakanlıkça her hangi bir kanun tasarısı 
hazırlanmış mıdır? Bu nedenle, yurdun her tarafından bine yakın köy imam. - hatip 
vekili yirmi gün evvel, asaleten vazife görebilmeleri için durumlarını Sayın Devlet 
Bakamına arz etmişlerdir” diyerek görüşlerini ifade etti.60

Baha Müderrisoğlu (Konya) ve İlyas Kılıç(Samsun) tarafından  verilen 
yeterlik önergelerinin aleyhince Salih Aygün (Amasya) söz aldı. Aygün, müzakere 
edilmediğini söylediği imam-hatip okulları meselesinin ve imam hatiplerin orta 
kısımların kaldırılmadığı konusunun açıklığa kavuşması için aleyhte söz aldığını 
belirtti. Devlet Bakanı Ali İhsan Göğüş (Gaziantep) bu konuların Millî Eğitim 
bütçesinde ele alınabileceğini belirtti. Yeterlik önergesinin kabul edilmesiyle Diyanet 
İşleri Başkanlığı bütçesinin bölümlerine geçildi61: 

57  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 310-311.
58  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 315.
59  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 318.
60  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 319-320.
61  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 42 (18 Şubat 1972), 
s. 322-324.
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DİYANET İŞLERİ BAKANLİĞİ BÜTÇESİ
(A/1) Cari harcamalar
Bölüm   Lira
12.000  Personel giderleri  462 652 641
14.000  Hizmet giderleri  4 518 452
13.000  Yönetim giderleri  6 319 721
16.000  Çeşitli giderleri  25 501

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
35.000  Sosyal transferler  63 300
36.000  Borç (ödemeleri  65 000

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi 
Millet Meclisi’nin 19 Şubat 1972 tarihinde Başkanvekili Fikret Turhangil 

başkanlığında toplanan 43 ncü birleşiminde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesi görüşüldü.

Bu bütçe üzerinde Millî Güven Partisi grubu adına söz alan İsmet Kapısız 
(Yozgat), Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 1972malî yılı Bütçesi 226 milyon 
lira olarak tespit edilmiştir. Bunun 155 milyon lirası Devlet memurları Personel 
Kanununun giderleri için öngördüğü miktardır. Yatırım için geçen senekine nispetle 
12 milyon lira eksiği ile 36 milyon500 bin lira tahsis edilmiştir. Bu noksanlıktan 
dolayı tapulama ve kadastro çalışmalarının aksayacağı endişesini duymaktayız. 
Gerçi Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı bütçesine konulan etüt ve proje masrafı 
olarak ayrılan 150 milyon liradan gerektiğinde 20milyon liranın Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü bütçesine aktarılması söz konusu ise de, yıl içinde bu çeşit aktarmalardan 
doğacak gecikmeler ve aksaklıklar hizmetin gereğinin yerine getirilmemesine 
ve zaman kaybına sebep olacağından, şimdiden biz ilgililer ikaz etmekte ve 
doğacak aksaklıkları giderme hususunda dikkatleri çekmek istiyoruz... Birinci ve 
ikinci Beş Yıllık planlar Türkiye’nin tümüyle tapulama ve kadastro işlerinin20 
yılda tamamlanmasını ve bunun için araç gereç, eleman ve ödenek imkânlarının 
sağlanmasını öngörmüştür. 5602 sayılı Kanunla 20 senede140 milyon lira sarf 
edilmek şartıyla Türkiye’nin kadastrosunun bitirileceği derpiş edilmişti. Müddetin 
yarısından fazlası geçmiş bulunmaktadır. Bu konuda umum müdürlüğümüzün temin 
edilen ödeneklerle takdire değer bir başarı göstermiş olduğu söylenebilir ise de, Bir 
ve İkinci Beş Yıllık Planda öngörülen hususların yüzde yüz gerçekleştiğini ifade 
etmek güçtür kanaatindeyiz. Bu işlerin biran önce halli için gerek bütçe durumunu 
ve gerekse elde mevcut teknik imkânlarında nazarı itibara almak lâzım gelmektedir. 
İl ve ilçelerdeki tapu binaları bugünkü perişanlığından kurtarılmalıdır. Günlük tapu 
işleriyle, tapulama ve kadastro hizmetlerinin yürütülebilmesi ve bütün mahkemelerin 
işler hale getirilebilmesi için, Arap harfli kayıtların Türkçeye çevrilmesine geçmiş 
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senelerde olduğu gibi, bundan ‘böyle de önem verilmeli ve bu işlem bir sonuca 
bağlanmalıdır. Gayretlerini takdirle izlediğimiz genel müdürlüğümüzün iş hacmine 
ve görevdeki ağır sorumluluğuna cevap verecek adet ve derecede kadro imkânı 
behemehâl sağlanmalıdır. Arazi üzerinde ve ağır şartlar altında çalışan görevlilere 
(H) cetveli uyarınca ödenen ve asla yeterli olmayan gündeliklerindeki artırmayı, 
az miktarda da olsa, çok yerinde alınmış bir karar olarak isabetli buluyoruz ve bu 
yönden1972 çalışmalarının daha semereli olacağı inancındayız” diyerek görüşlerini 
belirtti.62

Demokratik Parti grubu adına söz alan Abdullah İzmen (Giresun) “21 nci yüzyıla 
yaklaştığımız şu sıralarda, esefle beyan edelim ki, hale memleketimizin toprak varlığını 
tam olarak bilememekteyiz. Topraklarımızın % 60’ı tapusuzdur. Bu kısım hakkındaki 
bilgilerimiz çok noksandır. Tapulu bulunanların % 90’ı da şehirlerdedir. Köylerdeki 
tapusuz lük nispeti daha da yüksektir. Buna ilaveten elde mevcut tapu kayıtlarının 
çok büyük hır kısmının noksan ve ihtiyaca elverişli bulunmadığı hesaba katılırsa, 
genel müdürlüğüne büyük problemlerle karşı karşıya kaldığı kolayca anlaşılır... Bu 
zamana kadar tapulama ve kadastro hizmetlerini gereken ve hakkı olan önem ve ilgi 
gösterilmemiştir. Bu sebeple de tapulama ve kadastro hizmetleri bitirilememiştir... 
Sosyal ve ekonomik hareketlerin başında toprak sorunu gelmektedir. Hakikati 
tam olarak bilinemeyen toprak varlığına müsteniden yapılan planlar ve hesaplar 
umumiyetle yanlış sonuçlar verir ve bizi yanıltır. Mahkemelerimizde görülmekte 
olan hukuk davalarının % 70’i taşınmaz mallarla ilgili davalardır. Bunların da 
büyük bir kısmı yetersiz tapu kayıtlarına ve tapusuz olanlarına aittir.1971 bütçesi 
rakamlariyle 1972 yılı Bütçe adamlarının mukayesesi de bizi haklı çıkarmaktadır. 
Her iki yıl bütçesinin (A/2) yatırım harcamaları bölümü tetkik edilince 1972 de 
düşüklük vardır. Cari harcamalar artmıştır. Bu hâl de göstermektedir ki, Tapulamada 
modern uygulama yapmak için icabeden araç ve gereçlerin teminine yetecek kâfi 
ödenek konulmamıştır. Bu sebeple, Belediye Teşkilâtı bulunan kasabalarımızın, 
kadastrolarının biran evvel ikmali cihetine gidilmelidir” diyerek görüşlerini ifade 
etti.63

C.H.P. grubu adına söz alan Kenan Mümtaz Akışık (Bitlis), “bu bütçe, her şeyden 
evvel memleketin huzuru ile ilgilidir. Bugün Türkiye’de, yüksek malumunuz olduğu 
üzere, yarım milyonun üstünde olan davaların tamamı, diğer davaların ise pek 
çoğunun dolaylı yollardan toprakla ilgili olduğunu görmekteyiz. Bu konu, Türkiye’de 
kan davalarının, adam öldürmelerin ve buna bağlı sayısız huzursuzlukların kaynağı 
oluyor. Yerleşme konusu, şehirleşme ve imar planı gerçekleri açısından toprağın 
ehemmiyeti büyüktür. Bunların belli bir bilgi içinde değerlendirilmesi mümkün 
olmadıkça ve bugüne kadar da mümkün olmadığı için, Türkiye’de bu konuda bir 
hayli geri bulunuyoruz. Ama toprağın hukukun istediği şekilde ve tecavüz edilmez 

62  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 43 (19 Şubat 1972), 
s. 326-329.
63  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 43 (19 Şubat 1972), 
s. 329-332.
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mahiyette belirtilebilmesinin, asıl üretimin artırıcı fonksiyonlarından birisi olduğunu 
dikkate almamız lâzım geliyor. Bu noktada tek temenni şu oluyor: Bu 20milyon 
liranın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün üretim imkânlarının elverişli olduğu 
250 işgünü içinde eline geçmesi. Böylece 36milyon liralık imkân, hiç olmazsa 56 
milyon liraya yükselmiş olur.

Genel Müdürlüğün bir iç meselesi olduğu için bunu detaylarıyla arz etmemize 
imkân yok; fakat Genel Müdürlüğün özel planlamasına bakalım. Mesela Kasım 
1970 durumuna göre,9 344 köy ele alınmış, 8 626 sı hesaplanmış, dönem sonuna 
göre, bu plan aşılmıştır. Kilometrekare olarak: 10 367 kilometrekare yer alınmış; 
9 953 kilometrekaresi gerçekleştirilmiş; fakat dönem hesabına göre bu planlamada 
aşılmıştır” şeklinde görüşlerini sundu. Tapulama ve toprak sorunları, tapu dairelerinin 
sorunları ve ödenek ve eleman yetersizlikleri hakkında bilgiler sunan Akışık, fazla 
mesai konusunun 1972 senesi içinde hizmetlerin büyük çapta aksamasına meydan 
vereceğini,  Genel Müdürlüğün Teşkilât Kanununun bir an evvel çıkması gerektiğini, 
eski yazılı kayıtların, bazı yerlerde 45milyon olduğunun belirtildiğini ve eski yazı 
bilen eleman ihtiyacını, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra 
teşkilâtında çalışan memurların yıkık binalarda, çoğu halde tapu memuru değil odacı 
şartları ve sıfatları içinde, bir nevi işkenceye varan ağırlıklar altında çalışmakta 
olduklarını sözlerine ekledi.64

Adalet Partisi grubu adına söz alan Hüsamettin Başer (Nevşehir), “1971 yılında 
muamele adedi 1 270 000 olup bunun karşılığı 525 milyon lira gelir temin edilmiştir. 
Gelirleri, sağlanan imkânlar nisbetinde artmaktadır. Kadastro İşleri : 2613 sayılı 
Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununa göre yürütülmekte olan kadastro çalışmaları, il 
ve ilçelerin belediye sınırları içinde gayri menkullerin hukukî ve fennî durumlarını 
tespit, plana müstenit ve Medenî Kanunun aradığı vasıftaki tapu kütüklerini tanzim 
ve tesisi gayesini gütmektedir. Bugüne kadar 41 il ve 79 ilçenin kadastrosu yapılmış 
ve 1 522 799 parselin tapu sicilleri tesis edilmiştir. Halen bu işleri yapmak üzere 
22 il ve 44 ilçede 66 müdürlük halinde, bu müdürlüklere bağlı ve yetki ile il ve 
12 ilçede olmak üzere 79 bölgede kadastro işlerine devam olunmaktadır.1971 
yılında fazla mesainin ödenmemesi, hedefe ulaşmayı güçleştirmiştir. Bingöl ve 
Burdur deprem bölgeleriyle yurdun sekiz çeşitli bölgesinde 8 242 parselin kanun 
uygulanması da sağlanmıştır... Tapulama işleri: 5602 Sayılı Tapulama Kanunu ile 
1952 yılında başlamış olan tapulamanın gayesi, köylerdeki tapulu gayrimenkûllerin 
tapu kayıtlarını yenilemek ve tapusuz tasarruf edilenlerin zilyetlikleri esasına göre 
kayıtlarını tesis ve planlarını düzenlemektir. Türkiye’de36 bölgede klâsik metotla 
55 fotogrametrik ve18 bölgede de fotogrametrik klâsik olmak üzere109 bölgede 
475 ekip halinde tapulama çalışmalarına devam olunmaktadır. 109 bölgeye ilaveten 
265 yerde de salahiyetli tapulama ekipleri çalışmaktadır.1971 yılında 596 696 
parsel arazide tahdit ve tespit yapıldığı, ayrıca 602 327 parselini yüzölçümü olan 

64  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 43 (19 Şubat 1972), 
s. 332-336.
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6 592 414 dönümlük bir arazinin tapuya devredildiği; tapulamanın da 1971icra 
programı, kadastroda olduğu gibi, fazla mesai esasına göre tanzim edilmiş; fakat 
fazla mesai ödenemediğinden tapulamanın da hedefine ulaşması güçleşmiştir. 
Yıllık hedef % 65gerçekleşmiştir.Tapulama ve kadastro müdürlüklerince; tapulama 
ve kadastrosu yapılacak mahallere ait kayıtların süratle çıkarılması için ilgili tapu 
dairelerindeki Arap harfleriyle yazılı kayıtların yeni harflere çevrilmesi lâzımdır. 
Tapulama işlerinden mütevellit ihtilâfların kısa zamanda halledilmesi için tapulama 
mahkemelerinin sayılarının da artırılması gerekmektedir. Ödeneklerin kifayetsizliği 
yüzünden arazide250 işgünü çalışılamamaktadır. Bu, hem zaman kaybına, hem de 
iş kaybına sebebolmaktadır. Personel yetiştirmek için kadastro okulu ile kadastro 
kurslarına daha fazla önem verip kadrolarını genişletmek lâzımdır. Memleketimizde 
tapulama ve kadastro işlerine sürat vermek için yetişkin personel sayısı artırılmalı, 
modern cihazların temini, araziye gidip gelmek için sağlam arazi vasıtaları satın 
alınmalı, birçok il ve ilçelerimizdeki tapu ve kadastro dairelerini, evrakları her türlü 
yangın ve rutubetten koruyacak şekilde modern binalara kavuşturmak için etüt ve 
planlar yapılmalıdır. Bölge evrak muhafaza müdürlükleri kurulmalıdır. Bu işlerin 
görülebilmesi için tahsisatı, geliriyle mütenasib olarak artırılmalıdır” şeklinde görüş 
ve önerilerini dile getirdi.65

Gruplar adına yapılan görüşmeler tamamlandıktan sonra kişisel görüşlerini arz 
etmek  üzere kimse kürsüye gelmedi. İlhan Öztrak, “memleketimizde tapulama ve 
kadastro yapmayı öngördüğümüz ve amaç edindiğimiz toprak ve tarım reformunun 
gerçekleşmesinde çok önemli bir faktördür. Bu bakımdan, tapulama ve kadastro 
işlerine büyük bir önem verilmesi gerektiği de açıktır. Bugün yurdumuzda tarım 
topraklarının yaklaşık olarak yüzde 60’inin tapuda kayıtlı olmadığı da bir gerçektir. 
Bütün bunlar hesaba katılarak memleketimizde tapulama ve kadastro işlerinin 
gerektiği şekilde yapılabilmesi hususu, plan ve programlarda öngörülmüştür. 
Bunun yurdumuzda 20 yılda tamamlanması amaç alınmıştır. 20 yılda tamamlanma 
hususu, harita tespiti işidir, işin bir de hukukî yönü vardır. Haritaların tespiti 
ve yapılması hususu 20 yıl olarak tespit edilmiş; bunun hukukî yönü ayrı olarak 
düşünülmüştür. Hukukî yönü, ihtilâfların tapulama komisyonların da hâlli ve orada 
neticelenmeyenlerin de tapulama mahkemelerinde hallidir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bugün, son yıllarda kendisine sağlanan 
imkânlarla plan ve programlarda öngörülen hedeflere ulaşmış bulunmaktadır ve bu 
imkânlar kendisine sağlandığı müddetçe 20 yılda bu harita tespiti işini bitirebilmek 
imkânına kavuşacak ve gerçekleştirecektir...

Ayrıca, Yargıtay Kanunundaki değişiklik dolayısıyla Yüce Meclise getireceğimiz 
teklifte de, Yargıtay 7 nci Hukuk Dairesinin münhasıran tapu ve kadastro işleriyle 
uğraşması hususunu teklif edeceğiz. Böylece tapulama ve kadastro işlerinde hukukî 

65  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 43 (19 Şubat 1972), 
s. 336-338.
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ihtilâfların halledilememesinden meydana gelen gecikmeleri önlemiş olmak imkânına 
da kavuşacağız... Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün faaliyetleri dolayısıyla 
takdirkâr sözler sarf eden milletvekillerinin hepsine, Genel Müdürlük adına, candan 
teşekkür ederim. Genel Müdürlüğün bazı sıkıntıları vardır. Bu sıkıntıların halli için 
çalışılmaktadır. Meselâ, tapu dairelerinin kendi binalarına kavuşturulması hususu 
bîr program dahilinde gerçekleştirilmektedir. Takdir buyurursunuz, bütçe imkânları 
elverdiği ölçüde bunları temin edeceğiz. Uçak meselesindeki eleştirilerde haklılar; 
bugüne kadar büyük bir gecikme olmuş, üzüntü vericidir, ama bugün bunun ihalesi 
yapılmış, döviz transferi için Maliye Bakanlığına başvurulmuştur. Bir hafta içinde 
döviz transferinin ikmal edileceği kanısındayım. Her şehirde yeteri kadar tapu 
dairesi kurulması hususundaki telkinleri de gayet isabetli görmekteyiz. Nitekim, 
bu hususta gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Meselâ, İstanbul Kartal’da, Üsküdar’da 
ikinci tapu dairesi kurulmuş, Bursa’da bir ikinci tapu dairesi yine kurulmuştur. 
Bütçe imkânları elverdiği ölçüde bu hususta gerekli çalışmalar yapılacaktır.... Eski 
kayıtlar hususundaki endişelere katılmamak imkânı yoktur. Bu hususta gerekli 
çabalar gösterilmektedir. Bu konuda sizlere bir de rakam vermek isterim: Eski harfli 
kayıtların40 milyon civarında olduğu, bunun 5 milyonunun, fazla mesai ödenmek 
suretiyle bugüne kadar yeni Türk harflerine göre düzenlendiği bir gerçektir. Bunun 
dışındakilerin de süratle gerçekleşmesi hakkındaki endişelere cevap vermek için 
çalışma yapılacaktır” diyerek görüşlerini ifade ettikten sonra milletvekillerinin 
sorularını da yanıtladı.66

Hüseyin Yenipınar (Tunceli), “az gelişmiş ve tarıma dayalı ekonomilerde toprak 
reformundan zarar görebilecek sosyal gruplar, aynı zamanda küçümsenmeyecek bir 
siyasal gücü de ellerinde bulundururlar. Dolayısıyla toprak reformu daha başlangıçta 
siyasal bir direnme ile karşılaşabilir. Örneğin Birinci Erim Hükümetince hazırlanan 
Toprak Reformu ön tedbirler tasarısının akibeti, bu kanınızın en bariz bir delilidir. 
Keza, ikinci Erim Hükümeti tarafından hazırlanan Toprak Reformu Ön tasarısının 
da aynı akibete uğrayacağı, Komisyondaki görüşmeleri sırasında anlaşılmış 
bulunmaktadır... Her külfet, bir nimet karşılığı olduğu derecede kıymet kazanır. 
O bakımdan, bir mahrumiyet içerisinde çalışan personele, kanunun ruhuna uygun 
görev riski, mesai ücreti ve mahrumiyet zammının verilmesi zaruridir ve hakkaniyet 
prensiplerine uygundur. Bununla ilgili yönetmeliklerin biran önce çıkarılmasında 
sayısız yarar vardır” diyerek görüş ve düşüncelerini sundu. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki müzakereler bittikten 
sonra madde ve bölümlere geçilmesi hususu oya sunularak kabul edildi67:

66  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 43 (19 Şubat 1972), 
s. 338-340.
67  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 43 (19 Şubat 1972), 
s. 340-341.
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TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:
(A/l) Cari Harcamaları
Bölüm  Lira
12.000  Personel giderleri  171 038 083
13.000  Yönetim giderleri      7 243 762
14.000  Hizmet giderleri      7 945 002
15.000  Kurum giderleri         767 500
16.000  Çeşitli giderler           55 001

(A/2) Yatırım Harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri     29 700 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları       6 800 000

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
35.000  Sosyal transferler          172 500
36.000  Borç ödemeleri       2 463 000

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde ilk sözü Millî Güven Partisi grubu 

adına alan Mehmet Türkmenoğlu(Kayseri), 1972 yılı bütçesi,92 161 070 lira olarak 
bağlanmıştır... Geçen yıl bütçesine nazaran 12 960 867 lira ve % 14 olarak bir artış 
görülmektedir. Bu memnuniyet vericidir. Genel bütçe imkân verse idi, daha da fazla 
olmasını arzulardık...Konulan bu para öğrenci adedine bölünürse, beher öğrenci 
için ayda 83 lira olur. Bugünkü paranın iştira gücü karşısında 83 lira çok küçük 
bir rakamdır. Bunu takdirlerinize arz ederim ve meblâğ olarak günde 138 kuruş 
gibi bir para, bu hangi ihtiyacı giderebilir. Bu, yasağı savunma, dostlar alış verişte 
görsünnevinden bir tahsisattır... 

Gureba Hastanesi: Gureba Hastanesi ortalama yılda 67 400 poliklinik,4 400 
klinik tedavisi ve 2 370 de ameliyat yapmıştır. Halen inşaatı devam eden 20Ekim 
1968 de temeli atılan hastane 34 milyon lira proje bedeli olup, 575 yataklı büyük bir 
ihtiyacımızı karşılayacağı anlaşılmaktadır...

İmaretler:36 imarette 14150 fakir çocuk doyurulmakta ve 1972 yılı bütçesine de 
bu işin karşılığı2 500 000 lira tahsisat konmuştur. Bunun da çocuk başına ayda düşen 
miktarı 15 liradır, yani günde 50 kuruş olup, azdır, kifayetsizdir.

Burslar: Genel müdürlüğün şimdiye kadar fakir çocuklar için verdiği burs adedi 
25 iken, 1971 den itibaren 100’e çıkarıldığı memnuniyetle görülmüş ve bu yıl 
bütçesine de 100 adet burs tahsisat konmuştur.
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Âmâ ve muhtaç aylıkları: Genel müdürlüğün bu hizmetinin ifası için70 liradan 
700 âmâya, 60 liradan da 650 muhtaç için 1972 yılı bütçesine 1 098 000 lira ödenek 
konmuştur. Bu ödenek de çok yetersizdir.

Eski eserler onarımı: Vakıflar İdaresi kendi öz kaynaklarından eski eserlerin 
onarım ve restorasyonunu tamamlamak için Hazineden 14 925 000 lira ödenekle 
desteklenmiştir. Ne var ki, bu güzelim eserlerin sanat değerlerinin bozulmamasına 
dikkat edilmelidir.

Türkiye Vakıflar Bankası önemli bir kredi müessesemizdir. Sermayesinin % 
55’i müessesenindir. 1970 de 1,5 milyon temettü olmuş ve 1971’eirat kaydetmiştir. 
Banka, 1970 yılında 5 860 872 TL. kâr sağlamıştır.145 şubesi mevcuttur ve hızla 
gelişmektedir.1971 sonu itibariyle, öz kaynaklar toplamı 73 495 464, TL, mevduatı 
ise 1 312 369198 TL, öz ve yabancı kaynaklar olarak toplam 1 593 544 247 TL’dir” 
diyerek görüşlerini açıkladı.68

Demokratik Parti grubu adına söz alan Hilmi Türkmen(İçel), Fatih Sultan 
Mehmet’in Ayasofya’nın devamlı cami olarak tutulması için bir vasiyetname 
bıraktığını, bu vasiyetnamenin unutularak Ayasofya’nın vakıf olma gayesinden 
uzaklaştırıldığını, hazin bir müze haline getirildiğini söyleyerek, müzenin bir 
hükümet kararıyla tekrar camiye tahvil edilebileceğini, Ayasofyanın müze olarak 
kalmasının Müslüman Türk milletini üzdüğünü, bu değişimde fayda umduklarını 
ifade etti.69

Adalet Partisi grubu adına söz alan Lâtif Aküzüm(Kars), “2’nci 5 Yıllık 
Plan döneminde, 105 milyon lira sarf edilmek suretiyle, 512 eserin onarım ve 
restorasyonunun yapılacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Böylece, restorasyon 
konusunda 5 yıllık planla alınan hedef, l’nci 5 Yıllık Plana nazaran,% 30 bir gelişme 
kaydetmektedir. Beşinci dilimi olan 1972 senesinde, 109 adet âbide ve eski eser 
onarımı için 15 milyon lira ödenek konmuştur. Bu temponun daha hızlı devamı için 
senelik ödeneklerin iki misline çıkarılmasını uygun bulmaktayız... 1966 yılında 
30 iken,48’e çıkarılmış olan öğrenci yurtlarında, 5 650öğrenci barındırılmaktadır. 
1972’de 3 yurdun daha açılacağını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Yurtların 
standartlarının geliştirilmesinde ve yurtta kalan çocukların yetiştirilmesinde gerekli 
yeni tedbirlere tevessül edildiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz... Vakıflar 
idaresince halen, 100 yüksek okul öğrencisine burs verilmektedir. Çok hayırlı 
olan bu hizmetin, daha çok geliştirilmesini temenni etmekteyiz. Vakıflar idaresinin 
memleket çapında önemli bir hizmeti olan Vakıf Gureba Hastahanesi bütçesine1972 
yılında, 3 milyon 900 000 lira ödenek konmuştur. Netice olarak şunu belirtmek 
isterim ki; Vakıflar idaresinin sosyal hizmet harcamaları 1965yılında, 5 milyon 672 
723 lira iken, 1972 yılında,18 milyon 303 191 liraya yükselmiştir. Beş sene içinde 
sosyal hizmetlerde % 300 gibi bir artışın kaydedilmiş olduğunu memnuniyetle ve 
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iftiharla belirtmek isterim... Şimdiye kadar, sıhhatli bir envantere sahip olmayan bir 
idarenin, tam bir gayrimenkul envanterini yapmak için, bilhassa tapu kayıtlarının 
taranmasına önem verilerek gerekli çalışmalar yaptığı anlaşılmaktadır... Vakıf 
gelirlerinin artırılması bahsinde; gayrimenkul kira artırılması, işletmelerin daha 
rantabl çalışması ve yeni yatırımların gelir getirir sahalara tevcihi gerekmiş ve 
İdare bu yolda olumlu çalışmalara girişmiştir.1963 yılında 11 milyon 700 000 lira 
olan, icarei vahide geliri, 1971 yılında 51 milyon500 000 liraya çıkarılmıştır. Vakıf 
zeytinlikleri işletmesi : Ayvalık, Antalya ve Aydın havalisinde bulunan, geniş çaptaki 
vakıf zeytinliklerinin mahsulü, kurulmuş bulunan iki işletme vasıtasıyle daha 
rantabl bir şekilde kıymetlendirilerek elde edilen en iyi evsaftaki zeytinyağı, sabun 
ve salamura zeytinler istihlake arz edilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, her yıl 
gelişen hizmetleri ile Hükümetin kalkınma programı içerisinde müspet hizmetler 
verdiğini göstermiştir. Aynı hizmetlerin1972 yılında da temadisini temenni ve niyaz 
etmekteyiz” diyerek görüş ve önerilerini sundu.70

C.H.P. grubu adına söz alan Nejat Çuhadar(Maraş), “...Sosyal hizmetlerde, bu 
ana hizmet koluna yeterli ödenek ayrılması gerekirdi. Bütçenin tetkikinde yeterli 
ödeneğin ayrılmadığını, teşkilâtın dar imkânlarla karşı karşıya bırakıldığını üzülerek 
görmüş oluyoruz, öğrenci yurtlarının, yetersizliğini ve günün koşulları içerisindeki 
önemini geniş bir şekilde izah etmeye lüzum görmüyorum. Zira, bilinen bir husustur. 
Burada sırası gelmişken bir konuyu dikkatinize sunmak isterim. Öğrenci yurtlan 
genellikle memleketimizin gelişen ve büyük illerinde toplanmıştır. Halbuki, özellikle 
geri kalan illerde ve bölgelerde, bilhassa Doğu ve Güney Doğu’da yurt ihtiyacı had 
safhaya ulaşmıştır... Keza, yapılan ve çok faydalı olan İşhanları, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün yaptığı önemli hizmetlerden birisidir. Bir ilde ihtiyacın karşılanması 
yolunda şehrin imarı ve güzelleştirilmesi bakımından da önem taşımaktadır. Bu 
sebeple İşhanı inşaatlarının da yurdun geri kalmış bölgelerine götürülmesi yararlı 
ve faydalıdır...

Vakıflar idaresinin memleket çapında önemli bir hizmeti de Vakıf Gureba 
Hastanesidir. Bezmi Âlem Valide Sultan vakfı olan ve 1843senesinde yapılan 
hastane, bugün için gelişen tıp hizmetlerine cevap vermekten maalesef uzaktır. Her 
ne kadar 1971 yılı bütçesine konulan1 839 000 lira ödeneğe karşı 1972 bütçesine 
3 292 900 lira ödenek konmuş ise de, yine de yeterli olmadığı görüşündeyim. Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce yürütülen ikinci hizmet kolu, âbide ve eski eserlerin inşaat ve 
onarımlarıdır. 1972 senesinde109 adet âbide ve eski eser onarımı için1972 bütçesine 
14 975 000 lira ödenek konulmuştur. Bu temponun daha hızlı devamı için senelik 
ödeneklerin iki misline çıkarılmasını uygun bulmaktayız... Ayrıca, Teşkilât Kanunu 
değişikliğinde gerekli hükümler getirmek suretiyle mevzuat yönündende tedbir 
alınması takdire şayandır.Mülhak vakıflardaki din görevlileri perişan durumdadırlar. 
Türkiye’deki mevcutlarını 300-400 arasında olduğunu tahmin ettiğimiz din 
görevlilerinin maaş durumlarının, Vakıflar genel Müdürlüğünce normal bir seviyeye 
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getirilmesi yerinde olacaktır, 2 nci etapta mevcut kanunda değişiklik yapılarak din 
görevlilerinin Diyanet işleri Başkanlığı bünyesine alınması ve böylece Personel 
Kanunu kapsamına girmeleri meseleye kesin bir çözüm yolu getirecektir” dedi ve  
vakıfların ekonomik cephesi ve hizmetleri hakkında da bilgiler sundu.71

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere söz alan Turgut Artaç (Kars), “...envanter 
çalışmaları, restorasyonun ilmî metotlarla yapılması, akar yatırımının büyük 
çapta artırılması, sosyal hizmetlerin, arzu edilenin üstünde geliştirilmesi, vakıf 
neşriyatının genişletilmesi, Türk inşaat ve sanat müzesi ile Vakıflar galerisinin 
açılmış olması ve Vakıf gelirlerinin ehemmiyetli derecede ve miktarda artırılmış 
bulunması gibi faaliyetler semereli ve olumlu bir çalışmanın sonucudur... Ancak, 
kanıma göre 105 milyon lira civarında olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
bütçesi, yapmak istediği geniş hizmetleri karşılayacak miktarda değildir” dedi. 
Baha Müderrisoğlu(Konya), “Vakıfların daha faydalı çalışmasının temini için 
restorasyon ödeneğinin artırılması lâzımdır. Vakıflar az masrafla milyonluk 
değerdeki eserleri ayağa kaldırmaktadır. Bu eserler imparatorluğun son 200 
yılından sonra bakımsızlık ve ihmalleri bizi bugün ağır bir görevle karşı karşıya 
bırakmış bulunmaktadır. 1960 yılından 1965 yılına kadar yatırım tutarı 14 800 000 
lira olan 4 İşhanı yaptırılabilmiştir. 1966’dan bugüne kadar 32 iş hanı, çarşı, otel, 
hastane binası inşaatı ikmal edilmiş, 96 250 000 lira sarf edilmiştir. Artış yüzde 
600’dür.Bu suretle harabolmuş, yıkılmaya yüz tutmuş pek çok tarihî eserlerimiz 
kurtarılmıştır... 1965’de mevcut 29 yurt var iken, 1972 yılına kadar çalışmalarla 
bu 51 e çıkarılmıştır. Öğrenci adedi, 2 700’den 5 750’ye ulaşmıştır. Netice olarak, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün olumlu ve verimli çalışmalarından dolayı bu Genel 
Müdürlüğün, Genel Müdür ve mensuplarını tebrik eder, çalışmalarının devamını 
dilerim” diyerek görüşlerini sundu. 

Devlet Bakanı İlyas Karaöz (Cumhuriyet Senatosu Muğla üyesi), Genel 
Müdürlüğün bütçesi ve hizmetleri hakkında şu bilgileri sundu: “1972 yılı Bütçesinin 
gelir ve gider toplamı 101 161 069 lira olup, 1971yılı Bütçesine nazaran 21 960 867 
lira kadar bir fazlalık arz etmektedir. 1965 yılında 50 milyon lira olan Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Bütçesi,6 yıl içerisinde yüzde yüze yakın bir gelişme kaydetmiştir. Gelir 
kısmının 72 700 070 lirası Genel Müdürlüğün öz kaynaklarından, 28 460 999 lirası 
ise, Hazine yardımı suretiyle temin edilmektedir. Hazine yardımı, abide ve 7044 
sayılı Kanunla devralınan eski eserlerin onarım, etüt, proje, teknik personel ve 
kamulaştırması için kullanılan ödeneklerin karşılığıdır... Vakıflar Genel Müdürlüğü 
çalışmaları son beş yıllık plan döneminde büyük bir gelişme kaydetmiştir. Yalnız 
restorasyon ve yeni akar inşaatları yatırımlarında birinci plan döneminin 129 068 014 
lira tutarındaki yatırımına mukabil, ikinci plan döneminde253 785 000 lira yatırım 
yapılmıştır. Bunun dışında, Vakıflar idaresinin sosyal hizmet harcamalarında da 
önemli artışlar ve gelişmeler yapılmış bulunmaktadır. Sosyal hizmetlere yapılan 
harcamalar 1965 yılında 5 milyon672 bin 723 lira iken, 1967 yılında 8 054 538 liraya, 
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1969 yılında 10 843 340 liraya, 1970 yılında15 577 506 liraya, 1971 yılında ise 
18 milyon303 bin 190 liraya çıkarılmıştır. Amacımız,1972 yılında da bu hizmetleri 
daha fazla gerçekleştirmek olacaktır...

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yüksek tahsilini yapan muhtaç öğrencilere de 
yardım yapmaktadır. Halen Ankara ve İstanbul’da 1 000 yüksek tahsil öğrencisi 
yurtlarımızda barındırılmaktadır. Yurtlara giremeyen muhtaç öğrencilere de burs 
verilmektedir. Burs hizmetlerimiz yenidir; 1965te 25 öğrenciye burs veriliyordu. 
Bütçe imkânları arttıkça bu miktarı da artırmaktayız. Filhakika, 1971 yılı içinde 
bu miktar 100’eçıkarılmıştır. Gelecek senelerde daha da artıracağımızı ümit 
etmekteyiz... Vakıf öğrenci yurtlarının miktarı ve öğrenci sayısını artırmak ve bu 
hizmetin bütün illerimize teşmiline çalışılmaktadır.1966 yılında 2 288 500 lira 
ilan yurt ödeneği, 1969 yılında 4 778 000 liraya çıkarılmıştır.1970’de bu konudaki 
harcama 7 242 000liraya baliğ olmuştur. Muhtelif illerimizde 1967senesinde 4, 
1968 senesinde 5, 1969 senesinde 3,1970’de 2 yurt açılmış ve 1971’de de 3 yurt; 
Divriği, Zonguldak, Kocaeli yurtları açılışa hazırlanmış bulunmaktadırlar. Böylece 
sayısı 1966 yılında 30 iken, 1971 yılında48’e çıkarılmış olan öğrenci yurtlarımızda 
5 650 öğrenci barındırılmaktadır. 1972’de 3yurt daha açılarak öğrenci adedi 5 750 
ye çıkarılacaktır. Bunların içerisinde Hakkâri, Yozgat ve Burhaniye bulunmaktadır...

İmaretlere gelince, 1971 yılında dördü İstanbul’da, 32’si diğer illerde olmak 
üzere 36 imaret faaliyette bulunmuş ve bu imaretlerde 155 gün 14 150 fakir halk 
ve öğrenciye bir kapsıyacak öğle yemeği verilmiştir. 1971 bütçesi ile 2 milyon 
lira ödenek ayrılmış olup, kişi başına 155 günde 141 lira 34 kuruş, günde 91 kuruş 
masraf yapılmıştır. Bunun 75 kuruşu iaşe maddeleri satın alınmasında, 16 kuruşu da 
yemeğin pişirilmesi için yakıt vs. masraflara sarf edilmektedir... 

Gayrı menkul satışları vakıf gelirlerini artırıcı, vakıf emlâkini yenileyici bir 
maksadı temin etmekte ve vakfın hayır hizmetlerinin ebediliğini sağlamaya yardımcı 
olmaktadır. Aslında Osmanlı imparatorluğundan intikal eden büyük ve zengin bir 
devletin eserleri olarak tarihe geçen, mimarî ve tarihî değerleri çok yüksek olan bu 
abide ve eserlerin tamamının restorasyonu için 350 milyon liraya daha ihtiyacımız 
bulunmaktadır.

Vakıf Gureba hastanesi: 34 milyon lira keşif bedelli tesisin inşası ilerlemektedir. 
576 yatak, poliklinik ve ameliyat odaları gibi tesisleriyle Vakıflar İdaresi memlekette 
modern bir hastane kazanmış olacaktır.1972 yılında 10 milyon keşif bedelli ikinci 
kısım ihalesi de yapılacaktır. Eski bina ise, yeni bina ‘hizmete açıldıktan sonra 
huzur yurdu haline getirilecek ve memleketin büyük bir ihtiyacını karşılamak üzere 
hizmete arz edilecektir”.

Bakan, konuşmasının ardından milletvekillerinin sordukları hususlara cevap 
verdi.72
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Bakanın konuşmasından sonra son sözü alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), tarihi 
eserlerin hakikaten muhafazası, onarımı ve ilk durumlarına uygun olarak meydana 
getirilmesinin, uzun zamana ve çok paraya ihtiyaç gösterdiğini, ancak bütçei 
mkânları sebebiyle bunlara yeterli para tahsis edilemediğini belirtti. Kastamonu’nun 
merkezinde iki yüzü mütecaviz tarihî eserin kendi haline terk edildiğini ve bu eserlerin 
muhafaza ve idamesi için Kuzey Anadolu’nun merkezî bölgesi olan Kastamonu’da 
bir vakıflar bölge müdürlüğünün açılmasını, Vakıflar Genel Müdürlüğünün daha 
fazla talebe yurdu yapmasını ve daha fazla talebeye burs vermesini temenni etti. 

Mehmet Kazova(Tokat) tarafından verilen kifayeti müzakere takririnin kabulüyle 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin tümü üzerindeki müzakereler tamamlandı. 
Maddelere geçilmesi hususu oya sunuldu ve kabul edildi: 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının 1 nci maddesi, 
Genel Müdürlüğün cari harcamaları için 54 390 604 lira, yatırım harcamaları için 32 
925 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 13 845 465 lira olmak üzere 
toplam 101 161 069 lira ödenek verilmesini hükme bağladı.73

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ
(A/l) Cari harcamaları
Bölüm  Lira
12.000  Personel giderleri  33 287 895
13.000  Yönetim giderleri  1 347 502
14.000  Hizmet giderleri  15 148 204
15.000  Kurum giderleri  3 292 000
16.000  Çeşitli giderler  1 315 003

i (A/2) Yatırım harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri  200 000
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri  32 276 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  450 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar  1
34.000  Malî transferler  1 005 001
35.000  Sosyal transferler  12 591 590
36.000  Borç ödemeleri  248 873
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ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde ilk sözü Adalet Partisi grubu adına alan Osman 

Hacıbaloğlu (Tokat), Adalet Bakanlığı ve bağlı teşekküllerin üzerlerine aldıkları 
vazifeyi lâyıkiyle yapabilmelerinin şartlarını şöyle sıraladı:
1. İhtiyaca elverişli kanunların yapılmış olması,
2. Yapılmış olan bu kanunları tatbik edebilmek için lüzumlu kuruluşların ve bunlara 
merbut müesseselerin meydana getirilmiş bulunması,
3. Kanunları tatbik ve kuruluşları işletecek vasıflı personelin, yani hâkim ve savcılarla 
iyi eğitilmiş elemanların bu kuruluşlarda yerli yerine konulması,
4. Gerekli masrafın yapılabilmesi için bütçeden yeteri kadar tahsisatın tefrik 
olunması.

Hacıbaloğlu, üzerinde çalışılmakta olan kanunların, Ceza Kanunu, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu, Askerî Ceza Kanunu, Askerî Ceza Usulü, Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanunu tadil tasarıları, basın yoluyla işlenen suç ve cezaların 
affı, ispat hakkının yeniden sağlanması teklifleri, Yargıtay Kuruluş Kanunu,171 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanundaki değişiklik yapılması,647 
sayılı Cezaların infazı Hakkındaki Kanunun tadiline ait tasarı, 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun bazı maddelerinin değişmesi hakkındaki kanun 
tasarısı, Noterlik Kanunu, Medenî Kanunun bazı maddelerinin değişmesi, Bakanlık 
Merkez Teşkilât Kanununun yapılması, Basın yoluyla işlenen suçlar hakkındaki 
Kanunda tadilât yapılması, Siyasi Partiler Kanununda tadilât yapılması olduğunu 
söyledi. Hacıbaloğlu, 132 hâkim ve savcı kadrosu ile, 131 personel kadrosunun bir 
ihtiyacı karşıladığını, ancak bunun yetmeyeceğini, hâkimlerin teftiş ve murakabesi 
konusunun değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gereğini, harcamaları 
karşılayacak olan tahsisatların adli cihazın işlemesi için önemini vurgulayarak 
konuşmasını tamamladı.74

M.G.P. grubu adına söz alan Mehmet Nebil Oktay (Siirt) konuşmasında şu 
noktalara değindi: “Adaletin vatandaşı bezdiren ağır işleyişi devam etmektedir. 
Hâkim bağımsızlığının istismarını önleyecek süratli denetim imkânları, her 
bütçe müzakerelerinde bütün partilerin ittifakını üzerinde topladığı halde, 
gerçekleştirilememiştir. Medeni Kanunumuzun ihtiyaçlara cevap vermekten uzak 
veya tatbik imkânı olmayan hükümlerinde senelerden beri yapılması düşünülen 
değişiklik gerçekleştirilememiştir. Ceza ve Hukuk Usulünün, davaların ağır 
yürümesine sebebiyet veren, vatandaşı tedirgin eden hükümleri bir türlü ıslah 
edilememiştir.

Ceza infaz sistemi, çağ dışı zihniyetten uzaklaştırılamamış, cezanın ıslah 
edici yönlerine, eğitici taraflarına ağırlık verilememiştir. Adalet mekanizmasının 
yurt sathına dengeli bir şekilde dağılması imkânları yaratılamamıştır. Yurdun 3 - 
5 vilâyeti hariç, ihtisasa göre mahkeme kurmak olanakları sağlanamamıştır. Adli 
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müzaharet müessesesi ıslah edilememiş, maddi olanaklardan mahrum vatandaş, 
adalet dağıtımının nimetlerine kavuşturulamamıştır. Adliye binaları, adaletin 
mehabetiyle uzlaştırılması mümkün olmayan perişanlıklarını devam ettirmekte; 
ceza evleri, insanî yaşama şartlarından çok uzak ölçüler içerisindeki durumlarını 
muhafaza etmektedirler.

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü kanunlarında düşünülen ve Komisyona 
sevk edilmiş bulunan değişiklik tasarıları biran önce kanunlaşmalıdır. Hazırlık 
tahkikatının şimdiki büyük mahzurlarını, bir ölçüde gidereceği muhakkak olan 
adlî zabıta kuruluşu ile ilgili mevzuat biran önce hazırlanmalıdır. Ceza Usulünde 
yapılacak değişikliklerde; hiçbir fayda temin etmeyen, aksine; ceza davalarını 
sürüncemede bırakan ve esasen hazırlık tahkikatının bir tekrarından ibaret olan ilk 
tahkikatın kaldırılması mutlaka sağlanmalıdır. Hazırlık tahkikatının icrasını ehil 
olmayan kişilerin elinden kurtaracak emredici hükümler getirilmeli, bu tahkikatın 
mutlak surette Cumhuriyet Savcıları tarafından yapılması esası konmalıdır... Ceza 
mevzuatımız yeniden gözden geçirilmeli, Ceza Kanunumuzun çeşitli değişiklikler 
sonucu çelişkiler ve nispetsizliklerle dolu hale gelen hükümleri, bu düzensizlikten 
kurtarılmalıdır.6829 sayılı Kanunla değişik 1918 sayılı Kaçakçılık Kanunu yeniden 
ele alınmalı, bazan lüzumundan fazla ağır, bazı hallerde ise, lüzumundan fazla 
hafif olan hükümleri, ihtiyaca cevap verir şekle sokulmalı; özellikle, tatbikatta 
aksaklıklara ve haksızlıklara sebebiyet veren; münferit, toplu, teşekkül halindeki 
kaçakçılık tariflerine daha vazıh unsurlar getirilmelidir.”75

Demokratik Parti grubu adına söz alan Kubilay İmer(Konya) konuşmasında 
şu hususlara vurgu yaptı: “... Adalet Bakanlığının salâhiyetlerinin genişletilmesi 
üzerinde durulabilir. Bunun ele alınabilmesi için de, Adalet Bakanlığının bugünkü 
adalet tevzi mekanizmasında hâkim, savcı avukat olarak çalışanların her birinin 
meslekî yönden aynı ölçüler içerisinde ele alınmasını sağlaması ve bunlar arasında 
koordinasyonlu bir çalışmayı orta yere koyan hükümlerin getirilmesi lâzımdır. O 
halde mesele adaleti kolay, ucuz ve mümkün olduğu kadar çabuk gerçekleştirmek 
esaslarına bağlı ve vatandaşın iktisadî gücüne, sosyal yapısına, bilgi durumuna 
uyacak usul hükümleriyle mücehhez olarak kanunların tedvin edilmesi lâzımdır. 
Yıllardır yılan hikâyesine dönen, istinaf mahkemelerinin kurulması da sağlanmış 
olursa, hem meselelerin yerinde tetkikini sağlayan mahkemelerin hem de bu 
mahkemelerin verdiği kararların bölgeye ve yerine göre tetkiki daha kolay olacak; 
böylece de Temyize çok sayıda dâvanın götürülmesinin önüne geçilecektir. Diğer 
taraftan bugün mahkemelerdeki dâva nispetinin arttığından şikâyet olunur. Devlet 
idaresinde koordinasyon sağlanmadıkça bu hal devam edip gidecektir. Vatandaş 
birtakım mevzuları mahkemelere göndermeden, kendi ahlâki yapısı içerisinde, 
kendi eğitimi içerisinde, hukuka bağlılığı içerisinde halletme durumunda olmazsa, 
elbette her nizayı mahkemeye götürüp onun halletmesini istiyecektir. O halde adlî 
işlerin görülmesi yanında bunların sağlanması da gereklidir... ...hukukun kuvvetine 

75  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 43 (19 Şubat 1972), 
s. 382-371.
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bağlanıldığı, hukuk devletine inanıldığı ölçüde, hukuk nizamına, hukukun bir 
nizam olduğuna ve bizatihi devletin ve demokrasinin en iyi nizam, en iyi idare 
şekli olduğuna inandığımız ölçüde neticeye varmamız mümkün olacaktır. Bunlara 
inandığımız ve bu inandığımızı tatbikat ile ortaya koyduğumuz ölçüde netice bizim 
için ileride elbette iyi, ümit verici olacaktır...”76

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Orhan Okay(Konya) konuşmasında 
çeşitli konulara değindi: “...Cemiyetimizde uzun yıllar vuku bulan içtimaî ve iktisadî 
gelişim ve diğer çeşitli faktörlerin tesiriyle yürürlük tarihleri çok eski olan Medeni 
Kanun, Ceza Kanunu, Hukuk ve  Ceza Usulü Kanunları ile diğer kanunlarda gerekli 
değişikliklerin yapılması zamanımızdaki hal ve şartlara uydurulması bir zorunluluk 
olmuştur. Birinci ve İkinci Erim Hükümetleri12 Mart Muhtırası ışığı altında bu 
ihtiyacı tespit ederek programlarında adlî reformun yapılacağını bildirmişlerdir. 
Hâkimlerin kontrol ve murakabesi birçok yönlerden önem arz etmektedir. Yüksek 
Hâkimler Kurulunun tabi olduğu mevzuat ve hükümler bu yönden çok noksandır. 
Ve hâkimlerin kontrol ve murakabesi de sağlanamamakta, her türlü kontrolün 
dışında kalmaktadırlar. Bu amaçla Meclise sevk edilen Hâkimler Kanununun tadili 
ise bildirilen hususları tam anlamıyla karşılayabilecek imkânlara sahip olarak 
çıkmalıdır... Bazı mahkemelerde ise sık sık görülen olaylardan biri de hâkimlerin 
avukatlara karşı olan tutumudur. Kendilerine davaların takibinde ve her türlü 
adlî muamelelerin yapılmasında yardımcı olması gereken avukatlara karşı birçok 
hâkimlerimiz meslekdaşlık şeref ve vakarına yaraşır şekilde muamele yaptıkları 
halde istisnaîde olsa bazı hâkimler avukatları rencide etmekte ve onlara avukatlık 
görevlerini ifaları sırasında haşin muamele yapmaktadırlar...

Bakanlık nezdinde tercüme bürolarının kurulması ve bu bürolarda hukuki 
deyimleri bilen tercümanlar bulundurulması Bakanlığın kontrol ve murakabesinde 
olan bu tercüme bürolarını resmî ehli hibre olarak kabul eden hükümlerin usûl 
kanunlarına ve diğer mevzuata sokulması ve böylece sıhhatli tercümelerin 
yaptırılması hem Hazineyi hem de vatandaşı. ızrardan koruması için lüzumludur. 
Dış piyasada yüksek ücret bularak çalışan tercümanların, buralarda çalışmaları 
ayrıca bir yanödemeyi zorunlu kılar. Bu husus Bakanlıkça düşünülmeli ve yeteri 
kadar tercüman kadrosu hemen verilmelidir... Bu dairenin öncelikle aynı mahiyette 
davalara bakan ve işlerini bölen ikinci bir daire ile takviyesi, bu işlemin süratle 
yapılması zorunludur. Ayrıca, Yargıtay Teşkilât Kanununun da hemen Meclise sevki 
gereklidir. Temyiz Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Kurulu Adalet Bakanlığına 
nazaran çalışma yönünden müstakil kuruluşlardır. Bu kuruluşların Türkiye’nin 
başka illerinde bulunmalarında gerek çalışmadaki rahatlık bakımından ve gerekse 
Ankara merkezine toplanan siyasî kuruluşlarından etkilerinden uzak olma 
bakımından daha iyi olacağı kanısındayız... Ceza evlerinin Ortaçağ zihniyetindeki 
zindanlar olmaktan çıkarılıp iş atelyeleri haline getirilmesi ve imkân nisbetinde 
mahkûmların eğitilmesi arzu edilen hallerdir. Ceza evlerine yukarıda izah ettiğim 

76  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 43 (19 Şubat 1972), 
s. 371-374.
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gibi kalifiye müstahdemlerin alınması, ayrıca su ihtiyacı, ısıtma ve ısıtma için yeterli 
ödeneklerin verilmesi ve devamlı kontrolların yapılması suretiyle sıhhî şartlar 
altında alnı kara yazılı insanların yaşatılmasına çalışmak Bakanlığın görevidir... 
Adliye binalarında en büyük tehlikelerden biri olan yangınlara karşı alınmış yeterli 
tedbirler bulunmamaktadır. Bu sebeple sık sık radyolardan ve gazetelerden yanan 
adliye binalarının mahallerini ve isimlerini duymaktayız. Adliye binaları yangınlarını 
önleyici tedbirlerin dikkatle ve itinayla alınmasını sağlamak, bu tedbirleri kontrol ve 
murakabe etmek de Adalet Bakanlığının görevleri arasındadır. Noter Kanunu bazı 
hususları değiştirilerek çıkmış ve bu mevzudaki tenkitleri kısmen de olsa önleyecek 
nitelikte bulunmuştur. Ancak bizce en iyi hal yolu, noterlerin devletleştirilmesi ve 
böylece her ilçe ve ile tayin edilecek noterler vasıtasıyla hem hizmeti halkın ayağına 
götürmek imkânı sağlanacak ve hem de zaten işleri çok olan noter muavini görevinde 
bulunan başkâtipler birçok yerlerde bu külfetten kurtulup kendi kalem işlerinde 
daha iyi çalışma imkânına sahib olacaklardır ve böylece noterlik müessesesi de her 
iktidarın kendi yakınlarına dağıttığı bir arpalık haline gelmekten kurtulacaktır. Noter 
gelirleri de Hazineye büyük çapta irat sağlamış olacaktır”77

Hasan Tosyalı (Kastamonu), hemen hiç temas edilmeyen bir konu olan Adlî Tıp 
Müessesesinin sorunlarına temas etti. Adlî Tıp Kurumunun Adlî Tıp Meclisi, Morg 
Müdürlüğü, Kimya Şubesi ve Fizik Tetkikleri Şubesi gibi şubelerden oluştuğunu, 
Adlî tıbbın verdiği raporların kesin, mahkemeleri bağlayıcı olduğunu, çok mühim 
ve nihaî vazife gören bu müessesenin mevcut personelinin az olduğunu ve personel 
noksanlığı yüzünden Adlî Tıbba giden birçok tetkik konusu hususların geciktiğini 
ifade etti. Tosyalı, hapishanelerde iskân, iaşe, ibate, ısıtma vesaire bakımından 
tıkanıklık olduğunu, hâkimlerin coğrafî teminat meselesinin iyi niyetle tesis 
edilmekle birlikte gayesine ulaşmış olmadığını, ayrıca hâkimlerin teftiş ve kontrolü 
müessesesinin zaman geçirilmeden vatandaş lehine ihdas edilmesi gerektiğini 
sözlerine ekledi.78

Abdurrahman Şeref Laç (İstanbul), Adalet Bakanlığının hukuki mevzuat 
çalışmalarını özetledi ve 1968 senesinde, Türkiye’deki ceza mahkemelerine944 314 
dava gelirken iki senede bu rakamın artışının  124 249 dâva fazla olduğunu, suçların 
artışının nedenlerinin incelenmesi gerektiğini belirtti. Ceza Kanunu ile Ceza Usulü 
Muhakemeleri Kanununun kifayetsiz olduğunu söyleyen Laç, Meclis’in esaslı, Türk 
milletini ve Türk devletini yok olmaktan kurtarmak için kanun getirmesi gerektiğini 
sözlerine ekledi. 

Adalet Bakanı Suat Bilge, Adalet Bakanlığının 1972 yılı bütçesi dolayısıyla 
parti grupları adına görüşen ve şahsi görüşlerini bildiren milletvekillerinin ileri 
sürdükleri konulara kısaca cevaplar verdi. Bakan Bilge, “ileri sürülen görüşlerin ve 
ortaya konan sorunların bazıları müşterektir. Müsaade ederseniz ona daha sistemli 

77  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 43 (19 Şubat 1972), 
s. 374-378.
78  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 43 (19 Şubat 1972), 
s. 378-380.
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bir şekilde, müşterek olarak cevap vereyim. Diğer ileri sürülen münferit noktalara 
da ayrıca kısa cevaplarımı arz edeyim. Sayın milletvekillerinin ortaya koydukları 
müşterek noktalardan birisi, mevzuat meselesidir. Bundan evvelki, Birinci Erim 
Hükümet programında ve ikinci Erim Hükümet programında da teyid edildiği üzere, 
bir adlî reformun yapılmasına çalışılmaktadır. Bu reformun unsurlarından birincisi, 
gayet tabiîdir ki, mevzuattır; eksik mevzuatı tamamlamak, mevcut mevzuatta 
bugünkü ihtiyaçlara cevap vermeyen hükümleri değiştirmektir. Bilhassa bütün 
sayın milletvekilleri, davaların uzaması noktası üzerinde durdular; davaların süratle 
neticelenememesi konusundaki şikâyetlerini belirttiler; haklıdırlar. Bütün vatandaşlar 
da bundan şikâyet etmektedirler. Bu şikâyetleri bir an evvel ortadan kaldırmak için, 
gerekli kanun tasarılarını hazırlıyoruz. 

En acele olarak getirilmesi gereken tasarıları getirdik, Hukuk muhakemeleri 
Usulü, Ceza Muhakemeleri Usulü, hâkimlerin denetimi ve diğer konularla ilgili 
tasarılarda geldi. Bundan sonra diğer tasarıları da ihtiyacın aceleliği bakımından bir 
öncelik tespit etmek suretiyle huzurunuza getireceğiz. Personel bakımından gene 
birçok şikâyetler oldu. Tabiî hâkimlerimiz hakkında genellikle böyle söylemek 
doğru değil, zaten sayın milletvekilleri de böyle bir şey söylemediler, fakat münferit 
şikâyetler var, Sayın milletvekilleri hâkimlerin denetiminin gerçekleştirilmesi, 
hâkimlerin coğrafi teminatının kaldırılması yolunda görüşler ileri sürdüler. Biz de 
bu görüşlere katılıyoruz ve yapılan şikâyetleri ortadan kaldırmak için gerekli kanun 
tasarısını getirdik.45 sayılı Kanun ki, Yüksek Hâkimler ve Savcılar hakkında kanun 
tasarısıdır. 

Personelle ilgili daha başka çalışmalarımız var. Bütçe dolayısıyla çok yüklü 
olduğunuz için teferruatı üzerinde durmayacağım. Ama, bu hususta devamlı 
gayretlerimiz var. Birçok sayın milletvekilleri Adalet Bakanlığına ayrılan ödeneklerin 
kifayetsizliğine işaret ettiler. Tabiî, ben Hükümet azası olarak bunun kifayetsiz 
olduğunu söyleyemem, ama hakikaten hizmetlerimizin yapılmasında yeterli değildir. 
Bunun bir kısmı Devletin imkânlarına bağlı, çünkü biz, memnuniyetle huzurlarınızda 
bunları ifade ediyoruz. Bize verilen imkânları yerinde kullanıyoruz, israfımız yok, 
Adalet Bakanlığı Bütçesi lüks bir bütçe değil, çok kıtı kıtına bir bütçe. Bu bütçe 
imkânlarını mümkün olan tasarrufla, müessiriyetle kullanmaya çalışıyoruz. Sayın 
Osman Hacıbaloğlu, kanunlar bakımından adalet reformunun gerçekleştirilmesi 
için yapılması lâzım gelen çalışmalar bakımından Yüksek Hâkimler Kurulunun 
denetimi ve diğer konular üzerinde durdular. Bunlardan bir tanesi İstinaf Teşkilâtı, 
İstinaf Mahkemelerinin kurulmasıdır. Hakikaten kurulmalı mı kurulmamalı mı, 
bu çocukluğumdan beri duyduğum bir tartışmadır. Bu tartışmayı biran evvel 
sonuçlandırmak ve hakikaten kurulması faydalı ise, kurulmasına başlamak için ön 
hazırlıkların yapılmasını memnuniyetle üzerime alacağım. Yalnız demin arz ettiğim 
öncelik içerisinde şimdiden âcil kanunları getiriyoruz, sonra orta vadeli kanunlar 
var. İstinaf Mahkemesi gibi, Medenî Kanunun değiştirilmesi gibi çok uzun süre 
isteyecek çalışmaları içinde, sadece planlamayı vadedebilirim. Bunları tamamlamak, 
takdir buyurursunuz ki çok uzun süre isteyen bir çalışma sonunda mümkün olabilir. 
Sayın Oktay, görüşmesinde müşterek konuların yanında, «adlî zabıta» nın kurulması 



405

lüzumuna işaret ettiler. Hakikaten adlî zabıtanın kurulması; delillerin toplanması 
bakımından, vatandaşın adalete itimadı bakımından bir an evvel gerçekleştirilmesi 
gereken bir husustur, teşkilâttır. Adlî zabıtanın kurulması konusunda çalışmalarımız 
var... Sayın Oktay, tercümanlar meselesine de dokundular. Hakikaten, bugün 
Türkiye’nin dışında büyük sayıda vatandaşımız yaşıyor. Bunlar bugünkü gelişmeye 
göre daha da artacaktır. Artınca, tabiî ki dışarıya giden ve dışarıdan yurda giren 
resmî adlî evrakın sayısı artmaktadır. Bu sayı dolayısıyla de bunların tercümeleri 
hususu ortaya çıkmaktadır. Yanlış hatırlamıyorsam, Bütçe Komisyonunda arz ettim. 
Bakanlıkça bu tercümeleri yapmak için bazı kadrolar alınmış. Kadrolar alınmış ama, 
Personel Kanunu dolayısıyla bize müracaat eden kimseleri bu kadrolarda istihdam 
edemiyoruz. Ya bunları sözleşmeli kadroda istihdam etmeli, fakat o da Personel 
Kanununun genel hükümlerine pek uymuyor. Ama ihtiyaç olunca, bu ihtiyacı 
gidermek esas olduğu için, bunları ya sözleşmeye çevirmeye yahut başka yollarla 
kulanılır hale getirmeye çalışacağız....

Diğer bir konu; Çocuk Mahkemeleri. Hatırlayacaksınız, bu husustaki tasarı 
hazırlanmış Meclise verilmiştir. Kadük olmuştur, geri alınmıştır üzerinden bir hayli 
zaman geçmiştir. Bugünkü ihtiyaçlara cevap verecek hale getirmek için çalışıyoruz...

Tedhişçilik ve anarşik hareketlerle mücadele etmek için çalışıyoruz. Gayet 
tabiî ki bu en önde gelen bir meselemiz. Bunu biran evvel kaldırmamız lazım. 
Düzeni muhakkak kurmamız lâzım. Bunun için daha evvel Ceza Kanunumuzda bu 
hareketlerle mücadele etmek için bazı maddeler getirilmişti, ihtiyaç gördükçe yeniden 
de getireceğiz. Karşılaştığımız güçlük, bunların süratle muhakeme edilememeleri idi, 
süratle muhakeme edilmemeleri, cezalandırılamamaları idi. Şimdi bunu da sağlamak 
için yeni sevk ettiğimiz, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa özel ek maddeler 
koyduk. Devletin güvenliğine karşı suçlar ve buna murabıt olan suçlar, çok süratle 
muhakeme olacaktır ve bu gibi suçlan işleyen kimseler cezalandırılacaklardır...

Sayın Okay, Yargıtay’ın dairelerinin artırılması için temennide bulundular. 
Bu dilekleri, Meclise sevk ettiğimiz, arz ettiğimiz Yargıtay Kanunu içerisinde 
öngörülmüştür. Daire adetleri artırılmıştır. Bir de, yine bu tasarı içerisinde Yargıtay’ın 
daha etkili bir şekilde, daha hızla is çıkarabilmesi için de birtakım tedbirler 
öngörülmüştür... 

Sayın Tosyalı cezaevlerinin durumunu dile getirdiler. Bunların tabiî bir kısmı 
takdir ederler, ödenek meselesi; çok dar bir bütçe içerisinde çalışıyoruz. 60 binin 
üzerinde tutuklu ve hükümlü var. Bunları mümkün olduğu kadar çalışma esasına 
doğru götürmeye çalışıyoruz; âmâ o noktada da malî imkânsızlıklarla karşılaşıyoruz. 
Fakat, durumlarını mümkün olduğu kadar, bilhassa çalışmayı artırmak suretiyle, 
iyileştirmeye çalışacağız. Cezaevleri binalarının yapımı için de planlarımız vardır...

Sayın Lâç adlî tıp müessesesinden başka Basın Kanununa da değindiler. Bütçe 
raportörümüzün kıymetli raporunda öne sürdüğü sorunlardan örnekler alarak, 
kendilerinin daha fazla önem verdiği konular üzerinde durdular. Basın Kanununu 
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da hazırlıyoruz. Yalnız Basın Kanununun Anayasanın gereği olan 22 ve 27 nci 
maddelerini değil, diğer konularını da içine alacak bir hazırlık yapıyoruz...” Bakan 
Bilge, konuşmasının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.79

Bütçe üzerinde son sözü alan Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Çankırı Adliyesinde 
görevli bir hâkim ile bir savcı hakkında yazılan bir şikâyet mektubunu okudu.80

Baha Müderrisoğlu(Konya) tarafından verilen kifayeti müzakere takriri oya 
sunularak kabul edildi ve bütçenin bölümlerine geçildi81: 

ADALET BAKANLIĞI
(A/l) CARİ HARCAMALAR
Bölüm  Lira
11.000  Ödenekler          12 000
12.000  Personel giderleri  609 506 251
13.000  Yönetim giderleri    33 376 420
14.000  Hizmet giderleri    2 2172 061
15.000  Kurum giderleri      4 716 800
16.000  Çeşitli giderler      2 625 701

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  2 996000

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI
31.000  Kurumlara katılma payları
 ve sermaye teşkilleri  94 000
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar 500 000
34.000  Malî transferler  180 000
35.000  Sosyal transferler  401000
36.000  Harç ödemeleri  620 000
Adalet Bakanlığı bütçesi kabul edildikten sonra birleşim sona erdi. 20 Şubat 

1972 tarihinde toplanan 44 ncü birleşim Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 
müzakereleriyle başladı. 

79  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 43 (19 Şubat 1972), 
s. 385-391.
80  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 43 (19 Şubat 1972), 
s. 391-394.
81  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 43 (19 Şubat 1972), 
s. 394-396.
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde M.G.P. grubu adına söz alan Vefa 

Tanır (Konya), Türkiye’nin dünyanın en nazik coğrafî bölgelerinden birinde yer 
aldığını ve etrafında Orta Doğu’da savaş tehditleri, silâhlanma yarışı ve gerginlik, 
Arap-İsrail çatışmasının doğurduğu şartlardan yararlanan Sovyet Rusya’nın devamlı 
olarak güney denizlerde ve ülkelerde yerleşmesi, Suriye, Mısır ve Libya’nın kurduğu 
yeni bir konfederasyon, Suriye, Ürdün ve Irak’ta Türkiye’nin bütünlüğüne kasteden 
örgütlerin faaliyetleri, Yunanistan’ın Ege Adalarında yeni hava meydanları inşa edip 
modem gemiler, uçaklar ve yeni tanklarla güçlenmeye çalışması, Pire Limanının 
Amerika Birleşik Devletlerinin Akdeniz Filosu için devamlı bir üs haline getirilmesi, 
Sovyet Rusya’nın sadık müttefiki Bulgaristan’ın alabildiğine silâhlanması, Kıbrıs 
sorunu gibi bir çok sorunun bulunduğunu, dolayısıyla Türkiye’nin NATO ile olan 
ilişkilerinin millî menfaatlere uygun düştüğü sürece, bu ittifaktan ayrılınmayacağını 
ifade etti. Tanır, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi hakkında; ilk hedefin, Kara, Deniz 
ve Hava Kuvvetlerinin elinde bulunan her türlü malzemenin revizyon ve bakımlarını 
tam olarak yapacak hale gelmek ve bir kısım aksesuarı, kritik malzemeyi, yurt 
içinde imali mümkün her türlü silah, araç ve gereci kendi memleketimizde yapmak 
olmalıdır. Her üç kuvvetin bu alanda gerçekleştirmeye başladıkları hamleler 
sevindirici ve gelecek için ümit verici olduğunu belirten Tanır, tank yenileştirme 
fabrikası tesisleri, istihkâm ana tamir fabrikasının geliştirilmesi, jet uçakları revizyon 
tesisleri, kara havacılık okulu helikopter revizyon tesisleri, Gölcük tersanesi 
geliştirilmesi, Taşkızak  fabrikalarının geliştirilmesi, refakat muhribi, avcı botu, 
cephane gemisiinşası, Pil fabrikası, çıkarma gemileri ve denizaltı inşa projeleri, 
kobra tesisleri, Kara Kuvvetleri taşıt aracı fabrikası hakkında çalışmaları özetledi. 
1972 yılında da, tank yenileştirme fabrika ve tesisleri, jet aksesuarı ile ilgili projeler 
üzerinde çalışmalar, refakat muhribi, kuru yük gemisi ve çıkarma gemileri inşası, G3 
ve  MG3 tüfeklerinin imali yolunda çalışmalar, 2,75’lik roket imâli için tesis yapımı, 
uçaksavar, hafif uçak ve helikopter taşıt aracı, namlu, gaz maskesi, plâstik mühimmat 
ve elektronik sanayii ile ilgili projelerin etütleri üzerinde çalışılacağını belirten Tanır, 
Harita Genel Müdürlüğünün elindeki personel, malzeme ve bütçe imkânlarıyla kıyas 
edilemeyecek kadar büyük hizmetler gördüğünü, Gülhane Tıp Akademisinin yeni 
binasında hizmete girmiş olmasından sevinç duyduklarını, araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri olarak silah ve mühimmat araştırması, malzeme teçhizat araştırması, fizik 
ve elektronik araştırması, harekât araştırması ve insan gücü araştırması yapıldığını, 
ilk defa 1972 yılı bütçesinde sefer stokları için ödenek ayrıldığını sözlerine ekledi.82

C.H.P. grubu adına söz alan İlhami Sancar(İstanbul), grubunun görüşlerini 
şöyle ifade etti: “Bugün içinde bulunduğumuz dünyada, 30yılı aşan bir süreden 
beri milletlerarasında sükûn ve barışın sağlandığı iddia edilemez. İkinci Cihan 
Savaşının sona erdiği günden bugüne kadar geçen süre içinde milletler sıcak bir 
savaşa yanaşmamış olmakla beraber, aralarındaki soğuk savaşın devamından, 
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silâhlanmadan da bir türlü vazgeçmiş değillerdir. Avrupa Kıtası, iki andlaşmanın 
etrafında ayrı ayrı toplanmıştır, Doğu’daki Varşova Paktına karşı Batı’da birleşen 
Kuzey Atlantik Paktı yani NATO devletleri, tecavüzün önlenmesi hususunda büyük 
bir gayret içinde bulunmaktadırlar. Türkiye dahi 1952 yılından beri Batı’nın kolektif 
savunma fikrini benimsemiş ve bu ittifaka katılmış bulunmaktadır... Bugün için 
Akdeniz’deki kuvvet dengesi ve Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan Türk boğazlarının 
önemi, yukarda işaret ettiğim gibi, bütün bunlara ilâveten Orta Doğu’daki politik 
durum Türkiye’yi İkinci Dünya Harbindeki şartlardan çok farklı ve tehlikeli bir 
ortama sürüklemektedir. Netice olarak denge Türkiye lehine değişinceye kadar, 
ekonomik şartlarımızın gerektirdiği düzeyin üzerinde, güçlü bir silâhlı kuvvete sahip 
olmak zorunluğundayız... 

Vaktiyle yapılan çalışmalar meyanında1964 yılının Ağustos ayında, Millî 
Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulunca, her yıl212 milyon TL. nın mühimmat 
stokları için Millî Savunma Bakanlığı bütçesine verilmesi kar araltına alınmış 
olmasına rağmen, o tarihten bu yana bu paranın ne derece verilip verilmediğini 
bilmek zorunluğundayız. Hal böyle olduğuna göre, bu stok zafiyeti:
a) Eğitim ve araştırma ne dereceye kadar tesir etmektedir?.
b) Depolama müddetlerini dolduranlar, yani yenilenmesi gerekenler için ne 
düşünülmektedir? 
c) Stoklarımızı NATO stoklarına ulaştırmak ve yenilemeyi sağlayabilmek için yıllık 
ne kadar ödemeye ihtiyaç vardır ve elimizde bunu karşılayacak ne miktar tahsisat 
vardır?
d) Gelişen teknoloji karşısında mühimmattaki gelişmeleri takib edebiliyor muyuz? 
Edemiyor isek bu açık nasıl kapatılacaktır?..

Bakanlık bütçesinin % 97,8 ile 7 milyar 934milyon TL. sun cari harcamalara 
ayıran bir savunma bütçesi ile yatırımlara girişilemeyeceği de bir hakikattir. Her 
ne kadar bunun içinde bir savunma yatırımı olan eğitim ve öğretim ile personelin 
hazırlanması gibi mânevi bir yatırımın da mevcudiyetini tamamen kabul etmekle 
beraber, maddî olan kısımlarının da dikkate alınarak gereken bütçe tedbirlerinin 
kuvveden fiile çıkarılması da bir zaruret olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bunların 
yanında Türkiye sathına yayılmış çeşitli sanayi dallarının harb sanayiine dönüşüm 
plânlarının yapılması, desteklenmesi ve ihtiyaç fazlası ordu mallarının satılması 
halinde, bunların da bedellerinin özel bir fona yatırılarak bu sahada kullanılmak 
maksadıyle1176 sayılı Kanunda gerekli değişikliğin yapılmasında da bir zaruret 
vardır...

Bütçe vesilesiyle ordu mensuplarımızın moralleri ile ilgili bazı mevzuat, 
uygulamalar, sosyal ve ekonomik konulara da kısa kısa temas etmek isterim. Yıllarca 
hazırlıktan sonra 1967’deyürürlüğegiren Askerî Personel Kanunu, o günden bugüne, 
birkaç defa değişikliğe uğramıştır. Kanunun ilk şekli ile getirilen terfi sistemi de 
hiçbir uygulama görmeden değiştirilmiş, birçok ihtilâf ve huzursuzluklara sebebiyet 
vermiştir. Bu değişikliklerin ülkemiz şartlarına ve yerleşmiş hukuk ilkelerine uygun 
olmasını, huzursuzluk yaratmamasını dilerim. Personel Kanunundan bahsederken 
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sicil yönetmeliğinin tadiline de temas etmek isterim. Kanaatimce yeni yönetmelikteki, 
sicil amirliği müessesesinin, ikiden üçe çıkarılması hem kanuna aykırı düşecek, hem 
de bazı aksaklıklara sebebiyet verecektir. Bu endişelerimizin samimiyetle kabulünü 
ve konunun üzerinde bir kere daha durup düşünülmesini rica ediyoruz...

Millî Savunma bütçesinin hudutsuz ihtiyaçlar, çok dar imkanlar içinde dikkat 
ve titizlikle hazırlandığını, Bütçe Komisyonunda verilen bilgilerden öğrenmiş 
bulunuyoruz. Burada Bakanın ifade ettiği gibi, geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu istek 
de sınırlı bir idame bütçesi niteliğini taşımakta, Silâhlı Kuvvetlerimizin etkinliğini 
daha da geliştirici bir düzeye ulaştıramamaktadır...

1972 malî yılı Devlet bütçesi, 1971 malî yılı Devlet bütçesine nazaran % 35,64 
oranında artarken, Millî Savunma bütçesi de aynı oranda artmamış, ancak % 13,47 
oranında bir artış göstermiştir. Bir başka açıdan baktığımızda,1971 yılı Devlet 
bütçesinden, Millî Savunma bütçesi % 19 küsur bir pay alırken, bugün elimizdeki 
1972 bütçesinin % 3 küsur azalarak % 16,2 oranında bir pay almaktadır. Bütün bu 
rakamlar göstermektedir ki, bütçenin hazırlamışında, tam manası ile tasarruf fikri 
hâkimdir.”83

A.P. grubu adına söz alan Mehmet Emin Durul (Denizli), grubunun görüşlerini, 
“ödenek toplamı 8 110 000 000 Türk lirası olan bütçenin yüzde 97,8 cari, yüzde 1 
yatırım, yüzde 1,2 de transfer harcamalarına ayrılmıştır. Devlet bütçesi içindeki yeri 
yüzde 16,2 dir. Her ne kadar 1971 bütçesine nazaran 963 000 000Türk liralık bir artış 
varsa da 1972 deki artan cari masraflar dikkate alındığı takdirde 1972bütçesi 1971 
e nazaran artmış denemez. Bu sebeple bu 1972 bütçesi de geçmiş yıllar bütçeleri 
gibi bir gelişme bütçesi değil, bir idame bütçesi vasfını devam ettirmiştir. Gerçi 
Sayın Bakan, Karma Bütçe Komisyonunda, yatırım hizmetlerinin bazılarının cari 
harcamalar arasında gösterildiğini ifade etmiş, yapı, büyük onarımlar, gemi yapım 
ve onarımları, tersane giderleri, hava meydanları yapım ve onarımları ve saire gibi 
ise de, ancak turizm, konut, sağlık ve eğitim tesisleriyle ilgili olduğunu açıklamıştır 
yatırımları. Yine bu oran çok azdır. Onun için her çareye başvurarak yatırım oranının 
yükseltilmesine çalışılmalıdır... 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle savunma politikamız hakkında 
NATO ve diğer ittifak ve anlaşmalarımıza dair çok şeyler söylenebilir; fakat şunu 
açıkça ifade edelim ki, milletçe çok iyi bildiğimiz ve inandığımız en mühim şey 
şudur: Orta Doğu hâkimiyetini tam gerçekleştirmek için Türkiye’yi, açıktan bir savaş 
veya zorlama ile kendi taraflarına çekemeyen milletlerarası komünizm faaliyetleri, 
iç anarşik olaylar ve kardeş kavgalarıyla Türkiye’de bir aşırı sol rejimi kurdurmak 
suretiyle bu hayallerini gerçekleştirmek istemektedirler. Birkaç yıldır iç bünyemizde 
azgınlaşan anarşik hareketlerin tümünün kaynağı, tertipçisi ve tahrikçilerinin 
dayandığı amaç budur. Adalet Partisi olarak diyoruz ki; Türk Devletinin yeri Batı 
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blokunda, Batı blokundan başka bir blokta olamaz. Rejimimizin şekli de, insan 
haklarına dayalı  demokratik Cumhuriyetle idareden başka bir idare şekli olamaz. 
Bunun başka türlüsü de söylenemez...

Silâhlı Kuvvetlerimizin yeniden bir reorganizasyona tabi tutulması ihtiyacı ve 
Silâhlı Kuvvetler arasında bir orantının yeniden tayin ve tespit edilmesi lüzumuna 
işaret etmek istiyorum... Millî harb sanayi konusunu Adalet Partisi, millî savunma 
politikamızın temel ilkelerinden biri olarak tespit ve ilân etmiştir. Ancak, malî ve 
teknolojik imkânların ışığı altında bu sanayi kolunun ağır sanayi ve çelik istihsali 
ile birlikte müşterek projeler halinde arzulanan seviyeye geliştirilebileceğine 
inanıyoruz. Zira, çağımız savaşları bir nevi malzeme ve motor savaşıdır. Bu sebeple, 
yalnız Millî Savunma emrinde çalışan ve kurulacak olan birkaç fabrika ile tam millî 
bir harb sanayii kurulmuş olacağını güven verici bulmuyoruz. Onun için bu sanayi 
kolu, modern teknolojinin meydana getirdiği harb silâh, araç ve gereçlerini tümü ile 
yapabilmek için ağır ve hafif millî sanayi içinde kombine ve koordine bir çalışma 
ile mümkün olacaktır” diyerek açıkladı. Durul, kısaca personel politikası, eğitim ve 
altyapı, lojistik tesislere ait görüş ve temennilerini belirterek sözlerini tamamladı.84

A.P. grubu adına söz alan Mehmet Bilgin(Bingöl), Orta Doğu ve Akdeniz’deki 
güçlü Sovyet filosu Karadeniz’deki lojistik tesislerine kesinlikle muhtaç olduğundan 
Boğazlar ’ın önem kazandığını, bunun aynı zamanda NATO dâhilinde Türkiye’nin 
değerini artıran ve ona önem kazandıran hususlar olduğunu, bunun için Türkiye’nin 
NATO’ya girmesi gibi NATO’da kalmasının da memleket menfaatlerine uygun ve 
güvenliği bakımından elzem olduğunu, millî sanayinin ve buna paralel olarak harp 
sanayiinin geliştirilmesine ve süratlendirilmesine hayatî önem atfettiklerini, Türk 
Ordusunun 12 Mart’tan beri politikaya girmemek için inatla ve ısrarla direnişinin 
öneminin Pakistan olaylarıyla daha fazla değer ve açıklık kazandığını belirtti.85

D.P. grubu adına söz alan Samet Güldoğan (Elâzığ), Sovyetler Birliği’nin 
ekonomik ve askeri gücü ile stratejik konumunu özetledikten sonra Sovyetler’in 
amacının barışı korumak için değil, Petro’nun vasiyetini eylemci olarak tatbik etmek 
olduğunu belirtti. Bulgaristan’ın durumundan bahseden Güldoğan, Türk ordusu ve 
NATO savunması ilişkilerine değindi. Güldoğan, Millî Savunma bütçesi dolayısıyla 
Erim hükümetini eleştirdi: “Birinci Erim Hükümeti, o günlerin bulanık atmosferi 
içinde kuruldu. Bilinen macerasını yaşayarak kendi içinden yıkılıp gitti. Tek başarısı, 
örfi idare kararnamesini Meclislere sunmaktan ibaret kaldı.

Parlamentoya dayalı kudretli bir Hükümete ihtiyaç vardı. Her halde mümeyyiz 
vasfı bu olan bir Hükümetin de başı Sayın Erim olamazdı. Yirmi dört saat önce 
kendisine Başbakan Yardımcısı seçen bir Başbakan, yirmi dört saat sonra kabinesinin 
dağılacağından haberli değilse, ona milletin kaderi yeniden teslim edilemezdi. 
Tasarruf yüzde yüz hatalı ve tercih yüzde yüz isabetsizdi. Nitekim Birinci Erim 
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Hükümeti gibi, ikinci Erim Hükümeti de başarısızlık sathı malinde çoktan kaymaya 
başlamıştır. On bir vilâyetimizde ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetim, geçici bir 
sükûnet sağlamış bulunuyorsa da, bunun devamlı olmayacağı intibaı yaygındır.... 
konuşmamın bu safhasında son günlerde bütün kamuoyunun alâka ve dikkatlerini 
üzerinde toplayan ve çok büyük ölçüde spekülasyonlara yol açan ve kapalı kapılar 
arkasında cereyan eden ikili görüşmelere değinmek istiyorum.12 Mart öncesinde 
sokakları dolduran nümayişçilerin heyecanlarını ve arzularını paylaştığını bu 
kürsüden ilân eden Sayın Erim şimdiki görevinden mutlaka çekilmelidir.”86

Gruplar adına görüşmeler bittikten sonra şahsı adına söz alan Şinasi Özdenoğlu 
(Ankara); “Son günlerde Silâhlı Kuvvetler-Hükümet ilişkileri üzerinde bazı yorumlar 
yapılmakta,12 Mart Muhtırası ve Ordunun sorumluluğu çizgisine vardırılan 
bu yorumlar basına ve kamuoyuna yansıtılmaktadır. Hatta, Sayın Başbakan, 
bütçe görüşmeleri Cumhuriyet Senatosunda tamamlanırken Hükümet - Ordu 
ilişkileri üzerinde bir konuşma yapmıştır. Biz, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 
münasebetiyle kişisel görüşlerimiz açısından ve konunun açıklığa kavuşturulması 
amacıyla bazı gerçekleri millet kürsüsünden tespitte hem yarar, hem de zorunluk 
görmekteyim. Sayın arkadaşlarım, bazı çevrelerde Silâhlı Kuvvetlerin memleket 
kaderinde söz hakkına sahip olup olamayacağı konusunda hâlâ tereddütler ve art 
niyetler mevcuttur. Hemen belirtelim ki, Silâhlı Kuvvetlerin millet kaderindeki 
söz hakkının tepeden inme bir tasarrufmuş gibi gösterilmeye çalışılması sadece bir 
vehimdir. Hemen belirtelim ki. Silâhlı Kuvvetlerimiz bu hakkı, önce Anayasadan, 
sonra da 211 sayılı iç Hizmet Kanunundan almaktadırlar. İç Hizmet Kanununun 
35 nci maddesini aynen okuyorum... 

Peki, vatan ve Cumhuriyet tehlikeye düştüğü zaman ordu seyirci mi kalsın? 
Değerli arkadaşlarım, iç Hizmet Kanunundaki şu açıklık karşısında bu mümkün 
değildir. Gelelim Anayasamızın 111 nci maddesine... Bu madde ile kurulmuş bir Millî 
Güvenlik Kurulunun kuruluş amacı nedir, fonksiyonları nedir? Açınız Kurucu Meclis 
tutanaklarını bu anayasal hakkın orduya hangi zorunluklar karşısında verildiğini 
göreceksiniz. Bu zorunluklar, her şeyin üstünde tutmaya mecbur olduğumuz millî 
zorunluklardır.111 nci madde açık ve kesin şekilde Silâhlı Kuvvetlerle Hükümet 
arasındaki ilişkiyi tespit ediyor... Silâhlı Kuvvetlerin millî güvenlikle ilgili her 
konuda söz hakkı var demektir... 

Ortak Pazar Karma Parlamento Komisyonu toplantılarına gittiğimiz zaman 
yabancı parlamenterlerin Komisyona getirdikleri bir konu da şu olmuştu: Ordunun 
sivil idareye müdahalesi ne kadar sürecek? Bu, Türkiye’de demokrasinin sonu 
demek değil midir? Türk milletvekilleri olarak onlara verdiğimiz cevap şu olmuştur:
1. Bu, Türkiye’nin bir iç sorunudur.
2. Kendi bölgemizde, ordusunun demokrasi istediği tek ülke Türkiye’dir.
3. Türkiye’de birçok ülkedeki gibi millet-ordu tezatı yoktur. Çünkü, Türk Ordusu 
halkın içinden gelmiştir. Milletin kalbi Ordunun nabzıdır.
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4. Türkiye, ülkesinden toprak istendiği en güç ve yapayalnız günlerinde bile 
demokrasi cephesinin ve hür dünyanın yanında yer almak cesaretini gösterebilmiş 
tek ülkedir...
Türk Ordusunun, kaybedilmiş büyük mesafeleri hızla almamız gerektiği noktasında 
milletiyle bir anlaşmazlığı olmadığı inancındayız, öyleyse şimdi fiilî ve hukukî 
durumu tespit edelim.
1. Muhtıranın verilmesindeki zorunluk, millî gerçekler ve zaruretler önünde aşikârdır.
2. Muhtıra ile kurulan Hükümet bu Parlamentodan güven oyu aldığına göre, bizatihi 
muhtıra, Parlamentonun tasvibinden geçmiş demektir.
3. Her türlü icraatından Parlamentoya karşı sorumlu Parlamentonun düşürebileceği, 
partiler üstü bir Hükümet vardır. Sorumluluk varsa Hükümetindir, Silâhlı Kuvvetlerin 
sorumluluğu yoktur.
4. 12 Mart 1971 Muhtırası gerek muhtevasiyle, gerek hedefleriyle Anayasanın 111 
ve İç Hizmet Kanununun 35 nci maddesine uygundur...
Normal demokratik koşullar ve sivil yönetim esasen muhtıranın hedefinde vardır. 
Ancak, şu noktayı büyük bir sorumluluk duygusu içinde değerlendirmeye mecburuz: 
12 Mart Muhtırasının açık ve seçik hedefi olan reformlar mutlaka gerçekleştirilmelidir. 
Milletin umudu olan reformları dejenere edebilecek zamansız emrivakilerden ve 
hele Orduyu tedirgin eden davranışlardan mutlaka kaçınılmalıdır.”87

Millî Savunma Bakanı Ferid Melen’in(Cumhuriyet Senatosu Van üyesi) 
konuşmasının ana hatları şöyleydi: “Savunma gayretleri yürütülürken kalkınma 
dâvamız daima göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun gibi, kalkınmada her şeyden evvel 
iç ve dış güvenliğin istikrarlı bir surette sağlanmasına bağlıdır. Güvenlik bakımından 
sağlam bir durumda olmayan bir memlekette, ciddî ve istikrarlı bir ilerlemeden 
ve kalkınmadan söz edilemeyeceği malumdur. Kalkınmamızı gerçekleştirmeye 
çalışırlarken savunma davamızı da göz önünde bulundurma durumundayız. Bu 
sebeple, kalkınma gayretlerimizi daimî surette dengede tutmayamecburuz.20 yıldan 
beri iki ideolojik blok halinde karşı karşıya bulunan Sovyet Rusya ve Varşova 
Paktı üyeleriyle, bizim de üyesi olduğumuz NATO ittifakları arasında bir süreden 
beri esmeye başlamış olan iyi geçinme havasını ve NATO üyelerince izlenmeye 
başlanmış olan detant siyasetini bu sebeple memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, 
Avrupa’da yerleşmeye başlayan bu yumuşama havasına karşı, Orta Doğuda ve 
Asya’da diğer birtakım tehlikeli bunalımlar sürüp gitmektedir. Avrupa’da, henüz 
dönülmeyecek bir surette bir barışa yöneliş maalesef mevcut değildir. Son yıllarda 
dünyada cereyan eden olaylar, Orta Doğudaki çatışmalar ve çekişmeler, Sovyet 
donanmasının Akdeniz’e yerleşmeye çalışması, Türkiye’de Anayasa rejimine 
karşı, demokratik rejimi yıkmaya, Türkiye’yi bölmeye ve parçalamaya müteveccih 
sistemli gayretler, yumuşama havasına rağmen Türkiye’yi her zamandan daha çok 
uyanık ve dikkatli olmaya sevk etmiştir. Bu olaylar karşısında detant vardır diye, 

87  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 44 (20 Şubat 1972), 
s. 417-420.
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Avrupa ve iki blok münasebetlerinde yumuşama vardır diye savunma gayretlerimizi 
gevşetmek hiç şüphesiz büyük ihtiyatsızlık olur ve bu hiçbir arkadaşın da aklından 
geçmemektedir. Türk Silâhlı Kuvvetlerini en yeni silâhlar ve araçlarla teçhiz 
etmek için Cumhuriyetten buyana büyük çaba harcanmıştır. Kara, Deniz, Hava 
kuvvetlerimiz, sağlanan imkânlar ölçüsünde bu silâhlarla teçhiz edilmiştir. Bu gayret 
bugün devam etmektedir ve daha geniş ölçüde devam ettirmeye mecburuz mevcut 
şartlar içinde, Çünkü, bütün bu gayretlere rağmen ordumuzu, maalesef henüz istenen 
standarda kavuşturabilmiş değiliz.

Muhterem arkadaşlar, Silâhlı Kuvvetlerimiz o bakımdan büyük bir çalışma 
içindedir. Hummalı bir reorganizasyon çalışması vardır bugün Silahlı Kuvvetlerimizde; 
hem genelkurmayımızda, hem bütün kuvvetlerde. Özellikle harb silâh ve araçlarında 
son yıllarda gerçekleştirilen yeni gelişmelerin ve bunun yarattığı yeni stratejilerin 
ışığı altında yapılmakta olan bu çalışmaların hedefi, Silâhlı Kuvvetlerimizin- birçok 
arkadaşımızın işaret ettiği gibi – ateş ve hareket gücünü artırmak ve yüksek bir 
eğitim performansına ulaştırmaktır. Bu arada Silâhlı Kuvvetlerimizin mevcudunda 
imkân olduğu takdirde bazı indirmeler yapılacaktır ve özellikle bu yıl yapılmıştır...

Muhterem arkadaşlar, yine bu çalışmaların arasında silâhların modernizasyonu, 
ordunun mekânizasyonu gelmektedir. Eskimiş ve modası geçmek üzere olan 
silâhların yerine yenilerinin ikame edilmesi lâzımdır. Harb gemilerinin yenilenmesi 
için büyük bir gayret sarf edilmiştir. Donanmamız bu istikamette çalışmaya devam 
etmektedir ve sanıyorum ki, kısa bir süre sonra bütün harb gemilerimiz, başlamış 
olan programın tatbiki sonunda tamamen modernize edilmiş, yenilenmiş ve yeni 
silâhlarla teçhiz edilmiş olacaktır. Yine, hava kuvvetlerimizde aynı surette büyük 
bir çalışma mevcuttur. Hava kuvvetlerimizin her bakımdan güçlenmesi, en öncelik 
taşıyan bir konumuzdur savunma bakımından. Bu gayretin içindeyiz...

Muhterem arkadaşlar, İkinci Cihan Harbi ortalarına kadar, silâhlı kuvvetlerimizin 
ihtiyacı bulunan harb silâh, araç ve gereçlerinin tamamının millî bütçeden sağlandığı 
malûmdur. Bu savaştan çıkıldıktan sonra, gerek harb konseptindekideğişiklikler ve 
gelişmeler ve gereksebunlara paralel olarak silâh ve araçlardakiteknik gelişmeler, 
savunma harcamalarının büyük ölçüde artmasını zorunlu kılmış, millîbütçelerimizle 
sağlanması imkânsız hale gelenihtiyaçlarımızın askerî yardımlarla karşılanmasızarureti 
doğmuştur. İlk kez 1947 yılında Truman doktriniyleAmerikan askerî yardımı 
başlamış ve bu yardımbugüne kadar silâhlı kuvvetlerimizin gelişmesindeönemli bir 
kaynak olmuştur. Ancak,Amerikan askerî yardımları her yıl değişen bir seyir takip 
etmesine rağmen, bize 1970 yılına kadar, yılda ortalama 100 milyon civarında bir 
imkân sağlamıştır. Fakat, bu yıl maalesef, Amerika’daki buhran sebebiyle askerî 
yardım tutarında yarı yarıya bir inme mevzuubahistir. Bununla beraber, miktar 
olarak inmekle beraber malzeme olarak yapılacak yardımda mühim bir eksilme 
olmayacağı temin edilmektedir. NATO çerçevesi içerisinde askerî yardım aldığımız 
ülkelerden birisi Almanya, diğerleri de Kanada ve İtalya’dır. Alman yardımı 
1964’tebaşlamıştır 50 milyon DM ile ve bu yıl, bu 100 milyon olmuştur, İtalya ve 
Kanada yardımlarından da bir miktar yedek parça ve malzeme alınmıştır...Bunlardan 
bilhassa konut bölümünde gördüğünüz yatırımlarla hudut kuvvetlerimizin, hudut 
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karakollarımızın evvelâ tamamlanmasına çalışılmaktadır ve 1972’de de bunun için 
geniş yer ayrılmıştır. Konut bölümünde yer alan şeylerle mahrumiyet bölgelerinden 
başlamak suretiyle Silahlı Kuvvetlerimizin konut ihtlyacını sağlamaya çalışıyoruz. 
Yine bu bölümdeki tahsisat ile hastaneler, ilâç fabrikaları, okul ve karargâh binaları, 
er pavyonları gibi birçok inşaat yapılmıştır. Bu arada, ecdat yadigârı olan Selimiye 
Kışlasıyle Davutpaşa kışlalarının da restorasyonuna başlanmıştır ve yakın zamanda 
bu restorasyon bitecek ve memleket iki büyük eseri yeniden kullanmak imkânına 
sahip olacaktır. Bu sene, 100 küsur milyon liraya mal olan Gülhane Askerî Hastanesi 
de tamamlanmıştır... 

Birinci Beş Yıl döneminde 32 500 tonilatoluk muhtelif büyüklükte gemi 
yapılmıştır. Ayrıca, tersane onarım tesisleri tevsi edilmiştir ve gerek millî 
bütçelerimiz, gerekse Amerikan yardım programından sağlanan imkânlarla şimdiye 
kadar 6 muhrip, 4 denizaltı, 1 yüzer havuz Deniz Kuvvetlerimize katılmıştır. 3 
muhrip ile4 denizaltı vs. Alman yardımından 1 yük gemisi alınması ve 2 denizaltı 
yapımı da programlaştırılnıış bulunmaktadır; yakın zamanda önümüzdeki yıllarda 
tahakkuk edecektir...

Asker alma hizmetlerinin, azamî, tasarrufla ve en verimli surette yapılmasını 
sağlayacak tedbirler üzerinde ciddî çalışmalar vardır. Askerlik daire şubeleri bu 
sebeple, bu programın gereği olarak merkezileştirilmektedir... 

Geçen yıl yüksek Meclisin ilgisiyle, Millî Savunmayı ilgilendiren 13 kanun 
kabul edilmişti. Bunlar arasında yapılan değişiklikler, Harb Okulu Kanunu, Harb 
Akademisi kanunları.  Gene Anayasada yapılan değişikliklere parelel olarak 
Silâhlı Kuvvetlerimizle ilgili kanunlarda değişiklik yapılmak üzere yeni tasarılar 
hazırlanmıştır. Askerî Yargı Usulündeki değişiklik, Askerî Ceza Kanununda 
değişiklik, Yüksek Askerî idare Mahkemesi kurulması hakkında kanun, Millî 
Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilat Kanununda değişiklik yapılmasına ait tasarı, 
Askerî Mahkemeler Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki tasarı. Millî 
Savunma bütçesi huzurunuza gelen bütçelerin tetkikinden de anlaşılacaktır, artış 
oranı en düşük seviyede olan bir bütçedir. Genel Kurmayımız buna bilhassa büyük 
titizlik göstermiştir ve hakikaten çok tasarruflu bir bütçe meydana getirmiştir. Diğer 
bakanlık bütçelerinde en azından% 20’lik bir artış olduğu halde, Millî Savunma 
bütçesindeki artış % 13’ten ibaret kalmıştır. Aslında bütçe rakamlarını sabit fiyatlara 
irca ettiğimiz takdirde; bütçemizde, satın alma gücü bakımından bir artış da olmadığı 
görülür. Artış değil, hatta biraz ela eksilme vardır. Zahirî artış sebeplerinin büyük 
bir kısmı, Personel Kanununun tatbikatıyla, fiyatlardaki artışlardan doğmuştur... 
Bütçemizin % 54’ünü personel masraflarına harcıyoruz. % 12’sini yiyecek, 
% 6’sını giyecek, % 16’sını savaş, % 2’sini ulaştırma ve % 4’ünü de savunma 
enfrastrüktürüne.”

Bakan Ferid Melen milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.88

88  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 44 (20 Şubat 1972), 
s. 420-436.
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Hasan Tosyalı (Kastamonu), büyük ve şerefli vazifeyi üstün bir vatanseverlik ve 
başarı ile ifa eden Millî Savunma Bakanlığına ve Silâhlı Kuvvetlere Millet Meclisinin 
bir üyesi olarak iftihar dolu sevgi ve saygılarımı sundu. 

Yakup Çağlayan(Çorum) ve Mehmet Özbey(Burdur) tarafından verilen yeterlik 
önergeleri ve bütçenin bölümlerine geçilmesi oya sunularak kabul edildi: 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/l) Cari Harcamaları
Bölüm  Lira
11.000  Ödenekler  24000
12.000  Personel giderleri  4 407517 009
13.000  Yönetim giderleri  3145 587 079
14.000  Hizmet giderleri  12 759 001
15.000  Kurum giderleri  5 677 001
16.000  Çeşitli giderler  54206001
17.000  Savunma enfrastrüktür hizmetleri 332 606 002

(A/2) Yatırım Harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri 650 002
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri  65 667 005
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları 
 ve onarımları  5 677 002

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar 20 482 000
34.000  Malî transferler 63 001000
35.000  Sosyal transferler 4 858 000
36.000  Borç ödemeleri 5 704 000

A.P. Grup Başkanvekili Ali Naili Erdem (İzmir), C.H.P. Grup Başkanvekili 
Kemal Demir(Bolu), M.G.P. Grup Başkanvekili Vefa Tanır (Konya) ve D.P. grubu 
Yönetim Kurulu üyesi Vehbi Engiz(Kocaeli) tarafından verilen bir önerge ile millî 
varlığın ve bütünlüğün ebedî Türkiye Cumhuriyetinin şerefli savunucusu Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sevgi, saygı ve güven duygularının 
ulaştırılması hususunun karara bağlanması talep edildi ve bu önerge kabul gördü.89

89  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 44 (20 Şubat 1972), 
s. 439.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk başkanlığında toplanan ikinci oturumda İçişleri 

Bakanlığı bütçesi üzerinde M.G.P. grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya), 
“...idarî reformun yapılması için Bakanlığın elinde, çok değerli hazırlıkların 
bulunduğuna, ne yazık ki bu hazırlıkların, gelmiş, geçmiş iktidarların tutumu 
yüzünden bir türlü Bakanlığın kapısından çıkıp da Meclislere gelememesinden ötürü 
M.G.P. grubu olarak üzüntülü bulunmaktayız... Bunun içindir ki; İdarî reformun çok 
ciddî bir konu haline geldiğine ve mevcut partiler üstü bu Hükümet tarafından ve 
hassaten meslekten gelmiş çok değerli ve çalışkan İçişleri Bakanı tarafından süratle 
Meclislere sevkini M.G.P. olarak arzu etmekteyiz. Yapılacak ciddî bir idarî reformun 
kalkınma planlan üstünde çok daha iyi değer taşıyacağını, yurtça kalkınmanın; 
iktisadî, sosyal, kültürel, coğrafî bünyeler dikkate alınarak meydana getirilecek 
mülki taksimatla gerçekleşeceğine inanmaktayız. Merkezi âmme hizmetlerinin 
isabetli ve süratli yürütülebilmesi, murakabesi için tüm merkezî amme hizmetlerinin 
sorumlu bir mercie bağlanması zaruridir. Böylece kurulacak modern idare keyfilik, 
partizanlık, hesapsızlık ve isabetsizlikten kurtulmuş olacaktır. Küçük idari ünitelerde 
yürütülmekte olan âmme hizmetleri ve yapılmakta olan kalkınma çabaları semerelerini 
gerektiği ölçüde, ancak o zaman verebilecektir. Halkımızın kendilerinden pek çok 
hizmetler beklediği vilâyet özel idareleri, belediyeler ve köy idareleri bugünün 
ihtiyaçlarını karşılamaktan ve malî yetenekten yoksun bulunmaktadırlar. Planlar 
bu idarelere birçok kalkınma görevlerin verdiği halde maalesef yapamamaktadırlar. 
Yeni belediye ve köyler kanunları yıllardan beri sözleri edildiği halde maalesef 
çıkarılamamıştır... 

Vatanda; huzur ve emniyet kalmadı. Bunun yanı sıra da vatandaşın yarınlara 
güven duygusu çok azaldı, ümitsizlik milleti sarstı. Tüm millet ve vatan var olma, 
yok olma noktasına geldi de 12 Martlara onun için geldik. Bu noktaya gelişimizde, 
elbette çok sorumlular ve sorumluluklar vardır. Bu iktisadî, sosyal sorumlulukların 
yanında idarî, siyasî ve adlî sorumluluklar da vardır. İçişleri Bakanlığı, asayiş, 
emniyet ve iç güvenliğimizi sağlamak için iki ana teşkilâta sahiptir. Bunlardan biri 
olan Cumhuriyet jandarması, hemen hemen teşkilât yönünden ilk kurulduğu gündeki 
gibi durmaktadır. Yükü, mütemadiyen artmış, fakat bu yükü taşıyan çok ciddî ve 
ehliyetli personel ve kumandan kadrosunun yanında, yıllardan beri, aracı, gerici, 
silâhı, lojman ve büroları yeteri derecede teknik imkânlara, yapıtlara kavuşturulup, 
lüzumu derecede maalesef modernize edilememiştir. Cumhuriyet jandarmasının 
bağlantı statüsü ele alınmalı ve günümüze uygun şekle kavuşturulmalıdır. Türkiye’de 
asayiş ve emniyet yönünden 571 kişiye bir polis düşerken, 747kişiye bir jandarma 
düşmektedir. Polis, şehirlerin belediye hudutları içerisinde vazife görür, bir km 
kareye sekiz polis isabet ederken, şehirlerin dışında vazife gören jandarmamıza da 
29 km kare düşmektedir. İçişleri Bakanlığının, asayiş, emniyet ve iç güvenliğimizi 
sağlamakla görevli diğer bir teşkilâtı, Emniyet Genel Müdürlüğüdür. Türk polisini, 
her yönü ile onore etmeye, Türkiye’de yıkıcı faaliyetlerin yeniden başkaldırmalarına 
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engel olacak şekilde güçlendirmeye mecbur olduğumuzu, onu, muktedir bir 
kuvvet haline getirmek için hiçbir gayret ve fedakârlığın esirgenmemesi kanısında 
olduğumuzu Millî Güven Partisi grubu olarak yıllar yılı söyleyegelmişizdir...”90

Adalet Partisi grubu adına söz alan Münir Daldal(İzmir), Türkiye’deki gösteri ve 
yürüyüşleri, direniş ve eylemleri, mitingleri tasvip etmeye imkân olmadığını, 1961-
1971 arası cereyan eden olaylar ve gelişen anarşinin, 1961 Anayasasını değiştirme 
zaruretini ortaya koyduğunu, 11ilde uygulanmakta olan sıkıyönetimin 10 uncu ayını 
ikmâl etmiş bulunduğunu, sıkıyönetim ilânına sebep olan hususların kesinlikle 
bertaraf edilememiş ve demokratik ve lâik cumhuriyetin tehlikelerden henüz 
uzaklaştırılamadığını belirtti. Daldal, konuşmasında 12Mart öncesindeki gösteriler, 
yürüyüşler, mitingler, kanuni ve kanunsuz her türlü toplantılara yoğunlaştırarak 
sıkıyönetim ile tehlikenin sinmiş, ancak geçmemiş olduğunu, huzur ve güvenlik için 
tecrübeli, yetişmiş, ehliyetli merkez valilerinin daha aktif ve daha verimli bir duruma 
getirilmeleri gerektiğini, polisin eğitiminin kaçınılmaz olduğunu, yeni personelin sıkı 
bir süzgeçten geçirilmesi ve teşkilâta imtihansız eleman alınmaması gerektiğini ve  
belediyelerin kamu hizmetlerini yeterince yapabilmeleri için gerekli olan tedbirlerin 
alınmasını zaruri gördüklerini ifade etti.91

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Şinasi Özdenoğlu(Ankara) görüş 
ve önerilerini şöyle sıraladı: “12 Mart Muhtırası, çığırından çıkmış bir Devleti, 
Devlet yapabilmenin elbette ki en vatansever bir belgesi, bir ispatı olmuştur. O halde, 
bu muhtırayı hedeflerinden saptıran gayretler karşısında, hem bizzat bu muhtıra 
sahiplerinden daha büyük bir hassasiyet beklemek, hem de bu hedeflere biran 
önce erişmekte Silahlı Kuvvetlere yardımcı olmak şaşmaz görevimiz olmalıdır... 
Kanunların yeterince uygulanamadığı, herkese hakkının verilemediği bir toplumda 
huzursuzluk ve asayişsizlik normaldir. Asayişe etken olayların artması normaldir. 
Çünkü asayişsizlik bozuk bir ekonomik ve sosyal düzenin, daha doğrusu düzensizliğin 
doğal sonucudur. Öyleyse, özlemini çektiğimiz bir namuslu düzeni, herkese hakkını 
veren bir âdil sistemi biran önce kurmak, ortak hedefimiz olmalıdır. Bu hedefe, 
hiç şüphesiz reformlardan geçen yoldan varılır. Öyleyse 12 Mart Muhtırasının 
hedeflerini dejenere etmeden, reformları hızla ve cesaretle gerçekleştirmek, T. B. 
M. M.’nin vazgeçilmez görevi olmalıdır. Reformların en önde geleni; bizce, tüm 
reformları gerçekleştirecek olan idareyi, mutlak bir tarafsızlığa ve güçlü bir kişiliğe 
kavuşturacak olan idari reform olmalıdır.

Sayın milletvekilleri, Reformları, gerçekleştirecek olan insan unsurudur. Devlet 
görevlisidir. Onları hizmete sevk edecek ise yönetici kadrodur, öyleyse her şeyden 
önce  reformcu bir yönetici kadro yaratmaya mecburuz. İşte bu yüzden ve bu 
reformlar dönemiyle, Türkiye’mizde İçişleri Bakanlığı apayrı bir önem kazanmış 
olmalıdır. Reform hareketi; bizi, memur ve bürokrasi sorununun kısaca eleştirmesine 

90  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 44 (20 Şubat 1972), 
s. 439-444.
91  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 44 (20 Şubat 1972), 
s. 444-448.
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zorlamaktadır. Bunun tartışılması yeri, elbette, hizmetlerin koordinasyonu ile yetkili 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi olacaktır. Böylesine vatansever ve ilerici bir hareket, 
aradan bir yıl geçtiği halde ve hâlâ Muhtıranın felsefesine ve hedeflerine uygun 
biçimde hizmet kadrolarını kurabilmiş değildir...

Bunun yanı sıra emniyet hizmetlerinin verimliliği amacıyla üç ayrı önerimizi de 
burada tespit etmeyi yararlı görüyoruz.
1. Bütçe Kanununun 15nci maddesiyle; boşalan kadroların bloke edileceği hükmü 
kabul edilmiştir. Bu kadroların kullanılması ancak, Maliye Bakanlığı ile Personel 
Dairesinin mutabakatı ile mümkün olabilmektedir. Emniyetin, âcil hizmet icaplarının 
gerektirdiği kadro sirkülasyonu, bu hükümle tamamen önlenmekle, hizmet ciddî 
şekilde müteessir olmaktadır.15 nci maddenin 4 ncü fıkrasına eklenecek bir ibareyle, 
Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları bu hükmün dışında bırakılmalıdır.
2. Emniyet teşkilâtı, araç ve gereçleri konusunda gümrüklerde büyük güçlüklerle 
karşılaşmaktadır. Hizmet aksamaktadır. Emniyet için dışardan getirtilecek her türlü 
araç, gereç ve silâhlar ile bunların yedek parçalarına biran önce gümrük muaflığı 
tanınması zorunluğu vardır.
3. Hizmette yaralanan ve eğitim hizmetlerine alınan emniyet mensupları için de İş 
Güçlüğü Riski ödenmesi, hakkaniyetin bir gereği olacaktır.

Trafik kazaları dolayısıyla, yurt sathı, zaman zaman acı bir benzetişle, bir 
insan mezbahası halini almaktadır. Son on yıl içinde trafik kazaları Devletin resmî 
rakamları ile% 250 artmış bulunmaktadır. En etkili ve şiddetli tedbirlere gitmek 
zamanı çoktan gelmiştir...

Mahallî idarelerin ve Meclislerinin şahsiyetleri ve görevleri belli değildir. Malî 
kaynakları yetersizdir. Bu organlar, Devletin malî vesayeti altındadır. Batı ülkelerinde 
malî özerklik içinde çalışan, hattâ plan ve programlarını bizzat kendi olanaklarıyla 
uygulayan bu kuruluşlar; bizde hizmet üretiminden yoksun, tüketici kadrolar 
halindedir. Biz, C. H. P. olarak, valilerin icra gücünü aksatmayacak bir doz içinde, 
Vilâyet Meclislerine yetki ve şahsiyet kazandıran ve millî özelliğimizden doğan bir 
sentez görüşün, bu tasarıda hâkim olmasını öneriyor, tasarının hızla Parlamentoya 
şevkini bekliyoruz...”92

D.P. grubu adına söz alan Süleyman Çiloğlu(Antalya), konuşmasının, 1971 
yılının güvenlik ve umumî asayiş yönünden tablosu ve meselelerinin analizi üzerinde 
olduğunu belirtti: “Türkiye’yi tehlikelere, buhranlara ve ıstıraplara sürükleyenler 
ise, yetiştirilmiş, bilinçlendirilmiş, şartlandırılmış, örgütlenmiş ve silâhlandırılmış 
ihtilâlci ve tedhişçi gruplar yani kır veşehir eşkiyası adı takılan komünist militanlarıdır. 
Türkiye’miz Karl Marks’ın, Lenin’in, Stalin’in,Mao’nun, Kastro’nun, Guevera’nın 
ve benzerlerininhem teori bakımından hem de tatbikbakımından deneme ve eğitim 
merkezi haline getirilmiştir... 

92  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 44 (20 Şubat 1972), 
s. 448-453.
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Devlet idaresinde âdil ve müessir icranın yürütülmesinde, huzur ve istikrarın 
sağlanmasın da baş görevli ve sorumlu olan içişleri Bakanlığı, her şeyden önce 
kendi bünyesinde bu temel esasları işletmesi, uygulaması ve gerçekleştirmesi 
lazımdır. Bir sene zarfında üç Bakan değiştirmek zaruretinde bırakılan İçişleri 
Bakanlığında huzursuzluk, istikrarsızlık ve tedirginlikler vardır. 1970 yılından Sayın 
Kubat’ın Bakanlığa geliş zamanına kadar Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında, 
mülki idare âmirleri kademelerinde ve Emniyet Teşkilâtında yapılan birçok keyfî, 
hissî ve partizanca tasarruf ve davranışlar maalesef idareyi yıpratmıştır. Kırgınlık 
ve huzursuzluklar yaratmıştır. Bunların Devlet ve halk hizmetleri üzerindeki menfi 
tesirleri devametmektedir. Memleketimizin huzura ve güvenliğe en çok muhtaç 
olduğu bir devrede emniyet teşkilâtı bünyesinde darbe tarzındaki değişiklikler, keyfî 
tasarruflar, polisimizin moral ve itibarını zedeleyici beyanlar ve davranışlar emniyet 
teşkilâtımızı huzursuz kılmış ve en nâzik devrede beklenilen hizmetleri yapamaz 
bir hale getirilmiştir. Senelerdir Devletimiz tarafından para ve emek sarf edilerek 
yetiştirilmiş, ihtisas görmüş faziletli, bilgili elemanlar, şefler yerlerinden ve ihtisas 
şubelerinden uzaklaştırılarak tamamen tali hizmetlere nakledilmişlerdir...

Jandarma ve polis kadrolarının geliştirilmesi, genişletilmesi ile modern cihaz 
ve vasıtalarla takviyesini demokratik rejimimizin selâmeti bakımından lüzumlu 
buluyoruz. Bugünün sosyal şartları sebebiyle toplum polisi üzerinde itinalı olarak 
durulmasını, toplum polis teşkilâtımızın sayı, vasıta ve eğitim yönünden takviyesini 
zaruri görüyoruz. Jandarma Teşkilâtımızın takviyesiyle büyük yurt sathındaki değerli 
hizmetlerini daha müessir kılacak tarzda hazırlanmış bulunan plan ve programların 
tahakkuku için gerekli yardımların yapılması yürekten arzumuzdur....

Personel Kanunu tatbikatı ve barem intibakları, İçişleri Bakanlığı camiası 
içerisinde büyük  huzursuzluk ve tedirginlik yaratmıştır. Eşitsizlik, haksızlık ve 
adaletsizlikler yapılmıştır. Mülkî idare âmirleri arasında intibaklar dolayısiyle cidden 
elem verici tefrikler yapılmıştır. Müktesep hak halini almış tazminatlar kaldırılarak 
mağduriyetlere sebebiyet verilmiş, eşitsizlik ve adaletsizlik hâkim kılınmıştır. 
Devletimizin idarî bünyesi ve idare teşkilâtımız eskimiş ve yıpranmıştır. Türk idare 
mekanizması; merkeziyetçi, bürokrat, statik, kırtasiyeci ve mesuliyetten kaçan 
sistem ve alışkanlıklarla malûl bulunmaktadır...

Mülkî idare Amirlikler müessesesinin memleketimizinşart ve gerçeklerine uygun 
olarak sağlam esaslara bağlanmasını zaruri görmekteyiz...”93

Mustafa Kemâl Palaoğlu (Sivas), “... idare mesleğinin öncülerinin; valilerin, 
kaymakamların yetkilerinin her geçen gün yeni yasalar ve yasa değişiklikleriyle 
kısıtlanmakta oluşudur. Bölge kuruluşları, valilerin ve kaymakamların yetkilerini 
her gün parça parça ve dilim dilim ellerinden almaktadır... Merkez valilerinden, her 
devirde çok değerli arkadaşlarımızdan Devletin ve Bakanlığın Bakanlık bünyesi 
içinde ve dışında, millet hizmetinde yararlanma olanaklarını aramasını gönülden 

93  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 44 (20 Şubat 1972), 
s. 453-458.
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temenni ediyorum. İdari teminat sorunu ele alınmalıdır... Devlet Personel Kanunu 
idare hayatına büyük ıstıraplar getirdi ve büyük haksızlıklar getirdi. Her şeyden önce 
sınıflar konusunda büyük ve ağır manevî darbe teşkil etti. Bir genel idare sınıfı var ki,

İçinde, pejoratif bir amaçla tahkir ve tezyif amacı ile kullanmıyorum, daktilograf 
da var, vali de var. öyle bir sınıf ki, valiyle daktilograf yan yana. Böyle şey olmaz... 
Bütün çabalara rağmen valilerimize ve kaymakamlarımıza temsil ödeneği vermeye, 
bu açık ve tartışılmasında da artık mahal bulunmamak gereken haklarını teslim 
etmeye gücümüz yetmedi, bu olağanı bulamadık. Bu büyük bir eksikliktir ve büyük 
bir haksızlıktır...” diyerek görüşlerini sundu.94

Hasan Tosyalı (Kastamonu), polis ve jandarmaya yaptıkları hizmetin, 
kahramanlığın karşılığını gösterebilmek için bir madalya kanunu getirilmesi 
gerektiğini, madalya kanunuyla birlikte, üstün fedakârlık gösterenlere ikramiye 
verilmesini temin edecek kanunun da Meclise gelmesini temenni etti. Tosyalı, 
jandarma ve polis karakollarının demirbaş ve döşeme malzemesi bakımından, 
kırtasiye bakımından çok büyük noksanlık içinde olduğunu, geri kalmış olan ilçe 
ve illerde, o bölgenin tabiî imkânlarını iyi Bakanlığının edebilecek, kalkınma için 
o bölgede ne yapılacağını iyi Bakanlığının edebilecek çalışkan, vatansever, iktisadî, 
kültürel, sosyal ve sınaî kalkınmanın şartlarını iyi bilen seçme kaymakamların, 
seçme valilerin gönderilmesini temennilerini de iletti. Tosyalı trafik hizmetlerinin 
düzenlemeye muhtaç olduğunu, köy muhtarlarının da ekonomik durumlarını 
iyileştirilmesi gerektiğini belirterek sözlerine son verdi.95

İçişleri Bakanı Ferit Kubat söz aldı ve görüşlerini ve milletvekillerinin eleştirilerini 
yanıtladı: “Güvenlik kuvvetlerimizin güçlendirilmesi ve bilinçlendirilmesi zaruretini 
bu kürsüden dile getiren sayın üyelerin tavsiye ve temennileri bize kıvanç vermiştir. 
Bu önemli sorun üzerinde bütün çevrelerin ve Yüce Parlamentonun titizlikle 
durduklarını görmek, azmimizi daha da kuvvetlendirmektedir. Hükümet olarak 
da, olağanüstü yönetimin bir an önce sona ermesi arzu ve temennisi içerisindeyiz. 
Takdir buyurulacağı üzere, olağanüstü şartlar henüz sona ermemiş, aşırı uçların 
vatan ve Cumhuriyetimize yönelen faaliyetleri büyük ölçüde azalmakla beraber, 
henüz tamamen ortadan kaldırılamamıştır. Anarşistlerin yakalanıp tesirsiz hale 
getirilmeleri için güvenlik kuvvetlerimiz, canlarına kahredercesine çalışmakta ve 
insanüstü çabalar sarf etmektedir...

Böyle bir azim ve kararın içerisinde, bütçe ile verilecek imkânları en rasyonel 
ve en verimli şekilde kullanarak, güvenlik kuvvetlerimizi personel, araç ve gereç 
bakımlarından en yeterli ve müessir bir seviyeye çıkarmaya yönelmiş bulunuyoruz. 
Bu nedenle, güvenlik personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerine önem 
ve öncelik vermek ve elde mevcut imkânları en iyi şekilde değerlendirmek azim 
ve kararındayız. Bu amaçla, 1971 yılında Ankara ve İstanbul’da yılda 1400 polis 
memuruna gerekli temel bilgilenivermek üzere, iki yeni polis okulu daha açılmıştır...

94  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 44 (20 Şubat 1972), 
s. 458-460.
95  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 44 (20 Şubat 1972), 
s. 460-462.
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Bu cümleden olarak, 1971 yılında emniyet teşkilatımız için, yeniden 142 aracın 
satın alındığını,20 ilimizde yeniden şehir içi telsiz sistemi kurulması için gerekli 
malzemeni nihale olunup, peyderpey tesellüm edilmekte olduğunu belirtmek 
isterim... Aynı yoğun çaba Jandarma kuvvetlerimizin güçlendirilmesi yönünden de 
gösterilmektedir. Bu amaçla 1971 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir illerimizdeki 
Jandarma birliklerimiz takviye edilerek motorize birlikler haline getirilmiştir. 
Ayrıca, kaçakçılığın daha müessir bir şekilde men ve takibi ile sınır, kıyı ve 
karasularımızın güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla girişilen reorganizasyon 
çalışmaları tamamlanmış ve öncelikle bir Jandarma Deniz Bölge Komutanlığı daha 
kurulmuş bulunmaktadır...

Güvenlik kuvvetlerimizin müessir, verimli ve süratli görev yapmasını güçleştiren 
önemli nedenlerden birisi de eskimiş mevzuatımızdır.1961 Anayasasında yapılan 
son değişiklikleri de göz önünde bulundurarak, bu eskimiş mevzuatı yenilemek 
için yoğun çalışmalar yapmaktayız. Çalışmalarımızda, Bakanlığım bünyesinde 
1967 yılında başlayıp, 1971 yılı sonunda sonuçlanan bilimsel araştırmaların 
verilerinden de büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Bu cümleden olarak, Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair tasarıyı ve 
Cemiyetler Kanununun yerini almak üzere hazırladığımız Dernekler kanun tasarısını 
Yüksek Meclise sunmuş bulunuyoruz. Ayrıca, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda 
değişiklik yapılması için hazırlanan tasarı üzerinde Bakanlıkların görüsü alınmış 
bulunmaktadır. Yakında Yüce Meclise arz edilecektir. Emniyet Teşkilâtı kanun 
tasarısı üzerinde de Bakanlık içinde kurulan komisyon çalışmaktadır.1972 Nisan ayı 
içerisinde bu önemli tasarıyı da huzurunuza getirmenin huzuru içerisinde olacağız...

Ekonomik ve sosyal alanlardaki kalkınma sonucu, ülkemizde karayolu trafiği 
hızla yoğunluk kazanmış, son 10 yıl içinde taşıt kilometresi3 misli artmıştır, öte 
yandan yük ve yolcu taşınması yönünden de karayolları, demiryolu ve havayollarına 
nazaran çok hızlı bir gelişme göstermiştir. Yurdumuzdaki yolcu nakliyatının % 86 sı 
ve yük nakliyatının %73 ü, uzunluğu 61 500 kilometreyi bulan karayollarımızdan 
yapılmaktadır. Karayollarımızdaki bu hızlı gelişme, bâzı önemli trafik sorunlarını da 
beraberinde getirmiş ve trafik kazaları hızla artmıştır... Bu amaçla, Federal Almanya 
Hükümeti ile yaptığımız Teknik Yardım Anlaşması çerçevesinde ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü bünyesinde bir Trafik Personeli Eğitim Merkezi açmış bulunmaktayız. 
Bu merkezde 5 i Türk, 3ü Alman, 8 uzman öğreticilik yapmaktadır. Şimdiye kadar 
50 şer personelin katıldığı 7 eğitim dönemi sonuçlanmış, 8 nci eğitim dönemi 
sürdürülmektedir. Öte yandan, karayolu trafiği ile ilgili mevzuatın, günün şartlarına 
uydurulması için başlatılan çalışmalar da hızla devam etmektedir...

İçişleri Bakanlığının kuruluş ve işleyiş tarzı, personelinin yetişme ve ikmal 
bakımından arz ettiği özellikler, yüklendikleri ağır görev ve sorumluluklar, mülkî 
idare âmirlerinin ayrı bir personel sınıfı olarak ele alınmalarını gerekli kılmaktadır. 
Mülkî idare âmirleri sınıfı olarak yeniden teşkili gereken bu sınıfa, kaymakamlık 
sıfatını ihraz ettikten sonra, merkez veya taşrada görev alan personelin bütünüyle 
girmesi zorunluğu vardır. 657 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan aksaklıkların 
düzeltilmesine yönelecek çalışmalar sırasında, bu hususun ele alınıp, mülkî idare 
âmirlerinin bütün sorunlarını bu sınıf içerisinde çözüme kavuşturmak, başlıca 
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arzumuzdur. Bu konuda Yüce Meclisinizin bizi haklı bulacağına ve böylece olumlu 
sonuçlara ulaşacağımıza inanıyor ve müzaheretinizi rica ediyorum. Bakanlık olarak 
yöneldiğimiz ana hedefleri de kısaca özetlemek istiyorum:
1. Hukuk Devleti ilkesine bağlı olarak idarenin mutlak tarafsızlığını, vatandaşa 
şefkatli, âdil ve eşit muamele yapılmasını sağlamak azim ve kararındayız.
2. İdare ve zabıta olarak evvelâ kendimiz kanunlara saygılı olacağız. Yurtta kanun 
hâkimiyetinin sağlanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmeyeceğiz. Bu konuda 
hiç kimseye, ne pahasına olursa olsun asla tâviz verilmeyecektir. Devlet otorite ve 
itibarını her şeyin üstünde tutacağız.
3. Vatanımıza, Cumhuriyetimize, temel hak ve hürriyetlerimize kasteden aşırı ve 
bölücü uçların faaliyetlerine asla müsaade etmemek ve vatandaşlarımızın özlemini 
duyduğu mutlu, huzurlu ve güvenli ortamı süratle gerçekleştirmek başlıca amacımız 
olacaktır.
4. Başta Parlamento olmak üzere bütün Anayasal kurulanlara saygılı olacağız. 
Vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olmayı en büyük mutluluk sayacağız.
5. Atatürk ilkelerinin ve onun devrimlerinin savunucusu ve yürütücüsü olarak 
daima güçlü, uyanık ve dimdik ayakta olacağız. Atatürk’ün devrim ve ilkeleri ile 
kanunlarımızın dışında hiçbir rehber tanımıyacağız.” 

İçişleri Bakanı Ferit Kubat milletvekillerinin kendisine yönelttikleri sorularını 
da yanıtladı.96

Bakandan sonra son sözü alan İsmet Hilmi Balcı (Tokat), “vali ve kaymakam 
müessesesini bu amaçla canlı ve başarılı olarak ayakta tutmak gerekir. Vatan sevgisi 
ve hizmet aşkı en büyük ilham kaynağı olan Türk idarecisini, Personel kanunlarıyla 
maddeten çok, manen yıpranmış bulunuyoruz. Bugüne dek vatanına hizmet etmek 
uygusuyla birçok imkânsızlıklara göğüs geren Türk idarecisi, Personel kanunlariyle 
büyük bir moral çöküntüsüne uğramıştır.

Bu duruma göre mülki idare amirlerinin durumunun Sayın Bakanlıkça derhâl 
gözden geçirilip, biran evvel ıslah edilmesi ve bu konuda gerekli kanunların biran 
önce Yüce Meclise getirilmesi gerekmektedir... Valilerin atanmaları sabit ve objektif 
kıstaslara bağlanmalıdır. Mesleğin  anakaynağı kaymakamlıktır. Bu kaynağı onore 
etmek ve bunlara ümit bağlatmak veya bunlara ümit vermek gerekir.... Merkez valilik 
müessesesi kalacaktır, ancak bu ıslah edilerek kalmalı, bir taşra vilâyetindeki vali ile, 
merkeze alınan vali arasındaki bugünkü uçurum kaldırılmalıdır... Yurdun hizmetinde 
en ileri karakolda çalışan kahraman jandarmamızın durumu düne nazaran  iyi ise de, 
bugün yine büyük feragatla çalıştıklarını şükranla belirtmek gerekir... Jandarmamıza 
verilmiş olan imkânların daha da artırılması kanaatindeyiz” diyerek görüşlerini ifade 
etti.97

96  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 44 (20 Şubat 1972), 
s. 462-473.
97  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 44 (20 Şubat 1972), 
s. 473-475.
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Şerafettin Yıldırım (Ankara) ve Yakup Çağlayan (Çorum) tarafından verilen 
yeterlik önergeleri oya sunuldu ve kabul edildi. Bütçenin bölümlerine geçilmesinin 
kabulünden sonra İçişleri Bakanlığı bütçesi, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi ve 
Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi kabul edildi: 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/l) Cari harcamaları
Bölüm  Lira
11.000  Ödenekler 12 000
12.000  Personel giderleri  262 865 535
13.000  Yönetim giderleri  18 439 725
14.009  Hizmet giderleri  494 605
16.000  Çeşitli giderler  685 001

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  10 125 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000  Malî transferler  209 522 500
35.000  Sosyal transferler  158 035
36.000  Borç ödemeleri  8 483 896

a) Emniyet Genel Müdürlüğü
(A/l) Cari harcamaları
12.000  Personel giderleri  853 041 869
13.000  Yönetim giderleri  100 752 255
14.000  Hizmet giderleri  2 050 132
15.000  Kurum giderleri  7 004 701
16.000  Çeşitli giderler  13 163 733

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  24 300 000

(A/3)  Sermaye teşkili ve transfer Harcamaları
32.000  Kamulaştırma ve Satın Almalar 3 000 000
34.000  Malî transferler  259 665
35.000  Sosyal transferler  1 000 000
36.000  Borç ödemeleri  17 212 335
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b) Jandarma Genel Komutanlığı
(A/l) Cari harcamaları
12.000 Personel giderleri  482 867 190
13.000 Yönetim giderleri  329 903 260
14.000 Hizmet giderleri  1 650 502
15.000 Kurum giderleri  231 771
16.000 Çeşitli giderler  20 945 950

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  18 800 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satın almalar 2 000 000
35.000 Sosyal transferler  750 000
36.000 Borç ödemeleri  13 400 000
İçişleri Bakanlığının 1972 yılı bütçesinin kabul edilmesinden sonra, şehir 

eşkıyasına karşı mücadelede büyük bir vazife duygusu ve vatan severlikle görev yapan 
polis memurlarına ve sıkıyönetim görevlilerine Millet Meclisinin takdir duygularının, 
halen hastanede yatan yaralılara geçmiş olsun dileklerinin ulaştırılmasına dair Grup 
Başkan ve Başkanvekilleri ile aynı mealde bulunan Giresun milletvekili Hidayet 
İpek’in önergeleri okundu. Yine gruplarca hazırlanmış ortak bir önerge ile Dışişleri 
Bakanlığı bütçesinin müzakeresine geçilmemesi ve oturumun kapatılarak 21 Şubat 
1972 Pazartesi saat 09,00’da toplanılması talep edildi. Bu önergeler kabul gördü. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
21 Şubat 1972 Pazartesi günü Başkanvekili Nurettin Ok başkanlığında toplanan 

45 nci birleşimde Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler başladı. Adalet 
Partisi grubu adına ilk sözü alan Ertuğrul Akça (Manisa), “dış siyasetimizde ana 
unsur olarak sosyo politik ve ekonomik rejim farklarının memleketler arasında 
iyi münasebetler kurmaya mâni olmadığı prensibini öteden beri kabul etmiş 
bulunmaktayız. Bu ana unsur ve prensibin ışığı altında nasıl ki, başta Kuzey 
komşumuz Sovyet Rusya olmak üzere Doğu Blokuna dâhil memleketlerle iyi 
münasebetler kurmak amacımız ise ve bu amacımız yönünde yürümekte devam ediyor 
isek, de bilhassa Güney Amerika devletleri ile de ilişkilerimizi yeni baştan gözden 
geçirip tanzim ve tarsin etmek zorunluğu vardır... Amerika Birleşik Devletleri ile 
olan münasebetlerimiz iki şekilde mütalâa edilebilir. Birincisi NATO ortağı olarak, 
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diğeri de ikili ilişkiler yönünden. Sovyet Rusya ile olan münasebetlerimizde ise, gün 
geçtikçe olumlu aşamalar yapmaktayız. Demek istiyoruz ki; bugün için dünyanın bu 
iki süper kuvvetiyle Türkiye arasında müşahhas bir ihtilâf yoktur...

Uluslararası siyasî kuruluşların fonksiyonları konusunda, bir tarafta Birleşmiş 
Milletler diğer tarafta Avrupa Konseyi ve benzeri bâzı kuruluşların çalışma şekli, 
daha doğrusu çalışma şekillerinden de ötede neticeye gidebilme imkânlarının 
tartışılması konusu. Aşağıda arz edeceğim hususlar bu kuruluşların varlığını kınamak 
veya inkâr etmek manasına gelmemekle beraber netice istihsali bakımından hâlâ 
birçok yönlerde kifayetsiz kaldıklarını belirtmek içindir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanır kararlar alır, Güvenlik Konseyi toplanır 
karar tasarıları kabul eder. Her konunun müzakeresi bütün dünya kamu oyunu 
günlerce meşgul eder ve tasarı veya karar nihayet çıkar. Sonra, evet sonra ne olur? 
Olduğu şudur: Orta Doğu buhranı hakkında 1967 senesinde. Güvenlik Konseyinin 
almış olduğu 242 numaralı karar aradan beş sene geçmesine rağmen hâlâ tatbik 
edilememiştir. İşte sonuca varmaktaki kifayetsizlikten maksadımız; verdiğimiz bu 
örnekve bunun gibi diğer benzerleridir....

Şimdi de afyon ekiminin yasaklanması konusunda bâzı bilgiler vereceğim. Ekim 
ayında Washington’daki Sefaretimizde verilen bir yemekte Amerika Kongresinin 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Hays ve DışişleriBakan Yardımcısı Johnson ile yine 
Washington’da Amerikan Dışişleri Bakanlığında Dışişleri Bakanı William Rogers’in 
bir numaralı yardımcısı Davies ile görüştük. Her üç Amerikalı siyaset adamı da bize, 
afyon ekiminin yasaklanması dolayısıyle memnuniyetlerini belirttiler. Ancak biz 
kendilerine, teşekkürün kâfi olmadığını, iki milyona yakın vatandaşımızın asırlar 
boyunca geçimlerini ve ekmeklerini teşkil eden afyonun yerine, hangi ürünlerin 
yetiştirilebileceğini ve bunların başta,toprak analizleri, araç ve gereçler, gübreleme 
ve sair teknik işler olmak üzere yerinde tetkik edilerek ona göre bir ikame politikasına 
gidilmesini, sadece bir miktar dolar yardımıile Türkiye’nin ve Türk köylüsünün 
tatmin edilmiyeceğini ve meselâ yağlı tohumlar ekimine gidildiği takdirde o 
çevrelerde yağ fabrikalarının dahi kurulmasının gerektiği tezini müıdafaaettik, 
ilâve olarak, Türikye’nin dünya afyon üretiminin sadece % 12 sini çıkardığını ve 
kontrolü altında bulundurduğunu, Birleşik Amerikaya kaçsa kaçsa, % 3 veya % 4 ü 
geçmiyeceğini,bu itibarla da 1970 senesinde Amerika’daTürkiye aleyhine açılan 
kampanyanın haksızlığından bahsettik. Bu sözlerimiz üzerine aldığımız cevaplar, 
açıkça ifade edelim kibizi tatmin etmedi. Sadece Mr. Davis, bir haftaya kadar, 
Amerika Tarım Bakanının Türkiye’ye geleceğini söyledi. Bunun üzerine kendilerine 
eğer Türk kamu oyunu, Türkiye’yive afyon ekiminden zorla uzaklaştırdığımız 
vatandaşlarımızı tatmin etmezseniz biz de yeni tedbirler alırız dedik. Ne gibi 
tedbirler diye sorunca afyon ekimini yeniden başlatırızdedik. Bu görüşmelerimizi 
bugün burada tekrarlamaktan maksadımız, Hükümetimize Amerika karşısında afyon 
tazminatı konusunda daha geniş manevra sahaları açabilme imkânını sağlamaya 
yardımcı olmaktır...
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Türkiye’yi gerek tarihî bağlarla, gerekse CENTO ittifakı içinde alâkadar eden 
aktüel bir konu da şudur. Bundan 25 sene evvel büyük fedakârlıklar pahasına 
kurulan dost vekardeş Pakistan’ın, içine düşmüş olduğu korkunç bunalımdır. Türk 
kamu oyunu uzun zaman işgal eden ve tanıma ile sonuçlanan Kıt’a Çin’i meselesi 
hakkında bizim A. P. olarak söylediklerimizle, geçen sene C.H.P. sözcüsü olarak 
konuşan Sayın Erim’in o günkü ifadeleri arasında o zaman bir yakınlık vardı...

Adadaki rumları yeniden silâhlandırmak üzere Kıbrıs’a silâh ve cephane 
sokulmasına Türkiye olarak seyirci kalamayız. Şayanı şükrandırki bu hareketler 
muvacehesinde Birleşmiş Milletler ile alâkalı Devletler Türk Hükümetince 
uyarılmağa başlanmıştır. İngiltere’nin almış olduğu olumlu tutum bizi memnun 
etmiştir. Cemaatlerarası görüşmeleri olumlu bir yöne çevirmek için daha geniş bir 
çerçevede görüşmelere tevessül edildiğini görüyoruz. Bütün kalbimizle temenni ederiz 
ki bundan olumlu sonuçlar alalım. Beşli görüşmelerin neticesinden fayda umulduğu 
görülüyor. Gayenin tahakkukuna görüşmeler hizmet ederse mutlu olacağız. Ancak 
Yunanistan’ın, bütün iyi niyetlerimize rağmen Türklere karşı Kıbrıs’ı aşan konularda 
da takındığı tavra ne mana verileceğini kestirmek güçtür. Nitekim Rodos’ta Türkçe 
ve din derslerinin yasaklanması bunun en son örneğini teşkil ediyor. İfade edelim ki 
Türkiye var olduğu müddetçe direkt Enosis yoktur ve olamaz, Türkiye bu dâvaya 
şerefini ve tarihini ortaya koyarak çıkmıştır. Esasen bunun böyle olduğunu gerek 
Makarios gerek Yunanistan ve bütün bir cihan anlamıştır. Bunun ötesinde hemen arz 
ve ifade edelimki, Türkiye’nin herhangi bir dolaylı Enosisi veyao manaya gelebilecek 
bir çözüm yolunun dadaima karşısında olduğu keyfiyetinin dünya kamuoyunun 
kafasına ısrarla sokmak istediğinin belirtmesine devam etmesi gerekir. Başkabir 
tabirde Türkiye var olduğu müddetçe ne direktne de dolaylı Enosisi dünyada hiç 
kimse düşünmesin: Türk kamuoyu, Türk Milleti vehiçbir Türk hükümeti Kıbrıs’tan 
vazgeçemez ve geçmeyecektir...98

Cumhuriyet Halk Partisi grubuadına söz alan Sezai Orkunt, Vietnam’daki 
savaşın hızının kesilmesinden bu yana, Ortadoğu bunalımının dünya politikasının 
bir numaralı meselesi haline geldiğini, bu bunalımın sadece bir İsrail-Arapçatışması 
olmayıp onun çok ötesinde büyük devletlerin politikalarının çarpıştığı şartlardan 
meydana geldiğini, bu şartlar içinde, Türkiye’nin istikrarlı bir iç politikaya ihtiyacı 
olduğu kadar askerî bakımdan da güçlenmesinin zarurî olduğunu ve Orta Doğu 
politikasındaTürkiye açısından izlenecek temel politikanın tarafsızlık olması 
gerektiğini ifade etti. Orkunt, Kıbrıs meselesi konusunda şunları söyledi: “...üzerinde 
milletçe hassasiyetle durduğumuzen önemli bir dış meselemiz olmakta berdevamdır. 
Bu mesele de mevziî bir dava olarak görülmekten çıkmış, Ortadoğu güvenliğinin 
birparçası haline gelmiştir. Son günlerde müşahede edildiği üzere Kıbrıs’a gizli 
olarak silâh ithali son derecede tehlikeli ve sorumsuz bir maceradır ve Ortadoğu 
güvenliğini de tehdit eder birmahiyettedir. Bunalımın sonuçlanması, Kıbrıs’taki 
toplumların da, Türkiye ve Yunanistan’ın da müşterek bir emniyet meselesidir. 

98  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s.488- 493.
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Bunalımın devamı bu meselenin aslî unsurlarına hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bu 
bakımdan, Ortadoğu’daki muhtelif ve tehlikeli diğer gelişmelerin de ışığı altında, 
beşli iştirak şeklinde toplumlararası görüşmelerin canlandırılmasında fayda olacağına 
inancımızı da belirtmek isteriz. Bu münasebetle Türk - Yunan ilişkilerinede ayrı bir 
önem atfetmekte olduğumuzu hassaten ifade etmek isterim. Atatürk ve Venizelos 
tarafından iki ülke arasında başlatılan dostluk anlaşmasının devam ettirilmesinde 
Türk Hükümetlerinin gösterdikleri çabalar, Kıbrıs olaylariyle zedelenmiş olmasına 
rağmen, temeldeki sağlam bağlarından halen kopmamış bulunmaktadır. Bütün 
temennimiz, bölgemizde gittikçe ağırlaşan ve ağırlaşma istidadını gösteren bunalım ve 
olayların şartlan içinde Yunan Hükümetininde aynı duygularla karşılık vermesidir...” 
İttifaklar konusunda, C.H.P. sözcüsü Orkunt, “üyesi bulunduğumuz Kuzey Atlantik 
ittifakının çok hassas bir bölgesinde bulunan devletlerimizin muhtaç olduğu işbirliği 
ve istikrarın her zamankinden daha başka bir ciddiyet arzettiğini de tebarüz ettirmek 
isteriz... CENTO ittifakının üyesi, kardeş Pakistan da kuruluşundan beri mevcut 
olan fizikî ayrılış son olaylarla siyasal bölünme ile de parçalanması1971’in en elem 
verici bir dış olayı olarak meydana gelmiştir. Din bağından başka yakın benzerlikleri 
bulunmayan Batı ve Doğu Pakistan arasındaki bunalımın derinleşmesinde dış 
unsurların rolü olduğu da muhakkaktır. Bangaldeş, artık bağımsız bir devlet haline 
gelmiştir...” dedi. 

Çin Halk Cumhuriyetinin tanınması meselesinde Erim hükümetinin gerçekçi 
bir davranışla inisiyatifini kullanma bakımından doğru bir adım atmış olduğunu 
düşündüklerini belirten Orkunt, Türk vatandaşlarının yurt dışında kalan emlâki 
konusu hakkında, arzu edilen sonuçların alınmamasında büyük ölçüde bir teşkilât 
noksanının âmil olduğunu belirtti.  Son olarak NATO ve NATO’nun ekonomik gücü 
hakkında görüşlerini açıklayan Orkunt, NATO’nun ittifak sistemlerinin en etkilisi ve 
Avrupa’daki üyelerinin tümiktisadî gücü itibariyle Doğu Blokuna üstünbir seviyede 
olduğunu ifade etti.99

Demokratik Parti grubu adına Özer Ölçmen (Konya) görüşlerini ifade etmek 
üzere kürsüye geldi: “Yıllarca süren bir direnişten sonra B.M. Teşkilâtının dünyanın 
1/4 nüfusuna sahip Çin Halk Cumhuriyetini B.M.’ne kabulü karakteristik bir 
dönüm noktasıdır. Hür Avrupa’nın ekonomik bütünleşmesine çalışan AET, gerek 
ngiltere’nin ve diğer üç Kuzey Avrupa ülkesinin iştirakiyle, gerekse dolarkrizindeki 
tutumuyle, önemini ispat etmiş bulunmaktadır. Diğer yandan Japonya’nın, sayılı 
ekonomikdevlerle rekabet ederken politik ağırlığını da artırdığı göze çarpmaktadır. 
Bugün artık bir dünya kuvvet dengesi hesaplanırken A. B. D. ve Sovyet Rusya’dan 
başka Çin’in, Ortak Pazarı içine alan hür Avrupa’nın ve Japonya’nın da hesaba 
katılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler muvacehesinde Türkiye’nin, 
hislerden uzak, her zamankinden daha müteyakkız bir politika ile milletlerarası 
alanda millî menfaatlerini koruması gerektiği aşikârdır... 

99  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s.493- 497.
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Türkiye’nin NATO ya girişini eleştirmeye çalışanların bugün bu paktın en 
şiddetli müdafisikesilmeleri bu kararın isabet derecesini gösteren başka bir faktördür. 
Türkiye’yi Batı dayanışma ve özellikle savunma sisteminden çıkartarak izole etmek 
ve bu suretle sol emperyalizmin kucağına itmek heveslilerinin art niyetleri bugün 
Türk Milleti tarafından deşifre olmuştur...

Dışişleri Bakanlığı ile ilişkisi kesin olmamakla beraber, hallinde diplomatik 
temaslar yürütülen ve enternasyonal bir sorun olan afyon konusunda da Demokratik 
Partinin görüşünü kısaca arz etmek istiyorum. Kellesiyle, yağıyle, küsbesiyle Türk 
köylüsü için bir nimetolan, Türk ekonomisinde önemli bir yer tutan haşhaşın ekimi, 
uluslararası sağlık kaidelerinebir icabet ve A.B.D.’nin ısrar ve ricaları üzerine 
yasaklanmış bulunmaktadır. Batı gençliğinin bir kısmının karakter zaafını fakir 
Türk köylüsünün sırtından tedavi etmek yolunu tasvip etmiyoruz. Fakir ekicinin 
mağduriyeti telâfive tazmin edilmelidir. Fakat bunun bir iane pazarlığı seviyesine 
düşürülmesini de asla Türk haysiyet ve şerefiyle mütenasip görmemekteyiz...

AET ile olan ilişkilerimiz açısından da geçtiğimiz yılın büyük ehemniyeti 
mevcuttur. Geçen yıl onaylanan katma protokol ile hazırlık döneminden, geçiş 
dönemi diye isimlendirilen ve karşılıklı yükümlülükler getiren ikinci devreye 
geçmiş bulunuyoruz. Topluluk açısından da 1971 yılı gerek İngiltere, Danimarka, 
Norveçve irlanda’nın iştiraki, ile aslî üye sayısını altıdanona çıkarması yönünden, 
gerekse dolar krizinde ve devalüasyonun da oynadığı aktif rol yönünden önemli bir 
aşama yılı olmuştur. Dörtlerin iltihakı hür Avrupa’nın ekonomik bütünleşmesinin 
tekâmülünü temin ederken, diğer yandan topluluğun politik veçhesine de önemli 
bir kuvvet kazandırmıştır. Gerek bu gelişmeler, gerekse Ortak Pazarca az gelişmiş 
93 ülkeye tanınan ekonomik tâvizler, yani diğer adiyle genel preferanslar 
açısından topluluk ile Türkiye arasında Katma Protokol ile sağlanmaya çalışılan ve 
kanaatimizce sağlanamamış olan dengenin Türkiye aleyhine daha fazla bozulacağı 
görülmektedir. Ortak Pazarın parlamentosu olan Avrupa Parlamentosu İngiltere ve 
diğer Kuzey Avrupalıların iltihakı ile önemini bir hayli artırmış ve sadece politik 
istişari bir hüviyeti olan Avrupa Konseyini ehemmiyet bakımından geçebilecek bir 
hak gelmiştir. Bu parlamentoya Türk temsilcilerinin hiç olmazsa müşahit üye olarak 
katılmasının temininde sayısız yararlar olacağı muhakkaktır...”100

D.P. adına söz alan Özer Ölçmen’in konuşmasının ağırlığı Kıbrıs konusunda 
oldu: “Adadaki son günlerdeki vahim gelişmeleri büyük bir hassasiyet ve endişe 
ile izlemekteyiz. Cemaatler arası görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasından sonra 
girişilen beşli görüşmelerde üçe karşı iki azınlıkta kalınmaması için çok dikkatli 
olunması gerekmektedir. Tedhişçi ve EOKA’cı Grivas’m adadaki gizli faaliyeti 
deher ne kadar Makarios aleyhinde gibi görünüyorsada, Türk cemaati ve Türkiye 
lehine olmadığıda muhakktır. Her iki tarafta aralarındaki bir iç mücadeleyi bahane 
ederek kesif bir silâhlanma kampanyasına girişmiş bulunmaktadırlar. Bu silahların 
günün birinde Türk soydaşlarımıza çevrilmeyeceğine dair hiçbir teminat mevcut 

100  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s.497- 500.
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değildir. Geçen yıl bugünlerde bu kürsüden mensubu bulunduğu C. H. P. nin 
sözcüsü olarak Kıbrıs konusundaki görüşlerini açıklayan Sayın Erim: Zürich ve 
Londra andlaşmalarmdaki imzalarını inkâr eden, Anayasayı çiğneyen Rum lideri 
Makarios’a bunu mutlaka hatırlatmak lâzımdır demiş idi. Bu fikre biz de tamamiyle 
iştirak ediyoruz. Bu beyanından bir kaç hafta sonra Başbakan olan Sayın Erim acaba 
bu lazimeyi yerine getirmişmidir, öğrenmek isteriz. Sayın Erim geçen yılki, aynı 
konuşmasında zamanın aleyhimize işlediğine işaret ederek, biz muhalefet olarak her 
geçen günü artan bir kuşku ile yaşıyoruz demiş idi. Bugün, tam biryıl sonra ben 
tek muhalefet partisinin nâçiz bir sözcüsü olarak kendilerine aynı cümleyi dahada 
şiddetli bir kuşku ile tevcih ediyorum, Zira Rum tarafı zamanı sadece politik ve 
sratejik yönden değil, ekonomik yönden de aleyhimize işletmekte ve Türk toplumunu 
bariz bir ekonomik abluka altında tedricen güçsüzlendirmeye çalışmaktadır. Kıbrıs 
Türk kesiminde işsizlikten ötürü bir aydın göçü başlamıştır. Geçen yılki bütçe 
maruzatımız dada arz ettiğim veçhile, Kıbns Türk kesimine planlı ekonomik bir 
enjeksiyona şiddetle ve acilen ihtiyaç vardır.101

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Nebil Oktay (Siirt), “Avrupa güvenliği ile 
ilgili meselelerin NATO üyesi ülkelerle Varşova Paktı üyelerinin üyelerinin katılacağı 
bir Avrupa güvenliği konferansında görüşülmesi yolunda, yıllardan beriortaya 
atılmakta olan düşüncelerin gerçekleşmesi ihtimali çok kuvvetlenmiştir... Bilindiği 
gibi Türkiye, sosyal, politik ve ekonomik rejimleri farklı olan ülkeler arasında iyi 
ilişkilerin gelişmesini, egemenlik bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşılıklı 
saygı, hakeşitliği ve içişlerine karışmama şartryle mümkün görmektedir. Sovyetler 
Birliği ile olan ilişkilerimizin, biraz önce saydığım esaslar dairesinde yürütülmesine 
taraftarız. Doğu Avrupa’nın öteki sosyalist ülkeleriyle olan ilişkilerimizde aynı 
prensipler dâhilinde yürütülmektedir... Akdeniz, artık askerî bakımdan bir NATO gölü 
olmaktan çıkmıştır. Sovyetler Birliği Akdenize çok sayıda savaş gemisi ve yardımcı 
gemi kaydırmış, Mısır’ın iskenderiye ve Port Sait limanlarını ve Suriye’nin Lazkiye 
limanlarını kullanmaya başlamıştır. Kuzey Afrika’da, Hint Okyanusunda Sovyet 
Askerî gücü vardır. Malta’daki sosyalist hükümetin ingiltere ve NATO ülkeleriyle 
temaslarında husule gelen gerginlikte, Akdeniz’de yeni ve önemli bir gelişmedir. 
Millî Güven Partisi, Çin Halk Cumhuriyeti ile münasebetler konusunda, daima, 
Türkiye’nin millî menfaatlerini göz önünde tutan gerçekçi bir politika izlenmesine 
taraftar olmuştur...

Millî Güven Partisi Ortak Pazar’la ilişkilerimizi ideolojik menşelere bağlı peşin 
hükümlerle değerlendirenlerin tutumunu hiç bir zaman tasvip etmemiştir. Ortak 
Pazar’ın tam üyesi olan ülkeler arasında İngiltere, Danimarka, Norveç ve İrlanda’nında 
katılmasının ve böylece Avrupa ekonomik topluluğunun genişlemesinin, topluluktan 
yeni tâvizler istemek hususunda Türkiye’ye bazı imkânlar sağladığı görüşündeyiz. 
Üçüncü ülkelere tanınan genel preferanslar sisteminden Türkiye’nin tam olarak 
yararlanmasının da tabiî ve zaruri olduğu meydandadır. Ayrıca, sanayileşme 

101  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s. 500-501.
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hamlemizin gerçekleşmesi bakımından, ilerde Ortak Pazar ilişkileri sebebiyle 
bir güçlüğe uğramamak için, geçiş dönemi ile ilgili anlaşmanın sağladığı bütün 
«koruyucu hükümlerden yararlanmak gerekirse ilerde bu konularda yeni müzakereler 
açmak imkânına da sahib olduğumuz kanaatindeyiz...

Kıbrıs konusundaki son gelişmeler de büyük önem taşımaktadır. Yıllar geçtikçe ve 
Akdenize Sovyet sızması arttıkça, bu davanın Türkiye ile Yunanistan arasında, barışçı 
yoldan sağlam bir çözüm yoluna bağlanmasının önemi daha çok ortaya çıkmaktadır. 
Kıbrıs sorunu, Türk cemaatının haklarına, Türkiye’nin stratejik menfaatlarına, 
milletlerarası anlaşmalardan doğan haklarımıza aykırıbir çözüm yoluna bağlanamaz. 
Millî Güven Partisi, üniter devlet formülünü niçin kabul edemeyeceğimizi, tek 
taraflı Enosis’in ilgili bütün ülkeler bakımından felâketli sonuçlar doğuracak ve 
uygulanması imkânsız bir hayal olduğunu, yaşama gücü olmayacak formüller 
üzerinde ısrar edilmemesini vegerek Yunanistan, gerek Türkiye, gerek Kıbrıs’taki 
her iki cemaat bakımından en iyi çözüm yolunun, Kıbrıs’ta iki ayrı milletin devamı 
veuzantısı halinde iki ayrı cemaatın varlığı gerçeğine dayanarak bulunabileceğini 
her vesileile belirtmiştir.

Birleşmiş Milletlerin bünyesini ve Makariosi daresi ile olan ilişkilerini bilenler 
için, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri özel temsilcisinin katılmasıyle yürütülecek 
beşli müzakerelere fazla ümit bağlamak mümkün değildir. Çözümyolu, Türkiye’nin 
ve Yunanistan’ın ve bütün dost ve müttefiklerimizin, Kıbrıs buhranının sürüp 
gitmesinden doğabilecek büyük tehlikelerin tam idrakine ulaşmaları ile bulunacaktır. 
Kıbrıs davasına, süratle, Adada iki ayrı milletin uzantılarının yaşadığı gerçeğini hesaba 
katarak, köklü ve devamlı bir çözüm yolu bulunmasıher zamankinden daha fazla 
önem taşımaktadır. Hükümetin, fırsat ve imkânları iyi değerlendirerek, çabalarını bu 
istikamette toplaması zaruretine inanıyoruz” diyerek görüşlerini ifade etti.102

Kişisel görüşlerini belirtmek üzere söz alan Hüseyin Abbas (Tokat), Hariciyenin 
her sahadaki ihtiyacına cevap verebilecek olan dinamik elemanların yetişmesini 
sağlayacak fakültelerin açılmasına ve kürsüler ihdasına lüzum olduğunu, Bahreyn, 
Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerinin yeni dört devlet olarak Birleşmiş 
Milletlere katılmış olduklarını ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs konusu oylanırken, bu 
memleketlerdeno vakitler sadece bir kaç tanesinin oyunun alınmasındaki hataların 
tekrarlanmaması gerektiğini, gerçek dost ve kardeş Pakistan devletinin uğradığı 
insanlık dışı tecavüz ve milletlerarası komplonun millî vicdanda derin yaralar 
açtığını, Tunuslu subayların TSK’da staj yapmalrına devam için gereken anlaşmanın 
uzatılması gerektiğini, Kıbrıslı kardeşlerin haklarının teminat altına alınması, huzur 
ve emniyetlerinin sağlanması hususunda inisiyatifin ele alınması gerektiğini belirtti. 

Dışişleri Bakanı Haluk Bayülken, konuşmasına Avrupa Kıtasındaki gelişmelere 
değinerek başlamak istediğini belirtti: “II nci Dünya Savaşının yıkıntılarından 
güçlükle ve büyük emek ve gayretler pahasına sıyrılmış olan Avrupa milletleri Kıta 
üzerinde güvenilir birbarış nizamının teessüsünün, bu Kıtadaki milletlerin hepsinin 
yararına olduğu hakikatini git gide daha fazla idrak etmektedirler. Bu husustaki 

102  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s. 501-504.
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genel kanı, son birkaç yıldır Avrupa’da gittikçe geliştiğini müşahede eylediğimiz 
yumuşama havasının en başta geisn nedenidir. Federal Almanya’nın Sovyetler 
Birliği ve Polonyaile, kuvvete başvurmama gayesine müteveccih Moskova ve 
Varşova Andlaşmalarını gerçekleştirmesi; Çekoslovak Hükümetiyle görüşmelere 
başlamış olması II nci Dünya Savaşının sonundan beri Avrupa’yı ve dünyayı, zaman 
zaman çok tehlikeli bunalımların eşiğine kadar getirmiş olan Berlin konusunda, dört 
büyükler arasında bir anlaşmaya varılması; bunu da Almanlar arasında konunun 
tatbikatına müteallik  diğer bir anlaşmanın izlemesi gibi gelişmelerle, yumuşama 
havası, arkada bıraktığımız yıl zarfında, daha da yerleşmiş ve belirli hale gelmiştir...

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve sükûnun teessüsüne matuf dış politika  
prensiplerine uygun olarak, Avrupa’nın güvenlik meselelerini hal yolundaki olumlu 
gelişmeleri memnunlukla karşılamıştır ve bunlara şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
böyle de olumlu katkısını getirmeye devam edecektir...

Orta Doğu’da, Güney Doğu Asya’da diğer birtakım tehlikeli bunalımlar sürüp 
gitmektedir. Bütün dünya yaşamı ile bütün ülkelerce benimsenmekte olan bir barış 
ve emniyet nizamı kurulmadıkça, milletlerin güvenliği bakımından ciddî tehlikeler 
teşkil eden dış politika bunalımlarının mahal ve şekil değiştirerek ortaya çıkması, ya 
da devam edip gitmesi tabiîdir. Böylesine kaypak ve değişken bir ortam içerisinde 
her ülkenin dış güvenliğini sağlamada müessir çare ve vasıtalar aramasından daha 
haklı bir şey olamaz...

Dış politikamızın anailkelerinden biri de, hemen bütün ülkeler tarafından aynı 
şekilde uygulanmakta olan. sosyal, politik ve ekonomik rejim farklarını ülkeler 
arasında iyi ilişkilerin gelişmesinde engel olarak görmemektir. Bu esastan hareketle, 
Hükümetimiz, Doğu Avrupa ülkeleri, özellikle Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği 
ile ilişkilerimizin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı; 
hak eşitliği ve içişlerine karışmama esasları dairesinde gelişmesini mümkün ve 
bunun tarafların yararına olacağı kanısındadır. Gerçekten, Sovyetler Birliği ile olan 
ilişkilerimiz karşılıklı anlayış havası içerisinde gelişme yolundadır...

Bundan çeyrek asır önce müşterek idealleri paylaşarak birlikte Pakistan Devletini 
yaratmış olan doğu ve batı Pakistan arasında uygun görülecek bağların korunmasında 
her iki taraf da ümid ederiz ki zamanla bazıfayda görebilirler. Bu bağların şu veyabu 
şekilde muhafazası için barışçı birtakım çabalar harcandığını da biliyoruz. Geçen yılın 
önemli diğer ikinci dış politika olayı da Cin Halk Cumhuriyeti ile ilişki kurmamızve 
bu ülkenin Birleşmiş Milletler Teşkilâtına kabulüdür.Tanımaya tevessül edilmeden 
önce konu, Nisan ayında Yüce Meclislerin tasvibine sunulmuş, onaylanmış bulunan 
Hükümet programındaki ifadeye uygun olarak, ulusal çıkarlarımıza uygunluğu 
açısından dikkatle incelenmiş ve olumlu sonuca varılması üzerine iki ülke arasında 
Paris’teki Büyükelçileri vasıtasiyle başlayan temaşlar, karşılıklı anlayış zihniyeti 
içinde yürütülerek 5 Ağustos 1971 tarihinde yayınlanan birortak bildiriyle iki ülke 
arasında diplomatik ilişkiler kurulduğu ilân edilmiştir...

Uluslararası politika alanında endişe kaynağı olmakta devam eden diğer bir 
bölge de Güneydoğu Asya bölgesidir. Bu itibarla, Başkan Nixon’un başlamış olan 
Pekin seyahatini, başta bu bölgenin ve Asya’nın sorunları olmak üzere milletlerarası 
meseleler ürerinde çok şümullü akis ve tesirleri olabilecek olumlu bir adım olarak 
önemle kaydediyoruz....
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Milletimiz ve memleketimiz için büyük birönem taşıyan Kıbrıs’ta, hepinizin 
bildiği gibi, son haftalarda ciddî bir gerginlik ortaya çıkmıştır. Gerginliğe tekaddüm 
eden günlerde,Kıbrıs’daki toplumlararası görüşmelerin canlandırılmasıkonusunda 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yapmış olduğu telkinle ilgili danışmanlar 
olumlu bir hava içinde son safhaya gelmişti. Gerginliğin, nedeni, Makarios’n, Kıbrıs 
Anayasasına ve Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak Adaya gizlice çok çok 
miktarda Çekoslavakya yapısı silâh ve mühimmat getirtmiş olmasıdır. Yunanlılar, 
Makarios’un, son aylarda kendisine aktif şekilde muhalefet eden Kıbrıslı Rum 
unsurlara karşı kullanılmak üzere, şahsına bağlı güvenlik kuvvetleri kuracağını, 
söz konusu silâh ve mühimmatı bu amaçla getirttiğini, Makarios bu yola gittiği 
takdirde Rumlar arasında bir iç savaş çıkacağını ilân etmişlerdir. Yunanistan, 
böyle bir sonucun ortaya çıkmasını önlemek üzere, Makarios’tan söz konusu 
silâhları Barış Gücüne teslim etmesini ve parçalanan Rum cephesini birleştirmek 
üzere Rum yönetiminin, mutedil ve sağduyu sahibi kişilerin de iştirakiyle bir millî 
birlik hükümeti halinde yeniden kurulmasını talep etmiştir. Son bunalımda bizi ilk 
planda ilgilendiren husus, Adaya gizlice ithal edilen silâhlar meselesidir. Adaya 
getirtilmiş olan silâh ve malzeme, Türk Toplumunun maruz bulunduğu tehditve 
tehlikeyi büyük ölçüde artırmıştır. Öte yandan, söz konusu silâhların, Makarios’un 
öngördüğü şekilde Rum toplumu içinde dağıtılması halinde Rumlar arasında patlak 
verecek bir çatışmanın Türk Toplumuna sıçraması ve merdivenleşme suretiyle Ada 
hudutlarını aşan, çok geniş bir krizin patlak vermesi ihtimali de vardır. Bu itibarla, 
Adaya silâh ve melzeme getirtildiğini tespit eder etmez derhal ilgili devletler 
ve Birleşmiş Milletler nezdinde teşebbüslerde bulunarak, söz konusu silâh ve 
malzemenin Barış Gücüne teslim olunmasını talep ettik. Butalebimizi Yunanistan, 
ingiltere ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri de desteklediler. Bunalımın 
Makarios ve Yunanistan Hükümeti arasındaki diğer veçhesi ile ilgili gelişmeleri, iki 
taraf arasında mevcut ilişkiler çerçevesinde mütalâa ediyor ve dikkatle izlemekle 
beraber bunlara karışmıyoruz. Bunalım sırasındaYunanistan’ın takındığı tutumu, 
Yunan yetkili şahsiyetlerinin Kıbrıs - Yunanistan ilişkileri hakkındaki beyanlarını 
özel bir dikkatle takipetmekte, bunların anlamları ve işaret edebilecekleri niyetler 
üzerinde hassasiyetle durmaktayız.  Bunalım sırasında bazı çevrelerde, Türkiye 
ve Yunanistan’ın Kıbrıs’ın bağımsızlığına son vermek üzere bir NATO planı 
çerçevesinde hareketettikleri yolunda spekülasyonlar yapılmıştır. Dışişleri 
Bakanlığınız tarafından açıklandığı üzere, bu iddialar her türlü esastan yoksundur, 
maksatlıdır. Bu iddialar Yunanistan tarafından da yalanlanmıştır. Ayrıca, yine bazı 
ajans haberlerinde ve gazetelerde, Sovyetler Birliği,  Ankara Büyükelçisinin, bundan 
birkaç gün evvel Dışişleri Genel Sekreterine yaptığı ziyaretin de Sovyetler Birliği 
tarafından bize, Yunanistan’a yapılmış olan şekilde, böyle bir planın mevcudiyeti 
ihtimaline binaen bir teşebbüs icrası olarak vasıflandırıldığı görülmüştür. Bunun da 
gerçekle bir alâkası yoktur. Sovyet Büyükelçisinin ziyareti tamamiyle Podgorni’nin 
Nisan ayında memleketimize yapacağı ziyaretin hazırlıklariyle ilgilidir... Kıbrıs’ta 
cemaatimizin can ve mal güvenliğinin, haklarının ve çıkarlarının korunması üzerinde 
assasiyetle durduğumuz en önemli husustur...”
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Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkilere kısaca temas eden Bayülken, 1 
Aralık 1964 tarihinde Ankara Anlaşmasının yürürlüğe girişiyle başlayan ortaklığın, 
gümrük birliğinin giderek gerçekleştirileceği, ikinci dönemi olan geçiş dönemiyle 
ilgili Katma Protokol ve diğer belgeler 22 Temmuz 1971tarühinde Meclislerce 
kabul edildiğini, Topluluk üyesi Devletler Parlâmentolarında devam eden onay 
işlemlerinin de tamamlanarak anlaşmaların 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe 
girmesini beklediklerini ve zaman farkını kapatara Katma Protokolün ticarî 
hükümlerini, ihracat mevsimi başlamadan yürürlüğe koymak suretiyle geniş ihraç 
imkânlarından yararlanmak üzere, toplulukla 27 Temmuz 1971 tarihinde bir geçici 
anlaşma imzaladıklarını ve 1 Eylül 1971tarihinde de yürürlüğe koyduklarını ifade 
etti. Bakanlığın Teşkilât kanunu tasarısının hazırlandığını belirten Bayülken, teşkilât 
bakımından bunun yalnız Hariciyenin yürüttüğü bir mesele olmadığını, Hariciyenin 
bir koordinatör rolünde olduğunu, diğer ilgili bakanlıklarımız ve müesseselerimizle 
sıkı işbirliği yapılması, daha kuvvetli bir kadro, birteşekkül kurulması” gereğini 
vurguladı. Dışişleri Bakanı ayrıca milletvekillerinin soruların yantladı.103

Başkan, son söz milletvekilinindir hükmüne göre, Mevlüt Ocakçıoğlu’na (Niğde) 
söz verdi. Ocakçıoğlu, Dışişleri mevzuunda genel prensiplerin millî bir birliğin 
korunması olarak ifade edildiğini ve kendilerinin de bu mevzularda mutabık kaldıklarını 
ifade etti. Mustafa Güngör (İstanbul) tarafından verilen yeterlik önergesinin Meclisin 
oyuna sunulup kabul edilmesinden sonra bütçenin bölümlerine geçildi104: 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
(A/1) Cari Harcamaları
Bölüm  Lira
11.000  Ödenekler  12 000
12.000 Personel giderleri 164 481 175 
13.000 Yönetim giderleri 5 192 661
14.000 Hizmet giderleri 38 804
15.000 Kurum giderleri 39 072 000
16.000 Çeşitli giderler 389 493 504

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
32.000  Kamulaştırma ve satin almalar  27 500 000
34.000 Malî transferler 94 744 702
35.000 Sosyal transferler 3 625 000
36.000 Borç ödemeleri 7 488 256

103  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s.504-526.
104  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s.526- 529.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ
45 nci birleşimin Başkanvekili Nurettin Ok (Çankırı) başkanlığında toplanan 

ikinci oturumunda Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi müzakere edildi. M.G.P. 
grubu adına söz alan İsmet Kapısız (Yozgat) bütçe hakkındaki görüşlerini sundu: 
“Türkiye’nin 12 Marta gelmesinde elbette siyasî ve sosyal olayların etkisi büyük 
olmuştur. 12 Mart öncesi demokratik rejime kasteden ve toplum düzenini temelinden 
sarsananarşik olayların üniversitelerimizde, yüksek okullarımızda ve sayısı az 
da olsa öğretmen okullarımızla, liselerimizde yer tutmuş olmasıister, istemez 
dikkatleri Türk Millî Eğitimineve öğretim kurumlarına çekmiştir... Millî eğitimi, 
ilk, orta ve yüksek öğretim kademelerinde ve üniversitelerinde yarının Türkiye’sinin 
meselelerini bütünüyle kavrama kabiliyetinde olan nesillerin yetişmesine kâfi 
imkânları maalesef sağlıyamamıştır. Elbette nüfusumuz çok yakınbir gelecekte 40 
milyon olacaktır. Vatandaşın,yurdun dört bucağından Millî Eğitim Bakanlığını okul 
için tazyiki bir çığ gibi büyümektedir. 200 bin kişilik eğitim ve öğretim kadrosuyla 
milyonlarca yurt çocuklarının tahsil ve terbiyesi, onların her branşta Türkiye’nin 
ihtiyacına göre yetiştirilip, milletine ve memleketine hayırlı kılmak zorunluluğu 
ve bütçenin bu dev hizmete yeteri derecede tahsis edilmemesi müşkülleriyle karşı 
karşıya bulunduğumuz bir gerçektir. Bunun yanı sıraplan ve program fikrine yüzde 
yüz sadık olmama, siyasî baskılar, iktidar ve hatta her bakan değiştikçe millî eğitim 
politikamızın değişik çehreler arz etmesi, velhasıl bu ve bunun gibi faktörler de başlı 
başına bir tenkid konusu teşkil edecek mahiyettedir. Bu çizdiğimiz tablo, hiçbir zaman 
karamsarlığımızın ifadesi değildir. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar millî 
eğitim sahasında iftiharla belirtmek isteriz ki, çok büyük mesafeler katetmişizdir... 
1923 te Türkiye’de ilkokul sayısı; 4 894, öğrencisayısı 336 bin, öğretmen sayısı, 10 
238 iken bu rakamlar 1970 yılında; ilkokul sayısı bakımından 38 227 ye, öğrenci de 5 
milyon 11 bine öğretmen de ise, 132 577 ye ulaşmıştır.... Ayrıca; 10 yıl önce okuldan 
mahrum çocukoranı; % 32,2 iken, 1971 yılında bu oran % 18,8e düşmüştür. 1971 
yılı, ilkokul çağındaki çocukların okula kavuşturulması bakımından plân hedeflerine 
% 94 nün gerçekleştiğini ifade etmektedir. Bu hususu takdire değer bir başarı olarak 
kaydetmek isteriz...

Her türlü siyasî sarsıntılardan uzak tutmamız lâzım gelen Millî Eğitim 
Bakanlığına, onun tasarruflarına, yatırımlarına partizan etkiler yapılmasının kesinlikle 
karşısındayız. Çok yaygın olan Bakanlık icraat ve yatırımlarını daima sağlam 
prensiplere bağlı olarak ve plana sadakat gösterilerek halletmek prensiplerinden asla 
sapmamak lâzımdır... Sayısı 200 binin üzerinde olan eğitim ve öğretim camiası içinde 
miktarı az da olsa birtakım sapık fikir ve ideolojileri kendisini kaptıran kimselerin 
yer almasına göz yummak aslacaiz değildir. Bakanlığın bu konudaki hassasiyetinin 
devamınin arzu etmekteyiz... Disiplin yönetmeliğinin günün şartlarına eğitimve 
öğretim gereklerine uygun olarak değişmesi şarttır. Okul idareleri kendilerine bir 
çeki düzen vermelidir, öğretmen bilgisi, şahsiyeti, vakarı ve adaleti ile otoritesini 
devam ettirmeli ve talebeyle yüz göz olmamalıdır.
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En büyük temennimiz, bilhassa Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde münhal olan 
kadroların Maliye Bakanlığı tarafından bloke edilmemesidir...”105

Demokratik Parti grubu adına söz alan HasanBasri Albayrak (Rize):  “1972 
yılı bütçesinin önemli bir özelliği vardır. Reform Hükümeti oluduğunu söyleyen 
hükümetin, yapacağı reformlardan biri ve entutarı en ciddî olarak ele alınması gerekli 
olan milî eğitim reformudur. İlk reform, millî ve ilmî bir uyanış olmalıdır. Bir silkiniş, 
bir kendine geliş, bir var oluş reformu yapılmalıdır. Çağdaş bilim, çağdaş eğitim 
ilke ve metotlarına evet, fakat yabancı kültür emperyalizmine hayır ve ret demenin 
reformunu yapmalıyız.Tarihî ve millî bünyemize uymayan, halimizeve geleceğimize 
hiçbir faydası dokunmayan, tersine, milletimize, genç kuşaklara olumsuz etkisi 
bulunan, her ne varsa maddî ve manevî bünyemizden sökülüp, atılmanın reformu 
yapılmalıdır. Uzun yıllar, batılılaşma adına yapılan hiçbir davranış yerinde ve isabetli 
olamadı. Batının ilmini, fennini, tekniğini ve metodunu alıp, kendiöz varlığımızda 
değerlendireceğimiz yerde,batının batılını aldık...

Eğitim ve öğretimimizde en önemli ve asıl unsurun öğretmen olduğunu belirtmek 
isterim. Millî Eğitimde öğretmene, başta öğretmen okuluna alınma ve yetiştirme 
tarzı, meslek içi problemleri olmak üzere, düşünmek ve ondan azamî faydayı 
sağlamak esas olmalıdır... bütün eğitim kurumlarımızın alacağı şekil ve izleyeceği 
yön konusunda beyin fonksiyonunu yapması gerekli üniversitelerimiz, maalesef 
bugüne kadarhiçbir fonksiyonunu gereği gibi yapamamıştır.

Problemleri çözecek müessese olması gerekirken, üzüntü ile kaydedelim ki, Devlet 
için de, millet için de en büyük problem kaynağı olmuştur. Asıl fonksiyonlarından 
olan öğretim, araştırma, yayın ve haberleşme görevlerini yapmadığı, ne yapacağı 
ve ne yapmayacağı açıklıkla belli olmadığı, son yıllarda anarşinin, huzursuzluğun 
menbaı haline gelmiştir... Üniversiteler, kendilerine düşen görevi lâyıkiyle 
yapamadığı için ve başka nedenlerle de anarşi yuvaları haline gelmişlerdir. Elbette 
kibu durumun çeşitli iç ve dış sebepleri vardır. Kanun boşlukları, öğretim görevlisi 
azlığı, kitap problemi, kendi kendini yenileme ve geliştirme çabası noksanlığı ve 
yokluğu, ayrıca özerk üniversite, hükümete bağlı üniversite, akademi ve yüksek 
okullar gibi ayrılıklar.”106

Adalet Partisi grubu adına Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) görüşlerini şöyle ifade etti: 
“1972 Millî Eğitim Bütçesinin bazı özellikleri bulunması gerekir. Bir defa bu 

bütçe, 12 Mart olayından sonra işbaşına gelen 2 nci Erim Hükümetinin ilk bütçesidir. 
Bu Hükümet, asayişin temini ve reformların gerçekleştirilmesi maksadıyle göreve 
çağrılmıştır. Eğitimde yapılacak reformların, diğer reformlar arasında önemli biryeri 
ve ağırlığı vardır, olması lâzımdır. Birinci ve 2 nci Erim Hükümetleri, bir seneye 
yaklaşan bir zamandan beri, haiz olduğu nitelikle ve reform yapma göreviyle 
sorumluluk taşımaktadır. Bu bir senelik zaman zarfında, eğitimle ilgili bir reform 

105  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s. 530- 535.
106  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s. 535-541.
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tasarısının Meclislere gelmemiş olması, telâfisi güç bir zaman kaybı olmuştur. Bu 
noktada, grubumuzun üzüntülerini bildirmek isterim. İkinci bir nokta şudur: Bütçeler, 
yılı içinde yapılacak işlerin ve faaliyetlerin habercisidir. Reform Hükümetinin Millî 
Eğitim Bütçesi hangi yeni haberi getirmektedir? Geçen yılların bütçelerine nazaran, 
eğitim reformu yapma konusunda, bilhassa ödenek yönünden, farklı yönleri nelerdir? 
12 Marttan sonra, Millî Eğitimde durum nedir?..

Özel yüksek okul öğrencilerinin, öğrenimlerine devam edebilmeleri için, 
25 Ağustos 1971 tarihinde, üniversite ve akademilere bağlı olarak, resmî yüksek 
okullar açılmıştır. Özel yüksek okullar 1970-1971 ders yılında, 1 nci sınıflara, 13 000 
öğrenci kabul etmişken, bu okullar Devlet eline geçtikten sonra 1971-1972 dersyılı 
için, ancak 7 250 öğrenci alabilmişlerdir. Halbuki kanun, lüzumu kadar bina, ders, 
araç ve gereçlerini satınalma imkânını da getirmişti. Bu okullarda bu sene, 6 000 
öğrenci okuma imkânından mahrum bırakılmış, okulların kapasiteleri, insan gücü 
açıklarına göre, gerektiği şekilde kullanılamamıştır. 12 Marttan sonra, önemli bir 
eğitim olayı da, Bakanlık bünyesi içinde bir reform komisyonu kuruluarak, Eğitim 
Reformunda Strateji ve Yöntem adlı bir raporun meydana getirilmesidir. Bu rapor 
önce 1 nci taslak olarak basılmış, sonra, müsteşar ve umum müdürlerin görüşü 
alınarak, yani daha mutedil hale getirilerek, 2 ncitaslak olarak basılmış ve bir kısım 
Parlamenterlerede dağıtılmıştır.

Komisyonun başına, eski Türkiye İşçi Partisi eski üyelerinden bir zatın getirildiği, 
matbuatta uzun müddet yazılıp durmuştur. Bu rapor, genel hatlarıyle, memleket 
gerçekleriyle ilgisi olmayan, Türkiye’nin imkân veşartlarına aykırı, insanın manevî 
varlığını hiçe sayan, eğitimi, üretici insan tipi yetiştirmede bir araç kabul eden, 
muğlak ve garip bir rapordu. Bildiğiniz gibi, kamuoyunda tepkisi büyük oldu. 
Komisyonu dağıtmak zorunda kaldılar. 12 Mart sonrasının, eğitimle ilgili bir başka 
kararı, imam - hatip okulları 1 nci devrelerinin ortaokul haline getirilmesi olmuştur...

12 Marttan sonra, 1971 yılı içinde, 6 özel anaokulu, 8 özel ilkokul, 12 orta 
dereceli okul kapanmıştır. Bu, düşündürücü birhadisedir. Birinci Erim Hükümeti 
zamanında, Kültür Bakanlığı kurulması, sonra kaldırılması, enteresan bir karardır. 
Esasında, Kültür Bakanlığı lüzumlu bir Bakanlıktır. Fakat, kanunu çıkarılmadan, 
görev ve yetkileri tespit edilmeden bir Bakanlık kurulursa; ve hele başına Devlet 
tecrübesi olmayan ve memleketin şartlarını tanımayanbir kimse getirilirse, o, elbette, 
Türk kültürüne hizmet etmek şöyle dursun, toplantılarda kendi şiirlerini okumaktan, 
şurada, burada uydurma kültür ödülleri dağıtmaktan ileri gidemezdi...

Okuma - yazma bilenler oranı % 55’e yükselmiş olmasına rağmen, henüz 10 
milyona yakın vatandaş, okuma - yazma imkânından mahrumdur. Türkiye’de, 
Türkçe bilmiyen vatandaş sayısı, bir hayli kabarıktır, özellikle, Doğu ve Güney-Doğu 
illerimizde, bu konu üzerinde gereği kadar durulmamıştır. İlkokulda okullaşma oranı 
% 90’a varmakla beraber, okuma çağı içinde bulunduğu halde, 700 000 civarında 
çocuğumuz, okuldan ve öğretmenden mahrumdur. Yatılı bölge okulları fonksiyonel 
görevlerin iifa edememektedir, bu müesseseler, bir değerlendirilmeye tabi tutularak, 
döner sermaye sistemi ile, kendilerini besleyen müesseseler haline getirilmelidir...
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Her derecedeki okullarımız, zaruri ve asgari ders araç ve gereçlerine 
kavuşturulamamış, buyüzden, takrir metodundan Türk eğitimini kurtarmak mümkün 
olamamaktadır...

1972 Millî Eğitim Bütçesi, rakam olarakne ifade ediyor? Muhtar üniversiteler 
dâhil, toplam eğitim bütçesinin konsolide Devlet Bütçesine oranı % 17,5 ve 
üniversite dışında, yalnız eğitim sektörü için oran, % 15.7 dir. Bu rakam, geçen 
yılların ortalaması kadardır. Devlet yatırımlarında, 1971’e nazaran %15.4 artış 
kaydedilmesine rağmen, Millî Eğitimde 1971’e nazaran artış oranı % 9.1 dir. 
Halbuki, 1971 yılında, 1970’e nazaran, eğitimde artış oranı % 29.9 idi. Bu durum, 
1972 bütçesinde, eğitim yatırımı harcamalarına gerektiği kadar önem verilmediğinin 
açık delilidir. Genel bütçe yatırım harcamalarının, yıllar ve daireler itibariyle, 
nispî önemlerine bakacak olursak; 1971 için, Millî Eğitim % 6.78, Tarım % 13.22, 
Karayolları % 54.36 dır.1972 bütçesinde, eğitim için nispî önem oranının, % 5’i 
bulup bulmadığından endişeliyim. Bütçe rakamları tetkik edilirse, görülür ki, 
A. P. iktidarı zamanında, lise dengi teknikokullar için, 2 nci Beş Yıllık Planda ön 
görülenden % 17.8 nisbetinde fazla ödenek verilmiştir. Keza, kız teknik öğretim 
içinde, 2 nci Beş Yıllık Plan döneminde, planda öngörülenden % 18.7 nisbetinde 
fazla ödenek verilmiştir. Bu iki rakam, A. P. iktidarının, plan sınırlarını dataşarak, 
erkek ve kız teknik öğretimin gelişmesine büyük önem verdiğini ifade eder...

Reform, idarede ve usullerce, ademi merkeziyetçi bir sistem getirmelidir, önemle 
belirtmek isterim ki, reformun uygulayıcısı olan okul idarecileri ve öğretmenler, her 
yönü ile huzura kavuşturulmadan, reformdan başarı beklenemez...”107

C.H.P. grubu adına söz alan Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), “... A.P. hükümetleri 
de parlak sözlerle eğitimden dem vurmuş, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
planlarımızda öngörülen hedeflere yarmayı sağlayacak, ödenekleri bütçelere 
koyamamışlardır. Özellikle 1968 - 1971 yıllarında yani 4 yıl, plan hedeflerinin 
ilköğretim kesimi için ön gördüğü 1 milyar 973 milyon liradan, 814 milyon 820 
bin lira bütçelere eksik koymuşlardır. Bazı Batılı ülkelerde, Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesinin Devlet bütçesine oranı % 21 ilâ %38,5 arasında değiştiği halde, bizim 
bütçemizde bu oran bugüne dek % 15 i geçememiştir...

Hükümetin eğitim çalışmalarında başarılı olması kanımızca, işe temelden 
başlaması ile mümkündür. Okul öncesi eğitim dediğimiz bu eğitim dalındaki 
çalışmalarımız çok kısır ve verimsizdir. Yurt ölçüsünde yaygın değildir. Belirli 
merkezlerde üst gelir dilimlerine  hitap etmektedir. Nüfusun % 90 ı ile uzaktan 
yakından ilgisi yoktur. Kalkınma plânlarımız ciddî olarak bu konuyaeğildiği halde, 
plân hedeflerinin gerisinde kalınmıştır. Hedef; 38 bin dershane açmaktır. Gerçekleşme 
yalnız 118 dershanedir...

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planımız 1972 yılında ilköğretimi yüzde yüz 
gerçekleştirmeyi amaçladığı halde ancak, % 90 a ulaşılmıştır. 5 000 köyümüzde 
okul yoktur. 2 milyon çocuk ilkokuldan mahrumdur. Verilen rakamlara göre, 38 872 

107  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s. 542-550.
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ilkokulda145 000 öğretmen 5 176 000 öğrenciyi eğitmektedir. Bu maksatlar için 
1972 yılı eğitim bütçesi 1 milyar 308 milyon liradan, 2 milyar 818 milyon liraya 
çıkarılmıştır. Artışın büyük bir kısmı Personel Kanununun meydana getirdiği cari 
harcamalara aittir. Yatırım harcamalarında artış ancak % 7,5 dir. Bu çok az bir 
miktardır. 222 sayılı Kanun devlet gelirlerinin en az% 3 ünü ilköğretime ayırmayı 
öngördüğü halde, 4 yıldan beri bu paranın verilmeyişinin izahı oldukça güçtür...

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitimde reform yapmak amaciyle çalışıldığını 
biliyoruz. Bu maksatla kurulan 8 gırup çalışma halindedir. Çalışmalar mutlaka 
bilimsel esaslara dayanmaktadır. Bunları olumlu karşılıyoruz. Yürekli bir atılım 
olarak kabul ediyoruz ve çalışmaların geçmişten ders alınarak ülkemizin sosyo - 
ekonomik koşullarına uygun olmasını, Anayasa ile saptanan eğitimimizin amaç, ilke 
ve hedeflerini gerçekleştirecek pratiklikte olmasını, çeşitli siyasî eğilimlere mensup 
hükümetlerin, bakanların kolayca değiştireceği özde olmamasını, yani eğitimde 
temel yasa olmasını yürekten istiyoruz...

Ortaöğretimde, müdür ve yardımcıları ehliyetlikişilerden seçilmeli, yaptıkları 
idarî göreve karşı mutlaka ek ödenek verilmelidir. Ortaöğretim, ilkokullarla bir 
bütün teşkil edecek şekilde düzenlenmeli. Okullaşma oranı artırılmalı, öğretmen 
dağılımında bölgeler arası denge sağlanmalı. İmam - Hatip okullarına kaliteli öğretmen 
verilmeli, Programlar, öğrenciye, demokratik düzenin gerektirdiği vatandaşlık 
eğitimini verecek biçimde yeniden gözden geçirilmeli. Orta derecsli meslekî ve 
teknik okulların ortaokullara dayalı olarak yürütülmesi asla durdurulmamalıdır. 
Kitaplarda lüzumsuz bulunan tekrarlar  çıkarılmalı, sınıf mevcutları azaltılarak sınıf 
geçmede objektif usullerle değerlendirme yapılmalı ve fen derslerine oldukça ağırlık 
verilmelidir. Kısaca ortaöğretim; toplumun gelişen ihtiyaçlar mı karşılayacak üretici 
insan gücü yetiştirme yoluna girmelidir...

Belirli çevreler tarafından komünist ve dinsizlikle suçlanıp, devamlı olarak 
toplumun manevî baskısı altında tutulmaya çalışılan öğretmeni bu baskıdan 
kurtarıcı tedbirler alınmalıdır” diyerek bütçe üzerinde görüşlerini bildiren Avşargil 
öğretmenlerin ve ilk öğretim müfettişlerinin sorunlarından da söz etti.108

M.G.P. grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya), “... gençliğimizi, istidat ve 
kabiliyetlere göre hayata, iş dallarına sosyal gelişmemizde, ekonomik kalkınmamızda 
irtibatlı ve tutarlı bir düzeye malesef çıkaramamışlardır. Millî Güven Partisi grubu 
olarak bütün bunların nedenini, sürekli ve ciddî bir Millî Eğitim politikamızın 
bulunmayışında görmekteyiz... Her üniversite için 1 000’er bilim adamından, ceman 
25 bin kişilik bir üniversite öğretim kadrosuna, yüksek okullar için de, en az 50’şer 
hocadan hesab edersek, 10 bin yüksek öğretim üyesine ihtiyacımız vardır ki, ceman 
40 bin bilim adamına ihtiyacımız vardır diyebiliriz. Yükseköğretim ve eğitimde 
kalkmabilmemiz için 10 ilâ 15 sene içerisinde bu miktarı yetiştirmeye mecburuz... 

108  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s. 550- 558.
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Üniversitelerimizde, kifayetsiz maddî olanaklara rağmen, uluslararası seviyede 
bilim adamının yetişmesini de Millî Güven Partisi grubu olarak huzurlarınızda 
takdirle duyurmak isteriz. Üniversitelerimizde bilimsel araştırma veyayınların 
kifayetsiz olduğunu, bunların daha güçlü imkânlara kavuşturulmasının zaruretinide 
anlatmak isteriz. Yapılacak üniversite reformlarında fazla para, fazla örgüt, fazla 
yapıt, fazla laboratuvar ve fazla kitaplık... Bunların hepsine evet diyoruz ama, 
bunlardan önce yüksek seviyede daha fazla öğretim kapasitesi yetiştirilmesinin 
gereğini kabul ediyor, yeni genç öğretici vearaştırıcı yetiştirilmesinin lüzumunu, 
mîllî eğitimim izin geleceği için mutlak ve mutlak zaruri bulmaktayız... İktisadî, 
sosyal ve eğitim reformları yapılmalıdır. Üniversitelere rağmen bir üniversite 
reformunun yapılmasına, Millî Güven Partisi grubu olarak taraftar olmadığımızı 
söylerken; ancak ve ancak üniversite özerkliğinin anarşiye dönüşen şeklini de kabul 
etmiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, daima ve daima özerkliği anarşi anlamında 
anlayan ve istimal edenlerin karşısına geçeceğimizi, bu vesile ile bir kere daha 
duyurmak isteriz...” diyerek grubunun görüşlerini ifade etti.109

Adalet Partisi grubu adına ikinci defa söz alan Kemal Demirer (Çorum), 
“üniversitelerimizin bekası konusu mühimdir. Bu önemli konuyu tek yönlü mütalâa 
etmek yanlıştır, üniversitelerimizin bekası, araziüzerinde yayılmış tesislerinde ve 
bunların  zenginliğinde değildir. Laboratuvarlarının malzemeile kütüphanelerinin 
kitapla, bütçesinin şişkin ödenekle dolu olmasında da değildir. Hatta ve hatta, 
üniversitelerimizin bekası, kürsülerinin çok muktedir ilim adamları tarafından 
işgal edilmesinde de değildir. Üniversitelerimizin bekası; ilim hürriyetinin, ilmî 
tefekkür ve teemmülün, üniversiter mesleğin mahfuz tutulması prensibin dedir. 
Bu mahfuziyetin bir fiil halinde, bir realite ve bir vakıa halinde devamındadır. 
Bunun dışında üniversitelerimizin ve diğer yüksek öğretim kuruluşlarının yapısal 
eksiklikleri, kötü istihdam ve ücret politikası, oto kontrol yetersizliği, üniversitelere 
parti politikasının nüfuzu, ülkenin ekonomik, sosyo – kültürel yetersizliği, dikkat 
edilmezse, üniversitelerimizin bekasını tehdid eden etkenlerdir. Türkiye Cumhuriyeti 
üniversiteleri, eğitim, öğretim ve araştırma görevleriyle Atatürk ilkelerine 
bağlılıklarıyle, yol gösterici ve ilerici birgüç olma nitelikleriyle Devlet organlarının 
ilk planlayım danışmanı olmalıdırlar...

1960 yılında Türkiye üniversitelerine 145 milyon lira civarında millî bütçeden 
verilen ödenek, her yıl üniversitelerimizin geliştirilmesi ve yerinde yatırımların 
gerçekleştirilmesi için... 1972 yılı Bütçesinde bu miktar 1 585 097 823 liraya 
çıkarılmıştır. 1960 bütçesi ile kıyaslanırsa, artış 11 mislidir. Bu miktar, Cumhuriyet 
Hükümetinin, Yüce Meclisin üniversitelere verdiği önemin açık bir delilidir...” 
şeklinde grubunun üniversite bütçesi üzerindeki görüşlerini ifade etti.110

109  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s. 558- 561.
110  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s. 561- 565.
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Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Mustafa Üstündağ (Konya), şu 
konulara vurgu yaptı: “1972 yılı bütçesine göre, üniversitelerimizdeki durum, Millî 
Eğitim Bakanlığı bünyesindeki durumla kıyaslanınca; 9 üniversite, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı olanlar da dahil, 1972 bütçesinden 1 441 779 000 TL. olarak, 
7 200 öğretim üyesi ve yardımcısıyle 86 000 öğrencinin yetiştirilmesi görevini 
yüklenirken, Millî Eğitim Bakanlığı takriben bütçede üniversitelere ayrılan miktarın 
iki katım yani 2 818 769 000 TL. İle aşağıda belirteceğimiz fonksiyonları üzerine 
almıştır. Millî Eğitim Bakanlığı 1972 yılı içerisinde 88 yüksek okulda 3 800 öğretim 
elemanı ile 93 818 öğrenciyi; 3 110 orta dereceli okulda 37 108 öğretmen ile 
1 398 383 öğrenciyi; 38 872 ilkokulda 146 941 öğretmeni ile 5 142 265 öğrenciyi, 
toplam olarak 42 060 okulda 187 849 öğretim elemanı ile 6 634 456 öğrencinin 
yetiştirilmesi görevini yüklenmiştir. Görülüyor ki, üniversitelerin eğitim sektörü 
içindeki paralel ağırlığının devamlı artmasına rağmen, öğrenci sayılarındaki artışlar 
son derece azdır. Üniversitelerimizin yaptığı yatırımlarla aldıkları öğrenci miktarı 
oranları kıyaslanırsa 50 - 60 bin liralık ödeneğe bir öğrenci kapasitesi yaratmaları, 
üniversitelerimizin verimsiz bir çalışma içinde olduklarına işaret etmektedir… 
Eğitim sistemini, birbirleriyle etkileşen unsurlardan meydana gelen ahenkli bir 
bütün olarak görerek, bu bütünlük içerisinde gerekli değişikliklere süratle gitmek 
zorundayız Orta dereceli okulların, çok gayeli okullar durumuna dönüştürülmemesi; 
meslekî ve teknik okullara gerekli ağırlığın verilememesi bu sorunu her geçen yıl 
biraz daha artırmaktadır… Üniversiteye giriş için uygulanan imtihan sisteminin 
sosyal adalet ilkeleri ile uyuşan tarafı yoktur. Geçtiğimiz yıl içinde 31 ilimizden 
üniversiteye tek genç girememiştir. Her halde bu 31 ilin gençleri diğerlerinden daha 
geri zekâlı değillerdi; ama onların yetişme imkânlarının kifayetsizliği nedeniyle iyi 
koşullar altında yetiştirilen atletlerle yarıştırılmalarından bu sonuç hasıl olmuştur… 

Çağımızda eğitim ve öğretim anlayışı, günün koşullarına göre değişip 
gelişmektedir. Üniversitelerde kalabalık anfilerde derslerin anlatılması, isteyen 
öğrencilerin bunu dinlemesi, istemeyenlerin dinlememesi gibi bir görüşle 
üniversitenin görevini bununla sınırlayarak öğrencilerin sosyal ve iktisadî 
sorunlariyle ilgilenilmemesinin verimi düşürdüğü bir gerçektir.

Yüksek öğrenim gençliğinin; yurt, burs, kredi, beslenme, okuma, sağlık ve spor 
sorunlarının eğitim ve öğretim çalışmalariyle yakından ilgili olduğunu kabul edince 
bu konulardaki yetersiz şartların süratle düzeltilmesinin gereğine inanıyorum. 
Üniversite gençliğinin sosyal sorunlarının çözümünde, onların tüm zamanlarının en 
iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. 
Cumhuriyet Halk Partisi, üniversitelerin yurt sathına, bölge plancılığı ilkelerine 
uygun olarak, dengeli olarak dağıtılması görüşündedir. Ankara, İstanbul ve İzmir’e 
yönelik olan, okumuşlar erozyonunu durdurabilmek için üniversitelerden örnek 
hareketler bekliyoruz. Çeşitli yönleriyle mahrumiyet içinde bulunan bölgelerimize 
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serpiştirilecek üniversitelerin, çevre koşullariyle ilgili gerekli araştırmalarda 
bulunarak örnek çalışmalarla bölgelerin kalkınmasına yardımda bulunmaları en 
samimî arzumuzdur.”111

Millî Eğitim Bakanı İsmail Arar (İstanbul) söz aldı ve bütçe üzerindeki 
görüşlerini açıkladı: “Bugün eğitimde ulaşmış olduğumuz seviyeye, Cumhuriyetin 
ilânından bu yana birçok aşamalardan geçerek gelmiş bulunuyoruz. Bugüne kadar 
Türk eğitiminin bütün kademelerinde ulaşılan seviyeyi özetlemekle Cumhuriyet 
hükümetlerinin ve Türk halkının eğitim konusunda gösterdiği gayretleri ve yaptığı 
fedakârlıkları huzurunuzda şükranla ifade etmiş olacağım.

1927’de okur yazarlık oranı % 10 iken, buoran 1970’de % 55’e yükselmiştir. 
Nüfusumuz 1927’ye göre bugün 2,5 katı artmış olmasına mukabil, ilkokul sayısı 7 
katı, öğrenci sayısı 12 katı, öğretmen sayısı 11 katı olmuştur. Ortaokul ve liselerde 
okul sayısı 23 kata, öğrenci sayısı 59 kata, öğretmen sayısı 15 kata ulaşmıştır. Orta 
dereceli meslekî ve teknik okullarda ise okul sayısı 21 katı, öğrenci sayısı 32 katı, 
öğretmen sayısı 18 katı artmıştır. Yüksek okul ve üniversitelerde ise öğrenci sayısı 
32, öğretim elemanı sayısı 19, mezun sayısı ise 28 kat artmıştır...

Eğitim sisteminde bütünlük vazgeçilmez bir unsurdur. Kademeleri arasında 
ilişki  bulunmayan eğitim sistemlerinde, gelişme için harcanan çabalar sonuçsuz 
kalmaya mahkûmdur. Halbuki, bugün Türk Millî Eğitiminde, okul öncesinden 
üniversite sonrasına kadar süreklilik ve bütünlük gösteren bir sistem bulmak, 
maalesef gerçekten zordur. Bir öğretim kademesinin kendi bünyesindeki aksaklıklar, 
kademeler arasındaki kopukluklar, özellikle yüksek öğretim  kurumlarındaki kapasite 
darlıkları ve öğretim imkânsızlıkları giderilmeden yurt çapında girişilen kalkınma 
gayretlerinden olumlu sonuçlar beklenemez. Bu nedenle, eğitimimizde köklü bir 
yenileme hareketi, bir reform zorunludur. Lâik ve demokratik bir anlayışla eğitimde 
birlik ilkesi sağlanmalıdır.

Üniversite ve yüksek okulların sorunları çözümlenmeli, gençlik sorunları 
olumlu sonuçlara bağlanmalıdır. Bugün, hâlâ eğitimde fırsat eşitliği köklübir çözüm 
beklemektedir. Çağımızın teknik ilerlemeleri, teknik öğretim konusuna ciddiyetle 
eğilmemizi, bu okullarımızı yaygın hale getirmemizi gerektirmektedir. İlköğretim 
süresinin ve programlarının yetersizliği, ortaöğretim sisteminin verimsizliği,ilk ve 
ortaöğretimde ders kitapları sorunu, her kademedeki okullar için gerekli sayıda ve 
nitelikte öğretim üyesi yetiştirilmesi, bilimsel araştırmaların bütün çalışmalara hâkim 
kılınması, kültürel kalkınmanın belirli bir plan ve programla gerçekleştirilmesi gibi 
konular, eğitimde mutlaka yenilik yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bütün sorunların 
çözümü için girişilecek reform çalışmalarında temel dayanağımız; Ana yasamız. 
Bugüne kadar bakanlıkta kurulan çalışma grupları şunlardır:
1. Bakanlık merkez örgütünün reorganizasyonu
2. 8 yıllık ilköğretim
3. Ortaöğretim sisteminin yenilenmesi

111  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s. 565- 569.
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4. Yaygın eğitim
5. Üniversite reformu
6. Üniversite Dışı Yüksek öğeretim kurumlarının üniversiteler bütünleşmesi
7. Okul öncesi eğitmi
8. özel eğitim
9. Öğretmenlerin nakil ve tayin işlerinin düzenlenmesi

Altı yaşından yukarı nüfusun okur-yazarlık oranı 1970 sayımına göre % 55 ‘tir. 
Okuryazar olan erkek sayısı, kadın sayısının iki katıdır. Bu açıdan, kadın eğitimi 
önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. İtiraf etmek gerekirse, bu artış hızı çok 
yavaştır…

Anayasamıza göre ilköğretim mecburidir; 222 sayılı İlköğretim Kanununa göre 
de 7-14 yaşındaki çocukların eğitimini içine almaktadır. Fakat, okul sistemimizde 
ilkokul beş yılolarak kabul edilmiştir. Buna göre 7 -12 yaşını esas alırsak, okula giden 
çocukların yaş grubuna oranı bu öğretim yılında % 90’a ulaşacaktır. Plan hedefi ise 
% 100’dür. Plan hedefinden % 10 geri kalınmıştır. Halbuki planlı dönemin dokuz 
yılında planda öngörülen yatırım ödenekleri % 29 a kadar eksik verilmiştir. Gelecek 
yıllarda bu alandaki çalışmaların plan hedeflerine uygun bir yönde gelişebilmesi için 
şu tedbirler alınacaktır.
1. Okul öncesi eğitimi, örgün temel eğitim bütünlüğü içinde mütalâa edilecek,
2. Okul öncesi eğitim kurumları çoğaltılırken, kaynaklar ve ihtiyaçlar dengesi 
gözönünde tutulacak,
3. Özel ve tüzel kişilerce açılacak okul öncesi eğitim kuruluşları desteklenecek ve 
teşvik edilecek,
4. Okul öncesi eğitim kuruluşlarında çalışan personelin, nitelik ve nicelik yönünden 
yetiştirilmesine çalışılacak. 

8 yıllık okulun deneme programları, uygulamaları, amaçları her türlü gelişme 
ve değişmeye açık ve esnek tutulmuştur. Denemelerden alınacak sonuçlara göre, 
programlarda ve uygulamalarda devamlı olarak gerekli değişmeler yapılacaktır.

Bugün 1 800 ortaokul faaliyet halindedir; bunlarda, 13-15 yaşları arasında 850 000 
öğrenci eğitilmektedir. Şunu itiraf etmek gerekir; ortaokulların, çocukları hayata 
hazırlama fonksiyonu, sadece yönetmeliklerde yer alan, fakat gerçekleşmeyen bir 
husustur. Ortaokulların ne fizikî şartları, ne de programları bu amacı gerçekleştirmeye 
maalesef yeterli değildir.

Yatırımlar tam olarak yapılmadığından sınıf mevcutları artmış, okulların fizikî 
şartları bozulmuş, artan öğrenci sayısını okullara yerleştirmek için laboratuvarlar 
dersane olarak kullanılmış, okullar yeterli sayıda ders araç ve gereci ile 
donatılamamıştır. Bugün, 195 lisedefizik,  206 lisede kimya, 349 lisede biyoloji 
laboratuvarı maalesef yoktur. Bu nedenlerden liselerde verim düşüktür. Liselerde 
sınıfta kalma oranı, I nci sınıfta % 42, II nci sınıfta % 28, III ncü sınıfta% 25’tir. 
Ortaöğretimi yeniden düzenleme grubu, ortaöğretime verilecek yeni şeklin, uzun 
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vadeli perspektif içerisinde, uygulama planını hazırlamaktadır. Çalışmaların hedefi; 
çevrenin ekonomik özellikleri ile öğrencilerin ilgi ve istidatlarını gözönünde 
bulundurarak kalkınma hedeflerinin gerektirdiği ortaöğretim seviyesinde insan gücü 
yetiştirmek, ortaöğretim çağındaki gençleri, ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde, mesleğe 
veya yükseköğretime hazırlaımaktır.”112

Meslekî ve teknik öğretim, meslekî ve teknik yüksek öğretim, kız teknik öğretim, 
erkek teknik öğretim, insan gücü eğitimi, eğitim araçları yapımı, mektupla öğretim ve 
teknik yayınlar konuları ile müze dramatik sanatlar, müzik ve plastik sanat çalışmaları, 
çeşitli sergi, konferans ve film gösterileri, müzik kültürü, halk kütüphanesi, gezici 
kütüphane, Devlet Tiyatrolarına ilişkin kültür faaliyetleri hakkında bilgi sunan 
Bakan Arar, üniversiteye başvuranların sayısı her yıl arttığı halde, üniversitelerin 
kapasitesinde bu artışa paralel bir gelişme sağlanamadığını sözlerine ekledi. Genel 
olarak üniversite reformu konusunda yeni hükümet programının gayet açık olduğunu 
belirten Bakan Arar, halen Bakanlar Kurulunda müzakere edilen yeni Üniversiteler 
kanun tasarısının şu yenilikleri getirdiğini ifade etti: 
“1. Çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine ve Devlet Kalkınma Planının temel ilke 
ve politikalarına uygun olarak yüksek öğretim alanına yön vermek üzere gerekli 
inceleme, araştırma ve değerlendirmeleri yapmak, yüksek öğretim kurumları 
arasında koordinasyonu sağlamak, yetkilimakam ve mercilere önerilerde bulunmak 
üzere bir Yüksek Öğretim Kurulunu,
2. Üniversiteler üzerinde Devletin denetim ve gözetimini sağlamak üzere 
Başbakanlığa bağlı olarak çalışan bir Üniversite Denetleme Kurulu nun kurulması 
ön görülmektedir.
3. Yeni tasarı fakültelerde kürsü sistemi yanında, bölüm sistemini de getirmektedir.
4. Yeni tasarı; öğretim üyelerinin emeklilik yaşını 70 olarak tespit etmekte ve 65 
yaşını  dolduran ve üniversitedeki hizmeti 25 yıl olanlara isterlerse uluslararası 
deyimi ile söylüyorum Emeritüs (Emekli Prosfesör) olma olanağını vermektedir.
5. Tam gün çalışma esası getirilmektedir.
6. Yeni açılan üniversite ve fakültelerin öğretim üyesi ihtiyacı İstanbul, Ankara 
ve İzmir’de kurulu üniversitelerden veya gelişmiş diğer üniversitelerden 
Üniversitelerarası Kurul ve Yüksek Öğretim Kurulunca tespit edilecek oranda 
karşılanacaktır.
7. Yeni kurulacak üniversite ve fakülteler için öğretim üyesi yetiştirme işi Yüksek 
Öğretim Kurulu ile Üniversiteler arası Kurulca düzenlenecektir.
8. Ders kitapları ve teksirler üniversite, fakülte veya yüksek okullarca bastırılıp, 
öğrencilere maliyetini geçmeyecek fiyatla satılacaktır.
9. Bu tasarı ile üniversitelerde ve fakültelerde güvenlik tedbirleri alınması konusunda 
Anayasanın 120 nci maddesinin değişik şekline uygun olarak yeni hükümler 
getirilmiştir. Hükümet gerektiğinde üniversite yönetimine el koyabilmektedir.

112  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s. 565- 575.
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10. Üniversite öğretim üye ve yardımcıları siyasî partilere üye olamıyacaklardır.
11. Bilimsel denetim için yeni esaslar getirilmiştir.
12. Başarısız öğrencilerin üniversite içinde birikimi önlenecektir.
13. Öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını en iyişekilde karşılamak için, üniversitelerin 
tedbirler alması, mezunlarına iş bulma servisleri kurulması istenmektedir.
14. Rektör yardımcılığı ve dekan yardımcılığı,ihdas edilmektedir.
15. Asistan ve öğrencilerin belli ölçüler vesınırlar içinde fakülte yönetimlerine 
katılmaları öngörülmektedir.”113

İsmail Arar, öğretmen yetiştirme faaliyetleri ile eğitim çalışmalarında sosyal 
adaletin gerçekleştirilmesi konusunda yapılanları özetledikten sonra ilköğretimde 
geri kalmış bölgelere yapılan devlet yatırımlarından söz etti. Millî eğitim 
çalışmalarının genel hedefini; eğitim sistemine ahenkli ve dengeli birbütünlük 
kazandırmak, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlayarak Türk gençlerini bilgi, 
istidat ve kabiliyetleri yönünde yetiştirmek ve memleketin ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınmasını gerçekleştirecek insan gücünü hazırlamak olarak tanımlayan 
Bakan Arar, konuşmasının sonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.114

Son sözü alan Kemal Ataman (Ankara), Anayasanın devrimci ve millî nitelikte 
ulusal bir eğitim düzeninin kurulmasını emrettiğini, buna göreçağdaş bilim esaslarına 
uygun, lâik, çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırıcı ve millî, fırsat eşitliğini sağlayıcı 
olması gereken ulusal bir eğitim sisteminin kurulmuş olduğunu söylemenin zor 
olduğunu belirtti. Ataman, Talim Terbiye Kurulunun çağdaş ve ulusal bir çalışma içine 
girmesi için yeniden ele alınıp çağın eğitim metotlarına uyan beyinlerle yenilenmesi 
gerektiğini, parasız yatılı okulların çoğaltılması, yoksul köy çocuklarının okuma 
imkânlarına kavuşması gerektiğini, köy çocuklarına eğitim kapılarının açılması 
gerektiğini, teknik öğretimde yeni bir aşamaya ihtiyaç olduğunu, üniversitelerde  
merkezî sınav sistemlerinin ıslahının gerektiğini, üniversitereformunun ivedilikle 
Meclise gelmesinin lüzumunu, öğretim üyelerinin tam gün çalışmaları gerektiğnii 
vurguladı. Öğretmenlere gerekli önemin verilmesi ve hak ettiği ücret ile yan ödeme 
ve kademe haklarının verilmesi gerektiğini söyleyen Ataman, reform hükümetinin bir 
üyesi olan Bakandan yıllardır birike birike tortu haline gelmiş, eskimiş ve köhnemiş 
merkeziyetçi zihniyete son vermesini beklediklerini dile getirdi.115

Zeki Adıyaman’ın (Adıyaman) Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde kâfi 
derecede görüşme yapılması nedeniyle müzakerenin kifayetini talep eden önergesi 
oya sunuldu ve kabul edilerek bütçenin bölüm ve maddelerine geçildi116:

113  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s. 575- 579.
114  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s. 579- 592.
115  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s. 592- 597.
116  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 45 (21 Şubat 1972), 
s. 597- 601.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ
(A/l) Cari Harcamaları
Bölüm  Lira
11.000  Ödenekler   12 000
12.000 Personel giderleri  5 909 630 549
13.000  Yönetim giderleri  30 355 456
14.000  Hizmet giderleri 153 702 932
15.000  Kurum giderleri 438 330 903 
16.000  Çeşitli giderler 108 017 006
 
(A/2) Yatırım Harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri  250 000
22.000  Yapı, tesis veonarım giderleri  91 869 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  176 606 000

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
31.000  Kurumlara katılma payları
 ve sermaye teşkilleri  4 550 004
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar  38 550 000 
34.000  Malî transferler  15 791 245
35.000  Sosyal transferler  39 570 352
36.000  Borç ödemeleri  550 003
Millet Meclisinin 22 Şubat 1972 günü toplanan 46 ncı birleşiminde üniversiteler 

bütçelerinin maddeleri müzakere edildi. Birleşimde, Ankara Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı, Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı, İstanbul 
Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı, İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı, Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı, 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı kabul edildi.117

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üzerinde ilk sözü C.H.P. grubu adına alan 

Beyti Arda (Kırklareli) görüşlerini şöyle sundu: “Bakanlığın 6 senelik bütçelerini 
incelediğimizde şöyle bir görüş ortaya çıkmaktadır: 1967 yılı bakanlık bütçesi 2,3 
milyar,1968 yılı bakanlık bütçesi 2,6 milyar, 1969 yılı bakanlık bütçesi 3,5 milyar, 
1970 yılı bakanlık bütçesi 3,7 milyar, 1971 yılı bakanlık bütçesi 4,4 milyar, 1972 yılı 
bakanlık bütçesi transfer harcamaları dahil 4,8 milyar.

117  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 
1972), s. 607-639. Bu kanunlara ait görüşmeler Yasama cildinde ele alındığından burada 
alınmasına lüzum görülmemiştir. Bkz. 1545-1550 nolu kanunlar.
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Görülüyor ki, bakanlık bütçesi 6 yıl içindehemen hsmen % 100 oranında 
artmasına rağmen, personeldeki artış oram ancak % 10’a tekabül etmektedir. Biz 
burada yatırımların hangi elemanlarla tam olarak tahakkukunu sağlayabileceğiz? 
Karayollarından bugüne kadar ayrılan yalnız mühendis ve yüksek mühendis sayısı 
200’ü bulmuştur. Bu suretle bu idare teknik gücünün 1/3’ünü kaybetmiştir. Aynı 
tecrübeyi haiz elemanların ikâme edilmesi asgarî 4 - 5 yıl sürmektedir. Halen 14 
vilâyette bayındırlık müdürü bulunmamakta, ayrıca 7 vilâyette de bayındırlık 
müdürlükleri teknikerlere yaptırılmaktadır. Bakanlığın gerçek bir anlamda rantabiliter 
bir şekilde çalışabilmesi için bazı sorunları irdeleyip çözmesi gerekmektedir. 
Örneğin:
1. 2490 sayılı Artırma - Eksiltme ve ihale Kanunu günümüzün koşullarına uyacak 
şekilde değiştirilmelidir.
2. 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu bürokrasiyi bırakarak rahat bir çalışma 
düzeyine gelecek şekilde yeniden hazırlanmalıdır.
3. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenmekte olan harcırah yönetmeliği 
bugünün koşullarına göre çok düşüktür. Örneğin; bir mühendis taşradan merkeze bir 
görev dolayısıyle geldiği zaman günlük yatak, yemek için 15 lira ödenmektedir. Bu 
para ile hangisinin yapılacağınısizlerin takdirine bırakıyorum. Bu sebeple de kontrol 
mekanizmasının çalışmalarında büyük aksaklıklar meydana gelmektedir.
4. Bakanlığın kuruluş kanununun yenidenele alınması,
5. Yapı ve imar işleri Reisliğinin reorganizasyonu,
6. İnşaat, tesisat ve onarım işleri ihalelerine iştirak etme yönetmeliğinin günün 
koşullarına göre hazırlanması, 
7. Bayındırlık İşleri Kontrol Talimatnamesinin son uygar devletlerdeki modern 
inşaat sistemine göre hazırlanması, 
8. Mühendislik ve Mimarlık Proje YarışmaYönetmeliğinin hazırlanması,
9. Mühendislik ve mimarlık hizmetlerine ait tahminî bedellerin tespit şekli hakkındaki 
yönetmelik,
10. Opera inşaatı kanununun acilen tadiledilmesi,
11. Karayolu erişme kontrolü Kanununun hazırlanması gibi konular acele olarak ele 
alınıp günümüze uygun bir şekilde tatbikata konulmalıdır…

Bayındırlık Bakanlığı Türkiye’de her nekadar en eski bakanlıklardan biri 
olmasına rağmen zaman zaman kendisini günün koşullarına göre yenilemesini 
bilmiştir. Ama buna rağmen sıyrılamadığı konular da olmuştur. Bunların birkaçını 
şöyle sıralayabiliriz:
1. İdarî mevzuat ve kuruluş kanunu ileidarî müesseselere, çalışmalarında geniş 
serbestlik tanınmıştır. Bu suretle salâhiyetler alt kademelere devredilebildiğinden 
merkeziyetçi idare sisteminden uzaklaşmak mümkün olabilmiş, busuretle 
kırtasiyecilik ve bürokrasi azaltılarak hizmetlerin daha süratli ve verimli görülmesi 
mümkün olmuştur. Ancak, son senelerde malî mevzuatta yapılan değişiklikler fiilen 
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idarelerin salâhiyetlerini kısıtlamış ve mesuliyetleri dekalmıştır, idarelerden alman 
yetkilerle kuruluş kanunları işlemez hale gelmiş ve yetkileri Maliye ile Planlamada 
toplama temayülübelirmiştir. Bir âmme idaresi ne kadar merkeziyetçi olursa hizmet 
o nispette ağır, yavaş, kalitesizve pahalı olur. Türk âmme idaresindekitemayül de 
budur.
2. Yine son yıllarda yapılan kanun değişiklikleri ile murakabe unsuruna daha 
ehemmiyet verilmiş, hizmetin görülmesi ikinci plana itilmiştir. Murakabe yapmak 
uğruna hizmetlerin görülememesi tehlikesi mevcuttur. Murakabeile bunun 
sağlayacağı fayda ve hizmette meydana getireceği menfi tesirlerin dengelenmesi 
gereklidir. Bu yapılmazsa idarelerin inisiyatifi kaybolur ve merkeziyetçi idare ortaya 
çıkar.
3. Bakanlık - Devlet Planlama Teşkilâtı-Maliye Bakanlığı - Sayıştay arasındaki 
lüzumsuz formalite yazışmalarının önlenmesi, zaman kaybı sebebiyle zaruridir. 
Geçen yıllarda taşra ihaleleri merkezin tasdiki ile kesinleşmekte ve derhal sözleşme 
imzalanarak işe başlanmakta, ihale evrakı bilâhara Sayıştaya gönderilmekte idi. 
1.3.1971 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sayıştay Kanunu taşrada aktedilen 
mukaveleler için önvize mecburiyeti getirdiğinden, bu özellikle uzak ve inşaat 
mevsimi kısa olan Doğu bölgeleri için aksatıcı bir unsur olarak  ortaya çıkmıştır.  
Mukavelelerin en küçük bir noksanı için (meselâ, 25 liralık pul eksikliği, bir 
sayfada bir imzanın noksanlığı gibi) bölgelere iadesi o noksanlığın kıyas kabul 
etmeyecek kadar üstünde zararlar tevlid etmekte bu yüzdenişler mevsim içinde 
yapılamamaktadır. Ayrıca önvize mecburiyeti işe başlama zamanınıgeciktirmekte ve 
bazan bütçe yılı başından4 ay sonra dahi başlama mümkün olamamaktadır.Malî yıl 
başındaki Maliye ve Sayıştayformaliteleri yüzünden ortalama 3 ay kaybedilmekteve 
genellikle yapılacak ihalelerebağlı emanet işler yürümemektedir. Malî yılbaşında verim 
% 50’nin üzerinde değildir veKarayollarının bu dönemdeki yalnız personelmasrafları, 
250 milyon lira civarındadır. Demekki, bunun % 50’sinden verim alınamamaktadır.
4. Planlama programlar konusunda en küçükdetaylara kadar inmekte ve idarenin 
programyapma esnekliği kalmamaktadır. Yine yıliçinde yapılması gereken 
program değişiklikleri için her defasında Planlamaya gidilmesi çok kıymetli zaman 
kaybedilmesine sebebiyetvermektedir. Planlama, program sınıfları içindeglobal 
rakamlar tespit etmeli ve fakat program sınırları içindeki değişiklikleri idaresine 
bırakmalıdır.
5. Modern idare bir ilim haline gelmiştir. Yen sevkü idare tekniklerinin idare 
bünyesineaktarılmasındaki zorluklar ve engeller giderilmeli, bilâkis idarelerin 
bunları benimsemeleri teşvik edilmelidir.”

Karayolları, demiryolları, limanlar ve hava meydanları, konularında görüşlerini 
ifade eden Arda, konuşmasına Bakanlık çalışanlarını kutlayarak son verdi.118

118  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), 
s. 6397-644.
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Millî Güven Partisi grubu adına söz alan SalihYıldız(Van); “Bakanlığın 
yüklendiği çok önemli hizmetleremukabil, bugünkü ihtiyaçlara cevap verebilecekbir 
teşkilât kanunu çıkarılamamıştır. Gelişenhizmetlerin ve ihtiyaçların özellikleri 
sebebiyle, teşkilât kanununun biran evvel çıkarılmasındabüyük zaruret vardır.Keza, 
Bakanlığın hizmetlerinin daha kolay ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için 
2490sayılı Kanunun vakit geçirilmeden değiştirilmesi gerekmektedir…

Demiryolu şebekemizin genişletilmesi ve yeni karayollarının inşası konusunda, 
Demiryolu işletmesi aleyhine yersiz rekabet doğuracak projeler yerine, demiryolları 
nakliyatını besleyecek yol projelerine öncelik verilmesi gerektiğine işaret etmek 
isterim.Karayolu şebekesi ve motorlu taşıma faaliyetine derece genişlerse genişlesin, 
Türkiye gibi,oldukça geniş bir hizmet alanında demiryolu nakliyatının daima önemli 
bir yer tutacağı dikkatealınmalıdır…

Bayındırlık Bakanlığının, demiryolu inşaatıile ilgili çalışmalarının olumlu bir 
sonucunu 1971 yılında elde etmiş bulunmamız sevindirici olmuştur. Gerçekten Van 
- Kotur hattı 1971 yılı içinde işletmeye açılmış ve böylece yalnız yurtiçi nakliyatı 
bakımından değil; transit nakliyatı bakımından da yeni ve önemli bir imkân 
sağlamıştır.

Havacılığın gösterdiği büyük gelişme, hava meydanlarımızın, modern uçakların 
güvenle inip kalkabileceği bir seviyeye getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Diğer 
taraftan, kış mevsimindeulaşım imkânları son derecede güçlük arz edenyurt 
köşelerine, imkânların elverdiği ölçüde hava meydanlarının yapılmasını zaruri 
görmekteyim. Üç tarafı denizlerle çevrili olan yurdumuzun liman, iskele ve barınak 
inşaatları ihtiyacıdikkate alınmalı, devam eden liman ve tesislerin biran önce 
bitirilerek işletmeye açılması sağlanmalıdır.

Karayolları Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ve durumuhakkında bazı görüş ve 
kanaatlerimizi açıkçaortaya koymayı zaruri saymaktayım:
1. Genel Müdürlük, hemen her yerde bugünekadar yaptığı hizmetlerle vatandaş 
nazarında sağladığı itibarı kaybetmek tehlikesi ilekarşı karşıya bulunmaktadır. 
Genel Müdürlüğün,gerek merkez teşkilâtında, gerekse merkezin bölgelerle olan 
ilişkilerinde ahenkli bir işbirliği yapılamadığı, bazı bölge faaliyetlerinin merkezce 
izlenemediği, yer yer gerek makina parkıgerekse personel yönünden randıman 
düşüklüğühusule geldiği müşahede olunmaktadır.
2. Teknik elemanların, Personel Kanunu uygulamalarında tatmin edilmemiş olması 
bunların yurt dışına yahut kamu hizmeti dışına intikalineyol açmakta ve görevin 
aksamasınasebep olmaktadır.
3. Bakım, onarım gibi devamlı faaliyetlerinbile yeterince sağlanamadığı yurt 
bölgelerinerastlanılmakta, ciddi etüdlere ve hazırlıklaradayanması gereken asfalt 
kaplama işlerinde deisabetsiz takdirler yapılabilmektedir. Henüzoturmamış yolların, 
bazı dış etkenlerle asfaltlamaprogramına alınması veya program dışı isteklerinterviç 
edilmesi kısa zamanda yolun bozulmasınave dolayısiyle emek ve masrafın 
ziyanasebeb olmaktadır.
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4. Karayolları faaliyetleri içinde özellikle yeni yol inşaatının orta ve uzun vadeli 
ciddi bir plân anlayışı dışına taşmasından doğacak mahzurlar dikkate alınarak buna 
göre hareket olunmalıdır.
Bu teknik ve planlı hedefin dışına çıkıldığıbir çok misallerle ortaya konulabilir. 
Bazıyetkililer, emrivaki yapıldı, emrivalri ile karşı karşıya kaldık, artık bu programı 
değiştirecekdurumda değiliz şeklinde itiraf esmişlerdir.
5. Diğer taraftan, karayolları faaliyetlerinedair işlerin projelerinin hazırlanması 
konusunda zaruret olmadıkça bazı yabancı firmalarabırakılması hem kendi yüksek 
vasıflı elemanlarımızın hizmet şevklerini kırıcı, hem de Devletekülfet tahmil 
edici bir tutum sayılınalıdır.Bütün bu faaliyetlerde Karayolları GenelMüdürlüğü 
kendi personelini kendi makina parkını azami randıman sağlıyacak tedbirlerle 
değerlendirebilmelidir…” diyerek bütçe hakkındaki görüşlerini açıkladı.119

Demokratik Parti grubuadına söz alan Necati Kalaycıoğlu (Konya) aşağıdaki 
görüş ve önerileri sundu: “Bakanlık hizmetlerinin sürat kazanması vevatandaş 
nezdinde devlet ve Hükümet itibarınıntam ve sağlam tutulması için paraya 
ihtiyaçolmadan yapılacak işlerin yapılmamasını parti olarak esefle karışılıyoruz. 
İkinci Beş Yıllık Planın son yılındayız. İkinci Beş YıllıkPlanın emri olmasına rağmen, 
artık kullanılması yerine, kullanılmaması çok daha uygunolan 2490 sayılı Kanunla, 
Muhasebe-i Umumiyekanunlarının günün şartlarına göre değiştirilmesisağlanmalıdır.
Burada bir gerçeği ifade etmeliyiz ki, mevzuatkifayetsizliğinden, Bakanlığın 
yatırımcı dairesi sayılan Yapı ve İmar Dairesi verimlive süratli çalışamamaktadır. 
Vatandaşlarımızda yeni yeni iş yapmaya başlayanplan ve dolayısiyle işinin yapılması 
yönünden devlete itimat fikri sarsılmaya başlamıştır. Bakanlığın hizmetleri içinde 
büyük yer kaplayanDemiryolu, Karayolu, liman gibi işlerine göz atacak olursak, 
plan - program fikri üzerinde söylediklerimize hak vermemek mümkün değildir. 
Malumlarınızdır ki, uzun mesafeve kütle nakliyatında karayollarına nazaran 
daha ekonomik bir ulaştırma sistemi Demiryollarıdır.İkinci Beş Yıllık Planda 
ulaştırmasektörüne ayrılması öngörülen 16 milyar 740 milyon liralık yatırım % 72 si 
karayoluşebekesinde fizikî ve geometrik standartlarınınyükseltilmesi ve gurup köy 
yollarınıngenişletilmesi amacına tahsisini emretmekte,% 18 inin ise demiryolu 
yatırımlarına tahsisi öngörülmektedir.

Demiryolu şebekemiz eski, günün ve tekniğin emrettiği modern işletmecilik 
esaslarından uzak bulunmaktadır. Yıllık yatırım programlarını tetkik buyuracak 
olursanız, dengenin demiryolları aleyhine bozulduğunu göreceksiniz. 
Karayollarınuz için de İkinci Beş Yıllık Planda öngörülen hedefin altında kalındığı 
bir vakıadır.Plân hedefleri bir yana, her geçen gündeğişen dünya şartlan ve artan 
insan ihtiyaçları karşısında biz de imkânlarımızı zorlamak mecburiyetindeyiz. Bu 
cümleden olarak ekspres yolların yapımına biran önce başlanmalıdır. Karayolları 

119  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), 
s. 644-646.
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ile YSE Genel Müdürlüğü arasında mutlakabir anlaşma sağlanarak köy yolları 
yapımında,karayollarının şantiyelerinin olduğu yerlerde destek ve yardımı 
sağlanmalıdır…

Üç tarafı denizlerle çevrili olan güzel yurdumuz liman, barınak, iskele yönünden 
maalesef istenilen seviyeye bir türlü ulaştırılamamıştır. Malumlarınızdır ki, en ucuz 
nakliyat denizyolu ile yapılmaktadır. Başlanmış ve başlanacakişlerde neyin neye 
tercih edileceği iyi tespit olunmalı ve öylece işe girişilmelidir.İşlerin lüzumsuz 
uzaması iyi olmamaktahükümetler zayıf not almaktadır, Bakanlık personelinin, 
bilhassave özellikle teknik personelin durumuhakkında sizlere üzüleceğiniz, 
ama gerçek olanbilgiler arz edeceğim.Bu yıl çok şiddetli bir kış geçirdik. Halen 
Doğu bölgemizde bu devam ediyor. Ama takdirleve teşekkürle arz etmeliyim ki, 
karayollarıbu konuda iyi not almış, başarılı bir çalışmayapmıştır. Teknik elemanların 
istihdam şekillerine görealdıkları fazla mesai, vardiya zammı, şantiyezammı, tünel 
zammı, ağırlık zammı, mahrumiyetzammı gibi tazminatların, ayrıca ikramiye 
ve primlerin tamamen kaldırılması ve bunlar yerineikame edileceği belirtilen iş 
güçlüğü ve teminindeki güçlük ve iş riski gibi ek ödeneklerin birtürlü âdil bir şekle 
sokulamamış olması sonucu, teknik elemanların büyük bir çoğunluğunumaddeten, 
kanun çıkmadan evvelkinden daha kötü bir duruma getirmiş bulunmaktadırlar…
1. Bütün Devlet sektörünü allak – bullak eden bu perişanlık kanunu içinden teknik 
personel çıkartılıp, özel bir statüye bağlanmalıdır.
2. Teknik personel için, yeni bir kanun çıkıncayakadar mevcut Personel Kanununda 
değişiklik
yapılarak teknik personelin atandığı görevinkadro derecesinin karşılığı olan aylığı 
almasısağlanmalıdır.
3. İş güçlüğü, teminindeki güçlük, iş riskive fazla mesai gibi yan ödemeleri nmutlaka 
uygulamaalanına süratle sokulması sağlanmalıdır.”120

A.P. grubu adına söz alan Orhan Deniz(Kastamonu), “Bayındırlık Bakanlığı 
bugün, teknik eleman temin edememesi sebebiyle diğer teknikeleman çalıştıran 
Devlet daireleri gibi çalışamazhale gelmiştir. Çünkü Hükümet, yatırımlarınhedefe 
ulaşmasında en mühim rolü oynayan,bu işlerin anahtarı olan teknik elemanlara 
lâyık oldukları önemi göstermemektedir.Teknik elemanları bol, kalkınmış ülkelerde 
dahiteknik elemanlara bir hususiyet tanındığıhalde memleketimizde değil öncelik, 
mesailerinin karşılığı dahi verilmemektedir. Sonyıllarda meydana getirdiğimiz 
dev eserler, fabrikalar, bunları işletecek mühendis ve teknisyenlerenormal geçim 
ücretlerini veremediğimiziçin yakın zamanda verimsiz hale geleceklerdir. Teknik 
elemanların kontrol ve direktifleri altında hizmet gören işçilerin ücret ve sosyal 
hakları her gün biraz daha düzeltilen memleketimizde, şayet teknik eleman 
sorununuçözemez isek işçilerimize de işveremez haledüşeriz. Millî savunmamızın, 

120  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), 
s. 646-651.
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iktisadî ve ticarî kalkınmamızın, teknik gelişmemizin birinci şartıolan yol, köprü 
ve sanat yapılarını yapan, hertürlü medenî ihtiyacın en ücra köşelere kadar 
gitmesini sağlayan Karayolları Genel Müdürlüğünetahsis edilmiş olan bütçeyi 
çok az buluyoruz. Memleket müdafaası için milyonlarca lira sarfı ve en modern 
silâhlarla teçhiz ettiğimiz kıymetli Ordumuzun stratejik sebeplerle zamanında 
yer değiştirebilmesi; sınaî, ticarî ve ziraî ürünlerimizin en kısa yoldan tüketim 
merkezlerine ulaşabilmesi, dış ticaret, büyük bir döviz kaynağı olan dış turizm ancak 
yollarımızın çok ve iyi standartta olması ile mümkündür. Demiryolları ve Limanlar 
Dairesinin demiryolları mevzuundaki çalışmaları memnuniyet vericidir. İstanbul - 
Ankara arasının beş buçuksaate inmesi karayolunun yükünü hafifletecek,dolayısiyle 
hem trafik kazaları azalacak ve hem de demiryollarının zararı küçülecektir.
Demiryollarında elektrifikasyon, şehirlerimizinhavalarının daha az kirlenmesine de 
yardımcıolacaktır. Mazot ve kömürle işleyen lokomotiflerinşehirlere girmemesi, yük 
istasyonlarının şehirlerin dışına çıkarılması lâzımdır. Eskiden şehrin dışında olan 
Ankara yük istasyonu, artık dışarı çıkmalıdır.

Limanlar Dairesinin inşa ettiği büyük limanlarımızhakikaten takdire şayan 
olmakla beraber, küçük limanlarımızın tesisinde de gerekliehemmiyetin verilmesi, 
maket çalışmaları yapılması şarttır. Bilhassa Karadeniz ‘deki küçük limanlar çok 
ehemmiyetlidirler. Deniziçok sert olan Karadeniz’de bu gibi limanlaraçok ihtiyaç 
vardır…

Tabiîdir ki, bu işleri talebederken LimanlarDairesinin bütçe, teknik eleman ve 
teknik teçhizat bakımından takviye edilmesi lâzımdır…

Hava meydanlarının bugünkü medenî dünyanınicaplarına göre lâzımgeldiği 
şekilde inşa ve tevsi edilmeleri lüzumunun ehemmiyeti apaçıkortadadır. Bunu 
görmemeye imkân yoktur.İç ve dış turizm, hava nakliyatı, üyesi bulunduğumuz 
NATO yönünden ehemmiyeti, zirai mücadeledeki yeri, havacılık tekniğinin hergün 
biraz daha ilerlemesi, sürat ve uçakların büyümesi,hava meydanlarımıza çok 
önem vermemizi gerektiriyor. Esasen bunun önemini gözönünde bulunduran hava 
meydanları yoğun çalışmalarla yeni meydanlar ve tevsi işlerins his verilmiştir…” 
diyerek görüşlerini dile getirdi.121

Şahısları adına söz alan Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), “BayındırlıkBakanlığı 
merkez ve iller örgütü yeni ihtiyaçlara göre gelişmiş, bazı görevleri yeni bakanlıklara 
devredilmiş; fakat örgüt yasası yenilenememiştir. Personelinin büyük çoğunluğu, 
görevleri gereği teknik personelden meydana gelen Bayındırlık Bakanlığı, 657 sayılı 
Kanunu değiştiren 1327 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra teknik personel 
sıkıntısı içine girmiştir. Bunların sonucu Bakanlığın görevleri aksamaktadır… 
2490 sayılı Artırma - Eksiltme ve İhale Kanunuçok eskimiştir, özellikle ilân süresi 
ve masrafları, idareyi çok zor durumda bırakmaktadır… İlkokul bina yapımları da 
yürekler acısıdır.1966 yılından beri, uygulanmakta olan tip projelercoğrafî bölge 
koşullarına bile uygun değildir.Teknik personel yetersizliği yüzünden okul yapımları 
kontrol edilememekte ve zamanında bitirilememektedir…” dedi. 

121  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), 
s. 651-654.
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Hasan Tosyalı (Kastamonu) ise görüşlerini şöyle dile getirdi: “1972 yılında 
Bayındırlık Bakanlığı kendine tahsis edilen 1 milyar 576 milyon liralık ödenekve 
diğer bakanlıklardan transfer edilecek 825 milyon liralık ödenekle birlikte 2 milyar 
400 milyon lirayı memleket hizmetine ve kalkınmasına harcayacaktır. Karayolları 
Genel Müdürlüğümüz de 2 milyar 400 milyon liralık ödeneği memleket kalkınma 
ve ulaşımına harcayacaktır. Böylece, Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları Genel 
Müdürlüğümüzle birlikte 5 milyar liralıkbir parayı memleket kalkınmasına ve 
ulaşımına tahsis edecek ve harcayacaktır… Türkiye’nin süratle kalkınmaya ihtiyacı 
var. Bu kalkınma asla hiç birimizin şüphesi yoktur ki, Bayındırlık Bakanlığına 
ve Karayolları Genel Müdürlüğüne mevdu vazifelerin süratlehedefe ulaşması ile 
olur. Bunun için, tahsisedebildiğimiz bütçeler maalesef yeteneksizdir, memleketin 
gelir kaynaklarını artırmak suretiylebu yapıcı Bakanlığın ve Karayolları Genel 
Müdürlüğünün Bütçesinin artırılmasına kati zaruret olduğu kanaatindeyim…”122

Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin (Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi), 
Bakanlığın durumu, mevzuatı, bütçesi ve faaliyetleri hakkında açıklamalar yaptı: 
“125 yıllık maziye sahip bakanlığım 26.5.1939tarih ve 3611 sayılı Kanunla şekil 
almış, bilâharamuhtelif ek kanunlarla Devlet Su İşleri GenelMüdürlüğünü Enerji 
ve Tabi. KaynaklarBakanlığına, şehircilik işlerini İmar ve İskânBakanlığına, 
şirket ve müesseseler işlerini Sanayive Teknoloji Bakanlığına devretmiştir. 
Bunamukabil 5367 sayılı Kanunla hava meydanlarıile bunlarla ilgili tesislerin 
yapım hizmetleriBakanlığıma verilmiştir. Böylece bakanlıkla,bağlı teşekkül olan 
Karayolları Genel Müdürlüğününgörev kapsamı; Ulaştırma sektörüaltyapım tesisleri 
olan karayolu, demiryolu,liman, barınak, hava meydanı ve limanları ileakaryakıt 
tesisleri, Devlet ve diğer kamu hizmetlerineait binaların inşası olarak belirtilebilir.Bu 
hizmetlerin ortak niteliği yurdumuzunekonomik ve sosyal alanlardaki gelişmesinin 
temeliniteşkil etmesidir…

Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı bazı önemliprojeler hakkında da kısaca 
malumat sunmak isterim : En önemli projemiz istanbul BoğazKöprüsü ve çevre 
yoludur.Haliç köprüsü ile birlikte projenin toplammaliyeti 1 950 000 000 TL. dir. 
Toplam 22 Km. yolun 2,5 Km. sini Haliç ve Boğaz köprüleriteşkil etmektedir. Çevre 
yolları genellikle 6 şeritliolup giriş - çıkış kontrollıı ve hız yolu karakterindedir.
Maliyetin dağılış şekli şu şekildedir: istimlâkler500 000 000, çevre yolu inşaatı705 
000 000, Boğaz Köprüsü415 000 000, Haliç Köprüsü225 000 000, diğer masraflar105 
000 000 TL. Toplam : 1 950 000 000 TL. dır.Halen Beylerbeyi ve Ortaköy kuleleri 
bitmişve kılavuz halatlar çekilmiştir. Köprü 1973 Temmuz’undabitecektir.

Haliç Köprüsünün temeli 17.12.1971’de atılmış olup 1974 yılında 
tamamlanacaktır. Çevre yollarında ise Mecidiyeköy – Halıcıoğlu kesimi dışında 
bütün kesimler ele alınmış ve çalışmalar programa göre yürütülmüştür.” 

122  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), 
s. 654-659.
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Bayındırlık Bakanı, İstanbul - Ankara demiryolunun ıslahı, İstanbul ve İzmir 
limanlarının tevsii, Yeşilköy Hava Limanı, Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul Opera 
Binası), Erzurum Atatürk Üniversitesi, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Karayolları makina parkı, inşaat mevsiminin uzatılması çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Depremler konusunda, yıkılma ve ağır hasarınsebeplerini, depremlerin binalar 
üzerinde bilinmeyentesirleri, binalarda depreme karşı tedbir alınmamışolması ve 
binanın fennî şartlara uygun yapılmamışbulunması olarak özetleyen Bakan, emekliye 
sevk edilen personel hakkında açıklamalar yaptı. Genel Kurul üyelerinin sorularını 
dinledikten sonra genel olarak yazılı olarak cevaplandıracağını belirtenBakan 
Öztekin konuşmasına son verdi.123

Son sözü alan Akgün Silivrili (İstanbul), Gençlik ve Spor BakanlığıBeden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü, son 3,5 yıliçinde maddî ve mânevi bütün güç ve 
olanaklarınıkullanmak suretiyle Akdeniz oyunlarıorganize ettiğini, Bayındırlık 
Bakanlığı ve Beden Terbiyesibütçeleriyle bitirilen bu tesislerin 1971 ve daha önceki 
yıllar programlarında yer alıp başlamış bulunan, yaklaşık olarak 65işin yarım 
kalmasına sebep olduğunu, yarım duranbu inşatların büyük zararlara yol açacağını; 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüinşaatlarını yürütmek üzere, fizikî yatırım 
randımanlarındanartan meblâğlardan da faydalanmaküzere, bütün imkânlarını 
bu önemli noktayateksif etmelerini ve bu tesislerinTürk Gençliğine ve Türk 
sporseverlerine faydalı hale getirilmesini Bakandan rica ettiğini belirtti.124

İsmet Hilmi Balcı(Tokat) tarafından verilen kifayeti oya sunuldu ve Bayındırlık 
Bakanlığı Bütçesinin bölümlerinegeçildi: 

(A/l) Cari Harcamalar
Bölüm  Lira
11.000  Ödenekler  12 000
12.000  Personel giderleri  122 763 302
13.000  Yönetim giderleri  5 919 000
14.000  Hizmet, giderleri  610 001
16.000  Çeşitli giderler  230 502

(A/2) Yatırım Harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri  29 681 009
22.000  Yapı Tesis ve Büyük Onarım
 Giderleri 1 789 477 557
23.000  Makina, Teçhizat ve Taşıt Alımları
 ve Onarımları  33 150 002

123  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), 
s. 659-680.
124  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), 
s. 680-682.
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(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
32.000  Kamulaştırma ve Satın almalar  42 875 000
34.000  Malî Transferler  1
35.000  Sosyal Transferler  578 450
35.000  Borç Ödemeleri  3 000 000
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin müzakeresinin tamamlanmasından sonra 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı görüşüldü ve aynı 
Bakanlık bütçesine bağlı bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçesi 
kabul edildi.125

TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde AdaletPartisi grubu adına ilk sözü alan 

Atillâİmamoğlu(Maraş) grubunun görüşlerini şöyle ifade etti: “Ekonominin büyük 
ehemmiyet arz ettiği zamanımızda,ekonomik meselelerle iştigal edenTicaret 
Bakanlığı, senelerden beri her bütçe müzakeresindedile getirilmesine rağmen yeni 
TeşkilâtKanununa kavuşamamıştır.

Sayın Bakan yeni ithal ve ihraç rejimlerini açıklarken; fiyat politikasından, 
hayat pahalılığından bahsederken, bu meselelerin Teşkilât Kanunuile esaslı bir şekle 
bağlanacağını ifade buyurmuşlardır.Hükümet, yirmiye yakın kanun tasarısınınbu 
dönemin Temmuz ayma kadar çıkarılmasını istemektedir. Bunlar arasında yukarıda, 
ehemmiyetine işaret ettiğimiz Ticaret Bakanlığı teşkilât kanunu tasarısının da yer 
almasını arzu vetemenni ediyoruz. A. P. grubu olarak bu konudaher türlü müzaheret 
Hükümete gösterilecektir. Bugün mer’i olan, A. P. iktidarından öncekiiktidarlar 
zamanında çıkarılmış bulunan teşvik tedbirlerini havi kanun hükümleri vardır. 
Fakat, tatbikatta gördüğümüz husus; bu mer’î hükümlererağmen teşvik tedbirlerinin 
uygulama safhasına intikal ettirilmemesidir. Bunun Türk ekonomisi yönünden 
yarattığı menfî tesirler ortadadır.Bu sebeple, ya bu hükümler tatbikedilmeli 
veya daha başka hükümler getirilecekse, tasarı olarak Yüce Meclislere intikal 
ettirilmelidir.” Ticaret Bakanlığına bağlı kuruluşlar olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası, İhracatı Geliştirme Merkezi, T.C. Halk Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi, 
Et ve Balık Kurumu; ithalât, ihracat, destekleme alımları, fiyatlar ve hayat pahalılığı 
hakkındaki görüşlerini dile getiren İmamoğlu, ihracat ve ithalât ile ilgili şunları 
söyledi: “Dış ticaret politikamızın memleket ihtiyaçlarını karşılayacak, iç tüketimin 
değerlendirilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi icabetınektedir.

İhracatımız, 12 aylık bir uygulamadansonra % 15 oranında bir artış göstermişve 
676,6 milyon dolara ulaşmıştır. 1971 yılınınilk üç aylık ihraç uygulamasında bu 
oranın dahayüksek, % 20 civarında olduğunu görüyoruz. Eu üç aylık uygulamadan 
sonra Birinci Erim Hükümeti zamanında Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığının 
memleketin ihraç politikasına uymayan esaslar getirmesiyle bu hızın % 15 civarına 

125  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), 
s. 682-683. Bkz. Kanun No: 1551.
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düştüğünü görüyoruz.Sanayi mamulleri ihracatımızda devalüasyondanve alınan 
teşvik tedbirlerinden sonra geçen senelere nazaran % 21,50 nisbetinde olumlubir 
artış husule gelmiştir. 1969 yılından itibarensanayi mamulleri ihraç kalemlerinde 
büyükartışlar olmuştur. Bu arada yine, son senelerden itibaren tartma sokulan modern 
girdilerle (hava şartlarının da büyük tesiri olmakla beraber) bol miktarda mahsul 
idrak edilmişve buğday ithal eder durumda iken ihracedecekduruma gelinmiştir. 
Destekleme alımlarına da vaktin müsaadesi nisbetinde birkaç cümle ile değinmek 
isterim. Destekleme alımları A. P. iktidarı zamanındaistikrar ve devamlılık arz 
etmiştir. Destekleme alımları mevzuuna giren üç adet mahsulümüz 1965’ten sonra 
sekize çıkarılmıştır. Bu suretle, köylünün, daha doğrusu çiftçinin alınteriningerçek 
değer üzerinden değerlendirilmesiimkânı yaratılmıştır. Türk köylüsünün idrak ettiği 
mahsulün % 801 des’tekleme alımlarındanzamanında istifade eder hale getirilmiştir. 
Bu tatbikatın devamını arzu ve temenni etmekteyiz.”

Hayat pahalılığı ve fiyat konularına dokunarakkonuşmasını sürdüren A.P. 
sözcüsü, aşağıdaki tedbirlerin alınmasını önerdi: 
“Bu mevzu ile alâkalı olarak A. P. iktidarı zamanında tüketicinin sorunlarını tetkik 
etmek ve tedbirlerini Bakanlığının için bir teşkilât kurulmuştu. Bu teşkilâtın müessir 
şekilde işlemesinin temin edilmesi lâzımdır. Tarko ve Gima gibi tüketiciye hitabeden 
büyük mağazaların son zamanlarda işleyişlerindeki aksaklıklar giderilmelidir. 
Kalite ve kantitiyeehemmiyet verilmelidir. Güney - Doğu Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliklerinekrediler zamanında ve kolaylıkla temin edilmelidir. Sayın Ticaret Bakanı 
da gayetiyi bilirler, Türkiye’de en iyi işleyen satış koopperatiflerinden birisidir. Fiyat 
artışlarını davet edecek talepleri önlemeküzere tasarruflar yatırıma tevcih edilmelidir. 
İşçi dövizleri keza yatırıma aktarılmalıdır. Devlet bütçesinde cari harcamalarda 
ciddîbir tasarrufa gidilmeli ve bir koordinasyon ilemasrafçı teşekküllerin buna 
mutlaka riayeti sağlanmalıdır. Taban fiyat politikası genel fiyat istikrarını bozmayacak 
tarzda uygulanmalıdır. Devlet sektörü mamullerindeki fiyat indirimlerison derece 
azdır. Temel maddeler ve enerjifiyatlarında mümkün mertebe indirim yapılmalıdır. 
Üretim ve prodüktivite artırılmalıdır. İşletmelerin mevcut üretim kapasitelerininâtıl 
kalmaması temin edilmelidir. İthal lisanslarının verilmesindeki zorluklarınve 
gecikmelerin önlendiğini, formalitelerin basitleştirildlğini yeni ilân edilen ihraç ve 
ithalâtrejiminden öğreniyoruz.
ihracatın mevsimler itibariyle bir düzene sokulmasılâzımdır. Mal darlığı hissedilen 
bölgelerden ihracat yapılması sunî mal darlığınave fiyat artışlarına sebebolmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu da, her zaman herbütçe müzakeresinde dile getirilen ve 
ehemmiyetverilen bir mesele olmasına rağmen, Meclislereintikali sağlanamamıştır. 
Sayın Bakandanbu hususta ayrıca gayret göstermelerini istirhamediyoruz.”126

Söz sırası C.H.P. grubuna geldiğinde Nadir Yavuzkan(Burdur) söz aldı: 
“Ticaretle ilgili problemlerin kamuoyunda yakından izlendiği bir dönemdeyiz. Ticarî 
hayatımızdaki dalgalanmalardan halkımız geniş ölçüde etkilenmekte ve tedirgin 

126  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), 
s. 683-689.
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olmaktadır. Bakanlığın bu konuda müessir görev yapması,istikrar içinde gelişen bir 
ekonomiyi oluşturmaya yararı olacak bir ticarî politika izlenilmesi beklenilmektedir… 
Bugünkü ticaretimiz üzerinde bir inceleme yapılınca, ticarî haytımızın önemli 
sıkıntılar içinde bulunduğu görülmektedir. Üretimin tüketimeyetmediği bir devrede 
fiyatlar devamlı yükselmiş, fiyatları tutabilmek için ekonomikolmayan kontrollar 
uygulanmak zorunda kalınmıştır. Memleketimiz bir taraftan talep artışının, 
diğer tarftan üretim yetersizliğinin acılarını çekmektedir. Dış ticaretimiz gittikçe 
büyüyen açıklar vermekte, dış ödeme dengemiz ancak artan işçi dövizleri ve dış 
borçlanmalarla kurulabilmektedir. İthalâtımızda yatırım mallan oranı azalırken, ham 
ve mamul madde oranları yükselmekte,daha çok yüksek gelir düzeyine tüketim 
malları üreten çeşitli oranlarda montajcı birsanayi ithalâtla beslenmiş olmaktadır. 
Hulâsa edersek, yıllardır fasit bir daire üzerinde dönüp duruyoruz, ihracatın 
geliştirilemeyişi,ithalâtın devamlı büyümesi, aradaki farkınihracat dışı gelirlerle 
ve borçlanmalarla karşılanması, yerli hammaddeye dayalı üretken yatırımların 
gelişmeyişi, enflâsyona sebeb olan para ve kredi politikası, fiyatların devamlı 
yükselmesive karaborsacılığın imkân ve vasat bulması gibi.. Ekonomimizin bu 
kısır dönüştenbiran önce kurtarılması zorunluluğu vardır. Bunudüzeltmek tutarlı 
bir Hükümet programı yürütülmesine, Ticaret Bakanlığının bilgili vetecrübeli 
bir uygulama içerisinde bulunmasına,iç ve dış ticarette istikrarlı gelişmeye, dış 
ticaretteyurt çıkarma en uygun formalitelerintespit edilerek uygulanmasına, 
para değerinin ve fiyatlarda istikrarın korunmasına, kredilerinüretken yatırımları 
destekleyip, spekülatif gayretlere imkân vermeyecek şekilde düzenlenmesine,planlı 
kalkınmanın hedeflerine uygunyatırım ve üretim yapılmasına bağlıdır. Ayrıca 
ticaretimizin lüzumsuz aracılar ve asalaklardankurtanlmasiyle ekonominin zarar 
görmeyip, aksine rahatlayacağı inancındayız. Lüzumsuz aracıların imalâtçı ve 
sanayici olmalarını teşvikedecek bir politika izlenmesi zaruridir. Sanayicilerimizin 
bizzat veya örgütleşerek ithalât veihracatlarını kendilerinin yapmasını, tarımsal. ürün 
ihracının ve ihtiyaçları olan ithalâtın üretici örgütlerince yapılmasını, kamu sektörü 
ithalâtve ihracatının aracısız olarak bizzat kamusektörünce gerçekleştirilmesini 
yararlı vegerekli buluyoruz.” 

Yavuzkan, ihracatı geliştirme yönünden aşağıdaki önerileri sundu: 
“İhracatımızı millî problem kabul edip, Devletimizinilgili daireleri, özel 

kesim ve  üniversitelerimizinkonuyu her yönüyle inceleyip gereklitedbirleri 
bulmaları,ihracata dönük sanayie öncelik vermek, teşvikve desteklemek, ayrıca 
tarımsal ürün vehammaddelerin yarımamul. ve mamul ihracınaimkân verecek 
sanayiin kurulması ve desteklenmesi, sanayi ürünlerini ihraç eden sanayicilereucuz 
faizli kredi sağlanması, ihracat yapılması mümkün sanayi dallarında,sanayiciye yeni 
yatırım ve hammadde tahsisi yaparken ihracatını nazarı dikkate alan birtahsis düzeni 
uygulamak, ihraç olunan malın niteliğine göre tarımsalürün, işlenmiş tarımsal 
hammadde, sınaî tüketimmalı, ağır sanayi ürünleri için yurda yararlılıkölçüsüne 
göre değişik vergi indirimi yapmak, ihracının gelişmesi planlanan sınaî ürünleri 
devlet kesiminde ilgili teşekküllere görev olarakverip, idarecilerinin bu konuda 
muvaffakiyetleriniaramak özel kesimde de o cins ürünleriçin ihracatı kârlı duruma 
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getirecek teşvik tedbirleri almak, yurt içinde soğuk hava depolarını firigorifiknakliye 
araçlarını yeterli miktara çıkarıp,et, balık, yaş sebze, meyva ve çiçek ihracına önem 
vermek, küspe, melas ve diğer yemlerin ihracı yerine, bunları hayvanlarımıza 
yedirerek et ve işlenmişderi ihraç etmek, güney sınırlarımızda mal ve hayvan 
serbestpazarları kurarak kaçakçılığı kontrol altına alıp, ihracatı resmen yapmak, 
ihracat formalitelerini kısaltıp, kolaylaştırıp,yeterli fiyat kontrolünü süratlendirerek 
zamankaybını ve lüzumsuz masrafı önlemek,ihraç malı tarım ve sanayi ürünlerinin 
kalite,standart, ambalaj kontrolünü yapmak, sanayici ve ihracatçıların, yeni pazar ve 
müşteribulmak gayesiyle yapacakları gezi v. s. masraflarınınbir kısmının ihracatları 
oranında iade edilmesi, teşvik tedbirlerini fırsat eşitliği ve objektif ölçülerle 
uygulamak, tarımsal ürün ihracını tarım örgütlerine yaptırmak ve bunun için üst 
örgütlenmeyi süratletamamlamak, bu örgütleri gerekli bilgiyesahip olmaları için 
eğitmek, örgütlere ihracatiçin gerekli ucuz faizli kredi vermek, bütün ihracat için 
sigorta sistemini geliştirip devlet garantisiyle takviye etmek…”127

M.G.P. grubu adınasöz alan Reşit Önder (Tokat), Ticaret Bakanlığının iç ve dış 
ticaret konularını tanzim ve murakabe ile görevli olduğunu ve bağlı kuruluşlarının,İç 
Ticaret Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Genel Sekreterliği,Teşkilâtlandırma Genel 
Müdürlüğü, Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü, StandardizasyonMüdürlüğü, 
Su Ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğü olduğunu, ayrıca Ziraat Bankası, 
HalkBankası, İstanbul Emniyet Sandığı, ToprakMahsulleri Ofisi, Et ve Balık 
Kurumu gibi iktisadı devlet teşekküllerinin bu Bakanlığın bünyesinde yer aldığını 
belirterek Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerini sundu: “Ekonomimizin 
dışa bağlılığını azaltmak içinihracatımızı artırmak hayatî bir davamızdır.Bir 
taraftan yüksek seviyede bir kalkınmahızına ulaşmak için gerekli yatırımları ve 
ithalâtıyapmak, öte yandan bu ithalâtın gerektirdiğikaynakları bulmak, en büyük 
dâvalarımızdanbiridir. İşçilerimizin sağladığı yüksek döviz miktarı sevindiricidir; 
fakat yalnız bunabel bağlamak caiz olamaz. Bu kaynağın nekadar süreceği bilinemez.
Yabancı sermaye yatırımları konusunda Millî Güven Partisinin görüşleri, partimizin 
sözcüleritarafından bu kürsüde birçok defa teferruatıile açıklanmıştır. Yabancı 
sermayenin, Türkiye’ye zarar verecek şartlarla değil, iktisadî kalkınmamıza faydalı 
katkılarda bulunacakşekilde gelmesi ve yabancı sermayenin getirdiğindençok 
götürmemesi için, Ticaret Bakanlığımıza önemli görevler düşmektedir.” Ticaret 
Bakanlığıbütçesi üzerinde gruplarının görüşlerini böylece özetleyen Önder, henüz 
göreve başlamışolan yeni Bakana Millî Güven Partisigrubu adına başarılar diledi.128

Demokratik Parti grubu adına söz alan Ekrem Dikmen (Trabzon) şu görüşleri 
dile getirdi: “Ticaret Bakanlığının, bir ekonomi bakanlığışeklinde çalışması lâzımdır. 
İthalât ve ihracatmuamelelerini istihsalden, pazarlamadan ayırmamızaimkân yok; 
zincirin bir ucunda istihsal,gübreleme, pazarlama, öbür ucunda ihracatvardır. 

127  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), 
s. 689-697.
128  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), 
s. 697-702.
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Bütün bunların organize şekilde ayarlanması lâzım. Bu zinciri parçalamak suretiyle 
meseleyi halletmemize imkân yok. Aslına rücueden şekliyle Vekâlet eskisinden 
daha iyi çalışacaktır kanaatindeyiz. Muhterem milletvekilleri, Ticaret Bakanlığı 
3614 sayılı Kanuna göre kısaca, iç ve dış ticaretitanzim, idare ve kontrol edecektir. 
TicaretBakanlığı, bugün Hükümet içindeki ve dış teşkilâttakiyeri itibariyle bu üç ana 
programı yerine getirecek imkânda mıdır?.. Hayır.Faaliyetleri ve tasarrufları çok geniş 
veşümullü bir sahaya yayılmış olan Bakanlık, Maliyehattâ Dışişleri Bakanlığının 
vesayetindenhenüz kurtulamamış olup, aynı zamanda buBakanlıklar ile Planlamanın, 
bir de Hükümetin umumî politikası arasına sıkışmış, fonksiyonlarınıifa edemez 
hale gelmiştir…Türkiye’nin iktisadî sistemi ve politikası yeniden ele alınarak ve 
devamettirilen zihniyet ve telâkkiyi bir tarafaiterek Ticaret Bakanlığı aktif vaziyete 
geçmelive Türk ekonomisi üzerinde öğretici ve yöneticibir durum almalıdır… 
Ticaret Bakanlığı ile aralarında vazife çatışmasıolan ve iktisadî vetireyi paylaşan 
ilgili Bakanlıkların vazife ve teşkilâtında da bunaparalel olarak değişikliklerin aynı 
anda yapılmasıve bu Bakanlıklar arasında çok sıkı bir koordinasyonun tescil edilmesi 
şart ve elzemdir… Kanaatimizce Bakanlığın başarısı, fiyat istikrarına sıkı sıkıya 
bağlı bulunmaktadır. Bu yönden evvelemirde aşırı fiyat hareketleriyle ve pahalılıkla 
mücadele etmek lâzım geliyor…

Dış ticaret açığı 134 milyon dolarlık birfarkla 1970 den 1971 e % 37 büyümüş 
bulunmakta. Dış ticaret açığının büyümesiyle birlikte ihracatın dış ticaret hacmi 
içindekipayı da 1970 de % 38,3 den, 1971 de % 36,62de dülşımlüş. 8 aylık duraklama 
var. Bunun sebebi, Sayın Erim Kabinesinin getirmişolduğu ihracat yönetmeliğinin 
bilgisiz,mesnetsiz, vatandaşlarızor durumlara düşürecekhükümleri ihtiva etmesidir…

Yeni ithalât ve ihracat rejimi ise ilân edilmişbulunmaktadır. Yeni ithalât rejiminde 
BirinciErim Hükümeti zamanında alınmış olan- biraz evvel kötü tenkit ettiğimiz 
– denetim tedbirlerinin bazıları yumuşatılmış ve birtakım kolaylıklar tanınmıştır. 
Suiistimal iddialarıkolay, mühim olan hüsnüniyettir. Devletçiliğe kayarsın, suiistimal 
daha fazla olur, önünü alamazsın.Mühim olan hüsnüniyettir, fazilettir,namuslu, 
ahlâklı çalışmadır. Bu yumuşatıcı tedbirleri biz olumlu ve müspet karşılıyoruz…

Ülkemizde ticaret ve ekonomik hayat, bilhassa emniyet ve güvenlik ister; öbür 
hususlarsonra gelir. Halbuki, ülkemizde vukubulanve satıhta kaba birer mücadele gibi 
görünenson yılların son hâdiselerin, aslında içtimaîyapımızın temellerinde cereyan 
eden ideolojikkavgalar olduğu artık su yüzüne çıkmış durumda.Hükümet ise, bilhassa 
Sıkıyönetim kanaliylebüyük gayret göstermekte, milletimiz ise,bu hâdiseleri sükût 
içerisinde takibetmekte.Bu sükût, anarşistler ve onları destekleyenveya müsamaha 
gösterenler veya seyirci kalanlarbakımından aslında bir protesto mahiyetindedir.
Bunu bilmek lâzımdır. Türk Milletiayaktadır. Acaba tarihin bu döneminde, 
bugirdabm ortasında, yurdumuzun içerden vedışardanuzatılan kollarla rahatsız 
edildiği birdönemde, Türk Milleti bu mucizeyi gösterirmi diye âdeta,dalgın hale 
gelenler var.
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Biz, Demokratik Parti olarak, şunu söylerizki, Türk Milleti bu mucizeyi 
gösterecek.Bu makûs şartlara rağmen tersine, kuvvet kazanıp,kendisini 
kıyamete kadar aydınlık ufuklaradoğru bir çalışma içerisinde, büyük birgayret 
içerisinde götürecektir. Yalnız, bütün nimetlerinmîllete aidolduğunu temsilciler 
olaraktespit etmek mecburiyetindeyiz. Bizlerim sadecevazife ve mesuliyet hissine 
sahibolmamız lâzımgelir.Bu inanç içerisinde şu cümleyi ifade ederek sözlerimi 
tamamlıyorum:Türk Milleti hiçbir zaman solcu anarşistlerinarzu ettiği kollektivist, 
iktisadî politikanınçamuruna düşmeyecek, Türk Milletinin millîmenfaatleri -eş, dost, 
kim olursa olsun- herkesinşahsî menfaatlerinin üstünde tutulacaktır…”129

Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler 23 Şubat 1972 tarihinde 
Başkanvekili Fikret Turhangil başkanlığında toplanan 47 nci birleşimde devam 
etti. Bütçe üzerinde kişisel görüşlerini açıklamak üzere ilk sözü alan Memduh 
Ekşi(Ordu)Bakanlığın çalışmalarını gözden geçirdi: “Türkiye’mizde bankacılıkve 
kredi politikası, tam bir kargaşalıkiçinde, son derece bozuk biçimde yürümektedir.
Bunu ifade ederken aksaklığın, ülkemizinbozuk düzeninden ileri geldiğini peşinen 
söylemekzorundayım.Ülkemizde halen 48 adet resmî ve özel bankavardır. Bu 
bankaların, çoğunluğu büyükbirkaç merkezde toplanmış 3 210 şubesi mevcuttur… 
Bu konuda sonuç olarak şunu söylemek istiyorum:
1. Türkiye’de bir banka enflasyonu vardır;bu banka sayısı biran önce dondurulmalıdır.
2. Bankalarımız ikramiye ve hediye dağıtımınaen kısa zamanda son vermelidirler. 
Bumümkün olmadığı takdirde mevzuatta yapılacakdeğişiklikle ikramiye dağıtımı 
bir disiplinaltına alınmalıdır…

Ülkemizde kredi dağılımındada açık bir adaletsizlik mevcuttur. Krediler, 
memleketimizde çoğu kez genel ekonomik yarar için değil, kısa vadeli kârlılık 
zihniyetiveya kişisel çıkarlar yolunda kullandırılmaktadır. Değerli arkadaşlarım, 
Personel Kanunu uygulaması, diğer iktisadî Devlet Teşekküllerindeolduğu gibi, 
bankalarımızda çalışan personeldede büyük ölçüde menfi etki yapmış bulunmaktadır. 
Çıkarılmasına çaba sarf edildiğini sandığım İktisadî Devlet Teşekkülleri Personel 
Kanununun, biran evvel Meclise şevkinde ve çıkarılmasında sayılamayacak kadar 
fazla fayda vardır… Destekleme alımlarında kooperatifçiliğin gelişmesi ve üreticinin 
korunması ana gaye olarak düşünülmektedir. Ancak, kooperatif ortaklarıile ortak 
olmayanlara ayrı fiyat uygulamasısuretiyle her ne kadar birinci gayeye birölçüde 
ulaşılmak istenmekte ise de, ikinci amaçtanbüyük ölçüde uzaklaşılmaktadır…”

Hasan Tosyalı (Kastamonu) şunları söyledi: “ bir memleketteiktisadî ve ticarî 
hayatın muvaffak olması içino memlekette hayat pahalılığının olmaması lâzımdır.
Fiyat kontrolü ve fiyat istikrarı olmasılâzımdır, işsizlik olmaması lâzımdır. Köyden 
vekasabadan şehirlere terki diyar ve göç olmamasılâzımdır. Tarım ürünlerinin maliyeti 
iyi hesabedilerek,tarım ürünlerine verilen taban fiyatı destekleme alımları müstahsıla 
bir kâr haddi bırakarak tespit edilmiş olmalıdır. Ziraî ürünlerin istihsalinde kullanılan 
makina ve aletlerin fiyatları alabildiğine artarken, bunlar hiç nazarı itibara alınmadan, 
durdurulmadan, ziraî ürün fiyatları sabit tutulmaya gayret edilmemeli, müstahsilin 

129  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), 
s. 702-710.
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aleyhine davranış yapılmamalıdır. Ziraî ürünlerin istihsalinde kullanılan bütün alet ve 
edevatın memleketimizde yapılmasına gayret edilmelidir. Neticede; üretim artmalı, 
ihracat artmalı ve Türkiye’nin temeli olan köylü ve çiftçi refaha kavuşmalıdır.

Manzarayı tetkik edelim : Manzara, bununtamamiyle tersidir. O halde Türkiye’de 
takibedilmekte olan iktisadî politikamız, ticarî politikamız,memleketimizin % 70’ini 
teşkil eden;köylü, çiftçi, esnaf, sanatkâr ve şoförün aleyhineişlemektedir. Bunun 
mutlaka düzeltilmesi lâzımdır…”130

Ticaret Bakanı Naim Talû Bakanlık bütçesi ve faaliyetleri hakkında Genel 
Kurul’u bilgilendirdi: 

“1972 yılı Programını tetkik ettiğinizzaman görürsünüz ki, yatırım ithalâtına 
büyükbir ağırlık verilmiştir. 1972 yılında yatırımkotası 140 milyon dolar 
seviyesindedir. Ayrıca,150 milyon dolarlık bir ilâve kota daha çıkarılmıştır.Şimdi, 
herkesin çok temas ettiği hayat pahalılığımeselesine temas etmek istiyorum.Bundan 
evvel muhtelif vesilelerle yapmış olduğumkonuşmalarda ifade ettim ki, planlı 
devredeoldukça istikrar içinde bir kalkınma teminedilmiştir. Rakamlar bunu sarahaten 
göstermektedir,ıbaktığımız saman, yüzde 7 ye yakınbir kalkınma hızı temin edilmiştir 
ve bir- iki sene istisna edilirse, vasati fiyat artışlarıda yüzde 5 civarındadır. Bu, yine 
ifade ediyorum,küçümsenmeyecek bir neticedir ve birçok devletlerin özlemi içinde 
bulundukları birneticedir.1971 senesi fiyatları istenilenin üzerinde bir artış göstermiştir; 
bu doğrudur. Bunun sebepleri malumdur, münakaşa edilebilir taraflarıbelki vardır 
ama, bilinmeyen bir şey de değildir,niçin olduğu malûmdur. Gayet tabiî istenmeyen 
bir şeydir. Mühim olan muayyen birsenede fiyatların artmış olması değil, mühimolan 
bu artış temposunun durdurulması veekonomiyi isikratr içine sokmaktır…

Biraz evvel işaret etmiş olduğum gibi, almış olduğumuz tedbirlerle de malların 
suhuletlegirmesi sağlanmış bulunmaktadır. Binaenaleyh,bir döviz sıkıntımız yoktur. 
Şunuifade edeyim ki, rezervlerimiz artış temposunudevam ettirmekte ve şu anda 
850 milyondolara vasıl olmuş bulunmaktadır. Bu rakamçok mühim bir rakamdır 
Sayın milletvekilleri;bu rakam memleketin asgarî şartları içindedört - beş sene döviz 
ihtiyacının garantiyealındığını gösteren bir rakamdır.

İkinci mühim mesele; finansman, iç finansmanmeselesidir. Bu mevzuda 
çalışmaktayız,tahmin ediyorum ki önümüzdeki on veya onbeşgün içinde özel sektör 
yatırımlarının hızlanmasıiçin gerekli bir sistemi getireceğiz…

Bu zincirin bir halkası da teşvik tedbirleridir. Teşvik tedbirleri üzerinde 
çalışıyoruz, hemen hemen sonuna geldik. Tahmin ediyorumki en geç on - onbeş gün 
içinde bu kanunparlamentoya sevkedilecektir. Yine temennimiz, yardımlarınızla bu 
kanunun biran evvelçıkarılmasıdır…

Türk ekonomisi sağlamdır. 1971 senesindealınmış neticeler dahi bu görüşü  
teyid etmektedir. Sosyo - politik birtakım hâdiselerin cereyan ettiği bir devrede % 9 
gibi bir kalkınma hızı elde edilmiştir. Bu da ekonominin esasının ne kadar kuvvetli 
olduğunu göstermektedir…”

130  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 47 (23 Şubat 1972), 
s. 3-7.
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Ticaret Bakanı Naim Talû milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.131

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin madde ve bölümlerinegeçilmesi hususu oyaarz 
edilip kabulünden sonra bölümlere geçildi: 

TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/l) Cari Harcamalar
Bölüm  Lira
11.000  Ödenekler  12 000
12.000  Personel giderleri  68 108 111
13.000  Yönetim giderleri  4 750 500
14.000  Hizmet giderleri  67 004
15.000  Kurum giderleri  2 700 000
16.000  Çeşitli giderler  1 995 727

(A/2) Yatırım Harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri  1 300 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  1 800 000

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
34.000  Malî transferler  1 857 000
35.000  Sosyal transferler  212 070
36.000  Borç ödemeleri  749 500
Ticaret Bakanlığı bütçesi kabul edildikten sonra Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı bütçesi müzakere edildi.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ
D.P. grubu adına ilk sözü alan Faruk Sükan(Konya), devletin sağlık politikası 

bakımından önemli gördüğü sosyalizasyon tatbikatı üzerindeki mütalâalarını, 
koruyucu ve tedavi edicisağlık hizmetleri hakkındaki görüşlerini ve Bakanlıkta 
tatbik edilen sistem ve politikalar üzerindeki düşüncelerini anahatlarıyla aktardı: 

“Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme konusuon yıla yakın tatbikat içinde 
fevkalâde önem kazanmaktadır. 1962 senesinden itibaren ortayakonan tatbikat, 
maalesef isistemin Türk içtimai bünyesine, Türkiye’nin gerçeklerine uygun bir 
tarzda tatbik edilmediğini ortaya koymuşbulunuyor. 25 ilde bugün sosyalleştirme 

131  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 47 (23 Şubat 1972), 
s. 7-16.
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tatbikatı olduğu halde ve 600 milyonun üstünde yalnız tesisler için sarfiyat yapılmış 
olmasına rağmen sosyalleştirme tatbikatından beklenilennetice alınamadığı için, 
bugün yeni illereteşmili durdurulmuştur. Şahsan edindiğimiz müşahedeler odur 
ki; bir çok yerlerde sağlık ocakları hiç altyapı tesisive önemi, yani elektriği, suyu, 
yolu ve diğervasıtalar nazara alınmadan hatta birkaçyüz liralık bir istimlâk parası 
dahi düşünülmedengelişi güzel yerlere serpiştirilmiş ve böyleceoralarda çalışmak 
mecburiyetinde bulunandeğerli tıp personeli ve yardımcıları maalesefhizmet 
göremez bir hale getirilmişlerdir… 

Bu vaziyet karşısında Sağlık Bakanlığınıntakibettiği ve uyguladığı sağlık 
politikası yanlıştır.Bakanlık bugünkü tatbikatı ile tedaviedici hizmetlere, yani 
hastane işletmeciliğine önem vermekte, koruyucu sağlık hizmetlerini detali ve 
yardımcı olarak kabul etmektedir…

Türkiye’de sağlık hizmetlerihenüz Türkiye’nin üçte ikisinde belediye hudutları 
dışına çıkarılamamaktadır. Belediye içerisinde sağlık hizmetleri de dağınık, perişan, 
koordinasyon ve işbirliğinden mahrum, imkânlardan mahrum bir şekilde sağlık 
hizmeti görme durumundadır.

Çünkü öyle hastaneler, öyle kuruluşlar biliyoruzki, sınıfı ile mütenasibolmayan 
personeleve teçhizata, cihazlara sahip bulunmaktadırlar. Ama yine öyle hastaneler 
biliyoruz ki,bölge hastanesi hüviyetinde, eğitim hastanesi hüviyetinde olduğu halde, 
bir sağlık merkezinde boş duran, hatta bir sağlık ocağında kullanılamayan cihazlara 
sahip değildir…

Koruyucu sağlık hizmetleri arzu edilen şekilde yürütülemediği gibi, Türkiye’de 
sağlık hizmetleri yönünden pek çok problemle karşı karşıya bulunmaktayız.
Bilhassa salgın hastalıklar konusu Türk Devleti için aktüel ehemmiyetini muhafaza 
etmektedir. Bulaşıcı sağlık hastalıklarından, bilhassa bulaşıcı barsak hastalıklarından 
tifo, paratifo, paraziter hastalıklar ve benzeri hastalıklar,- son senede buna de Eltor 
Kolerası eklendi -keza kızamık, polyomiyelit, sarılık gibi ve halen Türkiye’de 
tahribat yapmakta olan bulaşıcı hastalıklarla mücadele arzu edilen seviyede 
bulunmamaktadır…

Onun için, Bakanlık yalnız kendi mesuliyetinde, kendi uhdesinde ve kendi 
vazifesi dâhilinde bulunmayan işleri alâkalı bakanlıklarla teşriki mesai etmek 
suretiyle, ama hakikaten gerçekleştirmek yolunda teşriki mesai etmeksuretiyle, 
gösterişten uzak kalarak bu işleribir sisteme, bir plâna ve bir çalışmaya bağlaması 
iktiza eder…

Son olarak bakanlık iç bünyesiyle ilgili şuhususları tekrar etmek istiyorum. 
Sağlık  Bakanlığında devam edegelen rekabet ve hizipçekişmeleri huzursuzluk ve 
tedirginlikler yaratmaktadır. Bu halin hizmetleri aksattığı ve olumsuz etkiler yaptığı 
bir gerçektir.”132

132  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 47 (23 Şubat 1972), 
s. 16-23.
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C.H.P. grubu adına söz alan Cevat Küçük(Trabzon)1972 sağlık bütçesinin 
genel karakteri ve hamle gücübakımından mevcudu muhafazadanileri bir istidat 
taşımadığının görüldüğünü belirtti: “Genel bütçenin ancak % 4, 67’sini teşkil 
edensağlık bütçesiyle sağlık .hizmetlerini yürütmekve hızlandırmak mümkün 
değildir. Bu oran % 8 ilâ % 10 civarına çıkarılmalıdır. Biran içinsene içinde boş 
kadrolara personel bulsak ve âtılyataklar işler hale gelse bu bütçe ile masrafları nasıl 
karşılarız ve hizmeti nasıl yürütürüz?... Hizmetin halka götürülüşünde başlangıçta 
psikolojik adaletsizlikvardır. Bu adaletsizliği kaldırmak, kuruluşlararası rekabeti yok 
etmek, dengeli hale getirebilmekiçin ve hizmette psikolojik eşitlik ileentegrasyonu 
sağlamak için genel sağlık sigortasısistemine geçmek şarttır…

Sevk ve idare merkezini ve teftiş politikasınıdaha aktif hale getirmekte de fayda 
vardır…

Halen kırsal bölgedeki sosyalizosyon hekimliklerinin% 90’ı açıktır. Merkezlerde 
ise, % 90’a yakın dolu gözükmektedir. Ebe, sağlık memuruve hemşire noksanlıkları 
mevcuttur. Personeldurumu genel anlamıyle yürekler acısıdır. Gerekli tedbirler 
alınmadıkça halen Hazineden ayrılanparalarla yapılan yatırımların atıl durumdaolanlar 
ile atıl yatak kapasitesi tutarları,faizleriyle birlikte hesabedilirse, 106 milyon lirayıllık 
Hazine zararımız oluyor demektir. Bu işebir çare bulmak gerekir. Aile planlaması 
çalışmaları deneme mahiyetindeve başlangıç basamağı durumundadır.Yaygın halde 
halk hizmetine verilmesinde faydavardır, devam ettirilmelidir.

Koruyucu hekimlik hizmetleri yeterli değilsede, takdire değer bir biçimde 
yürütülüyor.

1971 yılı bu bakımdan milletçe şanslı bir yılımız olmuştur. Verem, trahom savaş, 
çocuk felci, lebra, kolerave sıtma gibi bulaşıcı hastalıklar bölümündealınan neticeler 
iftihar edici seviyede olanlarıyanında istenen neticeyi vermemiş olanlar davardır.
Sosyal yardım yönünden teşkilâtlanma vehizmeti aktif hale getirmek gerekli hale 
gelmiştir.Birtakım isimler kazanmak için sükse bakan,jet bakan politikası Türkiye’ye 
fazla birşey kazandırmamıştır. 1870 yılında çıkarılan bir idarei UmumiyeiTıbbiye 
Kararnamesiyle önerilen sağlık anlayışınave o devirdeki ideallere bugün gelmiş 
olmamanınüzüntüsü içindeyim.Mevcudu muhafaza karakterinden ileri birvasıf 
taşımayan bugünkü Sağlık Bütçesinin Milletimizeve Sağlık Bakanlığı personeline 
hayırlıolmasını diler Yüce Meclise saygılar sunarım.”133

M.G.P. grubu adına söz alan Vefa Tanır(Konya), Sağlık Bakanlığı bütçesini 
eleştirirken üzerinde durulması lâzım gelen konuları kısaca şöylesıraladı: 

“Büyük vazife, anavazife koruyucu hekimlik; hemen bunu takibeden, fakat 
halkımızın dahafazla ehemmiyet verdiği ve şikâyetlerin de büyük kaynağı olan tedavi 
hizmetleri; sağlam kuşakların yetiştirilmesi vazifesi; sağlık personeliyetiştirme 
vazifesi; korunmaya muhtaç  yaşlılara,çocuklara, sakatlara yardımı düzeltme,yani 
rehabilitasyon vazifesi ve bunun yanında son senelerde büyük bir haklılık bulunmakla 
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beraber, içinde bulunduğumuz çalkantılardan dolayı da daha aktüel bir mevzu haline 
gelmiş olan ilâç imalinin ve eczanelerin kontrol altına alınması ve ilâç fiyatlarının 
düzenlenmesi. Hekime olan ihtiyaç, her gün biraz daha artmaktadır. Hekimlerin 
yetiştirilmesi ve sahaya hazır hale getirilmesi de zamanın ihtiyaçlarına uygun hale 
getirilmelidir. ilâç sorunu : Halen Türkiye’de bulunan yabancısermayenin % 20 si ilâç 
sektöründe faaliyettedir.Bu saha çabuk, kârlı ve verimli olduğu için tercih sebebidir, 
ilâç sorunu zaman zamanâmmeyi ilgilendiren alevlendirmeler göstermiştir.” 

Halkın şikâyetleri, bakanlıkmensuplarının kendi şikâyetleri ve plan hedefleri 
bakımından başarı noksanları konularından hareket ettiğini belirten Tanır, bu üç 
meseleyi ana hedef olarak tanımladı: 

“Halkın şikâyetleri, kendisini çok yakındanilgilendiren koruyucu hekimlik 
üzerinde hemenhemen hiç yok gibidir. Aslında koruyucu hekimlikhususunda 
şikâyetlerin olmamasını, buhizmetin bir noktadan da başarıya erişmiş olmasıgibi 
telâkki edebiliriz. Halkın şikâyetleri dahaziyade tedavi kurumlarından, yataklı 
tesislerdengelmektedir…

Sağlık Bakanlığı bünyesinin asıl şikâyetçiolduğu yardımcı personel konusuna 
gelince;hizmetin başarıya ulaşabilmesi için, 24 250 hemşireve yardımcı personele 
ihtiyaç vardır. Mevcutise 5 793’tür. Yani 18 457 noksan kişiylehizmet yapıyor; 
24 bine karşı 5 bin.Bütün bu sıkıntılar içerisinde Sağlık Bakanlığıbütçesi plan 
hedeflerine ulaşabilmiş mi?Bu da bir mesele halindedir. 

Hekim bakımından da aynı adaletsizlik gözeçarpar. Sağlık Bakanlığı Hastanesinde 
bu hizmeti gören hekim 2 200 liraya yakın bir para alır, aynı hizmeti karşı taraftaki 
Sosyal Sigortalar Hastanesinde gören hekim, 4 000 liraya kadar para alır.”134

Söz sırası A. P. grubuna geldiğinde Kâmil Şahinoğlu(Manisa), sağlık poşitikasını 
eleştirerek sözlerine başladı: “biz, sağlık davasınıönplana almış değiliz. Müessir ve 
programlı sağlık çalışmaları bizde, Cumhuriyetin kurulmasıylebaşlar ve bugüne kadar 
tekamül göstermiştir;fakat buna rağmen, hâlâ daha hakikîyerine oturtulamamıştır. 
Bu bakanlık, daimageri planda kalmıştır. Asırlarca ihmale uğramışülkemizin yığınla 
sağlık problemleri, dururken,genel bütçeden ayrılan pay, % 4,7’dir ve azdır.Tabiî 
bu pay ile hizmet gene de layıkı ile yürütülemeyecek ve şikâyetler olacaktır. Onun 
içinısrarla diyorum ki, evvelâ bu bakanlığı hakikîyerine oturtmak lâzımdır. Sağlam 
bir sağlıkpolitikamızın olması lâzımdır.

Atatürkçü yoldan, milliyetçi açıdan olumlu icraatını,Adalet Partisi grubu 
olarak destekliyeceğiz.Adalet Partisi grubu, memlekete, milletefaydalı her icraatın 
destekleyicisidir.Memleketin sağlık sorunlarını, icraatını yürütecek doktorların ve 
yardımcı sağlık personelinin bugüne ve yarına güveni olması şarttır… Her olumlu 
icraatın da destekleyicisiyiz. Türkiye’mizin sağlam temeller üzerine oturtulmuş 
bir sağlık politikasına çok ihtiyacı vardır. Memleket gerçeklerini kapsayan bu 
politika, iktidarlar ve bakanlarla değişmemelidir. Bakanlık, koyu merkeziyetçilikten 
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vazgeçmeli, çalışmasını, Türkiye’nin coğrafî, sosyal, ekonomik durumlarına göre 
bölgelere ayırarak, bölge özelliklerine göre yürütmelidir. Gerekkoruyucu hekimlik 
ve gerekse diğer faaliyetler, bu bölgesel hususiyetler çerçevesinde yapılmalıdır. 
Büyük merkezler ve mahrumiyet bölgelerinde yatak, doktor ve yardımcı personel 
dağılımı adaletsizliği bu suretle kalkacaktır kanaatindeyiz.Her bölgede veya bir - 
iki bölgede tıp fakülteleri ihdas edilmelidir. Bu suretle, o bölgeye hizmet edecek 
personel, o bölge çocuklarından yetiştirilmiş olacaktır. Koruyucu hekimlik ve sağlık 
tesislerinde her türlü yardımlaşma ve dayanışma, netice olarak vatandaşa sağlık 
yönünden hizmet, bölgesel dayanışmayla daha etkili olacaktır. Koruyucu tababette 
çalışan Hükümet, belediye savaş tabipliklerini bürokrasinin koyu katı vecibelerinden, 
mahallî emir müesseselerinden kurtarılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı, tabip odalarıyle sıkı temas kurmalı, tabip odalarına hayatiyet ve 
şahsiyet kazandıracak çareler aramalıdır. Bugün tabip odaları, maddî imkânsızlıktan 
ve  ilgisizlikten zor ayakta durabilmektedir. Türktabip odaları, şahsiyet kazandığı, 
kalkındırıldığı gün, memlekete daha çok yararlı olacaktır.Teftiş müesseselerine daha 
ehemmiyet verilmeli, takviye ve tatmin edilmelidir. Teftiş heyetine, şahsî ve siyasî 
kaprisi olmayan, vazifesini o yönde yapabilecek, iyi sicilli kimseler alınmalıdır. Teftiş 
ve tahkikatlar, ani ve gizli olmalı, Bakan veya yakınlarının tesiri olmamalıdır…

Bulaşıcı hastalıklarla mücâdelede, Bakanlığın daima uyanık bulunması 
lâzımdır… Çevre sağlığına, gereği gibi önem verilımeliıdir. Köy ve kçük kasabalarda 
altyapı sağlıktesisleri için, İçişleri, Tarım, Köy İşleri gibiilgili bakanlıklarla koordone 
çalışmalıdır.Şehir belediye sağlık hizmetlerinin sıkı murakabeedilmesi lâzımdır, Gıda 
kontrolları,daha ciddî olarak sıklaştırılmalıdır. Kanalizasyon,içmesuyu mevzuunda, 
mahallî idarelerleanlaşma ve müşterek çalışma içerisindebulunulmalıdır.Frengi, 
lepra mücadelesine önem verilmesi,trahom mücadelesi için, o bölgedeki bütünsağlık 
personeli vazifelendirilmelidir. Güney Doğu illerimizdeki trahom mücadele 
dispanserve hastaneleri takviye edilmelidir.

Aksaklık nedenleri üzerinde durulması ve hal çareleri aranması yerine, hakikaten 
umumî bir personel yetersizliği vardır, ama bunları nazarı itibara alarak tüm 
kötülemek doğrudeğildir kanaatindeyiz. Aksaklık nedendir?Onun üzerinde durmak 
lâzımdır…

Türkiye’de çeşitli kuruluşlara ait 91 851 hastayatağı vardır. 10 bin nüfusa 
25 yatak hesabiyle ikinci Beş Yıllık Plan hedeflerine ulaşılmıştır, denebilir. Bu 
yatakların % 53’e yakını, yani 47 885’i Sağlık Bakanlığı emrinde, diğer % 47’si olan 
43 966’sı ise özel, kamu ve diğer kuruluşların işletmeciliğindedir. Burada önemli 
iki husus vardır:1. Her kuruluşta % 30 ilâ 60 arasında değişen, çalışamaz halde öîatı 
âtıl yataklar, 2. Mevcut yatakların yurt sathına dengesiz dağılışı. Âtil yataklar için 
Bakanlığın müessir çâreler aramasını temenni ederiz.”135
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Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına ikincidefa görüşmek üzere Cevat 
Küçük(Trabzon) söz aldı ve taşra hastanelerinin acınacak durumundan söz etti. 
Küçük, sosyalizasyon konusunda eğitimsistemiyle değil; personelin tatmin edilmesi 
sistemi; calibe noktalarının memleket dışındadeğil, memleket içinde ve hizmetin 
aksadığı yerleredoğru organize edilmesi ve tanzim edilmesi

Gerektiğini belirtti. 
Kişisel görüşlerini arz etmeküzere Bahir Ersoy (İstanbul) sosyalleştirme 

bölgesinde 1970 nüfus sayımınagöre 9 396 686 nüfusun olduğunu ve sağlık 
hizmetlerinin yetersiz bulunduğunu anlattı. “Görülüyor ki; sosyalizasyon tatbikatı 
devletin fakir halkın sağlığına sahip çıkmasıdır ve isabetlidir; imkânsızlığın yarattığı 
aleyhte havayı silmek için hizmet güçlendirilmeli ve yurtsathına yayılınalıdır. Bu 
neticeye kavuşmak için:
1. 657 sayılı Kanunun kaldırdığı yan ödemeler personele verilmeli, mukaveleli 
hekim sistemi tekrar ihya edilmelidir.
2. Program dışı yapılan işlerden alınan paralardan ilgili hekime pirim verilmeli, 
böylece hekimin aylığı cazip hale getirilmelidir.
3. 2490 sayılı îhale Kanunu ilâç alım işlerini geciktiriyor, sosyalizasyon tatbikatını 
bu Kanunun kapsamı dışına çıkartmak yararlı olacaktır.
4. Genel sağlık sigortası ihdas olunarak tedavitedici hekimliğin gereği bu yolla 
sağlanmalıdır.
5. Sosyalizasyon bölgesinde alt yapı hizmetleri hızlandırılmalıdır. Yol, elektrik, su, 
telefon, araba gibi araç ve gereçlerin ikmali, hizmetin en uçtaki köylü vatandaşa 
ulaştırılmasının ilk şartıdır. Bu hizmetlerin yapılabilmesi için Maliye Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim 
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı ile Sağlık Bakanlığının 
koordine çalışmaları gerekir. Burada koordinatörlüğü Sağlık Bakanlığı yapmalıdır. 
6. Sağlık tesisleri için, ya istimlâk parası verilmeli uygun mahallerde arazi alınması 
ya da köylünün yereceği arsanın köylünün tümünün kolaylıkla gidebileceği bir 
mevkiden olması zorunlu koşulmalıdır. Bu cihet nazara alınmadığından halen 
bunların kurulusu tenkit edilmektedir.
7. Sosyalizasyon personelinin çocuklarının tahsillerinin kolaylıkla yapılabileceği 
ortam yaratılmalıdır. Örneğin, büyük merkezlerde yeterince öğrenci yurdu açmak gibi.
8. Köy Sağlık ocaklarında çalışan doktorların iki senede bir derece almaları da, 
doktorların mahrumiyet bölgelerine ilgi duymalarına vesile olabilir.
9. Köy bölgesine giden doktorlara ihtisas kolaylığı yaratılmalı ve asistanlık 
tayinlerinde öncelik verilmelidir.
10. Atama ve nakillerde belirli, âdil bir yönetmelik getirilmelidir. Torpile ihtiyaç 
kalmadan, herkes belli bir süre sonra nereye tayin edileceğini bilebilmelidir.”136
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Zeki Altınbaş (Balıkesir), “sosyal hizmetlerin dağınık bir durum içerisinde 
bulunduğu aşikâr bir gerçektir. Sosyal hizmetlere Devlet bütçesinden ayrılan pay, 
muhtelif şekilde organize edildiği için kâfi derecede verimlilik içerisinde değildir, 
buna da bir çarebulmak için muhakkak surette - plan hedeflerindede var - sosyal 
hizmetler kurumu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ayrı, bir müstakil kuruluş 
olarak Başbakanlığa bağlanmalıdır ve bu suretle çok dağınık olan sosyal hizmetler 
bir nüve altında toplandığında, ümidediyorumki kimsesiz çocuklara, korunmaya 
muhtaç çocuklara, çalışma gücünden yoksun, maddî ve sosyal yönden yardıma 
ihtiyacı olan yaşlılara ve sakatlara daha faydalı hizmetler getirecektir.”137

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerini ifade eden üyelere 
cevap vermek üzere Sayın Sağlık Bakanı Cevdet Aykan kürsüye geldi ve Bakanlığın 
politikaları hakkında bilgi verdi: “Sosyalizasyon bölgesinde plan hedeflerinin çok 
gerisinde kaldık. Atıl kapasite mevcuttur. Hizmetler nitelik ve nicelik yönünden 
planda veSosyalizasyon Kanununda öngörülen şekilde yürütülememektedir.
Zannederim bu bir gerçek… Şarkta, kırsal bölgede sağlık ocaklarındaki hekim oranı 
% 90 boş iken- hastanelerdeki halimizi biliyorsunuz. Pek çok Devlet hastanesi kapalı 
iken sosyalizasyon bölgesini genişleteceğiz diye bazı illere yaymak,o illerdeki halka, 
haksız ve sorumsuz bazı ümitler vermektir. Bundan kaçınacağız. Evvelâ yapılan 
hizmeti değerlendireceğiz ve yapılan hizmetin o bölgede işler hale gelebilmesi için 
ne yapmak, hangi tedbirleri almak lâzımdır; bunları araştıracağız, bundan sonra 
kanunun emrini yerine getirmeye çalışacağız… 

Tıp ekonomisi yönünden bilinen gerçek olarak;koruyucu hekimliğe ne kadar 
öncelik verirseniz,tedavi hizmetlerinde harcamalara o kadaraz ihtiyaç duyulmaktadır. 
Ama şu veya bu nedenlerle gerçek o ki, koruyucu hekimliği- özellikle yeni anlamlar 
içerisinde – geliştirememiş durumdayız…

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak organizasyon yönünden, kanun yönünden 
mümkün olanın yapılacağını bilmenizi rica ederim. Bu yönde bazı çalışmalarımız 
başlamış durumdadır ve bu çalışmaları geliştireceğiz; belli bir süre içerisinde size 
arz edeceğiz… Sağlık hizmetlerimizdeki israfı tam olarak değerlendirmek mümkün. 
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet İstatistik Enstitüsü, TÜBİTAK’tan bazı 
uzmanların yardımı ile kurduğumuz bir ekip, bu konuda bir çalışma yapmaktadır, 
modern teknolojiden yararlanarak değerlendirilecektir…

Personel yetersizliği, sağlık hizmetleri için özellikle az gelişmiş ülkelerde mühim 
bir sorun, gelişmiş ülkelerde dahi yetişmiş sağlık personeli bulabilmekte güçlük 
mevcut. Zannederim Türkiye için personel yetersizliği yanında, birde personelin 
verimli şekilde kullanılıp, kullanılmaması konusu mevcut. Sağlık personelinin 
bir insan gücü planlaması anlayışı içerisinde hem bugüne, hem de geleceğe değin 
değerlendirilmesi, bütün sağlık hizmetlilerimizde zannederim önde gelen bir 
sorundur…

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak sağlık yönünden halkımızın talebini  
karşılayamadığımızdan; bu hizmetleri karşılamak için ayırdığımız kaynakların 
yetersiz olduğundan; ya da, mevcut ekonomik, insan kaynağımızın yetersiz 
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olduğundan, fizikî kapasitemizin yetersiz olduğundan yakınmaktayız. Ayrıca, yine 
genel olarak şunda ittifak ediyoruz ki; gerek fizikî, gerek insan, gerekse ekonomik 
kapasitemizbuna rağmen israf edilmektedir, yeterli şekilde kullanılamamaktadır.
Yataklı tedavi kurumlarımızla standart değişik ve çoğu yerde düşüktür. Bunların 
yurt ölçüsündeki dağılımı fizik standartlar, personelve tıbbî standartlar yönünden 
dengesizdir. Kaynaklarımızı kullanmada, öncelikleri tespitetmede ve bunları 
uygulamada bazı eksikliklerimiz vardır ve bunlarda çoğu durumda gerçekçi 
olamamışız.

Yönetim, denetim, sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinin planlamasında, 
yataklı tedavi  kurumlarının içinde ve aralarında işbirliğinin sağlanmasında bazı 
eksikliklerimiz vardır.

Personel politikamız tutarsızdır. Sağlık personelineyaptığımız ödemeler çoğu 
zaman gerçekçi değildir ve yetersizdir.

Ayrıca personelin ve yardımcı sağlık personelinin verimli birtarzda 
kullanılabilmesini gerçekleştirememiş durumdayım.Çevre sağlığında, çevre sağlığı 
mühendisleriyleilgili bazı hizmetlerimiz, özellikle kırsalalanda ve gecekondu 
bölgesinde başarılı olamamıştır.Yurdumuzda bu bölgelerde, pislikten gelenve 
beslenme bozukluğuna bağlı hastalıklarlasavaşta yeterince başarı sağlayamamış 
durumdayım.Sosyal hizmetlerimiz dağınık ve yetersizdir. İlâç sorununun, fiyat ve 
kalite konusununkısa vadede çözümlenmesi ve ayrıca bazı hastalıklarve sair bulaşıcı 
hastalıklar yönünden hassasbir bölge olan yurdumuzda gerekli tedbirlerinalınması 
hususu genel olarak ifade edilenkonulardı.

Hepsinin üzerinde, sağlık ve sosyalyardım hizmetlerimizi daha gerçekçi, 
daha bilimselve kamuda daha çok desteğe sahip bir zemineoturtabileceğimize 
inanmaktayım…” 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımilletvekillerinin sorularını yanıtlayarak 
konuşmasını sonlandırdı.138

Son sözü alan Baha Müderrisoğlu (Konya), Batı memleketlerinin sağlık 
harcamaları, ortalama olarak millî gelirin % 5’i civarındaiken, Türkiye’de % 
1,3’ü kadar olduğunu, bu yetersiz bütçeile sağlık dâvasının ve sorunlarının 
çözülebileceğineinanmanın mümkün olmadığını söyleyerek önerilerini sıraladı: “Halk 
sağlığının korunması bakımından, halkın sağlık yönünden eğitilmesi lüzumludur.
Eğitim, hizmeti kolaylaştırır ve başarıya götürür.Çevre sağlığı yönünden de eğitim 
tamamlanmalıdır.Bu ise, ulusun iktisadî, sosyal, kültürelgelişmesiyle ilgilidir. Suyu, 
gıdanın temizolması kanalizasyonun ya da foseptik çukurlarınbulunuşu, kirlenen 
havanın temizlenmesi,hayvanlardan insanlara geçen kuduz, şarbon gibiAvrupa’da 
artık görülmeyen hastalıkların bertaraf edilmesi; Köy işleri, Ulaştırma, Bayındırlık, 
İçişleri, İmar ve İskân, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Maliyebakanlıkları bir araya 
gelerek Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğü ilebir çalışma yapmasına bağlıdır…

Her bakan değiştikçe tatbik değişen, bir türlü istikrar sağlanamayan, fayda yerine 
bugün zarar getiren Full - Time ve sosyalizasyon üzerinde durulmalı, değişik ücret 
sistemi âdil ölçüler içerisinde halledilmelidir… 

138  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 47 (23 Şubat 1972), 
s. 43-62.
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Ana-çocuk sağlığı, dünya milletlerine e, koruyucu sağlık hizmetleri arasında 
en iyi, en çok önem verilen ve ön planda istifade edilen, geniş imkânlarla toplum 
sağlığına yararlı olan bir kuruluştur. Bizde de muvaffak olmuştur. Müdürlük 
halinde bulunan bu kuruluşun genel müdürlük haline gelmesi ve şubelerinin yurt 
sathınadağılmasında yararlı olduğu kanaatindeyim.

Millî müessesemiz olan Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsünün reorganizasyonu 
şarttır…

İlâçların kalite, piyasa kontrolü çok önemlidir. Devlet İlâç Kontrolü Enstitüsü bir 
an evvel kurulmalı ve faaliyete geçmelidir, ilâç fiyatlarının durumu hâlâ ciddiyetini 
muhafaza eden bir mesele olarak önplanda görünmektedir…”139

M. Zeki Adıyaman(Adıyaman) tarafından verilen yeterlik önergesi aleyhinde 
Mehmet Yardımcı (İstanbul) söz aldı. Ancak kifayet önergesi oya sunuldu ve kabul 
edileek bütçenin madde ve bölümlerine geçildi: 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/l) Cari Harcamaları
Bölüm  Lira
11.000  Ödenekler  12 000
12.000  Personel giderleri  1 647 560 769
13.000  Yönetim giderleri  5 274 001
14.000  Hizmet giderleri  67 160 203
15.000  Kurum giderleri  325 450 853
16.000  Çeşitli giderler       10 651 002

(A/2) Yatırım harcamaları
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri  7 780 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  49 973 000

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar 6 044 000
34.000  Malî transferler  8 725 000
35.000  Sosyal transferler  27 400 001
36.000  Borç ödemeleri  2 000 001
Sağlık ve Sosyal YardımBakanlığının bütçesinin kabul edilmesinin ardından 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı da 
görüşüldü ve kabul edildi.140 

139  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 47 (23 Şubat 1972), 
s. 62-63.
140  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 47 (23 Şubat 1972), 
s. 68-70. Bkz. Kanun No: 1552.
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi üzerinde ilk sözüC.H.P. grubu adına Veli 

Bakırlı (Manisa) aldı: “Gümrük ve Tekel Bakanlığı kuruluş amacı itibariyle, bir gelir 
bakanlığıdır, Rakamlaragöre Devlet gelirinin üçte birini karşılamaktadır. Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının, bir bakanlığı olması yanında, Türk ekonomisinin ve sanayiinin 
de koruyucusu durumundadır. Hele Ortak Pazar ile olan ilişkilerimizin geliştiği şu 
günlerde, Gümrük ve Tekel Bakanlığı hergeçen gün önem kazanmaktadır. Yalnız 
buarada akla bir soru gelmektedir: Gümrük veTekel Bakanlığı kuruluşundan bu yana 
Türkiye’ninve dünyanın gösterdiği gelişmeye ayakuydurabilmiş midir? Sanırım bu 
soruya Sayın Gümrük ve Tekel Bakanımız da samimiyetle hayır cevabını verecektir… 
Gümrüklerde kaçakçılığın çeşitli nedenleri vardır. Kaçakçılığı önlemenin polisiye 
tedbirler yanında, ekonomik tedbirlerle ilgili olduğunu artık Türkiye’de bilmeyenimiz 
yoktur. Bugün Güney - Doğu Anadolu sınırlarımızda işsizlik önlenmez, hayvan ve 
tahıl ürünleri değerlendirilmez, büyük şebekelerin başları ezilmezse, kaçakçılığı 
önlemek mümkün değildir…

Türkiye’de rüşvet denilince akla derhal gümrüklergelir. Ve Gümrük Teşkilâtının 
sınır kapılarında,görev alabilmek için bazı memurların,hava parası ödedikleri 
söylenir. Ve Türkiye’deherkes gümrük kapılarında görev alanlarındemirbaş olup 
olmadıklarını merak eder.

Sayın Bakanın bu konuda bazı çalışmaları olduğunubiliyoruz. Biliyoruz ama, 
bu çalışmaların meseleleri kökünden halletmeye yeterli olmadığınada inanıyoruz…

İstatistiklere ve resmî ağızlara göre, sonbir yıl içinde genel olarak fiyatlarda 
artış% 20’ye yakın, zaruri ihtiyaç maddelerindekiartış oranı % 35-40 arasındadır. 
Bu durumdaacaba çaya bu yıl verilen fiyat bu artışoranlarına paralel midir? 
Verilen fiyatın âdilolup olmadığını anlamak için rasgele bir çayüreticisi ile oturup 
sohbet etmek, Gümrük veTekel Bakanının bu konuda aydınlanması içinyetecektir 
kanısındayız… Türkiye’detam 450 bin aile kaderini ve hayatını tütünebağlamıştır 
ve ne yazıktır ki, Devletin bir tütünpolitikası yoktur. Tütün politikası yoktur; çünkü, 
daha kalitesiz tütünlerini Yunanistantonunu 1 467, Yugoslavya 1 495 dolardanihraç 
ederken, Türkiye 1 113 dolardanihraç etmiştir.Tütünde üretim yurdumuzda, planın 
öngördüğü hedefleri aşmamıştır…

Bütün çabalara ve demeçlere rağmen Türkiye’dehalen filtreli sigara sıkıntısı 
hüküm sürmektedir. Türk filtreli sigaralarını bulamayanvatandaşlar yabancı 
sigaralara yönelmektedir.Böylece hem millî gelir dışarıya akmakta,hem de tütün 
ekicisi vatandaşlar Virjinyatipi sigara içmeye alıştınlmaktadırlar.Yürürlüğe 
konulmayı bekleyen bir kanun vardır ve bu kanun Türk tütüncülüğüne hayatverecek, 
kalkındıracak bir kanun olarakhazırlanmıştır ve adı şöyledir: Tütün TarımSatış 
Kooperatifleri ve Bölge Birlikleri Kanunu. Ne hikmettir bilinmez, bu kanun 
uygulanmamaktadır…141

141  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 47 (23 Şubat 1972), 
s. 69-75.
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D.P. grubu adına söz alan İbrahim Abak(İstanbul) görüşlerini şöyle ifade etti: 
“Gümrük ve Tekel Bakanlığı Devlet bütçesine % 30 oranındakatkıda bulunan ve 
fakat Bakanlığın, plan hedeflerine uygun personel kadro inkişafını sağlayamayan 
ve reorganizasyonuna katkıda bulunması gereken tahsisatı alamayan, Devlet içinde 
üvey evlât muamelesi gören bir teşkilâttır.

Bir de Bakanlık yüksek seviyesinde yıllardan beri devam edegelmekte bulunan 
huzursuzluk, 657 sayılı Personel Kanununu değiştiren1327 sayılı Genel Kadro 
Kanunu tatbikatıdolayısıyle kayırma ve müfettiş hegemonyası kurma gayretleri 
yüzünden son haddinevarmış bulunmaktadır. Bakanlık teşkilâtında,Sayın Bakanın 
malumatının dışında veyayanlış bilgiler verilerek birçok kadro, müktesebatıve 
kariyeri olmayan bazı müfettiş vedışardan gelen elemanlara verilmiş, ömrünübu 
teşkilâta feragat ve fedakârlıkla adamış ihtisas sahibi en kıdemli uzmanlar kadro 
verilmeyerek mağdur edilmişlerdir. İçinden çıkılmaz kanun ve mevzuatla idare 
edilmeye çalışılan bir teşkilâtta, yıllarca feragat ve fedakârlıklaçalışan sayıları çok az 
uzmanlarıda küstürür kaçırırsak Gümrük ve Tekel Bakanlığını lağvetmek durumuna 
düşeriz kanaatindeyim.Teşkilât Kanununsüratle çıkartılmasına çalışılmalıdır…

Demokratik Partigrubu olarak tavsiyelerimize gelelim:
1. Teşkilât içindeki huzursuzluğun kaldırılabilmesiiçin Sayın Bakanın meselelere 
bizzat eğilmesi ve Karma Bütçe Komisyonunda bekleyenTeşkilât Kanununun 
çıkarılması yolunda gayret sarf etmesi,
2. İthalât ve ihracatta kolaylıklar ve sarihhükümler getiren kanun, kararname 
ve tebliğlerin bakanlıklararası koordinasyonu teminederek, cesaretle ve diğer 
bakanlıkların uydusu olmadan tatbik edilmesi,
3. Memleket sanayiine ve Devlet bütçesinebüyük zararları tespit edilen kaçakçılığın 
önlenmesi için gerekli zecri ve âcil tedbirlerinalınması ve 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men veTakibine dair Kanunun zamanımıza uygun şekilde değiştirilmesi,
4. Gündemde bulunan Gümrük Kanunununsüratle çıkarılması cesur ve bilgili 
elemanlar marifetiyle gümrüklerde tatbike konulması, 
5. Hudut kapılarımızın komşularımızda veBatı’daki örnekleri seviyesine getirilmesi 
halisanetemennilerimiz arasındadır.”142

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Reşit Önder(Tokat) konuşmasında 
şu önemli noktalara değindi: “Ayrı tüzel kişiliği ve katma bütçesi olan TekelGenel 
Müdürlüğünün görevleri yıldan yılaartmış ve önem kazanmıştır.Gümrükler Genel 
Müdürlüğünün ise, 1930 yıllan ile kıyas edilmeyecek kadar genişlemişsorumlulukları 
olduğunu unutmamak lâzımdır… 

Gümrük kanunu tasarısı Meclis gündemindedir.Teşkilât kanunu tasansı Bütçe 
ve PlanKomisyonundadır. Her iki tasarının ısrarla takibiniHükümetten ve gereken 
önemle ele alınmasınıda gruplardan rica ediyoruz… Yıllardan beri bu hususta ileri 
sürülen tenkitve dileklere rağmen, yeterli ıslahatın yapılamamışolması gerçekten 

142  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 47 (23 Şubat 1972), 
s. 75-78.
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üzücüdür. Yeni Gümrükler kanunu tasarısının, gümrükuygulamasında keyfiliği 
ortadan kaldıracak,Batı ülkelerindeki uygulama kolaylıklarınısağlayacak ve bütün 
gümrük işlemlerinin,millî menfaatlara uygun şekilde, basitleşmesinimümkün kılacak 
yenilikler getirmesini dileriz.

Gümrükler konusundaki maruzatımızdansonra, memleketimizin ekonomik, 
sosyal ve tarımsal hayatında çok önemli yeri olan, bellibaşlı döviz kaynaklarımızdan 
birini teşkil eden, Hazineye büyük gelir sağlayan ve 4 - 5 milyonvatandaşımızın 
geçimini ilgilendiren millî ürünümüze,tütün konusuna temas etmek istiyorum.
Tütün bir tekel maddesi olması itibariyle, ekimi, satımı hatta nakli birtakım kayıt 
veşartlara bağlıdır. Türkiye, coğrafya ve iklim şartları bakımından, tütün ekimi 
başı boş bırakılacakolsa her yıl 200 milyon kilonun üzerinde tütün üretebilecek 
bir ülkedir. Ancak,memleket içinde istihlâk edilen tütünün miktarı40 milyon kilo 
civarındadır. Yılların uygulamasıgöstermiştir ki, dış ülkelerden de 80milyon kilo 
civarında bir talep devamlı olaraksağlanabilmektedir.Bu durum bir gerçeği açıkça 
ortaya çıkarmaktadır:

Ya ürettiğimiz tütünün sarf yerinive pazarını bulmak için ciddî çalışmalar 
yaparaküretim fazlası konusunu halletmeliyiz. Ya da son yıllarda uygulanan ekim 
sahalarınıciddî sınırlamaya tâbitutmak ve özellikletaban arazide ekime müsaade 
etmemek politikasınıciddiyetle uygulayarak üretim fazlalığınınyarattığı sakıncaları 
önlemeliyiz…

Doğu Karadeniz bölgemizin ekonomik vesosyal çehresini değiştiren ve yüz 
binlerce vatandaşımızıngeçimini sağlayan çay tarımı veendüstrisi büyük ilerilemeler 
kaydetmiştir…

Çay tarımını geliştirmek ve bu tarım kolundabilgi sahibi teknik ziraat personelimi 
yetiştirmek üzere bölgede bir tarım okulununaçılmasını gerekli görüyoruz…”143

Adalet Partisi grubuadına Sayın Süleyman Çağlar(Manisa), kaçakçılıkla 
ilgili kanunda değişiklik yapılması gerektiğine inandıklarını belirterek başladığı 
konuşmasında Çay Kurumu ve Tekel Genel Müdürlüğü hakkında görüşlerini aktardı:

“Halen işletme kapasitesinin yetersiz olması, mahsulün çürümesine ve çayın 
kalitesinin düşmesine sebebiyet verdiği cihetle,mahsulün zamanında işlenebilmesini 
sağlamakiçin çay fabrikalarının çoğaltılması gerekmektedir.Müesseseden müspet 
netice alınabilmesi,bu yatırımların gerçekleşmesiyle mümkündür… 

Bir süre önce Ortak Pazar nezdinde yapılandemarjlardan müspet neticeler 
alınarak bu mahsulümüzün ihracatında gümrük resminin % 40indirime tabi tutularak 
tavizli listeye alındığını memnuniyetle karşılamaktayız. Bu nedenlerle Ortak Pazar 
ülkelerine şarap ihracatımızın artacağımuhakkaktır. Bu artışa ayak uydurabilmek için 
Şarap Sanayiinin modern şekilde inkişafettirilmesi lüzumuna inanıyoruz. Bu suretle 
çekirdekli veya çekirdeksiz üzüm üreten müstahsilin malı değerlenecek ve kurulacak 

143  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 47 (23 Şubat 1972), 
s. 78-82.
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fabrikalarda da istihdam gücü yaratılmış bulunacaktır… Tekel Genel Müdürlüğü 
mevcut statüsünden kurtularak 440 sayılı Kanun gereğince kârlılık ve verimlilik 
esasına göre hareketeden bir İktisadî Devlet Teşekkülü haline getirilmelidir…”144

D.P. grubu adına söz alan Adnan Akarca (Muğla) görüş ve önerilerini şöyle dile 
getirdi: “Tütün piyasalarında ise, her piyasada olduğu şekilde en önemli unsur, fiyat 
politikalarıdır.

Bu yıl 2 Şubat 1972 günü açılmış olan Ege Tütün Piyasası için Gümrük ve Tekel 
Bakanı Sayın Özalp, 10 Ocak 1972 tarihinde gazetelerde yayınlanan beyanatlarında; 
tütün alım fiyatlarının toplanacak olan iktisadî Kurulda tespitedileceğini ve piyasanın 
sonuna kadar üreticilerin destekleme alımları yoluyle korunacağınıbildirmişti, 
işte böylece herkes Sayın Gümrük ve Tekel Bakanının toplamış olduğu İktisadî 
Kuralım almış bulunduğu kararları beklerken, Sayın Bakanın Manisa Milletvekilibir 
arkadaşımıza baş fiyatın 16,95 ve taban fiyatınında 12,95 olacağını ifade ettiği 
gazetelerde yazıldı. Ekici bunu öğrenmek istiyordu. Geçen yıl 10 TL. olan tütün 
maliyeti, bu yıl kiloda 14 TL. sını bulmuştu. Sonra bir yıl öncesine nazaran hayat 
% 25 oranında pahalılaşmıştı.Evet, bu yılki maliyet masrafları, geçenyıl Hükümetin 
doların 15 TL. sına çıkarılacağını söylemesi üzerine buna uyularak yapılmıştı…

Her şeyden önce Tekel idaresinin eksper sayısını artırmasını gerekli görüyoruz. 
Bununla beraber, geniş bilgili tütün eksperi yetiştirmek üzere bir Tütün Eksperler 
Okulu açılacağını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz…

Üreticiler tütünlerinin daha iyi bir şekilde satılabilmesi için Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri kurulmasını istemektedirler. Bunlar kurulmıadikça tütün piyasaları 
ilkel şartlardan kurtulamayacaktır. 1969yılında Yüksek Meclisimizden çıkarılan 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu bugün maalesef uygulanmıyor.Fakat, tütün satış 
merkezlerinin kurulması ile karaborsa ve anlaşmalı satışlar artık olmayacaktır.Türk 
tütün piyasalarının ilkel şartlardan kurtulmasını ve bu konudaki mer’i kanunların 
uygulanmasını temenni ederek, Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin hayırlı ve 
uğurlu olmasınıdiler, Yüce Meclise grubum adına saygılar sunarım.”145

Sami Kumbasar’ın (Rize) şahsı adına söz alıp Bakanlığın faaliyet ve politikalarını 
eleştirmesinden sonra Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp(Niğde) kürsüye geldi 
ve Gümrük mevzuatı kanun tasarısının getirdiği yeniliklere değindi:

“Giriş beyannamelerinin, mükelleflerce vergi tahakkukları da yapılmış olarak 
verilmesi, vergilerin ödenmesinde, nakitten başka banka teminat mektubu ve teminatlı 
borç senetlerinin de kabulü, para cezalarının 10 kattan 3 kata indirilmesi, devlet 
dairelerinden para cezası alınmaması, bazı hallerde sadece kap kontrolü ile iktifa 
edilerek, eşyanın mııayenesiz sahibine teslimi, yılbaşı ve dinî bayramlarda gönderilecek 
veya posta yolu ile veya yolcu beraberinde getirilecek, zat ve aile ihtiyacında 
kullanılmayamahsus gayri ticarî mahiyetteki eşyaya esnekkaideler ve maktu bir vergi 
sisteminin uygulanması, geçici kabul veya transit rejimlerinin uygulanmasında,yurt 
gerçeklerinin ve millî çıkarlarımızınemrettiği istikamette toleranslı biruygulamaya 

144  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 47 (23 Şubat 1972), 
s. 82-85.
145  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 47 (23 Şubat 1972), 
s. 85-88.
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gidilmesi, rafineri tesisleri, kimya ve montaj sanayiifaaliyetleri ve çıkış eşyamıza 
uygulanacak kaidelerinkolaylaştırılması gibi pek çok imkânve yenilikler elde 
edilecektir.Teşkilât Kanunumuz da Bütçe Komisyonunungündeminde bulunmaktadır.
Gümrük uzmanları meselesinde bakanlığım büyük bir adım atmıştırve bugün kurs 
yönetmeliğinde bir değişiklikyapmak suretiyle, 80 kadar yüksek tahsilgencinden 
mürekkep bir kursa tabi olarak birheyet halen bakanlığımda devam etmektedir.
Yakında bu kurs bitecek ve bunlar gümrük uzmanıolarak, bilhassa giriş trafiğinin 
çok ağırolduğu gümrük kapılarında bu arkadaşlarımızavazife vereceğiz…

Yeşilköy Hava Alanında bazı tedbirleri imkânnisbetinde aldık; fakat tam ve 
mükemmel olduğunu burada iddia edemem, Hakikaten bugün,dünden çok değişen 
bir Türkiye’nin içindeyiz…

Değerli arkadaşlarımın ısrarla üzerinde durduklarıbir mesele, kaçakçılık mevzuudur.
Bugün kahve fiyatlarında yaptığımız bir indirim,kahve kaçakçılığını % 80 - 90 

nisbetinde azaltmıştır.Çayda yaptığımız ucuzlatma da çay kaçakçılığınımuayyen bir 
nispette azaltmıştır. Yalnızpolisiye tedbirlerle, bugün hakikaten büyükbir ekonomik 
sıkıntı içinde bulunan bu hudut şehirlerimizle bu kaçakçılığın hakkından gelmenin 
çok zor olduğunu ifade etmek isterim. Amabütün buna rağmen şunu da ifade edeyim 
ki,kaçakçılıkta en büyük zaafiyetimiz, Devlet olarak, otorite zaafiyetidir…

Tekel faaliyetleri hakkında malûmat arz edeceğim. Yatırımfaaliyetlerini şöylece 
özetlemek isterim:Tekelin 1972 yatırım bütçesi ödenekleri;4 016 000 lirası yaprak 
tütün bakım ve işlemeevleri, 68 800 000 lirası sigara fabrikaları, 33 700 000 lirası 
alkollü içkiler sanayii, 83 200 000lirası çay sanayii, 6 000 000 lirası tuz, 61 000 lirası 
sağlık ve 10 348 000 lirası satış depoları ve mamul ambarlarına aid olmak üzere ceman 
206161 000 liradır. Devam edecek işler arasında Adıyaman’dainşasına 1971 yılında 
Ibaşlanan 750 m2 lik Adıyamanyaprak deposu ve 5 000 m2 lik Akçaabatyaprak 
tütün işletme evi bulunmaktadır.1972 yılında 19 000 m2 lik Erbaa ve 7 500 m2lik 
Gümüşhacıköy yaprak tütün bakım evlerinininşaatına başlanacaktır. 1972 yılında 
başlamaküzere Bafra’da modern bir bakım ve işlemeevi kurulması öngörülmüştür… 
Sigara sanayiinde bu yıl ihalesi yapılmış bulunanBitlis Sigara Fabrikasının Adana 
ve Malatya fabrikalarının inşaatına devam olunacaktır.Diğer taraftan Maltepe Sigara 
Fabrikasının filitre takma cihazları ile takviyesi çalışmalarıyürütülecektir…

İçki sektöründe 1972 yılında Diyarbakır İçki Fabrikasının şehrin dışına çıkarılarak 
yeniden modern bir tesis halinde kurulması öngörülmüştür. Bir taraftan Kırcasalih 
şarap tesisinin inşasına devam olunacak, diğer taraftan Çanakkale ve Kırıkkale şarap 
fabrikaları 1972 yılında tevsi edilecektir. Gene 1972 yılında yeni birer tesis olan 
800 000 litre kapasiteli Karaman ve 1 400 000 litre kapasiteli Bor şaraphanelerinin 
inşasına başlanacaktır. İkinci Beş Yıllık Plan dönemi başında 12 480 900 litreden 
ibaret olan Tekel şarap kapasitesi,1947 yılında bu yeni tesislerle 27 000 000 litreye 
ulaşacaktır…

Tütün politikamıza gelince:Bilindiği üzere yeni Tütün ve Tütün TekeliKanunu, 
ruhsat usulünü getirmektedir. Yani,kelimenin tam manasiyle tütünü yerine 
oturtmaktadır.Tütün nerede yetisecekse o sahayaoturacak ve o sahanın mahsulü 
olarak kalacaktır.Bu bakımdan bu kanunun öngördüğü tahditleryapılmış ve hazırdır…
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Bu sene Ege tütün piyasalarında 107 000 tonolan rekoltenin büyük bir kısmı 
hızla Tekel tarafından alınmıştır. Bu rakamları ifade etmek isterim: Tekel: 60 bin ton, 
ortalama fiyat 11.62 lira.Amerikalılar: 3 175 ton, ortalama fiyat 10.92 lira,Tüccar: 
45 bin ton, ortalama fiyat 10.05 liradır.Ege ortalama fiyatı tüccar ve Amerikalılarla 
beraber 10.95 lira. Görülüyor ki, Tekel bu sene Ege piyasasında ortalama fiyatlarda 
geçenseneye nazaran ekici lehine kiloda 50 kuruşluk bir fark sağlamakla kalmamış, 
aynı zamandaçok süratli bir mubayaa ile ekiciye tam bir güven vermiş ve kanaatimce 
piyasadan memnun kalınmıştır…

Çay konusunda, yine şu bir vakıadır ki, bugünkü fabrikasyonsistemimiz, yetişen 
çayı süratle işlemeye yetmemektedir.Size enteresan bir rakam vermek istiyorum: 1950 
yılında 207 tondan ibaret olan kuruçay üretimi, 1971 yılında 35 bin tona ulaşmıştır.
Elbette saha bakımından genişlemiştir, elbettesahalar disipline edilememiştir, 
fabrikalarbu geniş artıma uyamamıştır. Ama, bütün gayemiz,yeni getirdiğimiz ve 
sizlerin de çıkarmışolduğunuz Çay Kurumu Kanunu ile 1 milyarlıksermayeli bir 
Kurum kurulmak suretiyle, buKurumun gayesi bu çayı disipline etmektir demişizve 
Türkiye’de çay disipline edilecektir…”

Bakan konuşmasının ardından milletvekillerinin yazılı ve sözlü sorularını 
cevapladı.146

Son sözüalan Yusuf Ziya Yılmaz’dan (Adıyaman) sonra Hüsamettin 
Başer’in(Nevşehir) verdiği kifayeti müzakere takririnin kabul edilmesiyle bütçenin 
bölüm ve maddelerine geçildi:

 GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/l) Cari Harcamalar
Bölüm   Lira
11.000  Ödenekler  12 000
12.000  Personel giderleri  93 957 823
13.000  Yönetim giderleri  7 540 475
14.000  Hizmet giderleri  683 962
16.000  Çeşitli giderler  662 501

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar 1 000 000
35.000  Sosyal transferler  126 701
36.000  Borç ödemeleri             588 230
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin bölümleriböylece okunarak kabul 

edildikten sonra Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı görüşüldü 
ve kabul edildi.147

146  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 47 (23 Şubat 1972), 
s. 88-102.
147  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 47 (23 Şubat 1972), 
s. 106-108. Bkz. Kanun No: 1553.
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TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Millet Meclisi’nin 24 Şubat 1972 tarihinde Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

başkanlığında toplanan 48 nci birleşimin ikinci oturumunda Tarım Bakanlığı ve 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi görüşüldü. Adalet Partisigrubu 
adına söz alan Mustafa Kemal Güneş (Kırşehir) görüşlerini şöyle ifade etti: 

“Tarım Bakanlığımızın kuruluşlarında görevalmış bulunan bütün personel, şüphe 
yok ki milletimize ve ülkemize hizmet aşkıyle doludur,ama köylü ile ilişkiler konusunda 
idarî tutum ve imkânsızlıklar dolayısiyle önemli hatalarımızolduğu da muhakkaktır.
Bu durumu düzeltmek için Tarım Bakanlığıbünyesinde bulunan değerli kadronun 
tespitve teçhizi lâzımdır.Tarım alanında daha hızlı gelişme sağlayabilmekiçin bir 
hatalı zihniyetten mutlaka kurtulmakzorundayız. Türk köylüsünü ve Türkçiftçisini 
sadece toprağı ile uğraşan, topraktanbaşka mesele düşünmeyen kütle yerine 
koyduğumuziçindir ki, istikrarlı ve devamlı başarılarkazanamıyoruz…

Tarım alanında verimin düşük kalmasının,üretimin yeteri kadar artmamasmm 
en önemli sebeplerinden biri şüphesiz toprakların kamulaştırılmasıhususunda 
sürdürülen propagandalardır. Bu propagandalar sırasında yurttopraklarının 
mahdut olduğu, büyümediği ilerisürülmüş ve bu noktadan hareket edilerek 
topraklarınkamulaştırılması, bölüştürülmesi gerektiğiifade edilmiştir…

Tarımsal kalkınmanın hızlandırılması için, araştırma, eğitim ve yayın konularında 
köylü ve çiftçiye gerekli desteklerin sağlanması; gübre, tohum, damızlık, fidan, fide, 
ziraat alet ve makinaları akaryakıt gibi üretim girdileri hususunda devletçe yardım 
ve kolaylıkların temin edilmesi; ziraî kredilerin üretimi artırıcı hedeflere göre 
düzenlenmesi, sulama tesisleri ve araziıslahı gibi konularda yatırımlara girişilmesi, 
tarımsal kalkınmaya hız kazandıracaktır… İşte biz, bu noktada A. P. olarak diyoruz 
ki, Toprak ve Tarım Reformu ve diğer bütün reformları ele alıp gerçekleştirelim. 
Ama Marksistedebiyata meydan vermemek kaydiyle…

Toprak davası hâlâ istismar konusudur vebir politika oyuncağı haline getirilmiştir.
Türk Milletinin yükseltilmesine çalışan parlamenterlerolarak, şu hususu 

önemle tespit etmeliyiz. Bugün bazı çevreler, Toprak Reformunun çıkarılmasını, 
komünistlerin propoganda konusuna son vermek açısından ele almaktadırlar… 

Son olarak şu hususu katiyetle belirtmekisteriz ki, bazı çevrelerin iddia ettikleri 
gibi, biz A. P. olarak hiçbir zaman, Toprak ve TarımReformunun karşısında olmadık 
ve olmayacağız.Ancak, bazı sol çevrelerin düşünmüş olduğu gibi,ideolojik manada bir 
reform değil, Anayasaya, memleket gerçeklerine ve çağdaş tarımpolitikasına uygun, 
üretimi artırıcı bir Toprakve Tarım Reformunun yanındayız ve destekleyicisiyiz…”148

Yine A.P. grubu adına söz alan M. Kemal Topçular(Kastamonu) Devlet Üretme 
Çiftlikleri bütçesi üzerinde konuştu: 

148  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
s. 112-117.
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“Katma bütçe ise, esas itibariyle, muayyenhizmetleri kapsamakta olup 1971 yılı 
için toplamı 62 653 537 liradır. Bu miktarın:1. 24 118 274 lirası cari harcamalar 
olup, a) 1972 Bütçesine bağlı cetvelde gösterilenkadrolara ait personel giderleridir.b) 
Katma bütçe ile ilgili yönetim giderleri,

c) Hizmet giderleri,d) Kurum giderleri, e) Çeşitli giderler 2. 28 milyon lira, 
Devlet Planlama Teşkilâtıncatasdik edilmiş bulunan plan ve projelere uygun yatırım 
harcamaları; 3. 10 535 263 lirası da sermaye teşkili vetransfer harcamalarıdır.

Türk çiftçisinin ziraî verimini artırmak, üretimi çeşitlendirmek ve mahsulün 
kalitesini yükseltmek amaciyle tohumluk, damızlık, fide vefidan ihtiyacını sağlamak; 
tarım sahasında çiftçiyeörneklik ve öğreticilik etmek görevleriyleyükümlü bulunan 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, bu hizmetleri, 3 616 205 dekararazi 
üzerindeki faaliyetleriyle ifaedegelmiştir. Bu miktar arazi 21 işletme halinde yurdun 
çeşitlibölgelerine dağılmıştır.Hizmetlerin görülmesi, tohumluk ve damızlıkların 
yetiştirilmesi için genellikle arazi verimliliğini yükseltmek amacı, yatırımlarda birinci 
derecede ele alınmıştır. Halen 100 bin dekarsahada sulu ziraat yapılabilmektedir. 
Busahanın, Üçüncü Beş Yıllık Plan devresi sonuitibariyle, 234 bin dekara çıkarılması 
planlanmıştır…

Kredi sisteminin kolayca işler ve küçük çiftçininüretimini artırıcı bir şekilde 
düzenlenmesi önplanda ele alınması gereken bir zorunluktur. Ekim mevsiminde 
zaten para yokluğu çeken küçük çiftçilerin, banka kredisindende yararlanamayışı, 
kaliteli tohumluk alma imkânlarını ortadan kaldırdığı gibi, üretimingerektirdiği 
girdilerin teminini de ortadan kaldırmakta,bu hal topyekûn millî hâsılayaolumsuz 
etkide bulunmaktadır. Çiftçinin ziraî kredilerden yararlanabilmesini temin için, 
heryıl faiz ve masraflan ile birlikte, bir çığ gibi büyüyen banka borçlarının 
taksitlendirilmesi,faizlerin durdurulması şarttır.”149

C.H.P. grubu adına söz alan Cevat Sayın(Edirne), tarım sektörünün ekonomi 
içindeki mühim yerini muhafaza ettiğini söyleyerk konuşmasına başladı: “1970 millî 
gelirinin carî fiyatlarla 124 milyarolduğu kabul edilirse, tarım 38 milyar ile % 30 
civarında bir ağırlık taşır.

1953 yılından itibaren % 50 nin altına düşmektedevam eden tarımsal gelir 
gittikçe gerileyerek sonunda millî gelir içindeki payı % 30 civarına inmiş olmakla 
beraber, yine de sanayi sektöründen daha fazla bir ağırlığı devam ediyor. Fakat, 
20 yıldan beri, tarımsal gelirin millî gelir içindeki payı azaldığı halde, tarımla 
uğraşan nüfus sayışı azalmadığı için bununadı, tarımla uğraşan insanların her 
yıl bir önceki yıla nazaran daha fakirleşmeleri, iktisaden daha gerilemeleridir.
Bu, tarım kesiminde nüfus fazlalığı var demektir. Köylerden şehirlere devamlı 
göç olmaklaberaber çalışan nüfusun % 67,6 sı yani 9,3 milyon kişi yine de tarım 
sektöründe çalışmaktadır.Rakamlara göre, tarım sektöründe nüfus başına düşen gelir 
miktan, şehirli başına düşengelir miktarının 1/3’ü kadardır.Çalışan nüfus bakımından 

149  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
s. 117-119.
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da rakamlardaparalellik vardır. 1969 yılı carî fiyatlarına göretarımda çalışan nüfus 
başına düşen gelir3 825 lira olduğu halde, sanayi sektöründe bu11 767 liradır. Genel 
olarak çalışan, nüfusbaşına 7 880 lira düşmektedir.

Gelirin bu âdil olmayan dağılışı yanında,tarım sektörü içindeki dağılışda da 
daha büyükbir adaletsizlik vardır. Tarım sektöründeçalışanların % 90’ı bütün tarım 
gelirinin %48’ni, geri kalan büyük gelirli % 10’u ise gelirin% 52’ni almaktadır.

Tarımdaki problemlerimizi, mutlak olarakartan tarımdaki nüfusu sanayi 
sektörüne ve genelhizmetlere aktarmak;Sulanan arazi miktarını, sulanabilir 
arazimiktarına çıkartmak; üretim tekniğini geliştirerek, prodüktiviteyiartırmak; 
kullanılan girdilerin miktarını çoğaltmak; gelir düşüklüğünü halletmek; pazarlama 
ile ilgili işleri tamamlamak şeklinde sıralayabiliriz.Tarım Bakanlığı, bünyesindeki 
teşkilâtıile bu ve buna benzer problemleri halletmekteise de, çok eskimiş, 1937 
de kabul edilen3203 sayılı Teşkilât ve Vazife Kanunu ile tarımpolitikasındaki 
uygulaması kanımızca birölçüde yetersiz kalmaktadır…

Tarımsal girdilerden, sulama, gübreleme, tohumluk,mücadele ve makinalaşmada 
kaydedilen gelişmeler hızlandırılmalıdır...

Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğü mücadeleyi Türkiye çapında 
yapmalı, fidan, fide ve tohumun yurdun bir köşesinden öteki köşesine intikalleri de 
kontrol altına alınmalıdır.Tarımdaki bir problem de kredi konusudur.Ziraat Bankası 
ile onun denetim ve gözetimi altında bulunan tarım ve satış kooperatiflerikaynakları 
geliştirilmeli, krediler artırılmalı, formaliteler ve teminat konusunda sağlanacak 
kolaylıkların yanında bu müesseseler Tarım Bakanlığı ile işbirliği yaparak kısa 
vadeli krediler yerine, orta ve uzun vadeli krediler yoluna gidilmelidir…

Memleketimizde 75 milyonu aşan büyük veküçük baş hayvan vardır. Hayvan 
sayısı rakam olarak çok gözükmekte ise de, et, .süt, yapağıve yumurta üretimini 
değerlendirdiğimizde acıbir gerçekle karşılaşıyoruz. Bu rakamlar, Türkiye 
hayvancılığının ne kadar ilkel ve fena koşullar altında olduğunu gösteriyor. Tarım 
sektörünün 1/3’ünü hayvancılıkgeliri temin ettiğine göre bu gelir payını yükseltmek 
için gerekli tedbirlerin süratleele alınması icabediyor…

Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülürken, nüfusumuzun % 70’ni ilgilendiren 
konularda düşüncelerimizi belirttiğimiz sırada, toprak ile insan ilişkileri üzerinde 
de kısaca fikirlerimizi arz etmek istiyoruz. 1963 Genel Tarım Sayımı sonuçlanna 
göre toprak dağılımında büyük adaletsizlik vardır. Çiftçi ailelerinin % 8,8’inin hiç 
toprağı yoktur. % 36’sınm topraklan ise 1-20 dönüm arasındadır. Çiftçi ailelerinin 
% 0,45 ‘ini teşkileden ve ellerinde 500 dönümün üzerinde topraklarasahip 
olan 15 352 ailenin ise 3 488 636 hektar toprağı vardır. Türkiye ölçüsündeki 
bu adaletsizliğin yanında bazı yerlerde bu adaletsizlik son haddine çıkmaktadır. 
1967 köy envanter etütlerine göre bir aileye, sülâleyeve kişiye ait köylerin miktarı 
bazı illerimizdeki toprak dağılımının tam bir feodalite kalıntısı düzeni olduğunu 
göstermektedir. Rakamlara girmeden söyleyelim ki, toprak dağılımındakibüyük 
dengesizlik gelir dağılımındaki büyük eşitsizliği yaratmakta, tanm kesiminde 
işsizlik ve gizli işsizlik gitgide artmaktadır…
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Toprak reformu, toprak - insan - toplum ilişkilerinitümüyle değiştirip 
yeniden düzenleyen çok yönlü bir reformdur.Toprak reformunda, toprak adaleti 
sağlamanınyanı sıra, dağınık veya ufalanmıştoprakları toplulaştırmak da vardır; 
verim veüretim artırıcı tedbirlerin yanı sıra bunlardanbütün çiftçilerin adaletli olarak 
yararlandırılmasıda vardır…”150

M.G.P. grubu adına söz alan Turgut Topaloğlu(Adana) görüşlerini şöyle özetledi: 
“Geniş bir tarım ülkesi olmamıza rağmen, daha bugünden bazı besin maddeleri 

için ithalât yapmak zorunda bulunuyoruz. Tarım ve hayvancılık alanında gerekli 
hamleyi başaramazsak, önümüzdeki yıllarda, kalkınmak için alınan çeşitli tedbirlerin 
etkisiyle dolarımızın gitgide artan bir kısmını gıda maddeleri ithalâtına ayırmak 
zorunluğunda kalabiliriz… Millî Güven Partisinin görüşüne göre, tarımda en verimli 
işletmecilik tarzı özel mülkiyete dayanan işletmeciliktir. İnsanların kendi malları olan 
toprakları daha iyi işletecekleri sayısız tercübelerle ortaya çıkmıştır…Millî Güven 
Partisi verimi artıran iyi cins tohumlukların yaygın şekilde kullanılmasına daima 
önem vermiştir… Türkiye gibi, topraklan tarihten önceki devirlerden beri işlenmekte 
olan bir ülkede gübreleme çok büyük önem taşır. Türkiye’de son yıllarda gübre 
tüketiminin hızla artmakta olması sevinç vericidir.Gübre dağıtım işinin intizamlı 
olması ve gübrenin zamanında çiftçinin eline ulaşması şarttır. Çiftçi, kendisine en 
yakın bir yerden, zahmetsizce ve mevsimini geçirmeden muhtaç olduğu gübreyi 
alabilmelidir…

Türkiye’de traktör ve ziraî alet sayısı sonyıllarda önemli bir artış göstermiştir. 
Hayvanla işlenen arazinin yüzölçümü bundan 20 sene önce, toplam tarım arazisinin 
% 83’iidi. Bu oran, şimdi % 67’ye kadar düşmüştür. Fakat yine de, tarım arazimizin 
üçte ikisinin hayvanla işlendiği, hâlâ ülkemizingeniş kesimlerinde dövenle harman 
yapıldığı bir gerçektir…

Ziraî kredinin dağılışında aksaklıklar ve adaletsizlikler vardır. Üretimi artırmak 
için kullanılmasıgerekli kaynakların, bir tüketim kredisihalinde dağıtıldığı ve 
geri alınma imkânı olmayacakşekilde kaynakların israf edildiği debir vakıadır.
Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve pazarlanmasıkonusu da, tarım kalkınması 
bakımından büyük önem taşıyan davalarımızdan biridir.Devletin destekleme 
alımlarından vazgeçmesi söz konusu olmamalıdır. Türk köylüsünü ve çiftçisini 
kendi kaderine terketmek düşünülemez.

Türkiye’de bir toprak ve tarım reformuyapılması lüzumu vardır. Bu reformun 
sadece toprak - insan ilişkilerini düzenleyen birreform olması veya sadece kredi, 
gübre, tohum gibi sorunları ele alıp, toprak mülkiyeti ile ilgilihiçbir tedbir getirmemesi 
düşünülemez. Gerçek bir reform, bu konuların hepsini kapsamakzorundadır.
Türkiye’de çok daha verimli şekilde kullanılmasımümkün olan, sulanması kabil 
olduğuhalde mülkiyet düzensizliği sebebiyle sulanamayantopraklar vardır. Sayıları 
gidgide artancüce işletmeler, toprağın gidgide ufalanmasınayol açan miras kuralları 
vardır. Bir yandadağıtımı gerekli kılan durumlar, bir yanda ufalanmayı önleyici 

150  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
s. 119-123.
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tedbirleri zarurî kılan hallervardır.Bize göre, meseleleri bütünüyle ele alacakbir 
toprak ve tarım reformu tasarısı, Anayasanın37 nci maddesinde yazılı hedeflerden 
yalnızbirini değil, hepsini hesaba katmalıdır. Verimidüşürecek ve reformun 
Anayasayla kabul edilen ekonomik hedefini ihmal eden bir reformmemlekete fayda 
yerine zarar getirir. Reformun hem sosyal gayesi, hem de iktisadî gayesibir arada ve 
dengeli şekilde gözönünde tutulmalıdır…”151

Demokratik Parti grubu adına söz alan Şükrü Akkan(İzmir) toprak ve tarım 
reformu hakkındaki görüşlerini özetledi: “Yapılacak reformda, mülkiyetin özüne 
dokunulmamak, müktesep haklar korunmak, makableşumûl hükümler getirmemek 
ve Anayasaya uygun olmayan hükümler sevk etmemekesas olmalıdır. Aksi halde 
vatandaşların kanunaolan inançları kökten zedelenir ve sarsılır.Hal böyle iken, 
Türkiye’mizde hâlâ tarımsalüretim daha ziyade hava şartlarına bağlıdır.Verim 
üzerine tesir eden en mühim faktöryağış miktarıdır. Bu yüzden verim her yılayrı, ayrı 
neticeler tevlidetmektedir. Havaşartlarının müsaidolduğu yıllarda bol ürünalınmakta 
gayri müsait olduğu yıllarda da düşükürün elde edilmektedir…Onun için tarım 
üretiminde kullanılanönemli girdilerin plan hedeflerinin altına düşürülmemesini 
teminen çok dikkatli ve titizdavranmak mecburiyeti vardır. Halbuki uygulamada, 
girdilerin en önemlilerinden olan kimyevîgübre kullanılması plan hedeflerinin 
altındaseyretmektedir…

En önemli faktörlerden birisi de sulamadır…Yapılan etütlere göre, 
Türkiye’mizdetarım arazisi olan 26 - 30 milyon hektarlıkaraziden sulanabilecek olan 
kısmı 8,5 milyonhektardır. Halen bunun 1,5 ilâ 2 milyonhektarı sulandığına göre, 
geride sulanmayaaçılacak 6,5 - 7 milyon hektar arazi vardır.Bu, oldukça geniş bir 
potansiyeldir…

Hayvancılığa gelince; tarımın bu kolundaki gelişmemizin nedenleri çeşitlidir. 
Başlıcaları:

1. Bakım, beslenme ve barındırma yetersizliği,
2. Yetiştiricinin elindeki hayvanların düşükverimli yerli ırklar veya bunların 

melezleriolması.
3. Hayvan sağlık hizmetlerinin kâfi derecedeveteriner hekimimizin bulunmaması 

nedeniylegereğince yapılamamasından, salgın veparaziter hastalıklar yüzünden her 
yıl millîekonomimiz milyonlarca lira kayba uğramaktadır.

4. Hayvancılığa verilen kredi miktarı veyürütülen politikası yetersizdir.
5. Hayvan ürünleri hakkiyle değerlendirilememektedir. Bunları işliyecek 

fabrikalarımız kurulamamıştır.
6. Çayır, mer’alarımız ve yem bitkilerimiz üretimi hayvan varlığımızı beslemekten 

uzaktır.
7. Hayvancılık eğitim programları henüz bir yetiştirici kitlesini kapsamamaktadır.
8. Kesif yem fabrikalarımızda imal edilensüt, besi ve buzağı ve tavuk yemleri 

kontrolsüzdür…

151  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
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Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerininçevirme, edindirme ve tesis 
kredileri kâfideğildir. Bunların gelişen talepleri karşılayacakseviyeye çıkarılması 
için gereken yapılmalıdır…”152

Şahsı adına SüleymanMutlu (Afyon Karahisar) söz aldı ve sadece haşhaş ekimi 
üzerinde görüşlerini ifade etti: “şimdiye kadar Türkiye’dehiç bir Hükümetin cesaret 
edemediği haşhaş ekimi yasağına Erim Hükümeti cesaretetmiştir. En az 2 milyon 
kişinin ekimi ile uğraştığı, tahminen 9 milyon kişinin yağını yediği haşhaş, bundan 
sonra Türkiye’de tamamen yasak edilmiştir. İşte halka dayalı demokratik idare 
hükümetleri ile nasıl olsa halk bizi buraya getirmez prensibine bağlı hükümetler 
arasındaki fark budur. Mazlum milletlerin sömürücüleri, varlığın kendilerine verdiği 
dengesizliği uyuşturucu maddelerle gidermeye çalışmakta ve acısını da Türk köylüsüne 
çektirmektedirler… Amerika’nın baskı yaptığıdoğru ise, bu tutumu devletlerarası 
hukuka uymadığıgibi, buna hiç bir hakkı da yoktur. Buhareketi gerçekse, bu kürsüden 
protesto ediyorum. Haşhaş ekimi için şayet Amerika’nın baskısı mevzubahis değilse, 
Erim Hükümetini dekmıyorum… Haşhaş ekimini yasaklayan 29.6.1971 gün ve 
7/2654 sayılı Kararname Tarım Bakanlığının 26.6.1971 gün ve 1342 sayılı yazısıyla 
hazırlanarak elden imza ettirilmiş ve bir günde çıkarak yayımlanmıştır. Yasaklamanın 
esas mesnedi,1961 tarihli uyuşturucu madddeler hakkındaki Milletlerarası TEK 
sözleşmesinin 22 nci maddesine dayanmakta ve bu sözleşmeye de 812 sayılıKanun 
ile 7368 sayılı Kanunun 18 nci maddesi gösterilmektedir… bu ağır kapütilasyonu 
Türkiye’nin başınaErim Hükümeti getirmiştir. Bu hareketindendolayı Amerikalı 
Tarım Bakanı CliffortM. Hardin tarafından da 18.2.1972 tarihliCumhuriyet 
Gazetesine göre tebrik edilerekliderlik payesiyle taltif edilmiştir… Haşhaş ekimini 
yasaklayan Kararname Kanuna aykırıdır. Kanun, Hükümete ekimi sınırlamayetkisi 
vermiştir. Hükümet sınırlama yetkisini, ekimi yasak etmek için kullanmıştır. Haşhaş 
ekimi ancak kanunla yasaklanabilir…”153

Tarım Bakanı Orhan Dikmen, nüfusunun üçte ikisi ziraatte çalışan, millî gelirinin 
üçte biri bu sektörden sağlanan, ihracatının resmî rakamlara göre % 80 ine yaklaşan bir 
nispeti yine tarım sektöründen sağlanan bir memlekette Tarım Bakanlığının görevinin 
ağır olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Bakanlığıneksik olanyönlerinin bazı 
tedbirlerle tamamlandığıı belirten Bakan açıklamalarına şöyle devam etti: 

“Bunun için de teşkilât meselesiönplana alınmıştır. Bu konuda evvelâ 
Bakanlığınınuhtelif bölümleri arasında işbirliğini, işberaberliğini, iş ahengini 
sağlayacak bir Koordinasyon Kurulu teşkil edilmiştir.Yine Tarım Bakanlığında 
gelişmiş ülkelerdeki tarım bakanlıklanna nazaran mevcut büyükbir boşluk, büyük 
bir eksiklik, İaşe Genel Müdürlüğünün kurulmasıyle doldurulmak istenmiştir.Haşhaş 
bölgesi için kurulması düşünülen teşkilât,bilâhara Sayın Başbakanın da işareti 
iledaha geniş bir şekilde kurulmuştur ve bu suretleTarımda Yenileştirme Bölgeleri 

152  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
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Genel Müdürlüğümeydana gelmiştir. Şüphesiz, bu kuruluşlarhenüz tam olarak 
çalışır halde değildir. Kuruluşlarıgayet yenidir, esasen bunlar olurla teşkiledilmiştir. 
Çok yakında Yüce Meclise, bunların Tarım Bakanlığı Teşkilât Kanunu içinde yer 
almalarını sağlayacak kanun teklifleri getirilecektir…

Hayvancılık çalışmaları, genellikle Veteriner Genel Müdürlüğü içinde yürütülen 
ve yürütülmesinebaşlanacak olan projelerle, Trakya projesigibi, hayvan pazarları 
kurulması gibi, hayvan hastalıkları ile mücadele gibi, HayvancılığıGeliştirme Genel 
Müdürlüğünün de biraz öncetemas ettiğim projeleri çerçevesi içinde yürütülecektirve 
gelişme sağlanacaktır. Bu projeler; Entansif Süt Sığırı İşletmeleriProjesi, Köy 
Hayvancılığını Geliştirme Projesidir, 3 ncü projede ise, sığırcılıkla beraber 
tavukçulukkonusu da ele alınacaktır… Gübre politikasının yahut gübre stratejisininbir 
elde toplanması lâzımdır ve bu el de TarımBakanlığı olmalıdır. 

Son olarak bir de haşhaş yasağı meselesine gayet kısaca temas etmek istiyorum.
Yüksek Meclisin malumları olduğu gibi, bubir Hükümet politikası meselesidir. 
Nitekimikinci Erim Hükümeti programında da yer almıştır. TEK Anlaşması ile 
esasen bu taahhüde girilmiştir ve tatbikat da şu şekilde olmuştur:Haşhaş ekilen 
vilâyet sayısı tedricen 42’den7’ye, hattâ 4’e indirilmiştir. Bizim yaptığımız,bu son 
4 ilde de haşhaş ekimini yasak etmekten ibarettir. Ancak, bu yasağı koyarken ki,bu 
sene ihbar edilmiştir; yasak, gelecek senebu 4 vilâyet için tekemmül edecektir- 
sadece bir yasak koymakla yetinmeyip, aynı zamanda haşhaş ekimi dolayısıyle bu 
bölge halkının katlanacağı fedakârlığın 2 yoldan karşılanması,giderilmesi, telâfi 
edilmesi tedbirlerini de aldık. Bu 2 yoldan dediğim zaman 1 ncisi tazminattır, yani 
haşhaş ekimi dolayısiyle gelirinden mahrum kalmış olan çiftçilere kısa vadeli olarak, 
birkaç yıl için bu zararının karşılanmasını sağlayacak bir bedelin ödenmesidirve yine 
bildiğiniz gibi, ilk olarak bu sene yasağın uygulandığı 3 ilde ve geri kalan 4ilde de 
kendi ihtiyarı ile, kendi isteği ile haşhaş ekmemiş çiftçiler hakkında uygulanmak 
üzere, 1971 yılında teslim edilmiş olan sakızınkilosu başına 525 lira bir tazminat 
miktarıtespit olunmuştur… Yalnız tazminat ödemekle mesele halledilmişolmaz. 
Aym zamanda bu bölge halkınınşimdiye kadarki hayat seviyelerinde herhamgibir 
inme meydana getirmeyecek, hatta bu hayat seviyelerini bir ölçüde yükseltecek 
yatırımlarında planlanması yoluna gidilmiş ve haşhaş ekiminin son olarak yasak 
edildiği 7 ilde, aslında bu 7 il değil 6.5 diyebiliriz, çünkü Konya’nın sadece 
birkaç kazasıdır, bir bölge olarak,bir bölge planlamasına gidildiği öngörülmüştür.
Türkiye’de böyle bir bölge planlamasıilk uygulama olacaktır. Haşhaş bölgesi bir 
bütün olarak ek alınmıştır, envanter çıkarılmıştır,burada neler yapılabilir tespit 
edilmiştir. Bu neler yapılabilecekten sonra, acaba nasılyapılabilir, hangi sırada 
yapılabilir konusuele alınmıştır ve âcil tedbirler tespit edilmiştir.Bir nevi tedbirler 
sıralaması tespit edilmiştir.Bu sıralamadan sonra priyorite yahut öncelikteşkil eden 
tedbirlerden başlamak suretiyleplan uygulanacaktır…

Tarım Bakanı hatiplerin konuşmalarında önemli gördüğü konulara temas etti ve 
yazılı olarak Başkanlığa intikaleden ve sözlü sorulan soruları yanıtladı.154

154  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
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Son söz olarak Halil Akgöl (Hatay) kürsüye geldi ve Toprak Reformu 
Kanununun biran önceçıkması, bu nedenle anarşiyikörükleyen çevrelerin elinden 
bu silâhın alınmasıve anarşinin gerçek sebeplerinin ortayaçıkması için istediğini 
belirtti. Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 25 senedir tatbik edildiğini ve tahminen 
22 milyon dönüm arazi, 450 bin kadaraileyi topraklandırdığı halde, topraksız 
çiftçiadedinin, bu kesimdeki nüfusa olan nisbetindeyıllara göre mühim değişiklikler 
olmadığını söyleyen Akgöl, Türk tarımına hizmet etmek için maliyeti düşürücü 
tedbirlerde acele edilmesi, traktör ve ekipman, gübre ve ilâç fiyatlarını düşürecek 
tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.155

Hüsamettin Başer(Nevşehir) tarafından verilen yeterlik önergesi kabul edildi. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesi de oyasunularak kabul edildi: 

TARIM BAKANLIĞI :
(A/l) Cari Harcamaları
Bölüm   Lira
11.000  Ödenekler  12 000
12.000  Personel giderleri  593 663 440
13.000  Yönetim giderleri  38 245 242
14.000  Hizmet giderleri  55 934 332
15.000  Kurum giderleri  36 077 309
16.000  Çeşitli giderler  12 269 002

(A/2) Yatırım Harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri  1 946 000
22.00  Yapı tesis ve büyük onarım giderleri  29 541 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları
 ve onarımları  39 979 000

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
31.000  Kurumlara katılma payları  4 980 000
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar 3 000 000
33.000 İktisadî transferler 30 593 335
34.000  Malî transferler  3 688 935
35.000  Sosyal transferler  20 268 453
36.000  Borç ödemeleri  11 137 000
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesi ve Devlet Üretme 

Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı da bu birleşimde kabul 
edildi.156

155  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinden Adalet Partisi grubu adına Rıza 

Çerçel(Afyon Karahisar) ilk sözü aldı ve şu noktalara temas etti: “Bakanlık 
görevlerininifasında temel meselelerden birisi olanorganizasyon çalışmalarının 
büyük bir kısmınıA. P. Hükümeti zamanında hazırlamış ve bunlardanTelsiz Kanunu, 
PTT Kuruluş Kanunu,Posta Biriktirme Sandığı Kanunu, Devlet Demiryolları 
İşletmesi Kanunu o devrede BüyükMillet Meclisine sunulmuştur. Bakanlık, 1970-
1971 yılı içerisinde de, evvelce başlamış bulunançalışmalara devam ederek, 
Ulaştırma Bakanlığınınkuruluş ve görevleri hakkındakiKanun, Devlet Denizcilik 
Akademisi Kurulu hakkında Kanun, Türk Denlzyolları İşletmesiKanunu, Van Gölü 
İşletmesinin Türkiye CumhuriyetiDevlet Demiryollarına devri hakkındakiKanun 
gibi önemli tasarılar da, Erim HükümetinceYüce Meclise takdim edilmiş ve 
DevletLimanları İşletmesi kanun tasarısı, DevletGemi İnşa Kurumu kanun tasarısı 
gibi reorganizasyontasarılarının da Başbakanlığa sunulmuşolduğunu memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz...

Ulaştırma Bakanlığının bu temel sorunları ile ilgili iki hususa kısaca işaret 
etmekte fayda görmekteyiz. Bunlardan birincisi, devlet kesiminin yeniden 
düzenlenmesi konusunda yapılan çalışmalardır. İkinci husus; Türkıyenin, 
Ortak Pazarlamünasebetlerinin, memleketimizin ulaştırma politikası yönünden 
değerlendirilmesi zorunluğudur...

Demiryolu sektöründe her halde şu üç konununbir plan ve programa bağlanması 
zaruretineinanıyoruz.
1. Ulaştırma politikasının bir bölümü olarakdemiryolu nakliyatının, memleket 
içindeve memleket dışında diğer ulaştırma nevileri ileolan ilişkisi ve yerinin tayin 
edilmesi,
2. Devlet Demiryolları işletmesinin altyapı ve üst yapı olarak gerek klasik 
malzemelerleve gerkse yeni teknik imkânlarla yenilenmesive modernizasyonu,
3. İşletme metodlarmm modern standartlaraulaştırılması ve mevcut şartlar 
altındayapılması mümkün bünye içi ıslâhata teşebbüsolunması, bünye dışı mali 
külfetlere daha realist bir çare bulunmasıdır.”

Deniz Yolları, deniz ticaret filosu, Türk Havayolları Anonim Ortaklığı, Hava 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, PTT Genel Müdürlüğü, hava meydanları ve 
karayolu ulaştırması hakkında görüşlerini sunan Çerçel, hazırlanmış bulunankanun 
tasarılarının Meclise getirilmesi hususundaBakanlığınciddî, enerjik ve faal bir 
çalışmaiçinde bulunmasından memnun olduklarını ifade etti.157

157  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
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Millî Güven Partisi grubu adına söz alan İhsan Kabadayı(Konya), “Bakanlık, 
hizmetlerini tam yürütebilmekiçin bazı bunalımlar içindedir. Bunun nedenleri;başta 
mevzuat yetersizliği ve bazı yapıcı ve işleticikuruluşların ayrı ayrı bakanlıklara bağlı 
olması ve herbirinin ayrı ayrı hukukî ve malîstatüler içerisinde bulunması ve ayrıca, 
bakanlık kuruluş altyapılarında örgütleme ve yeterli işbirliğinin sağlanamamasıdır...

Gemi inşa sanayimizin gelişmesi için PendikTersanesinin kurulması kararını ve 
buna başlanmasınıMillî Güven Partisi grubu olarak sevinçlekarşılamaktayız...

Türk Deniz Ticaret Filosunun geliştirilmesiiçin yapılan çalışmalar ve teşebbüsleri 
çok yerindebulmakla beraber, bu hususta geciktiğimizive bu gecikmenin telâfisi için 
işin süratlendirilmesigereğini Millî Güven Partisi olarakarzulamaktayız...

Bakanlığın mevcut Karayolları UlaştırmaDairesinin yeterli kadro ve personelle 
takviyesi gerekmektedir. Yıllar yılı özlemini çektiğimiz Iran – Türkiye demiryolu 
bağlantısının kurulmuş olmasını, Bulgaristan - Türkiye arasındaki demiryolu 
bağlantısının da yapılmış bulunmasını sevinçlezikreder, yapanların cümlesine Millî 
GüvenPartisi grubu olarak teşekkürlerimizi arz etmeyibir borç biliriz...

Ulaştırma sektörü içerisinde sivil havacılığın süratle gelişmesi nedeniyle, 
ihtiyaç ve hizmetlerimiziçözümleyecek, uygulayacak teşkilâtve personel gücünden 
mahrumdur. Mevcut personelve mevzuatla da bunun çözümlenmesineimkân yoktur...

PTT GM Şehir içi telefon şebekeleri mutlak ıslahve tevsi edilmelidir. Halen işleyiş 
tarzı ile, hepinizinde malumu olduğu gibi, çok sıkıntılı ve işkencelidir. Zaman israfına 
meydan vermektedir. Hiç olmazsa büyük şehirlerimizde bu telefonların,Avrupadaki 
benzerlerinde olduğu gibi ,biran önce otomatik hale getirilmesi özlemimiz ve 
emelimizdir...

Türk Havayollarının 19 uçağı vardır; üçü kiralıktır. Bugün gelişmekte olan 
havayolu lan ihtiyacımızı karşılamaktan, tamamiyle uzaktır. Süratle bu nedenlerin 
çözülmesi gereğine inanmaktayız. Hele, deminde bahsettiğim gibi, Avrupa’da 
bulunan işçilerimizin yarım milyonu geçmesinden sonra.Türk Havayolları, elindeki 
uçakların pekçoğunu 1974 yılından itibaren yenilemek zorundaolduğuna göre, 
tedbirlerinin bugünden alınmasını ve havayolları meydanlarının dasüratle ıslahını, 
bünyede aksak işleyen hizmetlerin düzeltilmesini, terminal hizmetlerinin ve halkın 
dillerinde destan olan ıstıraplarınıngiderilmesini, personelle halk münasebetlerinde 
nahoş olan olayların önlenmesini temenni” etti ve kurum çalışanlarına şükranlarını 
sundu.158

D.P. grubu adına söz alan Nuri Eroğan(İstanbul), “alınan genç gemilerle deniz 
nakliyatı, rakiplerine karşı avantajlı duruma geçmiş, Türk Hava Yolları, alınan ve 
kiralanan uçaklarda zarar safhasını aşmış, PTT hizmetleri geniş ölçüde vatan sathına 
yayılmış, kurulan bilâhara tevsiine geçilen telefon fabrikası ile ihtiyaç karşılanma 
seviyesinegelinmiş, son derece zor malîdurumuna rağmen, Devlet Demiryolları 

158  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
s. 153-159.
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elektrifikasyona geçilmiş,vagon ve lokomotif imalinde ihraç teşebbüsleri görülmüş, 
Devlet Hava meydanlarında süratle artan hava trafiğini karşılama gayretleri yanında, 
yabancı uçaklara yapılanhizmetlerin karşılığı alınarak, yeni bir döviz kaynağı 
yaratılmış ve nihayet dedikodulara son verilerek Pendik Tersanesinin gerçekleşmesi 
safhasına girilmiştir” dedi.159

Cumhuriyet Halk Partisi grubuadına söz alan Orhan Kabibay (İstanbul), 
Ulaştırma Bakanlığının mevzuatının eskidiğini söyleyerk başladığı konuşmasında 
şu noktalara temas etti: “Karayolu taşımacılığı özellikle yük taşımasında bir 
düzensizlik içerisindedir, Aşırı rekabet, taşıma ücretlerinin normalin çok altına 
düşmesine ve dolayısiyle aşırı yükleme yapılmasına yol açmaktadır. Taşıma talebi 
yüksek birhızla denizyolu ve demiryolundan karayoluna kaymaktadır. Öte yandan, 
karayolunu kullananların yol vebakım masraflarına yeterince katılmaması, bueğilimi 
hızlandırmaktadır. O halde şimdi gerçek mânada bir atılımınhızla hazırlıkları 
yapılmalıdır. Sistemlerde mümkün olan en küçük maliyetle vs güvenlik içerisinde 
ulaşımın karşılanabilmesi için Bakanlığınınodernizasyonu ve reorganizasyonu 
sadeceteknik düzeyde düşünülmemeli, aynı zamandayönetim, işletme, teşkilât, 
araştırma, geliştirme,planlama ile beraber rasyonel bir personelrejimi de dikkate 
alınmalıdır.Devletin uzun vadeli bir ulaştırma planı vepolitikası tespit edilmelidir. Bu 
politikanın tespitinde;nüfus artışı, nüfusun merkezlere akışı, geleceğin merkezleri, 
sanayi ve ticaret bölgeleri,bölgeler ulaşım ağları ve bunların uluslararasıulaşım 
ağları ile irtibatlanînası anaesaslarolmalıdır...

Hayatî önemde kabul ettiğimiz bazıkanun tasarıları henüz hazırlanmamış veya  
Parlamentoyaintikal ettirilmemiştir. Bunlar da;kara ulaştırmasını düzenleyen kanun 
tasarısı, Trafik Genel Müdürlüğü Kanun tasarısı ve trafikdüzenlemesini tanzim eden 
kanun tasarısıdır... 

Denizcilik Bankası ve Deniz Nakliyat AnonimOrtaklıklarının reorganizasyonuna 
gidilmesiartık bir zaruret halini almıştır.Yeni gemilerin hızla temini zorunludur. 
Denizcilik Bankasında uygulanan personel rejimi,hizmetin özelliği bakımından 
olumsuz etkileryapmaktadır... 1961 yılından itibaren Türk Havayollarınınjet 
uçaklarına geçmesi planlanmış iken,bugün ancak bir kısmı sağlanmış bulunmaktadır.
Havayollarında halen pervaneli uçakların sayısı 10 civarındadır. Bunlar da 
ortalama1974 te ömürlerini doldurmuş olacaklardır...

Personel politikasındaki genel aksaklık bukesimde de kendini göstermektedir. 
İşletmeler bir yandan teknik ve kalifiye personel sıkıntısıçekerlerken, kadrolarda 
şişkinlik görülmektedir...”160

Şahısları adına söz alan Ahmet Durakoğlu (Sivas) ve Hüseyin Yenipınar’dan 
(Tunceli) sonra Ulaştırma Bakanı Sayın Rıfkı Danışman(Erzurum) kürsüye 
geldi. Bakan Danışman Bakanlık faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu: 

159  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
s. 159-165.
160  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
s. 165-172.
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“Ulaştırma Bakanlığı, senelerce, bütçe münasebetiyleve diğer Ulaştırma Bakanlığı 
konularımünasebetiyle tenkit edilmiştir; haklı tenkitlerve eleştiriler yapılmıştır; teklif 
ve temennilerdebulunulmuştur, itiraf etmek gerekir ki, bu tenkit ve temennilerin 
hemen çoğu bugünekadar askıda kalmış ve bir sonuç alınamamıştır... 

Ulaştırma Bakanlığının TeşkilâtKanunu, ulaştırma müesseselerine taallûkeden 
teşkilât kanunları ve reorganizasyon çalışmalarısonucunda tespit edilmiş politikalara 
uygun kanunlar hazırlanmış, Yüce Meclise sunulmuşbulunmaktadır... Ulaştırma 
Bakanlığının problemlerinden birisi ... kadrosunun yetersizolması keyfiyetidir. 
Bilindiği gibi, 657 sayılıKanunu tadil eden 1327 sayılı Kanun esaslarınagöre 
bakanlıkların kadro ihtiyaçları her yılbütçe kanunları ile verilmektedir. Bugün 
mevzuatyönünden bu konu halledilmiş durumdadır...

PTT Genel Müdürlüğübugün çok önemli bir fonksiyon yapmaktadır.Bu 
görevini tam olarak, malî imkânlarıbakımından, elindeki teçhizatı bakımından 
istenilenseviyede yapması mümkün değildir. Bütüngayemiz bu görevi Türkiye’nin 
her köşesindeyaparak, âdeta Türk Devletinin, Türk icraorganının varlığını ifade eden 
dağ başındaki enücra bir köşede telefon irtibatını kurarak, telefon direğini dikerek, 
memleketimizin bu enuzak beldelerine götürmek başlıca gayemiz vevazifemiz 
olacaktır...

Deniz işletmelerimizindiğer idarelerimize benzemeyen problemleri,bu 
müesseselerin hukukî bünyelerinden,hizmetin özelliğinden ve hususiyetinden 
doğmaktadır. Bilindiği gibi, Denizcilik Bankası bir anonimortaklıktır. Denizcilik 
Bankası Deniz NakliyatAnonim Ortaklığı Şilepçilik Şirketi ayrı bir anonimortaklıktır. 
Bu müesseselerde çalışan genelmüdür ve yönetim kurulundan başka hemenherkes 
sendikalıdır ve işçi mesabesinde düşünülerektoplu sözleşme yapmışlardır... 
Tabiatiyle böyle bir işletmede birçokaksaklıklar olacağı tabiîdir ve bu bünyenin 
mahiyetindendoğmaktadır, idare bu konuda çeşitligayretler sarf etmiş, konuyu 
halledememiş ve çözememiştir. Şu anda çözebilir bir istikâmettede gelişmemektedir...

Hava nakliyesi bütün dünyadahızla gelişmektedir. Bu nakliye bizde diğer 
devletlerenazaran çok geri durumdadır. İnkişafisteyen bir konudur ama bugün bizim 
teknik imkânlarımız, malî, imkânlarımız bu hızlı inkişafarzusuna ayak uyduracak 
durumda değil.Bu yılki programımızda dört büyük tip uçakalınması bahis konusudur, 
teşebbüse geçilmiştir,çok kısa zamanda realize edilecektir...” Bakan, konuşmasından 
sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı.161

Son sözün milletvekilinin olması nedeniyle MevlûtOcakçıoğlu (Niğde) 
kürsüye davet edildi ve PTT hizmetlerinin yetersizliğini bir örnekle açıkladı. Maraş 
milletvekili Zekeriya Kürşad ve Adıyaman milletvekili Zeki Adıyaman tarafından 
verilen yeterlik önergeleri oya sunularak kabul edildi ve bölümlere geçildi: 

161  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
s. 172-183.
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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/l) Cari Harcamaları
Bölüm  Lira
11.000  Ödenekler  12 000
12.000  Personel giderleri  23 896 122
13.000 Yönetim giderleri  1 380 000
14.000  Hizmet giderleri  31 004
15.000  Kurum giderleri  2 045 000
16.000  Çeşitli giderler  150 001

(A/2) Yatırım Harcamaları
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları
 ve onarımları  2 455 000

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
33.000  İktisadî transferler  20 295 000
34.000  Malî transferler  447 720 000
35.000  Sosyal transferler  47 000
36.000  Borç ödemeleri  457 000
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu 

tasarısı da Ulaştırma Bakanlığı bütçesiyle birlikte kabul edildi.162

ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alan Adalet Partisi grubusözcüsü 

ŞevketYılmaz (Adana), 1971 yılında ekonominin fiyatların başdöndürücü bir süratle 
yükselmesi ve gittikçe yaygınlaşan durgunluk gibi ters istikametli iki ağırtesir 
altında bunaldığını belirterek konuşmasına başladı: “1971 yılında ortaya çıkan ve 
dört nala hızlanmış enflasyon, dar gelirlerine satın alma güçlerini küçültmüş ve 
rcel gelirlerini, gerçeksatın alma güçlerini azaltmıştır.Bütün bu olumsuz sonuçları 
önleyecek iktisat politikası tedbirleri almak yerine, BirinciErimKabinesinin bazı 
üyeleri, toplu sözleşmelerle işçilerin ücretlerinin artışını enflasyonun sebebi olarak 
göstermek hatasına düşmüşlerdir....

1971 yılında iyi hava şartları ile tarım üretim artışı ve işçi dövizlerindeki 
artışların etkisini ayıracak olursak kalkınma hızı sadece % 5 civarında olacaktır.
Çünkü 1971 yılında % 12 oranında gelişme hızı öngörülen sanayi kesiminin artış 
hızı MaliyeBakanlığı raporlarındaki tahminlere göre ancak% 6,9 civarında olmuştur. 

162  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
s. 186. Bkz. Kanun No: 1555.



489

Yani sanayi sektörününüretimi planlarda öngörülenden % 5,1’dendaha düşük 
olmuştur... Bunların sonucu olarak 1971 yılı işsizliğin had safhaya ulaştığı bir yıl 
olmuştur...

Yurt dışındaki işçilerimiz bir taraftan gönderdikleridövizlerle dış ödemeler 
dengesi üzerindeolumlu tesirler meydana getirirken öteyandan yurttaki işsizlik 
baskısını % 30 nisbetindehafifletmektedirler.

Çalışma Bakanlığına75 milyon turizme 120 milyon ayrılması adaletsiz,yeni 
vergilerle finanse edilmek istenen bütçeningerekçesi olmadığım, kıt kaynakların 
önceliksıralarına göre rasyonel dağıtımının sağlanamadığınıda göstermektedir...

1972 bütçe harcamalarının tasarruf prensibine mutlaka bağlı kalınarak yapılması 
gerekir. Aksi halde ücret ve maaş gelirleri üzerine oturanvergilerle finanse edilen 
bir bütçenin israfçıolması, sosyal adaletsizliği artıracaktır.Öte yandan şişkin ve bir 
önceki yıla nazaran% 35 kabarık gelen 1972 bütçesinin finansmanıiçin getirilen ve 
getirilecek olan vergiler, gelirleriücretlerinden ibaret olanları üzerine oturacaktır...”163

Demokratik Parti grubu adına söz alan Mehmet Kılıç(Gaziantep), Bakanlık 
bütçesi üzerindeki görüşlerini birkaç noktada toplamaya çalışacağını, bunların, 
yurt içi çalışma hayatı ile ilgili sorunlar, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin 
çeşitliproblemleri ile ilgili sorunlar ve Bakanlık merkez teşkilâtı ile ilgili sorunlar 
olduğunu söyledi: “56 milyar lirayı bulan 1972 yılı bütçesi içindeÇalışma Bakanlığnıa 
ayrılan pay, ne bu BakanlığınKuruluş Kanunu ile kendisine yüklenilengörevleri 
yerine getirmesine, ne de 1961Anayasası ile gün geçtikçe gelişen ve çözüm bekleyen 
çalışma hayatımızın, aşağıda detayıile arz edeceğimiz sorunlarını çözmeye elverişli 
bir nitelikte değildir...

Devlet Personel Kanununun yürürlüğegirmesinden sonra ücretlerdeki meydana 
gelendengesizlikler, toplu iş sözleşmelerini etkilemeyebaşladığı, hattâ toplu iş 
sözleşmelerinde  genellikleuyuşmazlığa gidildiği hepimizce bilinenbir gerçektir. 
Ücret ve fiyat ilişkileri bakımındanÇalışma Bakanlığının elinde yeterlidonelerin 
bulunmaması, Bakanlığın, bu konudaişçi ve işveren çevrelerinin ihtiyaçlarınacevap 
verecek araştırma ve istatistik bilgileriile mücehhez bir çalışma yapmaması büyük 
tartışmalara sebep olmaktadır...

Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimizi açıklarken üzerinde 
durulmasıgereken en önemli sorunlardan biri de istihdam,yani bir başka ifadeyle 
işsizlik sorunudur.Çalışma Bakanlığının resmî açıklamalarınagöre halen yurdumuzda 
2 milyonu aşkın açıktaişsiz vatandaşımız vardır. Buna, bir de gizliişsizliği ilâve 
edecek olursak, durumun vehametikendiliğinden anlaşılır...

Demokratik Parti, Grup görüşü olarak işsizliğinönlenmesi için iki yol seçmektedir:
1. Yatırım sahaları genişletilerek iş imkânlarıyaratmak,
2. İşgücüne ihtiyacı bulunan yabancı ülkelereişçi göndermektir.

163  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
s. 189-193.
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Memnuniyetle kaydetmek istediğimiz üçhusus vardır: Birincisi, İş Kanununun 
Meclislerimizce kabul edilerek kesinleşmiş olması... ikincisi, Tarım ve Orman işçileri 
kanun tasarısının hazırlanmış hükümete verilmiş olması... üçüncüsü, Bağ-Kur’un 
kanunlaşması ile esnafın sosyal güvenlik ve sigorta imkânlarına kavuşturulmuş 
olması...”164

C.H.P. grubu adına söz alan Burhanettin Asutay(İzmir)Çalışma Bakanlığı 
bütçesinin Turizm Bakanlığıbütçesinden çokaz , Turizm Bakanlığıbütçesinin ise 
Çalışma Bakanlığı bütçesinin 1,5 milslinden üstün olması konusuna değineceğini 
belirtti: “... Kadro yanında bir de Çalışma Bakanlığınınpara durumuna bakmak lâzım.
Bakanlığın 1960 yılında bütçesi 6 423 233 lira idi. 1970 yılında 14 976 908 liraya 
çıkarıldıve bu kere zar zor Bütçe ve Plan Komisyonundakideğerli arkadaşlarımızın, 
vekâletin yükününağırlığını, yeterli derecede takdir etmelerisonucu, bu. 83 milyona 
kadar, zorla çıkarılabildi... 

Bakanlık, bugüne kadar -Sosyal Sigortalar Kurumu binasında ıçok cüzi bir 
kira ile oturur idi. Ve Sosyal Sigortalar Kurumu, Genel Kurullarında bu her zaman 
Bakanlığın - amiyane bir tabir ile, İzmir tâbiri ile - başına kakılırdı... En nihayetbu 
sene bu tarizden kurtulayım diye, yeni bir binaya çıktı. Birkaç ay evvel. Ama, bu 
binadaSosyal Sigortalar Kurumunun binası tabiî...

Bakanlığın kuruluşundan başlayarak bugünekadar şunları gördük: İşsizlik 
Sigortası Kanunu Tarım iş Kanunu Teşkilât Kanununda tadilât, sakat ve 
hükümlülerinçalıştırılması, işçi sağlığı ve iş güvenliği... Sene 1972 olmasına rağmen 
hâlâ kanunlarMeclise gelmedi...

Muhtelif yollarda vergi kaçakçılığı vardır,ama Sosyal Sigortalar Kurumunda 
da vergi kaçakçılığıvardır. Sosyal Sigortalar Kurumu,Teftiş yönetmeliğini 
değiştirmelidir. Merkezmüfettişleri ile şube müfettişleri arasındakibüyük farkı bertaraf 
etmelidir. Kısaca söylemekistiyorum ki, bir adres aramak için SosyalSigortalar 
Kurumu müfettişlerine iş ve vazifevermemeliyiz ve şubelerdeki müdürlerinin -tabiî 
bazılarının- baskılarından bu arkadaşları kurtarmalıyız...”165

Millî Güven Partisi grubuadına söz alan  Hamdi Hamamcıoğlu(Afyon Karahisar), 
“Devlet Planlama Teşkilâtının raporlarına göre;1972 yılında tarımda 750 bin, tarım 
dışı alanda 1 milyon 90 bin olmak üzere ceman 1milyon 800 bin işsiz insan olacaktır.
Her sene nüfus artışındaki orana göre işalanına atılacak eleman sayısı artacağına, 
diğerbir deyimle işçi veya işsiz sayısı geometrik olarakartacağına göre önümüzdeki 
yıllarda da bubüyük problemi imkânlarından mahrum olacağımızıiddia etmek sanırız 
ki, bir kehanet olmayacaktır.Gerekli tedbir alınmadan, yeni iş alanlarıaçılmadan, 
haşhaşla geçinen köylünün geçimimkânları sağlanmadan, haşhaş ekiminin 

164  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
s. 193-196.
165  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
s. 196-202.
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yasaklanmasıyolundaki kararın yaratacağı genişişsizliği de buna eklersek işsizlik 
yönündenTürkiye’nin arz ettiği manzaranın vahim olduğukaramsarlık değilacı, ama 
gerçekçi bir ifadeninbeyanı mahiyetindedir...

Çalışma Bakanlığınınorganize ettiği konut kredisi durumu hâlâbugünün 
sorunlarına cevap vermekten uzakve sakat bir uygulama içerisindedir. Sigortalıişçi 
için en büyük sorun bugün için konutproblemidir. Bu sorunun pratik bir şekilde 
çözümünün Devletin başarılı uygulamalarındanbirisi olacağı inancını taşımaktayız...

Yurt içi işçi sorunları hakkındaki maruzatımason vermeden evvel çok önemli 
saydığım iki hususa daha değinmeyi görev saymaktayım: 
1. Türkiye’de çeşitli sınıflar hayat pahalılığını tam karşılayacak seviyede olmamakla 
beraberaz çok haklarını alma imkânına kavuşmuşlardır.Ama, ayda 300 lira ile emekli 
olmuş,çalışma gücünü kaybetmiş, her yönü ilefakrüzaruret içinde çırpman işçi 
emeklilerininbir üvey evlâttan da kötü kaderiyle başbaşabırakıldığını dikkatlerinize 
sunmak isterim.
2. Diğer bir konu da Anayasa Mahkemesinceiptal edilen 931 sayılı Kanunun yerine  
tedvin edilen 1475 sayılı Kanunla çıkarılmasıöngörülen Asgarî ücret Yönetmeliğinin 
bir anevvel çıkarılarak hayat pahalılığiyle karşı karşıyakalan işçilerimizin bir an 
evvel hayatlarınıidame ettirebilecekleri bir gelir seviyesine çıkarılmasınıSayın 
Bakandan ve yetkililerden önemle istirham etmekteyiz...”166

Hasan Türkay(İstanbul) AdaletPartisi grubu adına ikinci söz talebinde bulundu 
ve işsizlik sigortasının komisyonlarda görüşüldüğünü, Çalışma Bakanının mehil 
istediğini, Tarım ve Orman İş kanununun Başbakanlığa intikal ettirildiğini ve ne gibi 
yenilikler getirdiğini Çalışma Bakanından öğrenmek istediklerini belirtti. 

Mehmet Aytuğ (Elâzığ), sadece yurt dışındaolan işçilerin sorunlarını ele alarak 
ülkeye önemli miktarda döviz sağlayan, dış ülkelerdeki işçilerin sorunlarının 
başında ÇalışmaBakanlığınındış örgüt eksikliği olduğunu, Alman Vergi mevzuatına 
göre, işçilerin günlük yevmiyeleri üzerinden ve ücretlerinden stopaj yoluyla vergi 
kesilmekle beraber işçilerin sene sonunda ayrıca bir beyana da tabi tutulduklarını 
söyledi... Her an bir vatan özlemi içerisinde olan işçilerimize seslenmekte büyük yarar 
vardır. Radyolarımız, işçilerin bulundukları ülkelerde dinlenemiyor, duyulamıyor. 
Yayınların bu ülkelere doğrultusunu sağlayacak istasyonların kuruluşuna mutlaka 
gidilmelidir. Dışarıya giden işçilerimizin birçok sıkıntılarıvardır. Yurt dışında 
bulunmanın bizatihi tabiatından doğan bu sıkıntıların, mevzuat yetersizliği,lisan 
bilmeme, bence en önemlisialıştığı gıda rejimini gittiği yerde bulamayışıdır. 
İşçilerimizin gümrüklerde mâruz kaldıkları muamelelerden halen şikâyetleri vardır. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının olumlu tesir yaratan tedbirlerini Çalışma Bakanlığının 
işçi lehine daha da oluşturacağına inanmaktayım.”167

166  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
s. 202-204.
167  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
s. 204-210.
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Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner(Trabzon) söz aldı ve konuşmasına işçi 
sorunlarından başladı: “Her yıl işgücüne katılan nüfus sayımız 425 000 kadardır, 
işgücüne katılan bu nüfus sayısından kendilerine iş olanağı sağlanabilenler,yurt 
içinde ve tarım dışında 210 000, işsiz kalanların toplamı ise 215 000’i bulmaktadır. 
Buişsiz vatandaşlarımızın ortalama olarak her yıl 85 000’ini yurt dışında uygun 
işlere yeleştirebiliyoruz.1971 yılında gizli işsiz sayısı 750 000 idi, tarım dışı işgücü 
fazlamız ise 1 milyonu aşmaktadır.1972’de toplam işgücü fazlasının % 13’e çıkarak 
2 milyon 110 bine ulaşacağıDevlet Planlama Teşkilâtınca tahmin edilmektedir...

Yeni bir asgari ücret yönetmeliği hazırlanmış 12 Şubat 1972 tarihinde Resmî 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 1 Temmuz 1969 tarihinden bu yana 
düzenlenmemiş olan asgari ücretleri, bilimsel verilere dayandırılarak saptamak 
üzere AsgariÜcret Komisyonunu en kısa süre içerisinde toplantıya çağıracağım 
ve komisyon bu ücretlerisaptarken genel olarak sosyal ve ekonomik durumuve 
bu arada geçinme endekslerinin ödenmekteolan ücretlerin genel durumunu, iş 
kollarınınniteliğini de gözönünde bulunduracaktır...

Çalışma Bakanlığı olarak işçi tasarruflarınınDevlet garantisi altında ve tercihan 
Devlet kuruluşlarımızın iştirakiyle değerlendirilmesini şahsen öngörmekteyim. 
Uluslararası Çalışma örgütünden getirttiğimizyabancı bir uzmana, Sosyal 
Sigortalarınaktüaryal ve malî durumu inceletilmiştir. Uzmanınverdiği raporun 
değerlendirilmesine debaşlanmıştır. Uzman raporunda belirtildiğinegöre, Sosyal 
Sigortaların malî yapısının birtakımözel sorunları vardır.Bilindiği gibi, 506 sayılı 
Kanunun 78 ncimaddesi değiştirilerek, taban ve tavan ücretler,ünün ihtiyaçlarına 
uygun hale getirilmeye çalışılmıştır....

1 milyonu geçen tarımı ve orman kesimindeki işgücünün, kamu sektöründeki 
500 bine yakın kısmının sosyal güvenlik kapsamına alınmalarıiçin hazırlıklar 
başlamıştır... Esnaf ve sanatkârlarla diğer bağımsız çalışanlarasosyal güvenlik 
olanağı sağlıyan BAĞ-KUR Kanununun öngördüğü Sosyal SigortalarKurumunun, 
modern organizasyon ve metod ilkelerinegöre, mekanizasyondan da optimal 
ölçülendefaydalanmak üzere, etkili, süratli ve randımanlı ve ucuz çalışan bir 
müessese olarakdoğmasına çalışıyoruz....

Yurt dışı işçi sorunlarına karşı bâzı şeyler yapılmıştır. Ama, sorunların çapı 
itibariyle dikkate alırsanız, bu sorunlar her geçen gün çığ gibi büyümüştür.Biz bu 
çığın, olayların arkasında kalmışızdır...” Bakan konuşmasından sonra soruları da 
yanıtladı.168

Son sözü alan Hakkı Gökçe (Malatya), Sosyal Sigortalarhastanesinde full - time 
çalışan doktorların birızdırabmı dile getirmek için söz aldığını, doktorların sabahtan 
akşam 17.00 ye kadar çalıştıklarını, bir doktorun 60 - 100 arasındahastaya bakmakta 
olduğunu söyledi ve bu doktorların Personel Kanunu çıkmadan evvel aldıklarıpara 

168  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
s. 210-224.
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ile şimdiki para arasında muazzam fark olduğunu, bunun sebebinin tazminat ile 
maaşın birleştirilmesisuretiyle matrahın artması ve böylecebundan daha çok vergi 
kesilmesi olduğunu ifade etti.169

İsmail Hakkı Alaca(Kars) ve İhsan Kabadayı(Konya) tarafından verilen yeterlik 
önergelerinin kabul edilmesiyle bütçenin bölümlerine geçildi: 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ:
(A/l) Cari Harcamaları
Bölüm  Lira
11.000  Ödenekler  12 000
12.000  Personel giderleri  32 398 945
13.000  Yönetim giderleri  4 005 511
14.000  Hizmet giderleri 208 751
15.000 Kurum giderleri  8 608 501
16.000 Çeşitli giderler  100 003

(A/2) Yatırım Harcamaları
23.000  Makina teçhizat ve taşıt alımları
 ve onarımları  2 235 000

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
34.000  Malî transferler  2 415 420
35.000  Sosyal transferler  33 129 172
36.000  Borç ödemeleri  125 000

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
25 Şubat 1972 tarihinde Başkanvekili Nurettin Ok başkanlığında toplanan 49 

ncu birleşimde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi görüşüldü.Demokratik Parti 
grubu adına söz alan Vedat Önsal (Sakarya), “Türk ekonomisi ve yurt kalkınmasında 
sonderece önemli bir fonksiyonu olan bu Bakanlıkreformistlerin elinde maalesef bir 
tecrübemetaı halini almıştır. 9 aydan daha kısa birsüre içinde, 3 ayrı isimde tanıdığımız 
bu bakanlık,Sanayi Bakanlığı iken çok reformistBirinci Erim Hükümeti zamanında 
Sanayi veTicaret Bakanlığı olmuştu. Az reformist İkinciErim Hükümeti zamanında 
ise bu BakanlığıSanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak tanıyoruz.Temenni etmemekle 

169  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), 
s. 224-227.
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beraber, 3 ncü bir ErimHükümeti kurulur ve bu Hükümet seleflerindendaha da az 
reformist olursa, adları geçenbu Bakanlığın ne isimde tesmiye edileceğini doğrusu 
merak ediyoruz...

Sanayi Bakanlığının son bir iki yıldır uygulanmakta olduğu teknik eleman politikası 
böyle bir gelişmeyi sağlayabilecek zemini hazırlamaktan çok uzaktır. Devlet Personel 
Kanunu ile getirilen hükümler, yetişmiş teknik personelin Devlet müesseselerinden 
özel sektöreve yurt dışına göç etmesine sebebiyet vermiştir.Âcil tedbirler alınmadığı 
ve teknik personeleeski imkânlara eş imkânlar tanınmadığıtakdirde bu göç daha da 
hızlanacak ve yurt kalkınmasında büyük aksaklıklar meydana gelecektir...

Birinci Beş Yıllık Kalkıma Planımız sanayi sektöründeki kalkınma hızını % 12,3 
olarak öngörmüş ve bu dönemde yıllık gerçekleşme ortalaması % 9,6 olmuştur. 
Birinci Beş Yıllık dönemin son senesi olan 1967’de bu sektörde kalkınma hızı 
% 11,7’ye kadar yükselmiştir. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planımız ise sanayi 
sektöründeki artışı % 12 olarak öngörmüştür. Sanayi sektörünün ekonomimizin en 
hızlıgelişen sektörü olmaöı planlanmış ve gayri safi millî hâsıla içindeki payının 
1967 de % 16,3’ten 1972’de % 20,5’a yükselmesi hedef alınmıştır. Böylece sanayi 
sektöründen daha yavaş gelişecek olan sektörlerini ve bilhassa tarımsektörünün 
G.S.M.H. içindeki payının azalması dolayısiyle uzun vadede daiha hızlı ve istikrarlı 
bir gelişme elde etmenin mümkün olacağı hesaplanmıştır. İkinci Beş Yıllık Planının 
ilk uygulama yıllarında sanayi sektöründeki gelişme plan hedeflerine yakın bir 
seviyede olmak üzere 1968’de % 10, 1969’da % 9,4 seviyesinde gerçekleşmiş, son 
Demirel Hükümeti zamanında 1970 senesinde ise gelişme hızı birden bire %2,5’a 
düşmüştür... Bu büyük gerilemenin önemli sebeplerinden birisi 1970 bütçesinin 
hazırlanışında hâkim olan düşüncedir...,

Bilhassa 1972 programında belirli bir hal alan devlet kapitalizmine doğru 
kayıştemayüllerindenvazgeçilmeli, karma ekonomik sistem içinde özel sektöre 
lâyık olduğu yer verilmelidir. Devlethiçbir zaman iyi bir işletmeci olamamıştır. 
Ve olmasına da imkân yoktur, iktisadî devlet teşekküllerinin durumu bunun en 
açık delilidir. Sınaî sahada faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüslerinin verimli, 
vasıflı mal imal eden,ticarî faaliyetlerini rasyonel esaslara göre yürütecekmüessir 
bir organizasyon ve personel statüsüne kavuşturulması için gerekli tedbirlerin 
alınmasında zaruret vardır...

Yeni sanayi teşebbüsleri kurulurken kapasiteve teçhizat seçiminde en son 
teknolojik gelişmelerve yüksek verimlilik nazarı dikkate alınmalıdır.Gelişmekte 
olan sanayimizin bugünkü kredisistemiyle kendisinden bekleneni vermesi mümkün 
değildir. Bu bakımdan uzun vadeli, düşükfaizli ve yeter miktarda kredi temin 
edilmesini sağlayacak tedbirlere ihtiyaç vardır. Bu maksatla yatırım bankalarının 
imkânları takviye edilmeli, bu bankaların sayısı artırılmalı ve yurdun önemli sanayi 
bölgelerinde şubeleraçması sağlanmalıdır...” diyerek grubunun görüşlerini ifade 
etti.170

170  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s.231-240.
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A.P. grubu adına SelâhattinGüven(Trabzon), Türk sanayiini incelerken meseleyi 
iki kısımda, birincisi, 1971 yılına kadar olan halihazırdurum ve 1971’den sonraki 
olması lâzımgelen durum olarak ele alacağını belirtti: “1972 ve daha sonraki sanayimiz 
hangi hedeflere ulaşmalı ve Sanayi Bakanlığının neler yapması lâzımgeldiği 
konusuna.Türkiye’nin Ortak Pazara katılması, ekonomiktarihimizin hiç şüphesiz 
en ciddî ve isabetlibir kararı olarak tarihe geçecektir. Bu karar;Türk toplumunda, 
ekonomisinde, sosyal ve kültürel yapısında büyük çapta değişiklikler yapacağıgibi, 
Türkiye’nin iktisadî, siyasî ve hattâaskerî istikbalini teminat altına almış olacaktır. 
Ancak, bu mutlu neticeye varabilmemiz, milletçe çok çalışmamız ve bilhassa sanayi 
kalkınmamızı kısa zamanda Ortak Pazar ülkeleriseviyesine çıkarmamızla mümkün 
olacaktır...

Ticaret ve sanayi hayatında özel sektörünağırlık taşımadığı hiçbir demokrasi 
memleketi mevcut değildir. Bizim Anayasamız da özel teşebbüse lâyık olduğu 
önemin verilmesini emretmiştir... Üçüncü Beş Yıllık Planımızda, modern 
teknolojiyitatbik etmeye, yeni araştırma ve buluşlara yönelmeye, Devlet ve özel 
sektör sanayilerininve üniversitelerin işbirliği yapmasını öngörmelidir. Ayrıca 
senelerden beri faaliyet göstermektebulunan Başbakanlığa bağlı Türkiye Bilimselve 
Teknik Araştırma Kurumu, kısa adıylaTÜBİTAK’ın Sanayi Bakanlığına bağlanması 
arzuya şayandır... Ortak Pazara asıl üye olacağımız şu 22 yıllıkgeçiş döneminde, 
sanayimizin açık taraflarınıntümü ile veya yeterince kapatılması lâzımgelmektedir....

Yeni hükümet, Sanayi Bakanlığının adını değiştirerek, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı yapmakla, her halde, bahsettiği reformlardan bir tanesini daha yaptığı 
kanısında değildir. Kalkınmamızın temelini, sanayi kalkınması teşkilettiğine 
göre, hele Ortak Pazar üyesi olmaya karar verdiğimiz şu geçiş döneminde, Sanayi 
Bakanlığına çok ciddî görevler düştüğünde şüphe yoktur; fakat gelin görün ki, Sanayi 
Bakanlığı bütçesini tetkik ettiğimizde kendisine mevdu görevlerin bir çoğundan 
habersiz görünüyor...” diyerek görüşlerini belirtti.171

Mehmet Turgut (Bursa) önceki konuşmada kendisinin adı geçmesi sebebiyle 
söz aldı ve Sanayi Bakanlığı zamanının hesabını vermek ihtiyacını duymadığını, 
Selâhattin Güven’e yanlış malûmat verdiklerşnş düşündüğünü söyleyerek Elâzığ 
Gübre Fabrikası ile motor, dişli kutusu ve traktör fabrikası meselesinde bilgi sundu.172

M.G.P. grubu adına söz alan Mehmet NebilOktay (Siirt) sanayileşmeyi1963’te 
başlayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine bağlayan bir açılış yaptı: 
“Birinci Beş Yılık Kalkınma Planı % 7 kalkınmahızının gerçekleştirilebilmesini 
büyük ölçüde sanayide meydana gelecek gelişmeye bağlamıştır. İkinci Beş Yıllık 
Plan döneminde de, sanayisektörü, planın itici gücü olarak kabul edilmiş, bütün 
faaliyet dalları içinde en hızlıgelişen sektör olması hedef alınmıştır. Bu dönemde 
toplam yatırımların % 22,4’nün sanayie ayrılması öngörülmüştür...

171  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s.240-244.
172  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s.244-245.
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Sanayideki gelişmeler, ekonomimizin genelyapısında arzu edilen yönde 
değişiklikler yaratmış,ancak yılda % 12 olarak öngörülen hedefeulaşılmak mümkün 
olmamış, gerçekleşme; 1968 yılında % 10, 1969 yılında % 9,4, 1970 yılında % 2,5, 
1971 yılında ise, % 8,7 olmuştur. İmalât sanayiinde plan hedefi olan % 12’nin 
altında kalınmasının çeşitli nedenleri olarak, büyük projelere ayrılmış yatırımların 
henüzsonuçlanmamış olmalarını, Personel Kanunu,devalüasyon ve Finansman 
Kanunlarının yarattığıkaynak darlığını, 1970 yılındaki döviz sıkıntısının sonucu olan 
hammadde ve mamullerithalindeki zorlukları ve ayrıca büyük sanayi dallarımızın 
çoğunda mevcudolan atıl kapasitelerisaymak mümkündür...

Sanayide yeterli üretim gücüne ulaşabilmekiçin birtakım tedbirlere ihtiyaç 
vardır. Bu tedbirleri şu şekilde sıralamak mümkündür kanaatindeyiz:

Kurulacak tesisler asgarî ekonomik büyüklükve kapasitede olmalıdır. Ödemeler 
dengesine olumlu etkiler sağlayacakyeni tesisler önplana alınmalıdır.Kurulacak 
tesisler, mahallî iktisadi kaynaklarıdeğerlendirmelidir.Yatırımlarda büyük katma 
değer yaratacakileri teknolojiler uygulanmalıdır.Ekonomik olmayan kuruluşlarda 
süratle modernizasyona ve genişletilmeye gidilerek güçlüve tam kapasite ile 
çalışan kuruluşlar haline getirilmeleri sağlanmalıdır.Bölgeler ve sektörlerarası 
denge dikkatealınmalıdır. İkinci Beş Yıllık Planda uygulanacak sanayileşme 
politikası ile özel sektörden beklenen yatırımların gerçekleştirilmesi için, gönüllü 
tasarruflarıve özellikle küçük tasarrufları yatırımalanlarına sevk edecek halka 
açık anonimşirketlerin kurulmasını teşvik edecek olan sermayepiyasası kanun 
tasarısının, biran önce kanunlaşmasına çalışılmalıdır. Sanayileşmeyi kolaylaştırıcı 
unsurlardanbiri olan, organize sanayi sitelerinin kurulmasınaönem verilmelidir.
Sanayiimizin gelişmesi bakımından büyükmahzurlar arz eden ve ileride daha da 
büyükmahzurlar arz edecek olan kalifiye insangücüihracı mutlaka önlenmelidir.
Sanayi finansman imkânlarını artırmak için;ucuz, orta ve uzun vadeli kredi olanakları 
sağlanmalıdır. İstikrarlı tedbirler almak suretiyle, yatırımlariçin gerekli güven ortamı 
süratle yaratılmalıdır.”173

Cumhuriyet Halk Partisi grubuadına söz alan Bahri Ersoy (İstanbul), “nüfusumuz, 
1970 sayımlarına göre % 2,55 oranında artmaktadır. Bu, ortalama olarak senede 
875 bin insanın müstehlik olarak toplumumuza katılması demektir.Yaşayanların 
ömür boyu müstehlik kalmaları tabiata aykırıdır. Medenî cemiyette, dahaisabetli bir 
devimli günümüzde devletler kendivatandaşlarına, hazır yiyicilikten kurtamakiçin 
iş alanları yaratmak göreviyle yükümlüdür. Bu, ileride nasıl bir istihdam güçlüğü 
ilekarşılaşacağımızı anlatır...

1971 yılında bankalardaki mevduat miktarı 214 144 000 000’dur. Bunun % 24’ü 
ticaret sektörüne kredi olarak veriliyor. Halbuki, ekonomimizde bu sektörün teşvike 
ve geliştirilmeye ihtiyacı yoktur. Ticaret sektörünün millî gelire katkısı % 9,8’dir; 
fakat aldığı kredi % 24’tür. Halbuki, tarım sektörü tamamen bunun zıddıdır. Tarım 

173  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s.245-249.
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sektörünün millî hâsılaya katkısı% 32,2’dir. Ama, krediden aldığı pay % 15,3’dir. 
Halbuki tarımın geliştirilmeye ihtiyacı vardır.Tarım sektörüne verilecek kredilerle 
yaratılacakkaynak, sanayiye aktarılır. Bu da hızlıkalkınmada büyük katkı olur...

Bütçe politikasında 1972 yılı için kamu kesiminde21 389 000 000’luk yatırım 
öngörülmüştür.Özel sektör ise, 1972’de 18 600 000 000’lukyatırım yapacaktır. 
Kamu sektöründen İktisadî Devlet Teşekkülleri 11 milyar yatırım yapacaktır.Bunun 
4 milyarı Devlet Yatırım Bankasında teessüs olacak fondan yapılacak. Bu 4 milyarın 
2-500 000 000’u iç istikrazdan, 500 milyonu MEYAK’tan, 500 milyonu dışardaki 
işçilerden istikraz, 500 milyonu da bir başka kaynaktan temin edilecek, böylece 4 
milyar sağlanmış olacak. Bunlar kâğıt üzerindeki gelirlerdir, elde edilecekleri belli 
değil...

1968 yılında imalât sanayiinin kalkınma hızı % 10, 1969’da % 9,4, 1970’de 
% 2,5, 1971’de % 8,7 olmuştur. Halbuki ikinci Beş Yıllık Planın isteği olan % 7’lik 
gayri safîmillî hâsıladaki kalkınmayı sağlamak için, busektörün yıllık kalkınma 
hızının % 12 olmasıgerekiyor. Görülüyor ki, hiçbir sene bu seviyeye ulaşamadığı 
gibi, ortalaması da çok düşüktür. Bu rakamları hesaplarsak ortalama % 7,65 oluyor.
Bunun iki nedeni vardır:
1. Büyük projelerin bitme süresi iyi hesap edilmemiştir.
2. Büyük sınai yatırımlar, programlanan zamandan ortalama olarak 3 yıllık bir 
gecikme ile tamamlanmıştır.

Yatırım kaynağının yetersizliği ile dış ödemedengesinin bozukluğu, ya da açıklığı 
sebebiylede olsa; yabancı sermayenin memleketimizegelişinin, Türk Milletinin 
ulusal koşullarınauygunluğunun iyi disipline edilememesialeyhimize olmuştur. 
Genellikle, ülkelere gelen yabancı sermayeler;
a) Nakit sermaye, yani döviz olarak getireceğifinansman kaynağı.
b) Aynî sermaye, gerekli yatırım malları ve malzemesi.
c) Gayri maddî haklar, mühendislik bilgisi, patent hakkı ve saire; yani birtakım 
teknolojilerin bedeli olarak alacağı kâr.

Montaj sanayii de, yabancı sermayenin iktisadın geri kalmış ülkeleri sömürme 
metotlarından biridir. Montaj sanayiinin, sanayiimizin gelişimini baltaladığı, fikrimizi 
muhafaza ediyoruz.Bir Fiat otomobilinin İtalya’da yapılıp, İtalyan vatandaşlarına 
satılış fiyatı ile Murat adı ile ihtida ettikten sonra, vatandaşıma kaça satıldığını tespit 
edip, aradaki farkı hesaplar ve bunu halka duyurursak, çok iyi olur ve sömürünün 
mahiyetini halk anlar” diyerek görüşlerini ifade etti.174

Adalet Partisi grubu adınaikinci defa söz alan Seyfi Öztürk (Eskişehir), 
İstanbul’da, Fergisom Traktör Fabrikası ve kurulması İngiliz firmasının iştiraki ile 
olan Dişli Kutusu Fabrikası hakkında bilgi verdi. Demokratik Parti grubu adına 
Mehmet Turgut (Bursa), bakan olarak bulunduğu devrenin ne şekilde yürütüldüğünü 
rakamlarla ifade edeceğini belirterek söz aldı. 

174  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s.249-253.
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Şahsı adına söz alan Ekrem Kangal (Sivas), “İkinci 5 Yıllık Kalkınma Planının 
son dilimi içerisinde olmamıza rağmen, hâlâ memleketimizdeciddî bir sanayi 
politikasının hedefleri milî ölçüler içerisinde araştırılamamış ve planlanamamıştır.
Sanayi sektöründe teknik bilgi üretimi, bilimsel araştırma ve ileri teknoloji 
uygulaması yapılamamıştır. Onun içindir ki, sanayileşmemiz için hedef alınan % 12 
kalkınmahızı, örneğin; 1970 yılında plan hedeflerinden % 8,4 geri kalmıştır...  montaj 
sanayiinin sonu hüsranla neticelenmiştir... Türkiye’deAnadol, Murat ve Renault 
olmak üzere 3 tip taksi imali yapılmaktadır. Ancak... traktör imalinde olduğu gibi 
bunda da gerekli etütler, teknik çalışmalar yeterliolmadığı için, bugün Türkiye’de 
bu üç taksi imali, önemli bir sorun olarak Türk kamuoyunun ve teknik elemanların 
karşısına çıkmıştır...”175

Sanayi ve TeknolojiBakanı Mesut Erez (Kütahya) bütçe rakamlarından örnekler 
vererek konuşmasına başladı: “1971 bütçesinde Kasımayı sonuna kadar tahsil olunan 
gelir rakamları şöyle: 1970’de 20 338 000 000, 1971’de 27 702 000 000, 1970’ten 
1971’e 7 364 000 000 liralık bir artış vardır ve bu, % 36 nisbetinde bir artışı ifade 
ediyor. Türkiye’nin altın ve döviz rezervleri: Aralık sonu itibariyle, 1970 ‘te 416 
milyon dolar, 1971’de 735 milyon idolâr. Değişme: 319 milyon dolar. Bir yıldan 
diğer bir yıla artış nisbeti % 76,8’dir.ihracat : Geçen sene Aralık sonu itibariyle,588 
milyon dolar, 1971’de 676 milyon dolar.88 milyon liralık müspet bir fark mevcut, 
ihracattakiartış nispeti yıldan yıla % 15.Şimdi bu rakamlar, yıldan yıla ne kadar 
müspet bir gelişme kaydedildiğini gösteren rakamlardır...

1972 yılında 39 789 000 000 Türk Liralık sabit sermaye yatırımı öngörülmüş, 
1 300 000 000 dolarlık ithalât, 690 milyon dolarlık ihracat hedef alınmıştır. 
Binaenaleyh 1972 yılının Türk ekonomisi bakımından bir hamle yılı olması 
düşünülmüştür. Yatırımları hızlandırmak yönünden özel sektör yatırım kotasına da 
150 milyon Dolar ilâve edilmiştir. Yatırımların, kamukesimi tarafından % 53,8’i 
ve özel sektör tarafındanda % 46,2’si gerçekleştirilecek, 1972 toplam yatırımlanr 
1971 yılı yatırımlanna oranla % 22,7lik bir artış gösterecektir. En önemliartış gören 
sektörler, % 67 ile madencilik, %38,4 ile imalât sanayii, % 34,9 ile enerji olacaktır...

Ünye, Mardin ve Bolu fabrikaları, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve mahallî ortakların 
iştirakiyle karma teşebbüs niteliğindeki şirketler eliyle gerçekleştirilmektedir. 
Makina tesisat ihaleleri 1969 ve 1970 yılında ikmal edilerekfaaliyete alınan bu 
tesislerde gecikmelerin nedeni, esas itibariyle 933 sayılı Teşvik Kanununun iptal 
edilmesi dolayısiyle finansman sıkıntısına düşmeleri ve transferlerin zamanında 
yapılamamasından ileri gelmiştir. % 85 oranındayerli imalâtla gerçekleştirilmeye 
çalışılan bufabrikaların dış siparişleri de gelmeye başlamıştır.Montajlarına bu 
yıl başlanacak olanbu fabrikaların 1973 yılı sonuna kadar işletmeyealınmalarına 
çalışılmaktadır...

175  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s.253-259.
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Türkiye Ortak Pazaratam üye olarak dahil olacağı tarihte, OrtakPazar 
sanayii ile rekabet edecek güçte olmalıdır;fiyat bakımından rekabet edecek güçte 
olmalıdır,kalite bakımından rekabet edecek güçteolmalıdır.Bu konu ile ilgili olarak 
Sanayi Bakanlığınaönemli görevler düşmektedir. Sanayi Bakanlığıböyle bir çalışma 
içerisine girmek üzeredir...

Nedense bazı arkadaşlarımız, montaj sanayiinden bahsederler de şöyle 
dev tesislerden, büyük sanayi yatırımlarından bahsetmemeyi tercih ederler, 
İskenderun’da üçüncü demir çılik tesisleri kuruluyor ve büyük bir tesistir. Bundan 
bahsedilmez, ayrıca kurulup işletmeye açılmış tesisler var. Birkaç tanesini ben 
burada zikredeyim;Dalaman Kâğıt Fabrikası, Aksu Kâğıt Fabrikası, Çaycuma Kâğıt 
Fabrikası, Samsun Gübre Fabrikası, Petro - Kimya Tesisleri, Aliağa Rafinerisi, 
Sümerbank Adana iplik Fabrikası, Bandırma Sülfirik Asit Fabrikası, Samsun 
Bakır Tesisleri. Başlamış işler arasında; Seydişehir Alüminyum Kompleksi, Petro 
- Kimyanın tevsii, çimento falbrikalarmm tevsii Afyon- Antalya - Balıkesir Kâğıt 
fabrikalarının projeleri ve bunlara başlanmasıdır...

Türkiye de sanayie kredi, ziraate kredi birönemli sorun olarak devam ediyor. 
Türkiye Sanayiinemüsait şartlarla ihtiyacı olan krediyitemin ettiğimizi, iddia 
etmemiz mümkün değildir. Türkiye ziraatine de müsait şartlarla, onunmuhtaç 
olduğu krediyi verdiğimizi iddia etmekmümkün değildir. Fakat bunun kusurunu 
neşimdiki Hükümete, ne de bundan evvelki hükümetlereyüklemek de mümkün 
değil.Bir gerçek vardır, o da şudur: Türkiye gelişme halinde olan sınaî kalkınmasını, 
sosyal vekültürel kalkınmasını yapmak mecburiyetinde olan bir memlekettir. Her 
az gelişmiş memlekettegörülen birtakım araz Türkiye’da de mevcuttur.İşte plan 
ve programlar ve gelmiş, geçmiş hükümetler buradan Türkiye’yi çıkarmak,az 
gelişmişlikten kurtarmak istiyor. Gayet tabiîbazı problemlerimiz olacak...” Bakan 
Erez, konuşmasının ardından milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.176

Cumhuriyet Halk Partisi adına söz alan Bahir Ersoy (İstanbul), dizel motoruile 
dişli kutuları imalâtının 1972 de sırf teknikpersonelin durumunun ıslah edilmemesi 
nedeniyletehlikeye girebileceğini ve ecnebi sermaye konusundaTürkiye’nin 
kalkınması için ihtiyaç duyulan imkânlara başvurulmasının lüzumsuzluğunaişaret 
etmediğini ifade etti.177

İsmail Hakiki Alaca(Kars) tarafından verilen yeterlik önergesi oya sunularak 
kabul edildi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesininbölüm ve maddeleri oylandı: 

176  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s.259-268.
177  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s.268-271.
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Bölüm  Lira
(A/l) Cari harcamalar
11.000  Ödenekler 12 000
12.000  Personel giderleri 16 915 540
13.000  Yönetim giderleri 4 813 153
14.000  Hizmet giderleri 77 704
16.000  Çeşitli giderler 229 422

(A/2) Yatırım harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri  3 963 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  167 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
34.000  Malî transferler  150 400 003
35.000  Sosyal transferler 17 804 855
36.000  Borç ödemeleri 170 000

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi üzerinde ilk sözü alan Adalet Partisi grubu 

sözcüsü Naime İkbal Tokgöz (İstanbul) turizmin ülke kalkınmasındaki önemini 
vurgulayarak konuşmasına başladı: “1970’te memleketimize gelen turist sayısı 
506 452’dir. Aynı yılın 168 milyon kişilik turisthareketleri içinde bize düşen bu 
miktar fevkalâdeazdır. Zira, Türkiye’nin, coğrafî durumu, turistik potansiyeli 
itibariyle dünya turizmindeönemli bir yeri vardır.

Ülkemizin, tarih, sanat, arkeoloji, kültür,folklor gibi değerleri ve iklim ve deniz 
gibi tabiî olanakları bize kâfi derecede vasat sağlamış olmasına rağmen, maalesef 
mazide gömülü birgafletle bundan lâyıkiyle istifade edememişiz.Bir yanda servet 
yatmış, bir yanda hazinelerörtülü kalmış, diğer yanda biz, milletçe maddîimkânsızlık 
ıstırabı çekmişiz. Yakın yıllara kadarmazinin etkisinden kurtulamamışız...

Türkiye’mizde 1970 yılı turizm gelirleri 64 100 000 dolardır. Yunanistan’da 
198 600 000 dolar, Yugoslavya’da 204 600 000 dolar, Bulgaristan’da 85 milyon 
dolardır. Bu farklar birazda ülkelerin arz kapasitesinden, sağladıkları ulaşım 
kolaylıklarından ve yürüttükleri promosyon faaliyetlerinden doğmaktadır.

1970 - 1971 yıllarında turizm gelirleri bakımından leihite olan fark % 118 
nisbetindedir.Turizm gelirlerinde % 38,7 lik bir artışümit vericidir. Ancak, diğer komşu 
ülkelere,turizm potansiyeli ıbize göre dıüşlük ülkelerle mukayese edilirse çok zayıf 
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kalmaktadır. Türkiyeturizm gelirleri bakımından dünya ölçüsündebinde 3 oranında 
bir yer işgal etmektedir. 1968 - 1972 plan döneminde toplam yatırımlarınturizme 
ayrılan payı 2,2 dir. Ancak,bu miktarın içerisinde orduevlerinin tamiri, inşası, eski 
eserlerin tamiri, yolların yapımı gibi konular da vardır...

Kamu kuruluşları ise lüzumlu finansman olanaklarını sağlayamadıklarından 
yabancı sermaye turizm sektörü için lüzumludur. Ancak, yerli gücün imkân vermediği 
hallerde yabancı sermayenin Batı görgü vekültürünü, eğitimini beraberinde getirmesi 
bakımındanda faydası vardır. Ayrıca bir ihtisasişi olan işletmecilik bilgisini turizm 
sektörümüzekazandırması da mümkün olacaktır...

Yerli ve yabancı sermaye konusu ve kredilerbizi projelere bir göz atmaya davet 
eder. MasterPlanı, Devlet Planlama Teşkilâtı bünyesindeMerkezî Proje Müdürlüğü 
namı ile kurulup, orada çalışmalarını idame ettirirken, 7/3489 sayılıve 24 . 11 . 1971 
günlü Bakanlar Kurulukararı ile yetki ve görevleri Turizm ve TanıtmaBakanlığına 
devredilmiş bulunan adı geçen müdürlükçehazırlanmış olan büyük bir plandır.Antalya 
sahilinde 140 kilometre üzerinde Antalya’nınDoğu ve Batısında yapılacak tatil 
köyügörüntüsünde Avrupa’nın orta ve şimal bölgelerindeki orta sınıfa da hitabedecek 
100 binyataklı, 70 bin yataklı ve bunlar 1 500, 8 binlikyatağı havi üniteler olmak 
üzere bu bölgelerdekurulması gereken ve örnek ve detay planlarınıntetkiklerinin de 
hazırlanmış durumda olduğunuöğrendiğimiz büyük projedir...

Halen yapılmakta bulunan yeni projelerinbir kısmı bitmiş, artacak yatak 
kapasitesi14 400’dür. Sadece Bodrum ve civarını kaplıyor.Marmaris’e 1 550 ilâve 
edilecek. Yatakprojelerinin hazır olduğunu duymak inşirahveriyor...

Turizm Bakanlığında birtakım kurslar açılmakta,seminerlere bölüm bölüm 
gidilmektedir.  Fakat bendenizin teklifi böyle olacağınailkokul seviyesinde, ortaokul 
seviyesinde bukonuyu muntazam öğretici okullar açmak vebir de ya re’sen Bakanlığa 
bağlı veyahut daEkonomi fakültelerinin bir bölümüne bağlı olmaküzere üç yıllık 
enstitüler kurmak suretiyledaimî büyük ihtiyacı, ilerinin ihtiyacınıkarşılayacak 
personel hazırlamak. Böylecehem bir çalışma gücü sahası açılmış olur...

Bakanlığımız hakikaten bu sene fevkalâde büyük bir mevzuat çalışmasına 
girmişbulunuyor.Giriş kapılarında Koordinasyon Komiteleri hakkındaki kanun 
tasarısını giriş  gümrüğünde turistleri sürat ve itina ile getireceği bakımından;Döner 
Sermaye Müdürlüğünün yenidendüzenlenmesini, Sümerbank ve El Sanatları 
mamullerinin vitrinlenmesi, satışa çıkarılması veözel teşebbüsle müşterek çalışmaya 
yönelmişolması yönleriyle ve otel rehberinin işverenin iştirakiyle de tanzim edilmiş 
olmasını takdirle karşılıyoruz...”178

C.H.P. grubu adına söz alan Turgut Boztepe (Sakarya), turizmin önemini 
vurgulayarak başladığı konuşmasında aiağıdaki konulara ağırlık verdi: “Sevinecek 
bir yan; son 10-16 yıl içerisindeülkemiz insanları turizmin altın üreten birendüstri 
olduğunu anlamışlar, hem yöresel kalkınmaları, hem de gelir yönünden hızlı 

178  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s.253-281.
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biratılıma girmişlerdir.Devlet olarak önce bu anlayış üzerinde durulmakta 
olduğunu ve konunun kıyı şeridimizdeniç bölgelerimize doğru planlı, dikkatli bir 
atılımgösterdiğini, hiç olmazsa büyük bir gayretiçine girildiğini son yıllarda müşahede 
etmekteyiz... Devlet olarak turizmin önemi ortaya çıkınca,bu konunun önemli bir  
döviz kaynağı olacağıanlaşılınca, plan bünyesi ve planın yıllık dilimleri üzerinde bu 
konuya yer verilmiştir. Birinci Beş Yıllık Plan kapsamı içinde turizm gelirleri 7,7 
milyon dolardan 13,2 milyon dolara yükselirken, gerçekleşme % 47,8olmuştur. Esas 
itibariyle bu çok düşük bir rakamdır. İkinci Beş Yıllık Plan döneminin ilk üç yılında 
turizm gelirlerimiz 24,1 milyondolardan 51,6 milyon dolara çıkarken % 114 bir artış 
göstermesine rağmen maalesefgerçekleşme% 62,3 olmuştur...

Turizm endüstrisi önemli, önemli olduğu kadar ciddî hamleleristeyen bir 
hizmet sektörüdür. Bizde rakamlara baktığımız zaman, gerçekten büyük atılımlar 
ve değerlendirmeler olduğu görülmüyor. Görülen şey, turizm sorununun ele alınmış 
olduğudur...

Turizm sektörünün, ülkemize gerekli dövizsağlayacak bir dinamo olması için hiç 
şüphesiztesis en başta gelen unsurdur, özel vetoplumsal kesimlere Devletçe, turizm 
örgütüolarak dağıtılan krediler uzun süreden berieleştiri konusu olmaktadır. Çok 
taraftandağıtılması, başka amaçlar için kullanılması,yer seçimindeki yanlışlıklar, 
denetim yetersizlikleribugüne kadar dikkati çeken hususlar olmuştur...

Bugün görülen yanı ile Turizm BakanlığıTeşkilât Kanunu, turizm endüstrisi 
alanındakendi Bakanlığına sorumluluk ve görev bakımındanbütün bu işleri kontrol 
ve düzenlemeyetkisi ve hakkı vermiştir. Fakat bu yetkive sorumluluklar birçok 
bakanlıklar kapsamınakendi kanunları ile alınmış olduğundankoordone bir çalışma 
olanağı bulunamıyor.Ve bu işler parçalı, dağınık olarak yürütülüyor. Önce yapılacak 
iş olarak yeni baştanbir reorganlzasyon gösterecek yeni bir TeşkilâtKanununa ihtiyaç 
görülmektedir...

Türkiye’de sağlam, ileriye dönük bir turizmörgütü kurma açısından ekonomik 
vesosyal görüşlerimizi aşağıda sunuyoruz:
Devlet ve özel sektörün faaliyetleri açıkseçik şekillendirilmeli, altyapı ve örnek 
yatırımları Devlet yapmalı. Özel sektör ucuztesis, pazarlama olanakları bakımından 
yüksek doluş sağlayacak yoğunluk bölgelerine teksifedilmeli.
Devlet yatırımları, özel sektör için bilhassakapasite yaratıcı ve teşvik edici bir 
özelliktaşımalı.
Kurulacak yeni tesisler yer seçiminde fiziksel planlama ve arazi kullanma planlarına 
uygun olmalı, altyapı israfından kaçınılmalı ve pazarlama etütleri iyi yapılmış olmalı.
Götürü fiyatla belirli bir süreyi kapsayan,çok defa charter veya denizyolu ile yapılan 
organize ve toplu gezilerle bir ülkeye devamlı şekilde turist çekilmesi demek olan 
kütle turizmine hız verilmeli.
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Bilhassa kütle turizmi açısından önemifazla olan ve sınırları 6/12209 sayılı Bakanlar 
Kurulu karan ile belirlenmiş bulunan sahil bandının fiziksel planının bitirilmiş 
olmasını,detay yerleşme prpojelerinin süratle hazırlanmakta olduğunu memnuniyetle 
karşılarken,hâlâ bu bölgede Fethiye - Kaş, Kumluca – Antalyaarası kara ulaşmının 
normal normlara göre dahi olmayışından büyük üzüntü duyuyoruz.
Şile - Kandıra - Kaynarca - Karasu – Akçakoca- Zonguldak - Sinop sahil yolu süratle
gerçekleştirilmeli;
Yatırım indirim oranı, turizm bölgelerine göre farklılaştırılmalı;
Turizm kredileri tek elden ve amaca uygundağıtılmalı. Kütle turizmi bu dağıtımda 
önplandatutulmalı. Kredi faizleri, vadeleri vemiktarları bugünün gerçeklerine 
uydurulmalı.
Turizm müesseselerine bazı muafiyetler tanımalı.Muafiyetlerden faydalandırılırken 
Devletin yapacağı kaybın karşılığında döviz gelirlerindeki artışın hesabı iyi 
yapılmalı.Yurdumuzdaki mevcut belgeli ve belgesizher türlü turizm tesisinin yeni 
bir envanteriyapılarak, dış turizme hizmet eden işletmeler,uluslararası standartlara 
göre sınıflandırılmalı... 
Turizm işletmeciliğine önem verilmeli.
Pazarlamayı organize edecek kuruluşlar,Türk Havayolları, Denizcilik Bankası 
ve Devlet Demiryolları, ülkemize turist celbi konusundayerli ve yabancı seyahat 
acentaları ile sıkı işbirliği yapmalı.
Turizm yönünden ticarî amaca varılabilmesiiçin, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile 
ulaştırma örgütlerimizin dış temsilcilikleri aynıyerde bir arada toplanmalı. 
Danışma, rezervasyon,tanıtma fonksiyonları bir elden yerine getirilmeli.
Seyahat acentaları için tur taban fiyatlarıher yıl tespit edilmeli.Konaklama 
sahipleri ile seyahat acentalarıişbirliği yapmalı.Turizm yönünden halk eğitiminin 
yaygınlaşmasıiçin il ve ilçelerde turizm komiteleri süratlefaaliyete geçirilmeli...”179

M.G.P.grubu adına söz alan HamdiHamamcıoğlu (Afyon Karahisar) bütçe 
üzerinde şu görüşleri dile getirdi: “Turizmin bariz karakterinin ticarî olduğuna,yani 
sermayeyi yatırıp bekledikten sonrakâra geçmek olduğuna yukarda kısaca 
değinmiştim.Bu konuda asla ihmal kabul etmeyenreklam ve propagandanın ticarette 
anaunsurhaline geldiğine işaret etmek faydalı olacaktır.Propaganda ve reklâmda da 
çok gerilerdeolduğumuzu ifade etmek acı, ama bir gerçektir....

Türkiye’nin hemen her yerinde görülmeyedeğer tarihî bir yapıtı, bol ve uzun 
süreli deniz ve güneşi, şifa dağıtan bol kaplıcası vardır. Yukarıda arz ettiğim gibi, 
çeşitli sebeplerle yurda gelen turistlerin tümünün isteklerine cevapvermek, Türkiye 
için mümkündür. Bu itibarlaturizmde de bölgeler arasındaki dengesizliğe değinmek 
zorunludur. Turizmde yanlış kıyıları düşünmek, sınaî tesisleri münhasıran buralarda 
kurmak kâfi değildir.Bir bölgecilik zihniyetinden çok uzak olarakifade ediyorum. 

179  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s.281-286.
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Kaplıcalar şehri olan Afyon’a  turizmin girmemesi bu ihmallerden birörnektir. Şifa 
kaynakları kaplıca şehirlerine deBakanlığın ilgi göstermesini temenni ederek,hem 
bunların değerlenmesine ve hem de bölgelerarasındaki mevcut dengesizliğin kısmen 
deolsa ortadan kaldırılmasına Turizm ve Tanıtma Bakanlığı aracılığiyle yardımcı 
olunmasınıtemenni ve rica ediyorum.”180

Demokratik Parti grubu adına söz alan Nimet Ağaoğlu (Muş), “”turistlerin giriş 
kapılarından başlayıp çıkışkapılarına kadar yurdumuzda ikamet ettiklerisürece mal 
ve can emniyetlerinin sağlanmasiyleyükümlüyüz. Döviz, gümrük, pasaport,vize ve 
seyahatle ilgili bilumum muamelelerdesürat ve kolaylık sağlamadığımız müddetçe 
bugünkühalimizden ileri gitmek mümkün değildir.Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
yetkilileriilgili bakanlıklarla anlaşarak turizm mevzuatınıolumlu sonuçlara 
bağlamalıdır. Turizmeğitimi ve öğretimine yurt çapında önem verilmeli,yurdumuza 
gelen veya geleceği daha önceden haber alınan turistlerin örf ve âdetleri,dinî 
inanışları, yaşantıları, yemekleri nazaraalınarak bilinçli ve ehil kimseler tarafından 
organizeedilmelidir. Turist simsarlığı yapankomşu devletlere bu fırsatı vermeme 
imkânlarıaranmalıdır. Turistlerle ilgilenecek görevlilerinhal ve tavırları Türklüğün 
şanına, örf veâdetlerine yakışır kıyafette olmalıdır.Turist temizlik ve uygun tarife 
ister, huzurve rahatlık ister. Turistik tesislerde, bölgelerdedenetimi sıklaştırmak 
yararlı olur. Memleketimizinturistik değer ve olanaklarını tanıtmaktageç kaldığımız 
bir hakikattir. Reklâmve propagandamız lâyıkı veçhile yapılmalı, radyo,televizyon 
ve sinemadan istifade edilmelidir...” diyerek görüş ve önerilerini belirtti.181

Hüseyin Yenipınar(Tunceli) çok yönlü işlerden sorumlu,ama yetki sınırı 
belli olmayan bu Bakanlığınamaca uygun bir görev yapabilmesiiçin, her şeyden 
evvel diğer bakanlıklarla koordineliçalışması gerektiğini, İç Anadolu’da ve Doğu 
Anadolu’daturistik kapasitesi üstün birçok yerlerin mevcut olduğunu, artık buralara 
da yönelmenin zamanıgeldiğini belirtti. 

Turizm ve Tanıtma BakanıYılmaz Akçal (Rize), Türkiye’nin turizminin 
durumuna birkaç nokta ile temas etti: “1971 yılında yurdumuza giren toplam 
yabancısayısı, bir önceki yıla nazaran yüzde 21’likbir artış kaydetmiş ve 1971 yılının 
ilk 11 ayında903 049 yabancı yurdumuza gelmiş olup; Aralıkrakamlariyle bu sayının 
930 000’e ulaşacağı ve  bu suretle 908 000 olan program hedefinin aşılacağıtahmin 
edilmektedir. 1970 yılı ilk 11 ayındayurdumuza gelen turistlerden 59 662 000 
dolarsağlanmış iken, 1971 yılının 11 ayında burakam yüzde 19,6’lık bir artışla 71 
367 000 dolaraulaşmıştır... Türkiye’de Aralık ayı itibariyle turistik belgeli yatak 
kapasitesi 31 235’ten ibarettir.Diğer taraftan, Devlet Plânlama Teşkilâtıncayaptırılan 
araştırmalara göre sadece 2 ilimizdeceman 300 ilâ 400 bin yatak potansiyeli 

180  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s.286-289.
181  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s.289-290. 
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mevcuttur.Şu halde yapılması gereken iş, planlı ve programlıbir şekilde turistik 
yatırımları zaman vemekân içinde optimum dağılımına yön vererek, potansiyelden 
azamî yarar sağlamaktır...

Yatırımların bu yörelerde öngörülen kapasiteve nitelikte yapılmasını temin 
etmek içinbazı malî ve ekonomik araçlar kullanılacaktır.Bunlar arsa tahsisi, kredi 
politikası ve malîkolaylıklar gibi tedbirlerdir.Fizikî planları ve altyapı tesisleri 
tamamlanmışgelişme bölgelerinde kapasite, mimarî üslûp,çevre ahengi gibi kriterler 
ve gerekli diğerönkoşullarla, kamu arazisinin belirli süreleriçin tesis edilecek irtifak 
hakkı ve kiralama yoluylamüteşebbislere tahsisi,  yatırımlar için birözendirici tedbir 
ve yön verme aracı olarak kullanılabilecekbir unsurdur...

Turizm yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı Birinci Beş Yıllık Plan 
döneminde % 1,2, İkinci Beş Yıllık Planın ilk üç yılında % 2,2 olup, kamu sektörü 
turizm yatırımları içinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığının payı ise 1972 yılına kadar 
% 5’in altında bir seyir takip etmiştir.” Bakan, konuşmasından sonra milletvekillerinin 
sorularını da yanıtladı.182

Cumhuriyet Halk Partisi grubuadına söz alan Barbaros Turgut Boztepe (Sakarya) 
turizmin işçi dövizlerinin yerine geçebilecek bir hizmet sektörü olabileceğini, Anı 
Kabir, SultanahmetMeydanı ve Mevlâna’da yapılan ses ve ışık düzeninde ters tepki 
yapmaması için çok dikkatli olmak lâzım geldiğini ifade etti.183

Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde yeterince görüşüldüğüne dair Latif Aküzüm 
(Kars) tarafından verilen yeterlik önergesinin aleyhinde Baha Müderrisoğlu (Konya) 
söz aldı. Konuşmadan sonra yeterlik önergesini Meclisin oyuna sunuldu ve kabul 
edildi. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1972 yılı bütçesininbölümleri ve maddelerine 
geçildi: 

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
(A/l) Cari Harcamaları
Bölüm  Lira
11.000 Ödenekler 12 000
12.000 Personel giderleri 26 774 328
13.000 Yönetim giderleri 3 705 744
14.000 Hizmet giderleri 4 812 208
15.000 Kurum giderleri 7 852 000
16.000 Çeşitli giderler 24 858 252

182  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s.290-296.
183  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s.296-297.
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(A/2) Yatırım Harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri  4 455 000
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri  21 622 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  1

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
31.000  Kurumlara katılma payları
 ve sermaye teşkilleri  1
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar 20 000 000
34.000  Malî transferler  21 939 841
35.000  Sosyal transferler  124 463
36.000  Borç ödemeleri  200 001

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ
İmar ve İskân Bakanlığı bütçesiüzerindeAdalet Partisi grubu adına Ali Uslu 

(Denizli) ilk sözü aldı:
 “Bakanlık, 7116 sayılı Kuruluş Kanununun 2 ncimaddesi ile yüklendiği 7 

anagörevi, 5 genel müdürlükile yürütmekte ve yeni kurulan Arsa Ofisi İle birlikte İller 
Bankası, T. Emlâk Kredi Bankası ve kısmen belediyeler eli ile de ödevifa etmektedir. 
1971 yılında, diğerseneler faaliyetlerine benzemeyen değişik,karışık ve çelişkili, 
kanunlara ve objektif kurallara itibar edilmeyen bir icraata sahne olmuştur.En çok 
dikkati çeken hususlar, memur kıyımıve can, mal kaybına sebebolan depremler 
şeklindetecelli etmiş, sanki bu iki mesele, kamuoyundaBakanlığın iki anaödevidir 
haklı kanısınıuyandırmıştır.Nitekim, 1971 yılında iki değil, üç âfet vukubuldu, ikisi 
Allah’tan, Burdur ve Bingöl deprepleri,üçüncüsü ise, kul yapısı bakanlık teşkilât 
sarsıntısı diye söylenenler, maalesef hakikatentam ifadesi olmuştur...

Bahse konu ettiğimiz devrede, İmar ve İskânBakanlığı, partilerüstü Hükümet 
vetarafsızlık ilkesine, son zamanların meşhur deyimi ile ifade etmek gerekirse ters 
düşmüş, tarafgirlik ve partizanlığın şaheser örneğini verenbakanlıkların başında yer 
almıştır...

Bakanlığın verdiği rakamları doğru kabuletsek dahi, onlara dayanan bütçe 
raporu ile bakanınbeyanatı, Bingöl merkezinde konut yapımıgerçekleşme 
nispetinin % 38’i, köylerinde bu kışta kıyamette halen 430 meskenin yapımına 
devam edildiği ve nispetinin de % 80’i geçmediğinisarahaten belirtmektedir.Bilhassa 
köylerde yapılan evlerin çok büyükbir kısmının prefabrik evler olduğu, doğramasının 
yetiştirilememesi nedeniyle pencerelerenaylonlar geçirildiği, Gediz mıntakasında az 
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sayıda kullanılan prefabrik evlerden dahi şikâyet edildiği halde, şiddetli kış şartlarını 
havi Bingöl’debu evlerin kullanılmasında ısrar, mahallindeve gazete manşetlerinde 
büyük feryatlaryaratmıştır...

Gecekondu tapu verme gayretinin eksildiğini,bölgeler arası dengesizliğinin 
giderilmesi için müessir bir çalışmanın yapılmadığını belirtmedengeçemeyeceğim...

İmar İskân Bakanlığı, carî masrafları % 23 civarında olan, daha ziyade 
neticesi gözle görülür hizmet ve yatırımları bol olması lâzım gelen nadir ve şanslı 
bakanlıklardandır. 1972 bütçesine göre sadece Bakanlığa ait yatıranmiktarı 250 
milyon liraya yaklaşmaktadır ki,bu miktar para ile Bakanlığın Türkiye çapındabir 
hamle yapması ve bütün ödevlerini yerinegetirmesi kabul edersiniz ki, mümkün 
değildir.Sözümün burasında, tenkit listeme kendimizi de ekliyorum ve diyorum ki, 
Devletbütçesi 12 milyar lira artarken, İmar ve İskânBakanlığının hissesine 3 milyon 
gibi küçük vesembolik bir fazlalık lâyık görülmemeli idi...

Meskenle ilgili başka bir temennimiz olacaktır.Bakanlık halen 12 civarında 
ayrı binada vazife görmekte, yüksek kira ödediği gibi hizmetler her yönden 
aksamakta, işi olan vatandaş için yorucu, üzücü olmaktadır. Bazıları, kendi konutunu 
halledemeyen, yapamayanbir bakanlık, nerede kaldı memlelcet mesken meselesini 
halledebilsin gibi manalı, espirili eleştiriler yapmakta ise de, biz, arsası hazır bu 
Bakanlığın tek bir binaya her türlü lüksten uzak olarak kavuşması için, Hükümet 
kararı ve Devlet Planlama Teşkilâtının müsaadesinin yararlı olacağını söylemekle 
iktifa edeceğiz...”184

Cumhuriyet Halk Partisi grubuadına söz alan Nermin Neftçi(Muş) 
grubunun görüşlerini şöyle ifade etti: “... depremlerde de bakanlığın kıymetli 
memurlarınıncansiperane çalıştıklarına inanıyorum.Fakat, henüz doğal olarak 
bir âfet ülkesi olmanın verdiği kesin tedbirleri alamamışızdır. Deprem Araştırma 
Enstitüsü, demiyorum Japonya gibi, Yugoslavya gibi olsun ama, ciddîbir şekilde bu 
soruna henüz eğilememiştir. Ödenek yokluklarının bu konudaki etkisini de kabul 
etmekle birlikte bu doğal âfetler hususununçok daha ciddî bir şekilde ele alınması 
lüzumludur kanısındayım...

Her yıl mevcuda eklenen 40 binden fazla gecekondu yapımının önlenmesi ve 
yıllık 60 bin konut açığının optimum noktasında yakalanabilmesi yerine mevcudu 
ıslah ile oralarda oturanları memnun etme ve bir bakıma oy alabilme politikası 
uygulanmıştır...

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü henüz randımanlı bir çalışmaya başlayamamıştır. 
Bu Genel Müdürlüğün para sıkıntısı yanında yetişmiş eleman sıkıntısı da mevcuttur. 
Yalnızca Arsa Ofisi Kanunu ise sorunu çözmekte esasen yetersizdir...

Adalet Partisi hükümetleri zamanında 1970’e kadar sorun adeta bir belediyeler 
bakanlığı gibiele alınmıştır. Yani Birinci Beş Yıllık Plânda olduğu gibi, mevcut 
yerleşme düzenini zorlayıcı problemi halletmek için, arsa spekülâsyonunu önlemek, 

184  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s.299-305.
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konut açığını gidermek,düzensizyerleşmeyi ortadan kaldırmak için soruna köklü 
bir şekilde eğilinmemiş; bunun yerinemevcut yerleşme düzenindeki insanların 
hakikatendar gelirli zümresini teşkil eden gecekondu ıslah bölgelerine elektrik su, 
kanalizasyonyatırımları gibi birtakım yatırımlar yapılmaksuretiyle âdeta bir siyasî 
tercih kullanılmıştır...

Konut kredileri, toplu konut yapımına vedar gelirli ihtiyaç sahiplerine 
yönetememiştir.

Kooperatifler yoluyle konut üretimi kısır kalmış, asıl amaca hizmet edememiştir. 
Yani dargelirliyi yuva sahibi edememiştir. Hele hele hiçkonut yapacak güce sahip 
olmayan yoksul veparasız kimselerin konut ihtiyacı düşünülemem’iştir, düşünülse 
bile karşılanamamıştır. Bu gibi ödeme gücü olmayan vatandaşlar, görünüştedüşük, 
aslında oturulan eve göre yüksekolan kira bedelleri karşılığında gecekondu 
tüccarlarının sömürü konusu olmuşlardır...

İmar ve İskân Bakanlığının bugüne kadar uğradığı başarısızlıkları kabul eden bu 
belgeye göre;
1. Arsa üzerindeki spekülâsyonlar önlenememiştir,
2. Konut açığı devam etmektedir,
3. Konularla ilgili vasıflı insangücü dış ülkeleregitmektedir...”185

Demokratik Partigrubu adına söz alan Mehmet Ersoy(Kütahya), “hizmetlerin 
büyük ağırlığı teknik personelüzerindedir. Bakanlık mensuplarının çoğu, İllerBankası 
ve Türkiye Emlâk Kredi Bankasımensupları, bütün teknik personel, diğer 
İktisadîDevlet Teşekkülleri mensupları gibi Personel Kanunu felâketzedesidirler. 
Bugüne kadarbunların mağduriyetini önleyecek tedbirlerinalınmamış olması üzüntü 
vericidir...

Bakanlığa bağlı genel müdürlüklerin bugünküşartlar içinde çalışmalarından 
memnunuz. Bazı idarî ve organizasyon bozukluklarınııslah ettikleri, gerekli 
imkânlarla teçhiz edildikleritakdirde daha iyi ve güzel hizmetler verecekpotansiyele 
sahibolduklarına inanıyoruz.O itibarla, bunlarla ilgili bazı temennilerimizikısaca 
ifade etmekle yetineceğiz:

Türkiye Emlâk Kredi Bankası, üzerine düşenhizmetleri tam ve kâmil manada 
yapabilecekkaynağa sahip kılınmalıdır. Mesken kredilerinin şartları, gayesine 
uygun hale getirilmelive faiz hadleri düşürülmelidir. İller Bankası, mahallî idare ve 
kurumlarımızınA dan Z ye her türlü harita, plan, proje,imar, tesis işlerini gören ve 
bunların yegâne finansmanve kredi kaynağı olan büyük bir müessesemizdir.Büyük 
ve hayırlı hizmetler ifa etmiş,yurt içinde ve dışında haklı olarak takdirtoplamıştır. 
Bir ara, prensiplerin zedelendiği vekaynakların israf edildiği görülmüşse de 
çabuktoparlanmıştır. Daha güzel hizmetler verebilecekgüce ve yetişmiş personele 
sahiptir. Bununiçin, gerekli malî imkânlarla teçhiz edilmelidir...

185  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s. 305-312.
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Tabiî âfetlerden bilhassa depremden sonrayapılacak bütün işleri tek başına 
İmar iskân Bakanlığına yüklemek ne kadar haksız ise, tatbikattagörülen eksiklik ve 
aksaklıktan dolayısadece bu teşkilâtı tenkit etmek o kadar insafsızlıkolur. O sebeple, 
tenkitlerin hedefi sadece mevzuatımızdaki boşluklar ve organizasyon yetersizliğidir” 
diyerek grubunun görüşlerini sundu.186

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Mehmet Türkmenoğlu(Kayseri) 
Bakanlığın ve bağlı kuruluşların görev ve yetkilerini özetledi ve Bakanlığın 
sorunlarınıdan bahsetti: “Türkiye’nin şehirleşmesi konusu büyük problemleri 
beraberinde getirmektedir. 1965 – 1970 arasında, köylerden şehirlere 1,5 milyon 
civarındanüfus akımı olmuştur.Şehirleşme düzenli bir şekilde gerçekleşmemektedir. 
Daha çok, bir nüfus yığılması şeklinde gerçekleşmektedir...

Son yirmi yılda yapılan beş genel nüfus sayımınınsonuçlarına göre, şehir ve 
kırsal bölgelerin nüfus oranları şöyle bir değişme göstermiştir:

 Şehirlerdeki  Köylerdeki

Seneler  nüfus oranı  nüfus oranı

1950  18,5  81,5

1955  22,1  77,9

1960  26,3  73,7

1965  29,9  70,1

1970  35,4  64,6

1950’den 1970’e kadar yirmi senelik tespitte,şehirlerde devamlı surette nüfus 
artışı, köyselnüfusun da eksiliği görülecektir... 

Şehirlerimizde büyük konut açığı yanında,altyapı ihtiyaçları da yeteri gibi  
karşılanmamaktadır.İhtiyaçların hızlı artışı İmar ve İskânBakanlığımızın karşısına 
dev sorunlar çıkarmaktadır.1950 ilâ 1970 yılları arasında, şehirselalanların yüzeyi 
dört misli artmıştır. Bu durum,şehirlerde arsa sorununun gitgide büyümesineyol 
açmaktadır...

İmarla ilgili mevzuatın, içinde bulunduğumuz aşamanın gereklerine cevap 
veremez duruma düştüğü görülmektedir. İmar ve iskânla ilgili konularda, çeşitli 
Devlet kuruluşları arasında yeteri kadar koordinasyon sağlanamamaktadır. İmar 
planı yapan ve bu planları uygulayan kuruluşlarla, altyapı yatırımlarını ve sosyo – 
ekonomik yatırımları gerçekleştiren kuruluşlar arasında devamlı işbirliği ve ahenkli 
çalışma sağlanamamaktadır...

186  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s. 312-315.



510

Bakanlığın, çalışma alanına giren konularda daha başarılı sonuçlar alınabilmesi 
için, özellikle belediyelere vasıflı teknik personel yetiştirmek amacını güden 
eğitim çalışmalarina ve hizmetiçi eğitime daha çok önem verilmesi gerektiği 
kanaatindeyiz.”187

Hasan Değer(Diyarbakır) DemokratikParti grubu adına kürsüye geldi ve şu 
görüşleri savundu: İmar ve İskân Bakanlığının memleketimarıyle ilgili olduğu 
kadar, vatandaşa mesken, belediyelerimize yardım ve tabiî âfetlerdenzarar 
gören felâketzedelere ilk merhametkolunu uzattığını, Bakanlığın vatandaşın 
ümitlerinikırmak değil, gerçekleştirmek amacınıgütmesi gerektiğini, yurt dışına işçi 
olarak 80 000 kişi gönderilirken Burdur’dan sadece 10-12 kişinin gönderildiğini 
belirtti.188

C.H.P. grubu adına söz alan Mustafa Aksoy(Kırşehir),“İmar ve İskân Bakanlığı 
ekonomik ve sosyal gelişme iletutarlı bir gelişme ve yerleşme düzeni kuramamıştır.
Dengesiz şehirleşmeyi dengeli halesokacak tedbirleri alamamıştır. Ülkemizde 
sürüpgiden bölgesel dengesizliği gidermek içinİçanadolu Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu bölgelerineyatırımların kaydırılmasında özel birönem verilmelidir. Özel 
Teşebbüsün yatırım yapamadığı bu bölgelere Devlet gücü ile yatırımyapılmalıdır. 
Bu bölgelerdeki göçleri önleyeceksiteleri kurulmalıdır. Meselâ; bu sitelerdenbirisi 
ilimiz olan Kırşehir’de kurulabilir tarihî halıcılığımız güçlü bir halıcılık sanayiihaline 
getirilebilir…

Devletin etkinolabilmesi için toplu konut yapımını sağlayacakkuruluşlara 
ihtiyaç olacak ve bunun için de mutlaka Konut Kanunu çıkarılmalı ve mevcut 
kanunlardaki yetkiler tam kullanılmalıdır. Bugün mesken davamızla ilgisi olan 
Mesken Genel Müdürlüğü, Âfet işleri Genel Müdürlüğü, Emlâk Kredi Bankası 
Genel Müdürlüğügibi kuruluşların hedef ve yönleri aynı olduğundan bunlar organize 
edilerek koordinasyonusağlanmalıdır…

İller Bankasının da çok yaygın ve verimlihizmetleri vardır. Bu bankanın malî 
imkânları artırılmalı, bankanın yeni imkânlara kavuşturulması sağlanmalıdır. 
Beklemekte olan BelediyeGelirleri kanun tasarısının kanunlaşması halinde bu 
bankanın kaynakları artacak vebanka o zaman belediyelere el uzatacak imkânlara 
kavuşturulacaktır…

Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğü deolumlu çalışmaları yanında mesken 
yapma görevinde daha fazla ağırlık vermelidir. Bubankanın sermaye noksanlığı 
giderilmelidir…” diyerek partisinin görüşlerini ifade etti.189

187  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s. 315-320.
188  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s. 321-324.
189  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s. 324-327.
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İmar ve İskan Bakanı Serbülent Bingöl, Bakanlığının görevleri vukufla 
belirtilmişbulunduğu için ayrıca bu görevlere değinmeden,burada ele alınan 
konulara ve sorulmuş sorulara cevap vermeye çalışacağını belirterek konuşmasına 
başladı: “…Bakanlığımın teftiş tüzüğü tamamlanmıştır, ilgili mercilerden tasvibi 
alınmak üzere sevkedilmiştir. Kısa bir zamanda yürürlüğe gireceğini ümidederim… 
Tabiî afetler konusunda … rakamlar zaman zaman değişik mana ifade ediyor,aynı 
rakamı tekrarlayacağım. Bingöl’deele alınmış meskenlerden merkezde % 38’i 
tamamlanmışve köylerde % 82’si. Ancak % 38 gibigözüken bu küçük rakam, 
hak sahipleri açısındanbaktığımızda, % 55 mertebesindedir, bakiyesioradaki 
memurlar ve kirada bulunankimseler için yapılmakta olan meskenlerdir… 
Personel hakkında söyledikleri hususlara aynen iştirak ederim. Personel meselesi 
benimtemel sorunumdur. Personel meselesini halletmediğimtakdirde diğer 
konulara el atabileceğimiçözebileceğimi iddia etmeme imkân ve ihtimal yok… 
Sözleşmeli personele bakanlığımın birkaçyerde bilhassa ihtiyacı var. Metropoliten 
projelerinhazırlanmasında yetişmiş, tecrübe kazanmışpersonel dışarıda mevcuttur, 
bunları belirlizamanda istihdam etmek üzere bu meseleninbiran evvel halline 
çalışmak lâzımdır, Burada bahis buyurdukları kanun tasarıları,Konut Kanunu, ucuz 
mesken alanları, gecekondutasfiyeleri, konut kooperatifleriyle ilgiliçalışmalarımız 
devam ediyor…” Bakan Bingöl, Genel Kurul’un sorularını da yanıtladı.190

Mehmet Arslantürk (Trabzon) son sözü aldı ve 6785 sayılı İmar Kanununun 
vermiş olduğu yetkilerin kullanılmasında büyük aksaklıklar görüldüğünü, kâğıt 
üzerinde ahenkli ve kusursuzgörülen imar planlarının büyük ölçüde uygulama 
kabiliyetinden yoksun olduğunu, gelişigüzel yapılan gecekondulara çoğunlukla 
yol ve kanalizasyon götürülemeyeceğini, şehre uygun uzaklıkta, düzgünve yeter 
genişlikte arazi parçaları seçilmesi, bunların küçük ve düzgün parseller halinde tesis 
edilmesi gerektiğini ifade etti.191

Tevfik Koraltan(Sivas) tarafından verilen yeterlik önergesinin aleyhinde 
M. Sıddık Aydar (Bingöl) söz aldı. Aydar’ın konuşmasından sonra Hüsamettin 
Başer (Nevşehir) tarafından yeniden verilen yeterlik önergesinin aleyhinde Nuri 
Eroğan (İstanbul) konuştu. Kifayet önergesininin kabul edilmemesi üzerine  Nadir 
Yavuzkan (Burdur) görüşlerini ifade etmek üzere kürsüye geldi. Ayrıca, Hasan 
Değer(Diyarbakır) ve Mehmet Bilgin (Bingöl) görüşlerini ifade etmek imkanı 
buldu.192

Başka söz isteyen milletvekili kalmadığından İmar ve İskân Bakanlığının 1972 
yılı bütçesinin bölüm ve maddelerine geçilmesi oya sunuldu ve kabul edildi. 

190  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s. 327-335.
191  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s. 335-338.
192  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), 
s. 338-343.



512

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ
(A/l) Cari Harcamalar
Bölüm   Lira
11.000  Ödenekler  12 000
12.000  Personel giderleri  67 703 934
13.000  Yönetim giderleri  5 460 895
14.000  Hizmet giderleri  237 152
16.000  Çeşitli giderler  86 701

(A/2) Yatırım Harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri  12 620 000
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri  188 161 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  1 580 000

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer harcamaları
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar 40 000 000
34.000  Malî transferler  6 800
35.000  Sosyal transferler  1 282 900
36.000  Borç ödemeleri  10 001

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BÜTÇESİ
26 Şubat 1972 Cumartesi günü Başkanvekili Vahit Bozatlı başkanlığında 

toplanan 50 nci birleşimde  Enerji ve Tabi3I kaynaklar Bakanlığı bütçesi müzakere 
edildi. 

D. P. grubu adına söz alan Cevat Önder (Erzurum) grubunun görüşlerini şöyle 
ifade etti: “Resmî bilgilere göre, 1969 yılında madencilikürünleri ithalâtı, ihracattan 
23 milyon TL. fazlaolmuştur. Bu acık, 1970 yümda 135 milyonTL. ya yükselmiştir. 
Bu rakamlar göstermektedirki, madencilikte aldığımız, dışarıya sattığımızdandaha 
fazladır. Aslında bir madenlerYurdu olan Türkiye için bu durum, yüz kızartıcıbir 
durumdur. Halen madencilik sektörününgayrisâfi ımillî hâsıla geliri, içinde % 
1,5 oranı gibi küçük bir yer işgal etmektedir.Bu kısa izahat dahi, bir madencilik 
politikamızın bulunmadığını göstermektedir… Evvelâ memleketimizin sahip 
bulunduğu yeraltıservetlerinin, miktar ve vasıf bakımındaniyi bir tespitinin yapılması 
lâzımdır. İhraç imkânı olan ve ağır sanayimiz için gereklibulunan madenlere önem 
ve öncelik verilmelidir.Maden işletmeciliği yapan kamu kuruluşlarımalî, teknik ve 
teşkilât bakımından güçlü halegetirilmelidir. Özel sektör, ihracat yapabilmek için 
teşvikolunmalıdır.Madencilik mevzuatı, geçirilen tecrübelerinışığı altında, millî 
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menfaate uygun olarak yenidenele alınmalıdır.Kısaca arz ettiğimiz bu prensipler 
muvacehesinde,madencilik sektöründe genel planda gerçekleştirilmesigereken 
hususlar şunlardır:

Hükümet tarafından, Madencilik Reformukanunu tasarısı Yüce Meclislere 
sunulmuştur.Bu tasarı, bir ideolojik görüş ve çerçeve içindemütalâa olunmadan, millî 
menfaatlere uygun,realist bir gözle tetkik edilip, çıkarılmalıdır.Bu tasarı ile Maden 
Dairesi Başkanlığının,Maden işleri Genel Müdürlüğü olarak, güçlübir şekilde yeniden 
teşkilâtlandırılması istenmektedir.Kurulması tasavvur edilen bu genelmüdürlüğün en 
önemli vazifesi, - şimdiye kadarmahrum olduğumuz - madencilik politikasınınkısa ve 
uzun hedeflerini, esaslarını tespitetmek, bunu uygulamak olacaktır.Kanunu çıkarılan 
Türkiye Maden Bankası henüz faaliyete geçirilememiştir, özel  sektörüteşvik 
edecek, onun kredi ihtiyacını karşılayacakolan bu bankanın, malî, teknik ve 
teşkilâtbakımından güçlü olarak biran evvel faaliyetegeçirilmesi şarttır…”193

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Mehmet Türkmenoğlu(Kayseri), 
“Kalkınma planlarında öngörülen toplam yatırım miktarı içinde, Enerji ve Tabiî 
KaynaklarBakanlığımızın payı çok büyüktür.1963 - 1967 Birinci Plan döneminde, 
toplamolarak 62,8 milyar liralık yatırım yapılmıştır.Bu yatırımların 14 milyar 
liraya yalan kısmı,oran olarak % 22’si Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı 
kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmiştir… Vaktin müsaadesi nisbetinde petrol 
üretimi,petrol dağıtımı ve petro - kimya sanayii ile ilgilikonulara da değinmek 
istiyorum.Petrol Kanununun bugünkü ihtiyaçlara vemillî menfaatlerimize 
uygun düşmeyen birçok hükümlerinin değiştirilmesi zarureti, söz konusu Meclis 
araştırmaları raporları ile tespit edilmiştir.Yıllardan beri, çeşitli hükümetler, 
PetrolKanununda değişiklik yapmanın zaruret olduğunukabul etmişler ve bu konuda 
Yüce Meclisevaadlerde bulunmuşlardır. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının, 
Petrol Kanunu değişikliği konusunu, gereken önem ve ciddiyetle ele almasını… 
Etibank’ınve Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunun, gerekseTürkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının faaliyet alanına giren temel madenlerin, bakırın,kromun, 
demirin, petrolün ve bor minerallerininve civanın, yurt içinde ve dışındaki üretim 
teknolojilerini, kullanılış yerlerini,Türkiye’de ve dışarda işletmeye giren yeni 
kapasiteleri,temel madenlerin maliyet ve isatışfiyatları ile ilgili bütün değişmeleri 
devamlı olarak izleyecek, çok iyi yetişmiş ihtisas elemanlarına ihtiyaç bulunduğunu 
belirtmek isteriz…

Köylerimizin elektriğe kavuşturulması yolundaki çalışmaların hızlandırılmasını, 
programa bağlanan işlerin idarî formalitelerle ve gecikmelerle kağıt üstünde 
bırakılmamasını önemli sayıyoruz…”194

193  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), 
s. 380-385.
194  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), 
s. 385-391.
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Adalet Partisi grubu adınasöz alan Cemal Külâhlı (Bursa) “20nci asırda Türk 
Devletinin yatırımlarınınyüzde 40’ını gerçekleştiren bir Bakanlık, 9 yıllıkmazisine 
rağmen, bir teşkilât kanunundan mahrumdur.Bu durum, bizim modern Devlet 
olamadığımız,reformist olamadığımız acı gerçeğininaçık bir ifadesidir… Nihayet, 
HükümetinMadencilik reformu kanunu tasarısının Meclisesevk etmiş olduğunu 
öğrenmiş bulunuyoruz.Tasarıyı tetkik ettiğimizde gördük ki, tasarı,maalesef reform 
niteliğinde değildir. Çünkü,sadece bir genel müdürlük kuruluşunu öngörmekte,Devlet 
kuruluşlarımız olan MTA gibi,Etibank gibi,v Türkiye Kömürleri işletmeleri gibi 
müeseselerimizin ihtiyaçlarına, özel sektörmadenciliğimizin ihtiyaçlarına ve 
gayrisâfi millîhasıla içinde yüzde 2 mertebesini bulan yeraltıservetlerimizin ve 
madenciliğimizin ihracıiçin gerekli tedbirlerin alınmasına mütevakkıfhususlarda 
hiçbir şey getirmemektedir.Sayın milletvekilleri, 1935 yılında MadenTetkik ve Arama 
Enstitüsünü; maden envanterinin çıkarılması, yeraltı cevherlerinin aranıpbulunması, 
rezervlerin tespiti ve değerlendirmeimkânları konularında çalışan köklü bir 
müesseseolarak kurmuşuz. Enstitünün 1961 yılından beri özel sektör madenciliğine 
de, etüt vearamalar yapmak suretiyle yardımcı olması isabetli ve faydalı olmuştur. 
Maden rezervlerimizitespit etmeden, gerçekçi ve ekonomik bir madan politikasını 
uygulamamız mümkün değildir…

Sayın Bakan, 14 Ağustos 1968 tarihinde çıkanbir kararname ile kurulmuş olan 
MadenBankası için Bütçe Komisyonunda, Maliye Bakanlığınınyüklenmiş olduğu 
40 000 000 lirayıödemediğini ve vazifesini yapmadığını ifade ettiler.Bakanlık bu 
mühim konuya sahip çıkmalıdır…”195

C.H.P. grubu adına HakkıGökçe(Malatya) söz aldı ve partisinin görüşlerini şöyle 
dile getirdi: “Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı gibi,ülkemizin kalkınmasında en 
büyük etken olmasılâzımgelen bir teşekkülün hâlâ bir Teşkilât Kanunubulunmadığını 
beyan ile sözlerime başlıyorum. Önce kendi kendini yönetmeyi bir planabağlayamayan 
bir teşkilâtın kendisine güveniolmayacağı gibi, itimat telkin etmesinede imkân 
yoktur… Erim Hükümeti tarafından tasarı halinegetirildiği bildirilen bütün kanunlar 
bugünekadar meclislere sunulmamıştır…

Yine Birinci Erim Hükümeti zamanında birön enerji planının hazırlandığını 
işitmiştik. 1980yılına kadar 8 milyon tonluk petrol değerindebir elektrik üretim 
planından  bahsedilmekteydi.Bunun üzerinde ciddî olarak durulmasışarttır, 
değerlendirilmesi lüzumludur...

Türkiye’de bugün kişi başına yıllık elektriktüketimi 240 kilovattır. Bu, 
uluslararası  karşılaştırmadagrafiğin en altında bulunduğumuzugösterir…  C.H.P. 
olarak önerdiğimiz bir plana dayanılmadığı için adeta keyfî bir enerjipolitikası 
güdülmüş, istikrarsız ve zamana görebazan suya, bazan kömüre ve bazan daFuel 
oil’e önem verilerek, değişen hayat pahalılığı durumuna göre maliyetler, normalinçok 
üstüne çıkmış, enerji pahalıya maledilmiştir…

195  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), 
s. 391-397.
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Türkiye’de Kömür işletmelerinin idarî bakımdanele alınması lâzımdrı. Ekonomik 
ve işletilebileceklinyit yataklarımız yurdun hemenher bölgesinde mevcuttur, özel 
teşebbüsün elinde bulunan bu yataklardan hemen tümünün,kâr gayesiyle gerekli 
şekilde işletilmedikleribugün çekilmekte olan sıkıntıların başıdır…

Petrol konusunda yakın geçmişedek hükümetlerin birbirinin devamı olan 
politikaları tutarsızlıklarve bilhassa plansızlıklar sebebiylebir hedefe ulaşamamıştır, 
istihsalimiz gittikçe düşmektedir. Sebepleri; 1965 yılından sonra yenisahaların 
keşfedilememesi ve mevcut sahalarınverimlerinin azalması, hampetrol 
ihtiyacımızınyılda yüzde 10 artış göstermesidir. 1971 yılındahampetrol tüketimi 8 
milyon tondur. Bunun 300 000 civarında yerli üretim olduğunagöre yüzde 50’nin 
üzerinde bir ithal ile karşıkarşıya bulunduğumuz gerçeği ortadadır… Petrol aramaları 
yetersizdir. Yabancı şirketleraramalarını son yıllarda gittikçe azaltmış veasgarî 
bir seviyeye indirmiştir. TPAO ise esasgayesi petrol rezervlerinin çoğaltılması, 
aranmasıolduğu halde, petrol ticareti yapan bir kuruluşhaline getirilmek durumundadır. 
Bu hususlaradikkatle eğilinmesi ve çarelerinin bulunmasımutlaka lâzımdır…”196

Hüseyin Baytürk (Zonguldak), “Enerji Bakanı, yeni çıkacakmaden reformu 
kanunu ile ilgili olarak; linyitleri devletleştireceğiz ve seneye yakıt sıkıntısı bir 
daha çekmeyeceğiz diyorlar. Herhalde SayınBakan, çıkacak bu kanunu sihirli bir 
değnekzannediyor. Kanun gıktı mı, ihtiyaca yeteceklinyit her zaman istihsal edilip 
Ankara’da depolanabilecek.Bu ise, imkânsızdır. Sayın bakanherhalde meslekten 
olmadığı için, bu noktadabüyük bir yanılgı içindedir…

İkinci olarak, Bakanın bilmesinde büyükfaydası olan diğer bir nokta da; bu bir 
teknikeleman kadrosu işidir. Son zamanlarda bazı yetişmiş,yetenekleri olan teknik 
elemanlar, politiksebeplerle yerinden alındıkları gibi, son çıkanPersonel Kanunu İle 
birçok tecrübeli teknik elemanlar, malî nedenlerle işlerinden ayrımışdurumdadırlar. 
Yeni gelen arkadaşlar datecrübelerini tamamlar tamamlamaz ilk fırsattaayrılmak 
isteyeceklerdir…”

Mehmet Şemsettin Sönmez (Eskişehir), “Biliyoruz ki, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığınınelinde Devlet Su İşleri Teşkilâtı var.Bu teşkilât son 20 sene zarfında 
beyaz kömürden,yani barajlardan azamî derecede enerjielde eden memleketler 
arasında olmamızı sağlamışdurumdadır. Bu bakımdan hakikaten tebrikeşayandır.
Bir hususu buraida zikretmek istiyorum.Yalnız benim seçim bölgemi değil, 3- 4 
vilâyetibirden ilgilendirdiği için huzurunuza bu konuyu getirmiş oluyorum. Sakarya 
nehrinin temizlenmesikonusu vardır… Üçüncü bir husus yeraltı kaynaklarımızdan 
Boraks tuzları konusudur. Boraks madeni. Eskişehir’de Seyitgazi ilçesinden çıkıyor. 
Vaktiyle bunu 6 parsel olarak ingiliz şirketi trösthalinde işgal etmiş, zannediyorum, 
1965’ten sonra Cumhuriyet Hükümetimiz Danıştaya müracaat ederek bunun 4 
parselini devletleştirmiş durumdadır. Geriye 2 parsel kalmıştır, o dayine Danıştaym 
kararına intizar etmektedir…”197

196  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), 
s. 397-403.
197  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), 
s. 403-407.
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nezih Devres söz alarak Bakanlığın 
faaliyetleri hakkında bilgi sundu: “Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;ülkemizin 
doğal kaynaklan ile her türlüenerji olanaklarının ulusal çıkarlara en uygunbiçimde 
araştırması, planlanması, geliştirilmesi,değerlendirilmesi ve denetimi ile görevli 
bulunanBakanlığıma; geçen yıl kamu kesimine ayrılantüm yatırım ödeneğinin 
yaklaşık olarak yüzde40’ı tutarındaki 5,9 milyar liralık bir harcamayetkisi verilmiş 
bulunması, yüklendiğimizhizmetin kapsamını göstermesi bakımından yeterlidir… 

Yurdumuzda petrol tüketimi, gelişen sanayive ulaştırma sektörüne paralel olarak 
yıldan yılaartmaktadır. Bugün ancak, yurt içinde tüketilenhampetrolün yüzde 39’unu 
yerli üretimlekarşılayabilmekteyiz. Geçen yıl 5 milyon 344bin ton hampetrol ithal 
edilmiş, yerli üretim ise3,5 milyon ton seviyesinde kalmıştır. Bir öncekiyıla oranla 
1971’de yüzde 8,3 oranında azalanyerli hampetrol üretimini artırmak için, bu 
yılgerekli her türlü çaba harcanacaktır. Millî kuruluşumuzTPAO, geçen yıl keşfettiği 
ve büyükümit va’deden Adıyaman sahasındaki çalışmalaraağırlık verecektir. 
Tahminî maliyeti 1.8 milyar lirayı aşan İzmirRafinerisinin yakıt kısmı bir ay içinde 
hizmetegirecek, yurdumuzda ilk defa madenî yağüretecek diğer ünitesi ise Eylül 
ayında işletmeyealınacaktır. Bu yıl 500 milyon liralık bir yatırımöngörülen Aliağa 
Rafinerisi, 1972 sonunakadar 1 milyon 850 bin ton hampetrol işleyecektir…

MTA Enstitüsü, yurdumuzun yeraltı kaynaklarını,taşıdıkları önem ve öncelik 
sırasına göre aramaya, rezerv ve kalitelerini tespit etmeye,değerlendirmeye, imkânlarını 
araştırmaya,böylece madencilik sektöründe büyükyatırım projelerini ortaya çıkarmaya 
önem verecektir.Arama işlerinde önceliklerin tespitiiçin gözönünde tutulacak başlaca 
kıstaslar, endüstrikuruluşlarımızın hammadde ihtiyaçlarınınkarşılanması, yeni 
hammadde kaynakları bulunarakendüstriyel gelişmelere imkân hazırlanması,ihracat 
ve itthalât ikamesi sağlayacakönemli hammadde kaynaklarının ortaya çıkarılıpsüratle 
değerlendirilmesi olacaktır.Geçen yıldan 27 milyon lira fazlasiyle 207milyon liralık 
bir bütçe ile çalışmalarını yürütecekolan MTA Enstitüsü, bugünün teknikşartlarına 
uygun biçimde ihtisaslaştırılacak veekonominin gereklerine yönelmiş bir çalışma 
düzeyinesokulacaktır… 

Etibank’ın 1972 yılındaki yatırım hacmi, gecenyıldan 420 milyon lira fazlasiyle 1 
milyar 342 milyon liradır. Etibank’ın sürdürdüğü yatırımlarınproje maliyet bedelleri 
tutarı ise 3milyar 820 milyon liradır. Bunun 3 milyar622 milyon liralık kısmı geçen 
yıldan devreden,188 milyon liralık kısmı ise bu yıl ele alman yeniprojeler içindir… 
Metal madenciliği yapan güçlü  kuruluşumuzEtibank, diğer büyük yatırımlarının 
yanı sıra,bu yıl Penta ve Susuz Boraks projesine de başlayacaktır…

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunu, yurdumuzunyakacak sorununu, 
üretimden dağıtımakadar bütün unsurlariyle tam çözümleyebilecekbir güce ve 
yapıya kavuşturmaya kararlıyız.TKİ yatırım programı, bu yıl, geçen yıldan200 
milyon lira fazlasiyle 550 milyon liraya ulaşmaktadır.Yıl içinde taşkömürü ve TKİ 
Kurumununişlettiği linyit havzalarına eğilmek veMadencilik Reformu tasarısı 
kanunlaştığındayeni havzaları en verimli biçimde değerlendirmekbaşlıca gaye 
olacaktır. Kömür dağıtımhizmetleri de, hiçbir aksamaya ve gecikmeye yervermeyecek 
şekilde, 1 Mayıs’tan itibaren yenidendüzenlenecektir…
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Türkiye Elektrik Kurumu, Bütçe Karma Komisyonununköy elektrifikasyonu 
hizmetleri için tahsis ettiği 90 milyon lira ile bu yıl 1.3 milyarlirayı aşan bir bütçe 
imkânına kavuşmuştur.Bu imkân elektrik enerjisi üretiminin artırılmasıve yurdun 
birçok köşesine daha elektrikgötürülebilmesi için en verimli biçimde kullanılacaktır.
Elektrik enerjisinin diğer üretim mallarındanbaşlıca farkı, talebin sürekli olarak 
artmasıve elektriğin stok edilememesidir. Bilhassaikinci özellik, yeterli üretim 
kapasitesinin nevaktinden önce, ne de geç, tam gereken zamandabulundurulması 
zorunluğunu yaratmaktadır… Yapılan hesaplara göre, bu yıl Türkiye’nintoplam elektrik 
enerjisi talebi 11 milyar 370milyon kilovatsaate ulaşacaktır. TEK, bu talebin 9 milyar 
286 milyon kilovatsaatini üretecek,geri kalanı ise TEK bünyesi dışındaki santrallarca 
karşılanacaktır…” Bakan Devres, milletvekillerinin sorularını cevapladı.198

Son sözü Ekrem Kangal (Kayseri) almasının ardından Hidayet İpek(Giresun) 
tarafından verilen kifayet takriri aleyhinde Enver Turgut (Kayseri) söz aldı. Yeterlik 
önergesinin oya sunulup kabul edilmesiyle Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanlığı 
bütçesinin bölümlerine geçildi: 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLARBAKANLIĞI
(A/l) Cari Harcamaları
Bölüm   Lira
11.000  Ödenekler  12 000
12.000  Personel giderleri  8 446 853
13.000  Yönetim giderleri  2 034 800
14.000  Hizmet giderleri  215 004
16.000  Çeşitli giderler  38 501

(A/2) Yatırım Harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri  258 495 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  1 100 000

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
31.000  Kurumlara katılma payları
 ve sermaye teşkilleri  1
34.000  Malî transferler  90 000 240
35.000  Sosyal transferler  42 501
36.000  Borç ödemeleri  20 000
Enerji ve Tabiî KaynaklarBakanlığı bütçesine mülhak Devlet Su İşleriGenel 

Müdürlüğü bütçesi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Bütçekanunu tasarısı da 
bu birleşimde kabul edildi.199

198  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), 
s. 407-422.
199  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), s. 
426-430. Bkz. Kanun No: 1560.
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KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
50 nci birleşimin Başkanvekili Vahit Bozatlı başkanlığındaki ikinci oturumunda 

Köy İşleri Bakanlığı bütçesi, ele alındı. Millî Güven Partisigrubu adınasöz alan Hasan 
Tosyalı (Kastamonu), Millî Güven Partisi’nin Türkiye’nin kalkınmasındatemel 
hedef olarak köyün ve köylününkalkınmasının ele alınmasını zorunlu gördüğünü 
belirterek konuşmasına başladı:

“… Köy İşleri Bakanlığı personelinin ve BakanlıkTeşkilâtı emrindeki makina 
ve âletlerin daha randımanlı hizmet görmesine imkân verecektedbirler üzerinde de 
kısaca durmak istiyorum.Bakanlığın ve Bakanlık teşkilâtının merkezdeve taşrada 
ağır ve yorucu görevlerini yüklenmişolan teknik personelin durumu, maddîbakımdan 
bugünkü hayat şartlan bakımındandüzeltilmeye muhtaçtır. Bu personelin bugünkü 
hayat şartları bakımındançok kifayetsiz olan aylık durumları ve harcırahları yeter 
seviyeye çıkarılmalı vedurumlarına uygun çeşitli yan ödemelerden istifadeetmeleri 
sağlanmalıdır.Köy işleri Bakanlığı, önümüzdeki yılar bütçelerindeDevletin gelir 
imkânlarına göre dahafazla bütçe ödenekleriyle teçhiz edilmelive böylece Bakanlığın 
sahibolduğu hizmet kapasitesindengereği gibi faydalanılmalıdır.Köy işleri Bakanlığı 
teşkilât ve görevlerinibelirtecek bir kanun, biran önce yürürlüğegirmeli ve böylece 
yersiz vazife ve salâhiyet ihtilâflarıortadan kaldırılmalıdır… Köy işleri ile ilgili 
mevzuat noksanlığı arasında,yıllarden beri üzerinde durulduğu haldebugüne kadar 
çıkarılmamış olan Köy Kanunununda biran evvel çıkarılması zaruretinihatırlatmak 
isterim…” Köy İşleri Bakanlığı genel müdürlükleri,yol, su, elektrik ve Topraksu 
hizmetleri hakkında da konuşan Tosyalı geri kalmış il ve ilçe köyleriyle, dağ ve 
orman köylerineönem ve öncelik verilmesini talep ederek sözlerini tamamladı.200

Cumhuriyet Halk Partisigrubu adına söz alan Mualla Akarca(Muğla), 
Bakanlığın görevlerinive kuruluştaki amaçlarını başlıca üç noktaüzerinde topladı: 
“Bunlardan birincisi, köy kalkınmasına esasteşkil edecek olan şümullü programların 
hazırlanmasıdır.İkincisi de, tabana yaygın olan bu hizmetlerin,doğrudan doğruya 
Bakanlıktan götürülenkısmı yanında, diğer hizmetlerin koordinasyonuvazifesidir. 
Çünkü, bu Bakanlık, altyapıhizmetleri dediğimiz tabana yaygın hizmetleryanında, 
köylere, beraberinde diğerbakanlıklarla alâkalı 25 ten fazla hizmet 
ünitesinide götürmektedir. Tabana yaygın hizmetleri gayet iyi yerinegetiren 
bu Bakanlığın önemli görevlerindenbirisi de, bugüne kadar temin edemediği 
koordinasyondaahengisağlamaktır.Bu hizmetlerin hepsinin birden koordineedilmesi, 
tabiî ki imkân dahilinde görülememektedir.Bunları, ancak gruplaştırmak 
koordineetmek mümkündür. Köye giden yatırımlarahedef gösterecek, onları 
dengeli hale getirmek, dağınıklıktan: kurtarmak koordinasyonla mümkündür. Bu 
sağlanmadan, hizmetlerin köye teker teker, ayrı ayrı gitmesinde büyük kayıplarımız 
vardır. Fakat, bu koordinasyonvazifesinin yerine getirilmemesinin günahını, 

200  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), 
s. 430-434.
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sadece Köy İşleri Bakanlığına yüklemek,onu sorumlu tutmak da elbette ki doğru 
olmayacaktır. Burada, il ve ilçelerdeki idarecilerinbüyük sorumluluk taşıdığını da 
ifade etmekisterim…

Öte yandan çiftçi ailelerinin tarımsal gelirlerininartırılması, küçük ziraat 
işletmelerindedaha çok gelir getiren sebze, meyve, endüstribitkileri gibi konularının 
geliştirilmesi yerinde olacaktır. Köylüyü kapalı ekonomiden kurtarıpaçık 
pazar ekonomisine geçirmek lâzımdır. Bu ise küçük su kaynaklarının ıslah ve 
geliştirilmesiile mümkün olacaktır. Fakat yine bütçede görüyoruzki, bu kadar 
önemli, köylünün ekonomikkalkınmasına, millî gelire ve onun yaşayışınaAnayasa 
düzeniyle katkıda bulunacak olanbu küçük su işlerinin geliştirilmesi için Topraksu 
tarafından hazırlanmış olan, 1972 yatırımprogramına alınmak üzere Devlet Planlama 
Teşkilâtına verilen, 339 adet projeden sadece,bütçede indirim yapmak nedeniyle, 
118tanesini onaylamıştır. Bunun 221 adedi deprogram dışı bırakılmıştır…

Toprak reformu, Anayasa doğrultusunda,bu Meclislerden biran evvel çıkarak, 
rejimin vesosyal adaletin en iyi şekilde gerçekleşeceğineemin bulunarak bu 
mevzuu burada bırakmakistiyorum… Sulanabilecek araziyi şimdiden tespitle, 
pilotbölge olarak ilân edilmesi, bugünkü değeriile satınalmması ve bundan sonra 
toprak reformu,5 senede, 10 senede, kaç senede uygulanacaksa,bu uygulama 
yapılıncaya kadar, bugünküdeğerinden satınalmması yerinde olacaktır.Böylece 
çiftçilere üzerinde tarım yapma imkânıbırakılmalıdır….  Kooperatifçilik, özellikle 
geri kalmış ülkelerin ekonomik gelişmelerindegittikçe önemli bir rol oynamaktadır.
Türkiye’nin adaletsiz gelir dağılımı, hızlı fiyatartışları, bölünen toprakların 
yarattıkları işletme sorunları kooperatifleşmeye elverişli birortam yaratmaktadır. 
Ancak, kooperatifleşmede Türkiye’de büyük sorun, büyük müşkülât,örgütlenmek, 
eğitim, güven sağlamak ve toplumayararlı olmak düşüncesini uyandırabilmektir.
Fakat bütün engel ve müşküllere rağmen, sosyal refah toplumu yaratmak istiyorsak 
kooperatiflerdenmutlaka yararlanmak mecburiyetindeyiz…”201

Demokratik Parti grubu adına söz alan Adnan Akarca(Muğla), Köy İşleri 
Bakanlığının köye ve köylüye ait altyapı hizmetlerinin ne ölçüde başarılı 
olduğunu sorgulayarak konuşmasına başladı: “Sulama şebekeleri, arazi ıslâhı 
taşkınlardankorunma, küçük ve büyük su işleri, köprü, yol, elektrik ve içme suyu 
gibi kövlülerimizin hayatîkonularını ele alan bu bakanlık, acaba bunlarane ölçüde 
cevap vermiştir? Bütün bu hizmetleri gereği gibi organize edebilmiş midir?Bu 
hizmetler arasında gerekli ahengi sağlayabilmişmidir? Diğer taraftan bu hizmetler ne 
derece aksamıştır? Program ve projelerin uygulanmasında negibi maddî güçlüklerle 
karşılaşılmıştır? İşte bütün bu sorulara verilecek cevaplar,Yüksek Meclisimizin 
huzurunda ortaya konulacaktenkit ve temenniler, en önem vermemiz gerekenbu 
bakanlığın durumu, bu gün bir defadaha Yüce Kurulunuzda bütün etrafıyle 
ortayakoyacaktır… Köy İşleri Bakanlığının konuları uzun yıllar ihmal edilmiş köy 
ve köylü sorunlarıdır…

201  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), 
s. 434-439.
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Köye giden hizmetlerin çoğunda planlamametotları ve uygulamaları tam bir 
şekilde yapılamamışve yapılanlar ise pek o kadar başarılıolamamıştır. Bir defa teknik 
standartlar,gereği gibi uygulanamamıştır. Köylünün meselelerinigözönüne koyacak 
ve bunların halyollarını bulacak kırsal, fizikî planlama çalışmalarıda ortada yoktur.
Bununla beraber Köy İşleri Bakanlığının yenikurulmuş olması, Teşkilât Kanununun 
çıkmamışbulunması gibi nedenlerle, teknik personelediğer kuruluşlar kadar sosyal 
olanaklartanıyamamaktadır. Köy muhtarından tutunuzda yasama organları üyelerine 
kadar her kademedeinsanla muhataıbolmaları, çeşitli menfaatgruplarının çıkar 
çatışmalarında bu bakanlıkpersonelinin araç olarak kullanılması personelinhuzurunu 
kaçırmakta ve çalışma koşullarınıgüçleştirmekledir…

Köy yolları için 1972 bütçesinde ayrılan 308milyon lirayı miktar olarak az 
görüyoruz. Bu ödenek bu yaraya merhem olamaz. Bunun iki misline çıkarılması 
zorunluğu vardır. Çünkü köylerimizin yarısından fazlasının henüz yollarıyoktur…”202

A.P. grubu adına söz alan İsmetHilmi Balcı(Tokat), konuşmasında şu konulara 
değindi: 
“Köy İşleri Bakanlığının bütçesine başka biraçıdan bakmak, onda yurt kalkınmasının 
temel sorunlarını bulmak ve tahlil etmek, o değeri izafeetmek gerekir. Gerçekten 
yurdumuzun hızlı ve dengeli bir şekilde kalkınmasında köy ve köylüsorunları büyük 
yer işgal eder. A. P. nin kuruluşve hizmet felsefesinde köy ve köylü başlıcahedeftir, 
başlıca ağırlık noktasıdır… Köy kalkınmasının politik, hukukî, sosyal,teknik ve 
ekonomik yönleri vardır. Köy kalkınmasıtemel sorundur. Çok yönlü bir sorundur.
Bunun içindir ki, bütçesini müzakere etmekteolduğumuz Köy İşleri Bakanlığı temel 
vetaban meselelerle yüklü, muhatabı geniş, rutinhizmetlerin yanında esaslı politika, 
ilke ve hedeflerikapsamı içine alması gereken bir bakanlıktır. Gerçekten, Köy İşleri 
Bakanlığı 300 metresu borusu, 5 kilometre yol, bir köye elektrik,250 metreküplük 
bir göl, küçük bir köyün iskânsorunu gibi günlük hizmetler yanında nüfusun% 70 ‘ni 
teşkil eden 22 milyon insanın 65 bin köyünağır sorunlarını omuzlamış durumdadır…

YSE Genel Müdürlüğü halen 52 milyon dolarlıkmakina parkına sahiptir, işbu 
Genel Müdürlük1965 yılında 287 milyonluk bütçeye sahipken,1971 bütçesi 837 
milyonu bulmuştur… YSE Genel Müdürlüğünün içme suyu hizmetleride övgüye 
lâyıktır. 1965 yılında 15 binünitede su mevcut iken, 1965 - 1970 yıllarıarasında, 
buna 20 bin ilâve edilerek 35 895ünite suya kavuşturulmuştur. Ancak, halen29 
382 köyümüz içine suyundan mahrumdur… Bakanlığa hayatiyet verecek olan 
hizmetlerinkoordinasyonunu sağlam bir yüzeye çıkaracağınainandığımız Teşkilât 
Kanununun, Meclislerimiztatile girmeden kanunlaşmasını arzuetmekteyiz…”203

Şahısları adına söz alan Kemal Ataman (Ankara) ve Cavit Okyayüz’den (İçel) 
sonra Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez söz aldı ve bütçe ve faaliyetler hakkında 
açıklamalarda bulundu: 

202  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), 
s. 439-443.
203  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), 
s. 443-447.
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“Türkiye’de çeşitli rakamlar olmasına rağmen,% 65 - 70 arasında bir kırsal nüfus 
vardır.Bu nüfusun, evvelâ çevre kaynaklarının eniyi şekilde kullanılması suretiyle 
yerinde kalkındırılmasıimkânları araştırılmalı. Bu aradabu nüfusun, yine tarımsal 
sektörde yapılanüretime dayalı tarımsal sanayiye çevrilmesinegayret etmeli, bu 
nüfusun tarımsal bölgede, kırsalbölgede yapılacak kentleşme hareketlerindehizmete 
aktarılmasına gayret edilmeli… Köy İşleri Bakanlığının 1964’ten itibarenbütçeleri, 
artan bir büyüme hızıyle gelmiştir… Bu sene Nihat Erim Hükümeti de artan bir 
tekliflegelmiştir. Ancak, bu teklif rakamını, BütçeEncümeninde ve Meclislerde, 
geçen sene yapılanilâvelerle birlikte karşılaştırırsınız, bu seneteklif azalmış gözükür. 
Ama hükümetlerin yaptığıteklifler yanyana getirilip mukayese edilirse,Hükümetin 
teklifi geçen senekine nazaranyüksektir…

Köy Araştırma ve Geliştirme Umum Müdürlüğü… köy kalkınmasında 
temelaraştırmaları yapmak, köy kalkınmasında araçolarak kullandığımız köy kalkınma  
kooperatiflerininkurulması ve geliştirilmesini sağlamak;bunları proje, kredi ve 
sübvansiyonlarla desteklemek,üretimin pazara kadar ulaştırılmasını,üretimin yerinde 
işlenmesini ve bu suretle üretimdenelde edilen kazançla pazarlamadan eldeedilen 
kazancın bizzat bu işi yapanlara bırakılmasıhizmetlerini ve bununla birlikte el 
sanatları,köy el sanatları ve küçük sanayii köye ulaştırma hizmetlerini yapan, yapması 
planlananbir teşkilâttır. Henüz yenidir, örgütünü geliştirememiştir.1972 senesi 
içerisinde etkili birhizmet girişini sağlayacak eleman  kaynaklariyledesteklenmesi 
ve teçhiz edilmesi gerekmektedir…

Bu rutin hizmetlerimizin yanında, demin dearz etmiş olduğum, kalkınmakta 
öncelikle olanyörelere hizmet götürme politikamızı yürütüyoruz. Köy İşleri Bakanlığı 
bildiğiniz gibi,  1966yılından beri Güney - Doğu illerimizde bir kalkınmaprogramı 
üzerinde çalışmaktadır. Bu programınkısmen uygulanması ve geliştirilmesi 
devametmektedir. 20 örgütün iştirak halinde olduğubu çalışmada, Güney Doğu 
illerimizin kalkındırılmasıyleilgili tüm hizmetler, son safhayagetirilmek suretiyle 
planlanmıştır…”

Bakan Sönmez, toprak reformu, kooperatifçiliğin gelişmesi, teknik personel 
sorunu gibi konuların yeni çıkacak olan Yetki Kanunu ile bunların geri kalanlarını 
düzeltme imkânını bulacaklarını, Köy Kanununun biran evvel çıkarılmasının köyde 
yapılmakta olan kalkınma gayretlerinidestekleyici bir hukuk temeli olacağını 
belirterek sözlerini tamamladı. Bakan milletvekillerinin sorularına cevap verdi.204

Son sözü alan Mehmet ŞemsettinSönmez (Eskişehir), Köy İşleri Bakanlığının 
daha fazlabaşarısağlaması için takviye edilmesi, Tarım Kredi Kooperatiflerininsatış 
kooperatiflerinin bir kanalla Köy İşleri Bakanlığına bağlanması, kooperatifçiliğin 
etkinleştirilmesi gibi önerilerde bulundu. Verilen yeterlik önergesi aleyhinde Şinasi 
Özdenoğlu (Ankara) söz aldı. Yeterlik önergesinin kabulünden sonra Köy İşleri 
Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçildi: 

204  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), 
s. 447-461.
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KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
(A/l) Cari Harcamalar
Bölüm  Lira
11.000  Ödenekler  12 000
12.000  Personel giderleri  189 809 677
13 000  Yönetim giderleri  12 987 976
14 000  Hizmet giderleri  3 548 286 
15.000  Kurum giderleri  1 347 254
16.000  Çeşitli Giderler  50 176 354

(A/2) Yatırım Harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri  46 585 000
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri  931 460 000
23.000  Makina, Teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  183 415 000

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
31.000  Kurumlara katılma payları
 ve sermaye teşkilleri  1
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar 2 060 000
33.000  İktisadî transferler  9 365 670
34.000  Malî transferler  74 400 000
35.000  Sosyal transferler  96 312
36.000  Borç ödemeleri  29 718 674
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi de bu birleşimde görüşüldü ve 

kabul edildi.205

ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Adalet Partisi grubu adınaRafet Eker bütçe üzerinde görüştü: “Ormancılık 

hizmetlerinin daha etkili ve verimliolarak görülmesi amaciyle kurulan 
OrmanBakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındakikanun tasarısının Yüce 
Meclisimize takdim edilmiş olmasını ve bu Bakanlığa bağlı genel müdürlüklerin 
teşkilât kanun tasarılarının dahazırlanarak Yasama Meclisine sunulacak halegetirilmiş 
bulunmalarını memnuniyetle kaydediyoruz... Orman köylerinde yaşayan halkın 
kalkındırılmasına, sosyal ve ekonomik haklardan yararlanmaolanaklarının 

205  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), 
s. 469-471.
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artırılmasına katkıda bulunmakamacı ile bu bakanlık bünyesin de birOrman Köy 
İlişkileri Genel Müdürlüğünün kurulmasını,ormanları koruma politikasında 
sosyoekonomik tedbirlere ağırlık veren isabetlibir değişiklik olarak mütalâa ediyoruz 
ve buGenel Müdürlüğe bu ağır görevi ifa için yeterlikaynak ayrılmasını temenni 
etmekteyiz.Ormanları korumanın önşartını teşkil edenorman kadastrosunun, ormanlar 
üzerindekimülkiyet ihtilâflarını biran önce çözümleyecek şekilde hızlandırılmasını 
istiyoruz. Ormankadastrosuna sıhhat ve sürat kazandırmak amaciyle6831 sayılı 
Orman Kanununun bu konudakihükümlerini değiştirecek tasarı ile Anayasamızın 
131 nci maddesi 5 nci fıkrasını uygulamaya koyacak tasarının Yüce Meclisimize 
sevkediimiş olmasını olumlu karşıladığımızı belirtmek isteriz… Bugün 18 273 193 
hektar olarak tahminedilen ormanlarımızla kesin miktarını ortaya koyacak envanter 
çalışmaları biran önce bitirilmelidir. Ormanlarımızın % 60’nın bozuk,verimsiz 
durumda olduğu Orman Bakanlığınınresmî yayınlarından anlaşılmaktadır. Bu 
ormanlarınverimli hale getirilmesi ve millî ekonomiyekatkıda bulunması için geniş 
ölçüdeağaçlandırma, imâr ve ıslan yatırımlarına ihtiyaç vardır. Bu sahaya 1972 yılı 
Bütçesinden istenen seviyede kaynak ayrılmamış olmasını üzüntü ile karşılıyoruz. 
Orman ürünleri üretimini artırmak ve ormanları işletmeye açmak için orman 
yollarıyapım ve bakımına daha çok önem verilmesi,kalkınma planında verilen 
üretim hedeflerineulaştırmayı sağlayacak ölçüde yatırım yapılmasıgerekmektedir. 
‘Bu alanda 1972 yılı yatırımlarınınyeterli olduğu kanısında değiliz….

Orman köylerinin kalkındırılmasına katkıda bulunmakla da görevli olan 
Bakanlığın orman yollarının planlanmasında; sadece ormancılık hizmetlerini değil, 
aynı zamanda buköylerin yararlanmasını da dikkate almasıgerekmektedir… Bu 
konuda Karayolları ve YSE Genel müdürlükleri ile Orman Genel Müdürlüğünün 
bugüne kadar sürdürdüğü işbirliğini olumlu karşılıyorve devamını temenni ediyoruz…

Ormancılık faaliyetlerini yürütecek personelinbilgi ve beceri kazanması için 
yapılan hizmet öncesi ve hizmet için eğitim çalışmalarındaBakanlığın gösterdiği 
çabayı takdirlekarşılıyoruz, fakat yeterlide bulmuyoruz. Hizmet öncesi eğitim 
kurumlarının kurulmasındaBakanlığın daha istikrarlı davranmasını, hizmetiçi 
eğitim programlarının da geliştirmesini,ayrıca eğiticilerin ağitimine gereken 
öneminverilmesini bekliyoruz.Teknolojinin hızla gelişmesi, memleketimizdekiorman 
ürünleri sanayiini de etkilemişve bu durum sanayie son yıllarda özel birönem 
kazandırmıştır. Bu bakımdan Orman GenelMüdürlüğüne bağlı kereste, ambalaj, lifve 
yonga levha fabrikalarının bu genel müdürlükten ayrılarak ayn bir genel müdürlük 
halinde teşkilâtlandırılması isabetli olmuştur.Ancak bu sanayiin entegre düzende 
geliştirilmesini temenni etmekteyiz…”

Rafet Eker, Bakanlık bünyesinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma 
Erozyon Kontrolüve Orman İçi Mera Hizmetleri Genel Müdürlüğü,Orman Ürünleri 
Sanayii Genel Müdürlüğü,Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü hakkındada 
kısaca bilgi verdi.206

206  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), 
s. 471-475.
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DemokratikParti grubu adına söz alan Zeki Çeliker (Siirt), “Orman Bakanlığı 
7 Ağustos 1969 tarihindekurulmuş olup 2,5 yıllık çalışma devresi geçirmiştir.
Bakanlık, Orman işletmeleri, Orman ÜrünleriSanayii, Toprak Mulhafaza ve 
Ağaçlandırma,Orman - Köy ilişkileri isimleri altında 4Genel Müdürlükle tedvin 
edilmekte ise de,hükmî şahsiyeti haiz Orman Genel Müdürlüğükuruluş Kanunundan 
ve gelirlerinden faydalanmamaktadır.Orman Bakanlığının idareye yakın tarzdakibu 
kuruluşuna rağmen, Anayasamızın 131nci maddesinin değişikliğe uğrayan 5 
nci fıkrasınınespirisine uygun olarak 6831 sayılı OrmanKanununun birinci ve 
muvakkat birine:madelerinin tadilâtı ile yeni bir orman tarifmaddesi getirilmedikçe 
ve buna uygun olarak ormanlarımızın tahdidi yapılmadıkça, ormanhalk 
münasebetlerinin düzelmesini ve ormancılık faaliyetlerinin bir serbesti içerisinde 
yürütülmesiniimkân dâhilinde görmüyoruz. Esasenbunun aksini yetkili hiçbir 
kimsenin düşüneceğinede ihtimal vermiyoruz. Sayın Orman Bakanı Prof. Selâhattin 
İnal’ın gerek basmaintikal eden beyanatı, gerek Bütçe Komisyonuyle,1972 Orman 
Bakanlığı bütçesiningörüşüldüğü C. Senatosundaki konuşmalarındantalhdit işlemini 
süratlendirecek tedbirlerihavi bir kanun tasarısı çalışmasının neticeyevardırılması 
için Bakanlıkta teşkil edilenkomisyonların hummalı bir faaliyet içindebulunduğunu; 
Orman tarifi maddesinin Anayasamızın131 nci maddesinin değişen 5 ncifıkrasının 
espirisine uygun olarak Yüce Meclise sevk edildiğini memnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyoruz…

Orman içi köylüsünü kalkındırmak, asgariyaşama düzeyine kavuşturmak için, 
aile başına gayrisafî yıllık gelirin 15 bin lira olduğu kabuledilerek 8 milyon 372 
bin orman köylüsününtüm gayrisafî gelirinin 21 milyar lira olmasıgerekmektedir. 
Bugünkü duruma göre 20 milyarliralık bir gelir açığının mevcudolduğu 
görülmektedir.Lüzumlu şartları zaman içinde eniyi şekilde değerlendirmek, nüfus 
planlamasınısağlamak ve en mükemmel idare şeklini uygulamakkaydıyle bu açığm 
orman gelirlerinden kapatılmayaçalışılması halinde asgarî 50 senelik bir zamana 
ihtiyaç olduğu aşikârdır. Büyük yatırımıve masrafı gerektiren bu problemin, 
sadece orman gelirlerine yüklenmesinin, mevcutsorunların çözümüne hal çaresi 
olamayacağı ortadadır.

Bu itibarla, orman köylüsünü kalkındırmayla ilgili problemlerin çözümünde, 
Devletolarak el uzatmamız ve bakanlıklar arasındakoordoneli ve planlı bir çalışma 
ile, her bakanlığınüzerine düşen hizmeti tam bir katkı ileyüklenmesinde büyük bir 
zaruret ve müstaceliyetolduğu hususundaki kanaatimiz katidir. Ormanköylerinin 
kalkındırılmasında kullanılmaküzere, tahminen 100 milyon liralık bir fon 
teşkiliniöngören bir kanun tasarısının hazırlanıpYüce Meclislere sevk edilmek üzere 
olduğunu keza memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz…

Ormancılık hizmetlerinin zamanında görülebilmesi ve plan hedeflerinin tahakkuku 
için bütçede öngörülen yolla ilgili tempoyu yeterli görmek mümkün değildir.
Amaca ulaşabilmek için amortismanını doldurmuş, Orman Bakanlığı yol makina 
parkının yenilenmesi ve mükemmelleştirilmesinin bir zarurethaline geldiğini ifade 
etmek isteriz.Orman yollarının, orman gelirleriyle halliçok masraflı ve uzun vadeli 
olacağı gibi, esasenyüksek olan metreküp maliyetinde dünyanetreküp maliyetleri 
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karşısında ölçüsüz nispetteartış olacaktır, istihsalin artırılması, topluüretim, diğer 
tâbiri ile optimal faydalanmayagidilmesi, idare müddetlerinin sanayie uyguntarzda 
düzenlenmesi gayeye ulaşma bakımındanşarttır…”207

M.G.P. grubu adına söz alan Hasan Tosyalı(Kastamonu) görüşlerini şöyle ifade 
etti: “Türkiye orman varlığının kapladığı sahanınmemleket yüzölçümüne oranı: % 
23’tür. Güven Partisi olarak bu az nispetin hiç olmazsa yüzde30’a çıkarılmasını arzu 
etmekteyiz.Ormanlarımızın işgal ettiği saha; 18 milyonhektardır. Bunun % 60’ı bozuk 
nitelikte olup ıslaha muhtaçtır.Yeniden ağaçlandırılması gereken ormanlıksahamız 
11 milyon hektardır.

İşletmeye müsaidolan orman varlığımız takriben820 000 000 metreküptür.1972 
yılında istihsali programlanan miktarise 13 600 000 metreküptür.Yeniden orman 
yetiştirilmez ve mevcut ormanlarkorunmaz ise, ölçüsüz tahribat ile Türkiye’ninorman 
varlığı tehlikeye düşebilir kanaatindeyiz.Ormancılık politikası her memleketin 
sosyal,kültürel ve ekonomik durumlarına göre tespitedilir. Millî Güven Partisi 
grubuna göre Türkiyeormancılık politikası önem sırasına göre şuüç unsuru ihtiva 
etmelidir.Ormanların ve orman köylüsünün korunması, orman varlığının, artan 
nüfus ve sarfiyatnisbetinde artırılması, ormanların planlı ve verimli işletilmesi 
suretiyleDevlete ve halka devamlı faydalar sağlanması.”

Eğitim hizmetleri, orman mahsûllerinin üretim ve işletilmesiçalışmaları, 
orman yolları yapımı, orman ürünlerinin ihraç edilmesi, orman köylerine ilişkin 
çalışmalar, Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol GenelMüdürlüğü ve Orman - Köy 
İlişkileri Genel Müdürlüğü hakkında görüşlerini ifade eden Tosyalı, ormanı, içinde 
ve civarında yaşayan vatandaşlar için bir dert kaynağı olmaktan çıkarıp,bir geçim 
kaynağı haline getirmeye mecbur olduklarını söyleyerek konuşmasını tamamladı.208

C.H.P. grubu adına söz alan Yusuf Ziya Yılmaz(Adıyaman), “Orman 
Bakanlığı, Teşkilât kanunu tasarısını hazırlamak suretiyle Yüce Meclise sevk etmiş 
bulunmaktadır. Bu bakanlığın, kurulduğu 1969 yılından bu yana teşkilât kanunundan 
mahrum olarak çalışması,bir ölçüde zamanını aksatmış olmaktadır.Tahmin ediyoruz 
ki, Yüce Meclis, bakanlığınbu önemli derdine kısa zamanda çare bulacak ve biran 
önce bu tasarıyı kanunlaştıracaktır…

Orman köylümüzün umum nüfusa oranı küçümsenmeyecekderecede büyük bir 
kitleyi teşkileder. Bu geniş halk kitlesinin ekonomikşartlarını, yerleşme durumlarını, 
yaşayışlarını yakından tetkik ederseniz, çok iptidaî ve 20 nci asrın ötesinde başka 
bir dünyanın insanları olduklarını görürsünüz. Anayasamızın her vatandaşiçin 
öngördüğü haklardan orman köylüsünün istifade ettiğini iddia etmek bugün için 
mümkün değildir.Bu gerçekleri kabul ettikten sonra rahatlıkla diyebiliyoruz ki, bu 
geniş vatandaş kitlesi millî gelir dağılımından da nasibini almamaktadır…

207  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), 
s. 475-480.
208  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), 
s. 480-486.
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Muhterem bakanlık, bu bakımdan, vakit geçirmeksizinşu tedbirleri 
almalıdır:Bir defa ilgili bakanlıklarla kısa zamandakoordinasyona giderek bu orman 
köylülerininbarındığı yerlerin altyapı tesislerini ikmal ettirmelidir.Sıhhatli bir 
etütle orman köylerinin listeleriniçıkarmak ve bu listeleri her vilâyetin ilgilidaire 
başkanlarına göndermek ve bu listeleregöre fakir köylünün mevcut fabrikalara 
bir ölçüdeyerleştirilmesini temin etmek, dış ülkelere giden işçiler meyanmda 
bunlaraöncelik tanımak suretiyle muayyen ölçülerde,orman köylüsünün dış ülkelere 
gitmelerini sağlamak, orman köylülerinin okuma istidadı gösterenilkokulu bitirmiş 
öğrencilerini, yüksek tahsil imkânlarına kavuşturmak, orman köylerinde ilkokul ve 
cami kadroları bulunmayan köy, bırakmamayı temin etmek, orman köyleri hastalarına 
öncelik tanımaksuretiyle Devlet tarafından insanca bir tedaviyetabi tutulma 
olanaklarını sağlamak,Devlet kesiminde çalıştırılan işçilerin büyükbir kısmının, 
orman köylerinden alınmasını sağlamak, Devlet Üretme Çiftliklerinde,Karayollarında 
ve Köy İşleri Bakanlığıbünyesinde çalışan işçiler meyanmda, orman ürünlerinin 
değerlendirilmesinde, buköylüye emek ve çalışma imkânlarını öncelikletemin 
etmek, Ziraat Bankasında bu köylüleriçin özel bir kredi düzeni sağlamak, orman 
köylülerine bütçeden ödenmesi lüzumlufonun miktarının artırılmasını temin vebu 
paranın verilmesini mutlaka sağlamak, el sanatlarının genişletilmesini, köylünün 
elişlerinin değerlendirilmesini sağlamak, bu köylülerikısa zamanda halıcılığa, 
tavukçuluğa,inekçiliğe, arıcılığa kavuşturmak imkânlarınıhazırlamak, hayvan 
neslinin ıslah edilmesinisağlamak ve bu köylüyü keçi beslemekten men ederek, daha 
verimli hayvancılığa zorlamak, orman içerisinde açılan sahaların münhasıran orman 
köylüsüne verilmesini sağlamak.”209

Hüseyin Yenipınar (Tunceli) ve Ömer Buyrukçu’nun (Antalya) şahısları 
adına söz almalarından sonra Orman Bakanı Selahattin İnal kürsüye geldi. 
İnal, Türkiye ormancılık politikasının amaçlarını, yurt ormanlarının teknik ve 
polisiyetedbirlerle korunması, bu ormanlardanekonomik ve sosyal yönlerden 
bütün milletinsürekli, rasyonel ve bol ölçüde faydalandırılması,mevcut ormanların 
imarı, ıslahı ve yeniağaçlamalarla alanının genişletilmesi şeklindesaptandığını 
belirterek Bakanlığının faaliyetlerini aktardı: “…Çalışmaların sonuçlanmamış 
olması, müteadditkonuşmacıların da belirttikleri gibi, halk vehükümetler arasında 
ihtilâfların çıkmasına yolaçmış ve birçok vatandaş mahkemelere taşınmıştır.Konu 
çok önemli olduğu ve bugüne kadarda bir çözüme ulaştırılamadığı içindir ki,biz 
vazifeye başladığımız günden itibaren bu konu üzerinde büyük bir titizlikle durmuş, 
dahaönce yapılmış olan çalışmaları değerlendirerekve tamamlayarak bu konuda bir 
tasarı hazırlamışbulunuyoruz. Bu tasarı, yine biraz önceki konuşmalarda değinilen 
Anayasanın 131 ncimaddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişikliğinparalelindeki 
hükümleri de ihtiva etmeküzere hazırlanmıştır, öyle ki, - beşinci fıkranındeyimiyle 

209  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), 
s. 486-488.
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- 1961 yılından önce ilmen ve fennenve tamamen orman niteliğini kaybetmiş, 
tarımakısaca hayvancılığa elverişli olan sahalarla,toplu yerleşme sahalarının orman 
rejimi dışınaçıkarılacağına aidolan hüküm, bu tasarı içerisindeyer almış, böylece bir 
taraftan hazırlananbu tasarıyla tahdit işlerinin metot bakımındansürati endirilmesi, öbür 
yandan da hukukî yönüyle kesin bir sonuca ulaştırılması öngörülmüşbulunmaktadır.
Bu tasarı halen Yüce Meclise sunulmuş olup müzakeresine başlanılmıştır…

Halen Orman Bakanlığı, orman içinde ve kenarında oturan köylü vatandaşlarımıza, 
özet olarak arz edeceğim şu çeşitli yardımları yapmak suretiyle onların yaşantılarında 
olumlu bîr etki yapmanın gayreti içindedir : Orman içinde ve kenarında oturan 
vatandaşlara; ormanların üretiminde, nakliyatında ve bakım işlerinde orman işlerine 
katılmaları suretiyle Devletin 1970 yılında ödediği para miktarı 769 milyon liradır. 
Bu miktar 1972 yılında 872 mülyon lira olacaktır. 1972 yılında plan gereğince 
bu vatandaşlara zatî ihtiyaç olarak verilecek yapacak odun miktarı yarım milyon 
metreküp, yakacak olarak verilecek miktar 10 milyon sterdir. Bunun her ikisinin 
para tutarı 240 milyon lira yapmaktadır...

Hedefimiz, Türkiye ormanlık bölgelerinde 150 bin kilometreyi aşan bir yol 
şebekesine ulaşmaktır. Halen bunun ancak 60 bin kilometrelik merhalesine ulaşmış 
bulunuyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde, yani 1972 yılı içerisinde inşa edeceğimiz 
yolun miktarı, geçen seneye nazaran 814 kilometre fazlasiyle 3 355 kilometredir. Bu, 
bizim imkânlarımızla yapmayı planlaştırdığımız miktardır. Ama biz, ormanlarımızda 
mevcudolan üretimi artırabilme gayretiyle Karayollariyle ve YSE ile de işbirliği 
yapmak suretiyle yol çalışmalarımızı daha da artırmak ve tespit ettiğimiz bu hedefin 
daha da ötesine ulaşmak arzusundayız.

11 millî parkımız, 3 tabiatı koruma sahamız ve 168 orman içi mesiremiz vardır. 
Bunların sayısı yıldan yıla artmaktadır ve bunların artışında,  özellikle titizlik, hattâ 
müstaceliyet  göstermekteyiz. Bu konu ile ilgili olarak, daha önce hazırlanmış bir 
Millî parklar kanun tasarısı Meclisin komisyonlarmdadır.” Bakan, konuşmasının 
ardından milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.210

Son sözü alab Sabahattin Savcı (Diyarbakır) orman içi köylünün hayat şartlarının 
mutlaka ele alınmalı ve onların refaha kavuşturulması düşünülmesi gerektiğini, 
ormaniçi ve civarındaki köylülere işgücü sağlanması ve kredi imkânlarının döner 
sermaye bütçesinden bir fon ayrılmak suretiyle düşünülmesinin zorunlu olduğunu 
ifade etti. 

Mardin milletvekili Şevki Altındağ tarafından verilen yeterlik önergesi aleyhinde 
Ömer Buyrukçu (Antalya) söz aldı. Buyrukçu’nun konuşmasından sonra yeterlik 
önergesi ve bütçenin bölümlerine geçilmesi kabul edildi. 
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ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ
(A/l) Cari harcamaları
Bölüm  Lira
11.000  Ödenekler  12 000
12.000  Personel giderleri  3 131 795
13.000  Yönetim giderleri  230 775
14.000  Hizmet giderleri  10 007
16.000  Çeşitli giderler  55 004

(A/3) Sermaye teşkili ve Transfer harcamaları
33.000 İktisadi transferler         2
35.000  Sosyal transferler 6 000
36.000  Borç Ödemeleri        2
Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı da bu birleşimde kabul 

edildi.211

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1972 yılı bütçesi, 27 Şubat 1972 tarihinde 

Başkanvekili Fikret Turhangil başkanlığında toplanan 51 nci birleşimde müzakere 
edildi. Adalet Partisi grubu adına söz alan Avni Kavurmacıoğlu (Niğde), 
konuşmasında önce gençlik meselelerine, ardından sporla ilgili konulara değindi: 
“Gençlik bunalımlarında yatan meseleler, psikolojik ve sosyo - ekonomiktir. Fakat 
bunlarıistismara kalkanların çoğu, ideolojik gayelerehizmet edenlerdir. Aslında, 
bünyemizdemeydana gelen rahatsızlığı iyi teşhis eltmek lâzımdır.Genç, aile ocağında 
gerekli millî ve manevîterbiyeyi almazsa, ve ondan sonra gelen okulve cemiyette 
gerçek kişiliğini bulmadan; zamanzaman estirilen bu hain düşüncelere aletolup, 
neticede bir gün Güvenlik Kuvvetlerinin kurşunlarına hedef olmaktadır. Bu nedenler 
dolayısıyle, Gençlik veSpor Bakanlığı bünyesinde yer alan kuruluşları büyük vatanî 
vazifeler beklemektedir… 

Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmekiçin yapılan Gençlik Kültür Merkezi, 
kamp veişletmelerin daha faydalı olabilmesini teminedecek gerekli kanun ve 
yönetmeliklerin hızlahazırlanmasını istiyoruz… 

Kredi ve Yurtlar Kurumu: 1972 yılında verilecekkredi ve bursların artışlarını 
memnuniyetlekarşılamaktayız. Yalnız, bugünün şartlarınagöre verilen bursları az 
bulmaktayız. Burslarınasgarî 500 liraya çıkarılmasını uygun bulmaktayız.Yatak 
adedinin, planın öngördüğü miktarın2 000 fazlasıyle 22 000’i bulmasını, takdirle 
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karşılıyoruz.Yüksek tahsil öğrenci yurtlarının idaresindeçok dikkatli hareket 
etmek lâzımdır. Yurt yöneticilerininmilliyetçi ve otoriter kimseler olmasınadikkat 
edilmelidir… 

Eğitim Genel Müdürlüğü:Halen, 7 000 adet beden eğitimi öğretmenineihtiyaç 
olmasına rağmen, faal olarak çalışan826 öğretmen mevcuttur. Aradaki bu farkı 
kapatmakiçin, Maarif Vekâletiyle beraber hızlıbir çalışmaya girmek gerekmektedir. 
Anadolu’nunmuhtelif yerlerinde açılacak olan spor akademilerininbiran önce 
bitirilmeleri gerekmektedir.

Okul içi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü: Bundan sonra yapılacak spor 
tesislerinin,okul içi ve okul dışı gençlerin bedeneğitimine elverişli şekilde planlaması 
için gerekli Bakanlık ve mahallî kuruluşlarla organizebir faaliyet göstermenizi 
rica ederiz.Yapılan spor sahalarının amatör spor branşlarında,gençliğin büyük bir 
kısmının istifadesinitemin edecek hale getirilmesi lâzımdır.Ayrıca, ucuz ve fakat 
geniş halk kitlesinehitabeden spor sahalarının yurt çapında planlamasınıtemenni 
ederiz.

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü:Devletlerarası karşılaşmalardaki görülen 
başarısızlığıizale edici âcil tedbirleri ve kanuntasarılarını istiyoruz.1938 yılında 
yapılan ve bugünün koşullannagöre eskimiş olan Beden Terbiyesi TeşkilâtKanununun 
biran önce Meclislere şevki gerekmektedir…”212

M.G.P. grubu adına söz alanİhsan Kabadayı(Konya), Gençlik ve Spor 
Bakanlığının sportif ve kültürel çalışmalarını ve hizmetlerini altı genel müdürlükle 
yürüttüğünü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün1938’de kurulduğunu ve 
bu kurumun gençliksorunları ile ilgili görevlerini yıldan yıla artanbir tempo 
içerisinde yürüttüğünü belirterek genel müdürlükler içerisinde, geçirilen çok ciddî 
eylem ve bunalımlar nedeniyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü 
üzerindedurmayı M. G. P. grubu olarak faydalıgördüklerini ifade etti: “Geçmiş 10 yıl 
süre içinde kurum tarafındaninşa ettirilen ve satınalınarak donatılıp hizmeteaçılan 
13 yurt binası ve tesisleri için 111 milyon149 bin Türk lirası sarf edilmiş ve 8 
740 yeniyatak kapasitesi yaratılmıştır.Ayrıca kurum tarafından devir alınarak 
hizmeteaçılan yurtların yatak kapasitesi 3 187;inşaatı devam edip İkinci Beş Yıllık 
Plan dönemisonunda hizmete girecek yatak kapasitesi de 5 200’dür.Böylece ikinci 
Beş Yıllık Plan dönemi sonundayurtların yatak kapasitesi planda öngörülenyatak 
kapasitesinin fevkine yani 22 bin867’ye ulaşacaktır.Kurumun 1972 yılında 
yapacağı işletme giderleri,öğretim kredisi ödemeleriyle yatırımharcamalarının 
toplamı 170 milyon 500 bin Türklirasıdır.1972 malî yılına devredilecek nakit ile, 
Devletbütçesine konulan ödenek dışındaki gelirlerinve öğrenim kredi borçlarından 
tahsil edilecekmiktarın toplamının 63 milyon 500 binTürk lirası olacağı tahmin 
edilmektedir.Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde bile1972 yılında 107 milyon 
nakit açığı olacağı hesaplanmaktadır…

212  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 51 (27 Şubat 1972), 
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Bakanlığın adı Gençlik ve Spor Bakanlığıdır.Yapılan birçok sporların seyir 
sporu olmaktançıkarılmasını, sporun, bir kitle sporu halinegetirilmesini, kısa tarihte 
futbolda Kayseri veKırıkkale olaylarında olduğu gibi yaşadığımızkanlı olayların 
olmamasını Millî Güven Partisi grubu olarak temenni ediyoruz.”213

Cumhuriyet Halk Partisigrubu adına söz alan Mehmet Arslantürk(Trabzon), 
grubunun görüşlerini şöyle ifade etti: “Hemen ifade etmek zorundayız ki, Gençlikve 
Spor Bakanlığında bugüne kadar amacı yönündeciddî ne bir hareket ve ne de bir 
gelişmegörülmektedir. Bakanlık kurulduktan bu yana,köy ve kent gençliğinin ne 
temel sorunları üzerindedurulmuş ve ne de bunların temel nedenleritespit edilmiştir. 
Bakanlık, spor çalışmalarınıgençlerin ve yetişkinlerin dengeli fizik vekarakter yapısının 
oluşmasına yardım edecekşekilde araştırılamamış; yaygın duruma getirememiş;halka 
ve gençliğe bütün spor çalışmalarındanyararlanma olanağını sağlama yolundailk 
basamak niteliğinde olsun her hangi bir girişimdede bulunamamıştır. Kaynakların 
bölgeler,spor dalları ve hizmet grupları arasındadengeli dağılımı konularında 
hiçbir ilerlemekaydedememiştir.Spor kulüplerinin yaygın spor çalışmalarınaönem 
vermelerini ve çok sayıda spor dallarınayöneltilerek, sosyal ve kültürel alanlarda 
dahizmet görmelerini gerçekleştirebilecek idarîve hukukî hiçbir tedbir alınmamıştır. 
Spor çalışmalarıgünlük hayatın bir parçası haline getirilerek,çeşitli sosyal ve kültürel 
programlarla bir arada boş zamanların değerlendirilmesine yöneltilememiştir. 
Amatör spor kulüplerinin,profesyonel dallarındaki aşırı ve kâr amaçlıgelişmeleri 
önlenememiş, bu kulüplerin memleketteyaygın spor çalışmalarının gelişmesine 
katkıda bulunacak biçimde yönetilmeleri sağlanamamıştır…

Sporun yapılması, yayılınası ve geliştirilmesiüç unsura; yöneticiye, öğreticiye 
, sportif tesisve araçların sağlanmasına bağlıdır.Bizde bu üç unsur, hem nicelik ve 
hem denitelik yönünden yetersizdir. Gençlik ve SporBakanlığı, spor çalışmalarının 
Türkiyeçapında federasyonlar; bölgelerde ise ajanlıklarvasıtasiyle yürütmektedir.
Dünyamın hiçbir ülkesinde bizdeki gibi federasyonkuruluşlarına rastlamak pek 
mümkündeğildir. Fahrî olarak yürütülen ve hiçbir sorumluluğubulunmayan 
federasyonlara, Devletbütçesinden yeterince ayrılan ödeneklar hesapsızcaharcamr. 
Harcamaların hesabımı ne soran ve ne de veren vardır. Federasyonlar istedikleri 
anda da görevi bırakıp giderler, sorumlulukve yükümlülükleri de ayrılmakla son 
bulmuşolur.Artık, fahrî görevlilerle spor işlerinin yürütülemeyeceğinianlamak 
zamanı gelmiştir. Federasyonlarister seçimle, ister atama ile olsunlar,her halükârda, 
tam gün çalışmalıdırlar.Taşrada ise, bölge müdürleri valilerce atanmaktadırlar.Bölge 
müdürlükleri de, Bakanlığa vevaliye bağlı, iki başlı, yetkisiz ve fahrî görevlerdir…

Spor - Toto bir kuruluş olarak güzel başlamış,fakat yanlış yönetim yüzünden 
geliri, güngeçtikçe, düşmüştür. 2 liradan oynanan Spor-Toto daha çok kazanılır 
ümidiyle, 2,5 lirayaçıkarılmış; fakat ters sonuç vermiştir. Yapılanhesaplara göre, 
Spor Toto’nun 150 kişi ile yönetilmesimümkün iken personel sayısı bugün 500’ü 
aşmıştır…
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Gençlik ve Spor Bakanlığında, yeni kurulanBoş Zamanları Değerlendirme, 
İzcilik, Eğitimve Okul İçi Spor Faaliyetleri Genel Müdürlükleriüzerinde de 
kısaca durmakta yarar görüyoruz.Bu genel müdürlükler bize göre, bilimsel 
biraraştırmaya girişilmeksizin, acele kurulmuşlardır.Spor tesislerinin yapılmasıyle 
de işin bitmeyeceğitabiîdir. Aslolan yapılan tesislerin,her an, hizmete hazır olması 
ve işler hale getirilmesidir.Bugün, büyük masraflarla hizmeteaçılabilmiş olan spor 
tesislerinin hali acınacakdurumdadır.Bu tesislerin bakımını yapacak ve hizmeteaçık 
tutacak personel atanmamıştır. Tesisler,adeta, kendi haline bırakılmıştır…

Son yıllarda öğrenim kredisinden yararlananöğrenci sayısında bir artma 
sağlanamamıştır.
Tersine, bir azalma görülmektedir. Bunun öndegelen nedeni, kaynakların, türlü 
etkilerleamacın dışında kullanılmasıdır, İzmir İnciraltıSitesi, bu tutumun göze 
çarpıcı örneklerindenbiridir…

Her halükârda küskün bir gençlik toplumuyaratmaktan dikkatle, titizlikle 
kaçınılmalıdır.
O kanıdayız ki, gelecek kuşaklar son yıllarınanarşik olaylarının analizini 
yaparlarken,bataklığa saplanmış, yolunu sapıtmışlar kadar,bataklık ortamının vücut 
bulmasına zemin hazırlayanlarıda sorumlu tutacaklardır.Türk Gençliği tereddütsüz, 
dün de bugün deYüce Milletimize ve Büyük Atatürk’e lâyik birgençliktir…”214

Demokratik Partigrubu adına söz alan İlhan Egemen Darendelioğlu(İstanbul) 
görüşlerini şöyle açıkladı: “Uzun yıllar ihmale uğradığı açıkça belliolan, bilhassa 
fikrî ve bedenî eğitimi ile, meçhulellere teslim edilmiş olan gençliğin hiç 
değilse,bundan böyle üzerinde ısrarla ve hassasiyetle durulması lâzımgelen bir 
varlık olduğunubilmek lâzımdır. Bu gerçek, bugüne kadar sözde kaldığı; fakat 
kafalarda ve vicdanlardaduyulmadığı içindir ki, sayıları itibariyleaz da olsa bir 
kısım gençlerin kendilerini sapık ve yıkıcı ideolojilerin furyasına kaptırdığı,hatta 
milletimizin varlığına kastedenbir tehlike haline geldiği bir vakıadır. Kaldıki, 
biz, bunların sayılarını küçümseyenlerleberaber değiliz. Buna rağmen, kanun 
dışıeylemlerden dolayı bütün Türk Gençliğini sorumlututanlarla da beraber değiliz. 
Çünkü,bir milletin, gençliğine küsmesi, hele ondanümidini kaybetmesi mümkün 
değildir. Aslında 12 Mart’a kadar bir kısım siyasilerin, birkısım mesul kişilerin, 
sokaklara kadar dökülmüşolan gençlerin davranışlarını, masum bir talebe hareketi 
imiş gibi görmeleri veya iyi niyeteyönelmiş boykot ve nümayişler şeklindegörmüş 
olmaları, daha doğrusu tedhişe yönelenhareketleri teşhiste yanılmış olmaları,sadece 
partiler arasındaki siyasî buhranın genişlemesine değil, Türkiye’nin huzursuz birülke 
haline gelmesine vesile olmuşlardır… 12 Marttan sonra işbaşına gelenHükümet de 
bir evvelki gibi milleti tedirgin etmiş olan gençlerin, anarşi ve sabotajlara varan 
hareketlerinin sebeplerini teşhis etmekte yanılmıştır… Başta Sayın Nihat Erim ve 
birkısım kabine üyeleri, Türkiye’de öncelikle toprak reformu olmak üzere diğer 
reformlar gerşekleşirse anarşinin kökü kazınmış olacaktır,memleket kurtulacaktır ve 
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yükselecektir dediler. Zannederiz, bu inanç içinde de Kabineye,Reform Kabinesi adı 
verdiler.Muhterem arkadaşlarım,Türkiye’de komünizm, iktisadî bir hastalıkdeğil, 
içtimaî ve bir aydınlar hastalığıdır. Aksiolsa idi; Marksist tandanslı olan Türkiye 
İşçi Partisi daha fazla reyi Şişli, Osmanbey, Beyoğlu’ndandeğil de Zeytinburnu, 
Taşlıtarla’dan alırdı…

Bu Bakanlığın olmadığı devirlerde Türk sporcuları Türk’ün gücünü rahatlıkla 
ispat ederlerken, meselâ bu Bakanlığın nezareti altında yapılmış olan Akdeniz 
Oyunlarının neticesi bir fiyasko ile sonuçlanmıştır. Yabancı ülkelerde üstüste 
sekiz defa Türk Bayrağını direğe çektiren Türk güreşçileri, hazin birbocalama 
içindedir. Türkün millî sporu olanavcılık, atıcılık, cirit dediğimiz oyunlar 
unutulmaya terkedilmiştir. Hükümet, spor kulüplerineyardım edeceği yerde, spor 
kulüpleri Hükümeti besleyen bir kaynak olmuştur.Bilet satışları, Spor - Toto bu 
meyandadır.Yüksek Spor Konseyi manasında kurulanMerkez Danışma Kurulu 
politik mülâhazalarlakendinden bekleneni verememektedir. Hele Türk sporunda 
bir antrenörlük müessesesi vardır ki, bunlar nasıl yetişir, nasıl seçilir,kıstas nedir 
kimse bilemez. Çünkü bunların birçoğunda ne teknik bilgi, ne de spor kültürüvardır. 
Türk gençliğinin spor çağı olan büyükbir çoğunluğu teşkil eden orta öğretimdehenüz 
beden eğitimi dersleri istenilen ciddiyeteulaşamadığı için bu derslerden faydalanan 
talebenin yekûnu parmakla gösterilecekkadar azdır…”215

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere Kemal Ataman (Ankara) söz aldı. 
Ataman, “Bakanlık bünyesinde yöneticilerarasındaki anlaşamamazlık, için 
Bakanlığınbünyesini kemirmektedir, iyi niyetliyöneticilere kasıtlı olarak saldırılar 
yönelmektedir.Bunun kaynağı daha çok örgütte yıllardırçöreklenmiş ve bazı 
menfaatleri zedelenenkişilerden gelmektedir… Dünya ulusları spor bilgi ve tekliğini 
güngeçtikçe geliştirirken, Türkiye’de sporu bütünüyleinceleyen herhangi bir kuruluşa 
gidilmemiştir.Hükümetin ve Bakanlığın gençlik sorunlarıve spor sorunlarını içine 
alan ulusal ve milliyetçiamaçları kapsayan belirli bir politikası halenyoktur. Topluma 
ve halka dönük bir kitle sporunupolitikamız olarak saptamalıyız. Sporönemli bir ders 
gibi artık okula girmelidir. BedenTerbiyesi Genel Müdürlüğü gösterişli birtakımlüks 
yatırımlardan kaçınıp, gerçek amacıolan amatör spora yönelmelidir.Sporda uzun 
vadeli bir kalkınma planı yapılmalıdır.Sporda reform mutlak gerçekleştirilmelidir…” 
diyerek görüş ve önerilerini beyan etti.216

Hasan Tosyalı (Kastamonu), Gençlik ve Spor Bakanlığının politikasının, 
ikiana unsuru ihtiva etmesi gerektiğini, bunlardan birinin sağlam bünyeli gençlik 
yetiştirmek; ikincisinin ise milliyetçi, imanlı ve kültürlü gençlik yetiştirmek 
olduğunu belirttiği konuşmasında şunları vurguladı: “Bakanlık bu iki unsuru gaye 
olarakseçmelidir. Bu iki gaye hiçbir şekilde, hükümetve iktidar değişikliklerinde 
değiştirilmemeli; bu iki gaye, siyasî partilerin kendi çıkarları ve seçim kazanma 
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vesaire düşünceleriyle değiştirilmemelidir.Bu temel politikanın amaçları da şöyle 
olmalıdır: Vatan ve millet bütünlüğünü, millî menfaatiher şeyin üstünde tutan, 
millî ve şahsî ahlâkıve imanı yüksek gençlik yetiştirmek; Millî Eğitiminilk, orta ve 
yüksek eğitim kademelerinde,bütün gençliğimize okuma ve yükselmedeeğitim ve 
sosyal adalete, fırsat eşitliğine uygunyapma imkânı verilmelidir. Bu saydığım üç 
hususBakanlık politikasının amacı ve ideali olmalıdır.”217

Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük(Cumhuriyet Senatosu Maraş 
üyesi), bakanlık faaliyetleri hakkında geniş bilgi sundu: “Biz bakanlık olarak, Türk 
gençliğinin sorunlarıyanında Türk sporunun da yine büyükönderin direktiflerinin 
ışığı altında teşkilâtlandırmakiçin, gerekli tedbirleri almayı bir görevsaymaktayız.
Gençlere; sağlıklı hayat şartları, geniş birdünya görüşü, köklü kültür imkânlarını 
sağlamak,başlıca amacımızdır. Çağdaş uygarlığahızlı adımlarla ulaşabilmemizde rol 
oynayacakgençlere, en verimli gelişim çağlarında fırsateşitliği sağlanarak, bütün millî 
kuruluşların iştirakiile, eğitim, sosyal refah, sağlık, çalışmave dinlenme imkânları 
artırılacaktır.Türkiye’de sporun geliştirilmesine ve yaygınhale getirilmesine gereken 
önem verilecektir… Yine Hükümet programımıza sokulan kısımlarda bizzat, sorumlu 
bir bakan olarak müdahaleetmişizdir. Bundan evvelki arkadaşlarımızda aynı kanaati 
paylaşmışlardır. Bütün millî kurum ve kuruluşlarımızın da bunda katkısı olması 
mecburidir…

İlk önce Türk gençliğinin ve Türk sporunun sorunları nelerdir? Bunları bu 
konunun sorumlu bir bakanı olarak belirtmek istiyorum: Nüfusumuzun 12 - 24 yaş 
arasındaki kesimi; gençlik olarak kabul edilmektedir. 36 milyon olan nüfusumuzun 
10 milyonu bu yaş kesitinde bulunmaktadır. Tek başına hiçbir kamu kuruluşunu, bu 
kadar büyük bir kitleye hizmet etmekle görevli saymak, mümkün değildir. Bundan 
daha önemlisi, bu büyük kitleye hangi hizmetlerin ne şekilde götürüleceğinin henüz 
maalesef anlaşılamamış olmasıdır. Bizim için Bakanlık olarak, temel sorun da budur. 
Kanaatimizce, gençliğe yalnız eğitim imkânlarını sağlamakla yetinmek, yeterli 
değildir...

Bakanlığın kuruluşundan bugüne kadar yaptığı hizmetler de şöylece özetlenebilir: 
Halen mevcut orta dereceli okullarımızın beden eğitimi öğretmenine olan ihtiyacı 7 
000’in üzerindedir. Buna karşılık çalışmakta olan öğretmen sayısı ise 826’dır. Beden 
eğitimi öğretmeni yetiştirme hızının yılda 60 - 70’den 500 - 600’e yükseltilmesi 
gerekmektedir. Öğretmen yetiştirme  hizmetlerinde kullanılmak üzere, Manisa’daki 
Askerî Spor – Savaş Okulu bina ve tesisleri Millî Savunma Bakanlığından 
devralınmış olup, bu yıl faaliyete geçecektir. Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi 
bölümü tesisleri ilâve inşaatı devam etmektedir. 17 milyon liraya çıkacak olan bu 
tesisler gelecek yıl hizmete girecektir...

Diğer taraftan, sporla ilgili çeşitli neşriyat bastırılarak okullara gönderilmiştir. 
Türkiye millî talebe spor teşkilâtı ile, ilişki kurularak, yıllık çalışma programlarında 
yer alan, yurt içi ve yurt dışı, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Yaz 
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aylarında deniz kenarlarında 9 ayrı kamp açılmış, bu kamplara, her dereceli 
okullarımızdan 6748 öğrenci katılmıştır. Ankara’da üç ayrı yerde gençlik ve kültür 
merkezleri açılmış bu merkezlerde 2 000 genç çeşitli faaliyet ve meşguliyetlere sevk 
edilmiştir. Aynı hizmetler için 1970 yılına kadar yılda 100 - 500 bin lira harcama 
yapılırken, 1971’de yapılan 31 milyon liralık harcama, devletin bu işe verdiği 
önemin en büyük işaretidir...

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, kuruluşundan bu yana, ihtiyaç sahibi 
22 002 öğrenciye, 160 503 822 TL. kredi verilmiştir. Halen 7 850 öğrenciye kredi 
verilmekte olup, 1971 - 1972 öğretim yılında yeniden 3 000 öğrenciye daha, kredi 
tahsisi yapılacaktır. Bu rakam Sayın İhsan Kabadayı arkadaşımızın buyurduğu gibi 
2 750 değil, 3 000’dir. Kurum tarafından halen idare edilen ve işletilen 9 ildeki 26 
öğrenci yurdunda 2 968’i kız, 14 699’u erkek olmak üzere  toplam olarak 17 667 
yüksek öğrenim öğrencisi barındırılmaktadır...” Bakan konuşmasının sonunda Genel 
Kurul’un sorularına cevap verdi.218

Son sözü alan Ahmet Buldanlı (Muğla) spor ve gençlik sorunlarına değindikten 
sonra sporun gerilemesine üç unsurun sebep olduğunu, bunların, iş başında bulunan 
kademelerin kifayetsiz oluşu, tesislerin natamam ve noksan oluşu ve matbuatımızın 
bu işi ters cepheden yorumlaması olduğunu ifade etti.219 

Zeki Adıyaman (Adıyaman) tarafından verilen kifayeti müzakere takririnin kabul 
edilmesinden sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin madde ve bölümlerine 
geçilmesi oya sunularak kabul edildi:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ
(A/l) Cari Harcamalar
Bölüm   Lira
11.000  Ödenekler         12 000
12.000  Personel giderleri  14 016 269
13.000  Yönetim giderleri    1 488 501
14.000  Hizmet giderleri  26 599 151
15.000  Kurum giderleri    1 850 002
16.000  Çeşitli giderler    2 080 000

(A/2) Yatırım Harcamaları
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri      200 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları
 ve onarımları   1 760 000
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(A/3)sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar  4 400 000
34.000  Malî transferler        57 500
35.000  Sosyal transferler        11 002
36.000  Borç ödemeleri        60 000
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı da bu 

birleşimde görüşüldü ve kabul edildi.220 

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi grubu adına söz alan Şevket 

Doğan (Kayseri) Maliye Bakanlığının 1972 yılı bütçesiyle ortaya konulan malî 
politikası ve tedbirleri hakkındaki düşüncelerini kısaca arz ederken şu konulara 
temas edeceğini belirtti: 1. Vergi, 2. Vergi toplama araçları, 3. Vergi kaçakçılığının 
ibazı sebepleri, 4. Vergi reformu, 5. Teşkilât konuları ve fonksiyonları, 6. önemli 
mevzuat tadilleri ve temenniler, 7. Sonuç: 

“Sayın Erim Hükümeti tarafından sunulan ve Maliye Bakanlığı Teşkilât ve 
Vazifeleri hakkındaki 2996 sayılı Kanuna ek kanun tasarısına yüksek dikkatinizi 
çekmek isteriz. Samimiyetle hazırlanmış olmasına rağmen, Parlamentoda görüşülmesi 
halinde bir çok noktalardan eleştirilmesi muhakkak bulunan, adı geçen tasarının, 
özel eğitim ve kurs görmüş memurlara vergi kanunlarının uygulanması sahasında 
polis görev ve yetkileri, yani silâh kullanma yetkisinin verilmesi hakkındaki 24 ncü 
maddesine aşağıdaki sebepten dolayı şimdiden karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Vergi kaçakçılığının pek çok sebepleri mevcut olmakla beraber... psikolojik 
faktörler ki, devletimiz, bilhassa Başkent’te ve bazı büyük şehirlerimizde ulus olarak 
yoksulluğumuzla bağdaşmayacak yavaş çalışan pahalı bir Devlet manzarası arz 
etmektedir…. Bu ise vatandaşın Devlete vergi verme temayülünü engellemektedir. 
Binaenaleyh, bu lüks ve tembel Devleti yaratan sebeplerin bertaraf edilmesi 
hususunda en küçük resmî yetkiliden en büyüğüne kadar herkesin, bugün için bir 
çok lüzumsuz masrafların kısılmasında Maliye Bakanlığına yardımcı  olmasında 
kesin bir zaruret vardır... Vergiye mukavemet duygusunu kırbaçlayan sebeplerden 
birisi de sosyal güvenlik açısından düşünülebilir...

Uzun zamandır Nihat Erim Hükümetlerinin programlarında temas edilen ve 
ciddî bir ağırlığı olan, fakat henüz ne olduğu anlaşılmayan vergi reformunu kamuoyu 
büyük bir dikkatle ve ümitle beklemektedir. Vergi reformundan amaç, yeni vergiler 
getirmek ve bu vergileri tahsil için yeni mekanizmalar ihdas etmek ise; bunun ne 
derece vergi reformu olabileceği keyfiyetini yüksek takdirlerinize bırakıyoruz...
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Teşkilât konuları ve bazı fonksiyonlardan bahsedeceğiz: Maliye Bakanlığı 
teşkilâtının zaruretlere binaen gelişmesine rağmen tatminkâr bir koordinasyon 
yokluğu her zaman hissedilmekte, ortaya çıkan bazı aksaklıkların giderilmesi 
yönünde gayret gösterileceği yerde çalışma alanının dışında yeni konulara de el 
atılmaktadır. Bu meyanda Başbakanlığa bağlı olmakla beraber, Maliye Bakanlığı ile 
personel uygulaması yönünden adeta bir hizmet tedahülü içinde bulunan ve iki yıldan 
beri başkanı dahi tayin edilmeyen Devlet Personel Dairesinin 160 sayılı Kuruluş 
Kanunu ile kendisine verilen görevlerin ifasına artık imkân ve fırsat tanınmalıdır... 
Bilindiği üzere Personel Kanunlarının kabulü ile problemlerin derhal halledildiği 
görülmemiş olup, uygulaması ve bunun ortaya koyduğu aksaklıkların telâfisi 10 ilâ 
15 yıl gibi uzun bir devreye vabestedir. Ancak bu herşeyin olduğu gibi bırakılması 
veya mevcut durumun daha da karışık bir hale getirilmesi anlamını taşımaz... 

Devlet muhasebe işlemleri yönünden Muhasebe-i Umumiye, Artırma ve Eksiltme 
îhale Kanunlarında düşünülen tadillerle vatandaş tasarruflarının iyi yönetilmesi 
halinde endüstriyel ve faydalı kuruluşlara rahatlıkla kanalize edebileceğine kani 
bulunduğumuz Sermaye Piyasası kanun tasarısının biran evvel kanunlaşmasında 
zaruret görüyoruz...”221 

D.P. grubu adına söz alan Turgut Topaloğlu (İstanbul), “... para, kredi, döviz, 
fiyat ve ücret politikalarının yürütülmesinde, yine en ağır vazife elbette ki Maliye 
Bakanlığına düşmektedir. Elhasıl memleketimizi ve milletimizi kalkındırmak için 
harcanan her çaba, sonunda gelip Maliye Bakanlığına dayanmaktadır... Maliye 
Bakanlığının bilhassa tebarüz ettirdiğimiz bu, birbirinden önemli görevlerini 
daha iyi yapabilmesi için, yeniden düzenlenmesinde zorunluk vardır. Zira vergi 
anlayışında, vergi denetiminde, vergi yargılamasında köklü değişiklikler artık şart 
olmuştur... Devletin her sene artan carî masraflarını karşılamak için tasarruf yolu hiç 
düşünülmeden ve bazı kaynaklar ele alınmadan, alelacele yeni birtakım vergilerin de 
Meclislere getirilmesinin şiddetle karşısındayız...

İşte böyle bir ortam içerisinde 12 Mart’a girmiştik. 12 Mart Muhtırası dünya 
siyaset tarihinde, bir eşi daha görülmeyen kendine has şartları içerisinde, yeni bir 
Hükümete ve düzene vücut veren bir safha açmıştır. Bu arada iç kargaşalıklar ve 
planlı ideolojik mücadeleler birlikte hayat pahalılığı da zirveye ulaşmış bulunuyordu. 
Kısa zamanda pahalılıktan gayrisinin tedbirleri alınmış; Devletin temeline dinamit 
koymak isteyen, bölücü, yıkıcı anarşistlerin, soyguncuların, katillerin emniyet ve 
asayiş kuvvetlerince teker teker yakalanmalarından sonra yükselmeye başlayan 
vatandaşın morali; bu defa Sayın Maliye Bakanının enflâsyon tehlikesinin mevcut 
bulunduğunu; fiyatların artırılmasının zaruret olduğunu, dolayısıyle vatandaşın 
kemerleri  sıkmasının icabettiğini belirten ilk resmî demeçleri ile de allak bullak 
olmuş, ayrıca piyasa ve halkımız üzerinde de karamsar bir havanın doğmasına yol 
açmıştır...
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Yeni gelecek olan vergilerle hayat pahalılığı daha da artacak, yatırımlar 
azalacak, ekonomik durgunluk büyüyecek ve buna muvazi olarak da işsizlik haliyle 
çoğalacaktır.

Daha ziyade bu ağırlığın yüklü orta sınıfla, dar ve sabit gelirlilerin sırtına 
binecek, bu suretle de sosyal adaletten uzaklaşılacaktır. Yeni vergi kanunları asla 
reform kanunları değildir. Bunlar ancak ayak üstü hazırlanmış öylesine kanunlardır. 
Bazı parlamenterlerin hem bu tasarılara bir yandan evet demeleri, diğer yandan da 
vatandaş huzurunda bunları tenkit etmeleri, siyasî ahlakla da bağdaşmamaktadır...

Personel reformu maalesef gerçekleştirilememiştir. Personel rejiminin 
uygulanması, Devlet memurlarını büyük ölçüde tedirgin etmiştir. İki senelik tatbikatı 
sonunda birçok haksız ve adaletsiz tarafları olduğu anlaşılan personel kanununun 
düzeltilmesinde mutlak mecburiyet vardır...

Diğer bir konu  önümüzdeki ayın başından itibaren yürürlüğe girecek olan, 
Emlâk  Vergisi Kanunudur. Milyonlarca mükellefi hedef alan ve bütün memleketi 
alâkadar eden bir verginin uygulanması için, ne gibi hazırlıklar yapılmıştır; onu da 
bilmiyoruz...” diyerek grubunun görüşlerini bildirdi.222 

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Salih Yıldız (Van) şu vurguları yaptı: 
“Maliye Bakanlığının teşkilâtını gerçekten güçlendirmek, onların ihtiyaçlarına 
cevap vermek, maddî ve manevî sahada huzur içinde çalışabilmelerini temin etmek, 
bugüne kadar karşı karşıya bulunduğumuz en büyük malî probleme geniş ölçüde 
yardımcı olacaktır... 

Vergi gelirlerini artırmak amacıyle uygulanacak başlıca tedbirlerden biri vergi 
idaresinin süratle ıslahı, vergi kazasının yeniden düzenlenmesi ve müessir hale 
getirilmesidir. Vergi idaresi ve denetiminin müessiriyeti artırılması halinde, vergi 
gelirleri önemli oranda yükselecektir...

Artırma eksiltme, ihale Kanunu, günden güne ekonomiyi sıkan türlü güçlükleri 
yanında, idarî faaliyetlerin geniş ölçüde aksamasına sebep olduğundan, hazırlanmış 
olan tasarının biran önce kanunlaşması için sayın Bakanlığın gayret göstermesi 
gerekmektedir. Keza, Genel Muhasebe Kanunu hususunda da aynı şeyleri söylemek 
ve temenni etmek mümkündür. Yurdumuzda bir sermaye piyasasının kurulmasının 
ekonomiye sağlayacağı büyük faydalar öteden beri bilinmektedir. Maliye 
Bakanlığının bu konuya ait tasarının kanunlaşmasını sağlayarak, yurttaşı tasarrufa 
alıştırmak, bunun sonucu sermaye birikimini artırmak ve halka açık anonim 
şirketlerin kurulmasını teşvik yolunda faaliyet göstermesi zorunlu hale gelmiştir. 
Tasarruf mevzuatı artışını hızlandırmak, vadeli tasarrufları cazip hale getirmek 
lâzımdır. Genellikle mevduata verilen faizler, mevduatın artmasını teşvik edici bir 
mahiyet taşımalıdır.

Kredi dağılışmdaki adaletsizlikten şikâyetçiyiz. Bu şikâyetimiz bugünkü 
Hükümete râci değildir, öteden beri gelen bir şikâyettir... 
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İktisadî Devlet Teşekküllerinin uzun vadeli yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak 
amacı ile kurulan Devlet Yatırım Bankasına bu yıl yeni görevler verilmektedir. 
Teşkilât yönünden bunun gereği yapılmalıdır, özel sektörün orta ve uzun vadeli 
kredi ihtiyacını karşılamak üzere kurulan kurumlar yeterli gelişme gösterememiş, 
uygulanmakta olan, usuller yatırımların gelişmemiş bölgelere kaydırılmasına imkân 
vermemiştir. Binaenaleyh yatırımların gelişmemiş bölgelere kaydırılmasını temin 
edecek usullere şiddetle ihtiyaç vardır...”223

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Eşref Derinçay (İstanbul) şu 
görüşleri dile getirdi: “Maliye Bakanını, Anayasa doğrultusunda eleştirmeye tabi 
tutacağımızı da arz etmek istiyorum. Nasıl bir Devlet teslim aldınız:
1. Devlet borçları,
2. Kamu İktisadî Kuruluşlarının malî yönleri,
3. Bütçe uygulaması ve Personel Kanunu,
4. İhracat ve ithalâtımız - işçi dövizleri,
5. Vergi politikası,

Bütçe gerekçesinde okuduğumuz rakamlara göre, 1971 yılı sonu Devlet borçları 
100 milyarın üstündedir. Bunun yarıdan fazlası dış borçlardır. Ve döviz olarak 
ödememiz gerekmektedir. Dış borçların 1/3’üne yakın kısmı faiz, geri kalan kısmı 
anaparadır. Dış borçlar, Türk Milletinin  altından kalkamayacağı azamî hadde 
varmıştır. Bu borcun 1972 taksidi 3 milyar liradan fazladır. Yıllık ihracatımızın 1/3’ü 
kadardır. Her yıl dış borçlar artmaktadır. Dış borçların şimdilik ertelenmesi zaruret 
haline gelmiştir. 

Devletçiliği halka kötü göstermek ve partizan militanlara iş bulma: Kalkınma 
planlarımızda millî politika halinde benimsemiş olduğumuz karma ekonomi 
politikasının yürütme aracı olan bu teşebbüslerin millî ekonomi bütünlüğü içinde 
görevlerini yapması için, bunların malî  ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir. 
Devlet kendi teşebbüslerinin işletme ve yatırım ihtiyaçlarını dikkate almaya, bunların 
karşılanması için kaynak bulmaya mecburdur. Bu nedenle Merkez Bankası Kamu 
İktisadî Kuruluşlarına döviz kredisi açmalıdır...

Bütçe uygulaması ve Personel Kanunu; Bütçe gerekçesinde görmekteyiz ki, 
1965-1970 yıllarında % 87 ilâ % 93 yatırımlarda, % 92 cari harcamalarda, % 70 
- 93 de ortalama transfer harcamalarında gerçekleşmektedir. Cari harcamalarda 
550 milyon lira ile 688 milyon liraya kadar ek ödenek alınmıştır. Bu harcamaların 
tertipleri arasında 205 milyondan 2 670 000 000 liraya kadar aktarmalar vardır. 
Bu işlemler yatırım harcamalarında planlı devrede olduğu için mutedil, transfer 
harcamalarında çok yüksektir. 1970 yılında 12 milyar 18 milyara çıkarılmıştır. Bütçe 
ödenekleri, yıl sonlarında mutlak harcanması icabediyormuş gibi harcanmaktadır, 
örnek olarak: Bir lojmanın rengi beğenilmeyen koltuklan, perdeleri değiştirilmekte, 
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hatta radyatörlerin üzerindeki mermerler dahi rengi kirlendi diye değiştirilmektedir. 
Devletin parasının böyle  israf edildiğini gören mermerci de, perdeci de Devlete 
vergi vermez...

Personel Kanunu: Bugünkü bütçenin büyük bir kısmı Adalet Partisi Hükümetince 
tatbik edilen Personel Kanunundan dolayı ilk önce malî portesi 2,5  milyar lira olarak 
Meclise sunulan, bugün 10 milyar lirayı aştığı ve bir yılı geçen tatbikatı yapıldığı 
halde kesin malî portesi belli olmayan, o zamanki Hükümetin kontrolünden çıkan ve 
hangi zümrenin sesi diğerinden fazla çıkıyorsa, ona yeni paylar ve pirimler dağıtmak 
yolunu seçen âciz Hükümet, böyle kötü bir eser bırakmıştır. O günkü Hükümete 
göre reform olan bu kanun, büyük adaletsizlikler getirmiş, Devletin yükünü çeken 
memurların intibakları gayrî âdil yapılmıştır. Tatbikat aksaklıkları hâlâ daha devam 
etmekte, İktisadî Devlet Teşekkülleri, hattâ maliyeciler, emniyetçiler, Devlet 
kesimindeki emekçi memurlar vuzuha kavuşturulmamış, intibakları, gerekli reform 
niteliğini taşımamıştır... 

Sermaye Piyasası Kanunu ve inşaat sektörü: Maliye Bakanlığı egemen güçlerin 
etkisi altında sermaye piyasası Kanununu getirmemekte, Emlâk Alım Vergisini % 
3,5’a indiren teklifini geri alarak, % 7 olarak tatbik etmekte, Malî Denge Vergisi ile 
de bu miktar %8 olduğu takdirde %15’e, % 3 asgari haddi ile % 10’a çıkmaktadır. 
Egemen güçler bankalar ve büyük sanayi özel teşebbüsleridir. Bu güçler kendi 
aralarında yurt dışındaki işçilerin tasarruflarıyle yurt içindeki küçük tasarruf 
sahiplerinin tasarruflarını ipotek altına almak istemektedirler. Konut yapımından 
alman her türlü vergi, dolaylı veya doğrudan doğruya maliyetine eklenmektedir. 
Konut maliyetine tesir eden vergileri, Saym Maliye Bakanı bildiği halde,  ben tekrar 
açıklayacağım:
1. İnşaat Vergisi,
2. İşletme ve Gider Vergileri, yani inşaatta kullanılan malzemeden alınan,
3. Emlâk Alım Vergisi,
4. Emlâk tasarruf bonosu, yeni adı ile Denge Vergisi,
5. Emlâk Vergisi,
6. Gelir Vergisi,
7. Gelir Vergisi üzerinden malî denge vergisi,
8. Bina Vergisi mensubunun kaldırılıp, masraf yazılması kurnazlığı,
9. Belediye Gelirler Kanunuyle artırılacak harçlar (İşgal harcı, yapı harcı gibi)
10. Finansman Kanunuyla alınanlar. 10 kategori üzerinden inşaat sektöründen vergi 
alınmakta.
Bu şekliyle 100 bin liralık bir konuttan, ele geçen gelir ayda 300 lira civarında 
olmaktadır.

Gelir üzerinden alınan vergiler 17 950 000 000, servet ve servet transferi üzerinden 
alman vergiler 2 000 000 000, üretim üzerinden alman vergiler 8 568 000 000, 
harcamalar üzerinde alınan vergiler 1 580 000 000, hizmet üzerinden alınan 
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vergiler 4 602 000 000, ithalât üzerinden alman vergiler 10 360 000 000, toplam 
45 060 000 000. Değerli milletvekilleri, 45 milyar lira tahmin edilen bu gelire mutlu 
azınlığın millî gelirden büyük pay alan kısmının iştiraki, orta sınıf bir kısım vatandaş 
dahil, 2 milyardır. Servet transferi üzerinden alınan bu vergi şöyledir: Emlâk Vergisi 
740 000 000, Veraset İntikal Vergisi 115 000 000, Motorlu Kara Taşıt Vergisi 
185 000 000, Emlâk Alım Vergisi 685 000 000, Taşıt Alım Vergisi 275 000 000, 
toplam 2 000 000 000. 8144 kurumun tahminî ödeyeceği vergi 1 650 000 000 lira 
düşünülmektedir. Esasında bu vergi gene dolaylı olarak dar gelirli vatandaşlardan kâr 
olarak alınmaktadır. Bu vergi dilimini artırmak yeni zamlar getirecektir. Gayrimenkul 
değer artış vergisi bir nevi servet vergisi olmasına rağmen geliri 150 milyon gibi 
cüzidir. Üretim üzerinden alman vergi 8 568 000 000 liradır. Dahilde alınan istihsal 
Vergisi 3 800 000 000, akaryakıt istihsal vergisi (Yurt içi) 1 500 000 000, tekel 
maddelerinden alınan istihsal vergisi 3 236 000 000, bina inşaat vergisi 80 000 000.  
Giydiği gömlekten, içtiği sigara ve bindiği vasıtanın kullandığı akaryakıttan alınan 
dolaylı bir vergidir. Bu tüketici zümrenin büyük kısmı memur işçi, köylü ve dar 
gelirlidir. Hizmetler üzerinden alınan vergilere gene dar gelirli vatandaşlar iştirak 
etmektedir...

Gelir üzerinden alman vergileri ücretli grup ve beyannameli kazanç ve iratlar 
grubu olarak iki kısma ayırdığımızda 1965 yılında ücretler % 57, beyanname veren 
mükellef % 43 ödediği halde, 1971 de ücretliler % 68 ile 6 600 000 000, beyanname 
veren mükellef ise, % 32 ye düşerek 3 milyar vergi vermektedirler...”224

Gruplar adına görüşmelerin tamamlanmasından sonra kişisel görüşlerini arz 
etmek üzere Sakıp Hiçerimez (Ankara) ve Ahmet Buldanlı (Muğla) bütçe üzerindeki 
görüşlerini belirttiler. Maliye Bakanı Sait Naci Ergin (Cumhuriyet Senatosu 
Cumhurbaşkanlığınca Senato üyesi), hatiplerin görüş ve düşüncelerine yanıtlar verdi: 
“Şimdi, Sayın Şevket Doğan diyorlar ki; verginin verimi artırılmalıdır. Kendileri 
ile tamamen mutabıkız, verginin verimini artırmak için çabalıyoruz. Birkaç defa da 
arz ettim, bizim malî reform dediğimiz şey böyle frapan, şaşaalı, mükemmel olup 
herkesin hoşuna gidecek şeyler değildir. Ama verginin verimini artırmaya matuftur 
ve verginin verimini artırmak için de gelir teşkilâtı kuruyoruz. Kanunu Yüksek 
Meclise sunduk. Müstehlik ile müstahsil arasında işi tutup aşağı doğru inmek için, 
İşletme Vergisini getiriyoruz. Vergi yargısını getireceğiz. Bunun gibi birçok tedbirler 
alıyoruz. Bunların heyeti mecmuası, verginin verimini artırmaktır…

Malî polisin silâh kullanması meselesine gelince; bu bir yanlış anlamanın 
neticesidir. Hakikaten malî polis bazan silâh kullanmaya Türkiye’de de mecbur 
olabilir. Bu mecburiyeti olan malî polise sekiz, on kişiye, belki elli kişiye, 
mıntıkalarına göre, İçişleri Bakanlığı muvafakat ederse, silâh kullanmak ve polislik 
yapmak yetkisi vereceğiz, kanun bunu hedef alıyor, yoksa bütün maliyecilerin beline 
bir tabanca takıp ortaya salıvermek gibi bir mesele mevzuubahis değildir….

224  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 51 (27 Şubat 1972), 
s. 570-581.
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Yine diyorlar ki, yavaş çalışan pahalı Devlet, debdebe, saltanat ve saire. Sayın 
arkadaşlarım, bundan hiçbir tanesinde şüphemiz yoktur. Yer yer ve zaman zaman 
maatteessüf Devlet bünyesini, umumî idareyi kemiren hastalıklar içerisinde bu da 
vardır. Bunun için çabalıyoruz... 

Vergi reformu meselesinden bahsediyorlar. Vergi reformu meselesinde şunu arz 
edeyim, birkaç defa da arz etmiştim, bir defa vergi idaresini yahut malî idareyi bir 
reforma kavuşturmak lâzım ve malî idareyi bir reforma kavuşturmak için bir teşkilât 
kanunu yapmak lâzım. Bu teşkilât kanununun gelirlere ait kısmını yapmış ve Yüce 
Meclise takdim etmiş bulunuyoruz, diğer kısmı da bitmek üzeredir, yakında takdim 
edeceğiz. Bu teşkilât kanununu çıkardığımız zaman bununla reform yapılacağını 
ve her şeyin düzgün gideceğini tasavvur etmemek lâzımdır. Bunun için insan 
yetiştirmek lâzımdır. Bu insanı yetiştirmek için de 2 500 kadro aldık. Bu kadrolara 
yeni yüksek mektep mezunu kimseler tâyin ediyoruz, ama imtihan ve saireden sonra 
bu kadrolardan bugüne kadar doldurabildiğimiz ancak 453 kadrodur…

Evet, program - bütçe büyük ümidimizdir. Bu program - bütçeyi üç temele 
dayanmış olarak tatbik etmeye gayret ediyoruz. Numuneleri tabettik, dağıttık. 
Bu bir modeldir. Muhasebeyi Umumiye Kanunu, program - bütçe ve Devlet 
Hazinesini, hazine birliğini bir arada mütalâa etmek zarureti vardır. Aksi takdirde, 
tediyatı yapabilmek için para bulamadığımızı biliyorsunuz, ve. ne şekilde sıkıntılar 
içerisinde olduğumuz da Büyük Millet Meclisi üyelerinden hiç kimsenin meçhulü 
olmasa gerektir. Hakikaten bir aylık tediyeyi yapabilmek için zahmetlere mâruz 
kalıyoruz. Bu zahmetlere de tabiatıyle borcumuzdur diyoruz, fakat netice itibariyle 
imkânlarımız tükenir duruma eliyor. Bu da bir hakikattir... 

Sermaye piyasası kanunu tasarısından bahsettiler. Sermaye piyasası kanunu 
tasarısı, yani halka açık anonim şirketler diye anılan kanun tasarısı Büyük Millet 
Meclisinin ilgili  komisyonundadır.

İktisadî Devlet Teşekkülleri her haliyle tabiî Maliye Bakanlığım da yakînen 
alâkadar ediyor. Çünkü, bunlar parasız kaldıkları zaman bunlara parayı biz veriyoruz 
ve bizim de paramız bol olmadığı için ne kadar zahmetlerle verdiğimiz de ortadadır. 
Onun içindir ki, Maliye Bakanı da iktisadî Devlet Teşekküllerinin biran evvel disiplin 
altına alınmasını istiyor...

Finanasman kanunu tasarılarını mütemadiyen ıslaha çalışıyoruz, yeni bir 
sisteme gidilmiştir... Arttırma - Eksiltme ve İhale Kanunu üzerinde de çalışıyoruz. 
Yalnız, bununla ilgili tasarıyı sanıyorum ki, kısa bir müddet zarfında, yani 15 - 20 
gün içerisinde Büyük Meclise sunacağız, ama acaba bu Arttırma – Eksiltme ve 
ihale Kanunu bugün içerisinde bulunduğumuz müşkülleri giderebilecek mi? Bu 
müşküllerin giderilmesi, bizim kanaatimize göre, yani Maliye Bakanlığının kanaatine 
göre, program - bütçe, Muhasebeyi Umumiye Kanunu, Arttırma - Eksiltme ve İhale 
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Kanunu ve Devlet hesapları sisteminin yeni baştan organize edilmesine bağlı. Biz 
bu işe tabiî başladık, çalışıyoruz, ama ne kadar zamanda bitiririz bilemiyorum…” 
Maliye Bakanı milletvekillerinin çeşitli konulardaki sorularını da yanıtladı.225

Maliye Bakanlığı bütçesinin madde ve bölümlerine geçilmesi hususu oya arz 
edildi ve kabul edildi: 

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ
(A/1) Cari Harcamaları
Bölüm   Lira
11.000  Ödenekler            12 000
12.000  Personel Giderleri   884 389 169
13.000  Yönetim Giderleri     89 372 750
14.000  Hizmet Giderleri    158 490 003
15.000  Kurum Giderleri        2 267 962
16.000  Çeşitli Giderler      18 829 363

(A/2) Yatırım Harcamaları
23.000  Makina, Teçhizat ve Taşıt
 Alımları ve Onarımları        1 750 000

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları
31.000  Kurumlara Katılma Payları
 ve sermaye teşkilleri  2 992 900 001
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar       11 000 000
33.000  İktisadi Trasferler  2 068 480 000
34.000  Malî Trasferler  7 052 715 338
35.000  Sosyal Transferler  1 362 380 001
36.000  Borç ödemeleri  6110 445 848
1972 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının 1 nci maddesi ile bu maddeye ilişik 

Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı genel müdürlük ve üniversiteler bütçeleri 
üzerindeki harcama bölümlerinin müzakeresi böylece tamamlanmış oldu. 1 nci 
madde bölüm ve maddeleriyle birlikte oya sunularak kabul edildi. 

225  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 51 (27 Şubat 1972), 
s. 581-599.
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GELİR BÜTÇESİ
1972 yılı bütçesinin gelir bütçesine ilişkin 2 nci maddesi; genel bütçenin 

gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 49 612 079 042 lirası normal 
kaynaklardan, 700 000 001 lirası da özel kaynaklardan olmak üzere 50 312 079 043 
lira tahmin edilmesine ilişkindi.226 

Gelir bütçesinin müzakeresi, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 
52 nci birleşiminde yapıldı. Bu bütçe üzerinde ilk sözü alan Demokratik Parti grubu 
sözcüsü Necati Çakıroğlu (Trabzon), konuşmasının mükelleflerin vergi sağanağına 
tutulduğu bir devreye rastladığını, dolayısıyla konuşmasının ağırlık noktasını ister 
istemez vergilerin teşkil edeceğini belirtti: “1972 malî yılı konsolide bütçe gelirleri 
51 milyar 968 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. Tahminler bu miktarın 45 milyar 
60 milyon lirasının vergilerden, 4,5 milyar lirasının normal gelirlerden, 1 milyar 
600 milyon lirasının katma bütçe gelirlerinden ve mütebakisinin özel gelirlerden 
ve fonlardan elde edileceği hesabına dayanmaktadır. 1971 malî yılı konsolide bütçe 
gelirleri 38 milyar 471 milyon lira olarak tahmin edilmiş bulunduğuna göre, bu senenin 
gelir tahmin rakamları 1971 malî yılı gelir bütçesinden 13,5 milyar lira tutarında bir 
fazlalık ihtiva etmektedir. Bir başka ifade ile, 1972 malî yılı gelir bütçesi, 1971 malî 
yılı gelir bütçesine göre % 35 oranında artmış bulunmaktadır. Bu artışın gerçekçi 
hesaplara dayanmadığını ve millî gelir artışına paralel bir seyir takibetmediğini 
hemen ifade etmeliyiz. Gerçekten 1972 malî yılı bütçe gelirleri rakamı büyük 
ölçüde yeniden artırılması veya ihdas edilmesi düşünülen vergilere dayanmaktadır. 
Bütçenin global rakamlarında geçen yıla oranla % 35’lik bir artış meydana  gelirken, 
vergi gelirleri tahmininde geçen yılın vergilerine oranla % 47 civarında bir artış 
öngörülmüştür. 1971 malî yılı gelir bütçesinde vergi gelirleri toplam 30 milyar lira 
civarında idi; 1972 malî yılı bütçe gelirleri içinde işe, vergi gelirlerimin tutarı biraz 
önce de işaret ettiğimiz gibi 45 milyar liradan fazla bir toplama ulaşmaktadır. Sayın 
milletvekilleri, rakamların ortaya çıkardığı bu tablonun malî yönden incelenmesinde 
gerçekçi sonuçlara ulaşılmasını imkân dahilinde görmüyoruz. Geçen yılla bu yıl 
arasındaki vergi geliri farkı olan 15,5 milyar liranın 8 milyar liralık kısmının normal 
artıştan sağlanacağı öngörülmektedir. Böylece 1072 malî yılı içinde normal vergi 
gelirlerinde % 26 oranında bir artış olacağı ve toplam vergi gelirleri artışının % 55’i 
nin bu yoldan gerçekleşeceği tahmin edilmiş olmaktadır. Ekonomimizin içinde 
bulunduğu şartlar gözönünde tutulursa bu tahminlerin, fazla bir iyimserliğin hattâ 
hayalciliğin eseri olduğu görülecektir. Vergi gelirlerinin normal olarak 8,5 milyar lira 
civarında artış göstereceğini iddia etmek; her şeyden önce ilgililerin ekonomimizin 
bunalım içinde olduğu yolundaki kendi ifadeleri ile çelişkiye düşmeler sonucunu 
doğurur. Bilindiği gibi 1970 yılından beri ekonomimiz sektörlerarası denge ve 
kalkınma hızı yönünden planlı dönemin en durgun devresine girmiştir. 1972 malî 
yılı bütçesinin tümü üzerinde grubumuz adına yapılan konuşmada da belirtildiği 
gibi, 1971 yılında gerçekleşen % 9,2 kalkınma hızı, vergi gelirleri yönünden umutlu 

226  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 51 (27 Şubat 1972), 
s. 603.
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ve olumlu sonuçlar doğuracak unsurlardan yoksundur. Çünkü bu oranın büyük bir 
rakamla ifadesi bir önceki 1970 yılı kalkınma hızının plan hedefinin çok gerisinde 
kalması ve 1971 de tarım  gelirleriyle yurt dışı işçi gelirlerindeki artışların sonucudur. 
Millî gelir artışlarının 1972 de vergi kaynaklarının büyüteceği, dolayısıyle vergi 
gelirlerindeki normal artışın 8,5 milyar liraya ulaşacağı yolunda ortada hiçbir ciddî 
belirti yoktur. 1970 de sanayi sektörü kalkınma hızı % 2,5, inşaat sektörü % 5,3, 
ticaret sektörü gelişme hızı da % 6,5 oranında ve plan hedeflerinin çok gerisinde 
kalmıştır. 1971 de de sanayi sektörü % 8, inşaat sektörü de ancak % 2 oranında bir 
gelişme kaydetmiştir. Bu rakamlar ekonomimizin içinde bulunduğu durgunluk ve 
krizin devam ettiğini ortaya koymaktadır. 1971 yılında yatırımlar hem plan hedefinin 
hem de 1970 yılının gerisinde kalmıştır. Yatırım fiyatlarının devalüasyon ve zamlar 
dolayısıyle artmış olması da, gerçekleşen rakamlardaki yüksekliğin zahiri olduğunu 
ortaya koymaktadır...

Tek cümle ile ifade etmek gerekirse, durgunluğu devam eden bir ekonomiden 
bu oranda normal vergi geliri artışı beklemek ve vergi gelirleri artışının % 55’ini bu 
kaleme dayandırmak ekonomik realiteleri görmemezlikten gelmektir. Nitekim gelir 
bütçesinin hazırlanışında başka gerçekler de gözden uzak tutulmak talihsizliğine 
uğramışlardır. Vergi gelirlerinde normal artışların 8,6 milyar liraya ulaşacağı 
hayalini kuranlar, ayrıca vergi mükellefinin sırtına 7 milyarı aşan yeni vergiler 
yüklemeyi düşünmüşlerdir. Simidi bütçe gelirleri arasında yeni konulacak ve 
kapsamı genişletilecek vergilerden elde edilecek tahmin olunan miktarlar üzerindeki 
görüşlerimizi sunacağız: Biraz önce de işaret ettiğimiz gibi, yeni vergilerden 7 
milyar lira civarında bir hâsılat sağlanması öngörülmektedir. 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında bu miktarın 3 milyar lirasının Malî Denge Vergisi, 600 milyon 
lirasının belediye gelirlerinden transferler yoluyle sağlanacağı öngörülmüştür. Bu 
iki kalemdeki tahminler dahi gelir bütçesinin gerekçesi esaslara dayanmadığını iddia 
etmeye yetecek niteliktedir. Söz konusu vergilerden Malî Denge Vergisinin oranı 
daha bütçe kanunlaşmadan komisyonda % 8’den % 3’e düşürülmüştür. Modern 
vergicilik, sosyal adalet, Devlet itibarı ve kalkınmamızın hedefleri yönünden 
sakıncalı bulduğumuz Malî Denge Vergisinin % 3 oranında dahi Yüce Meclislerde 
kabul edileceği şüphelidir. Belediye gelirlerinden transferler ise mutasavver Belediye 
Gelirleri kanun tasarısının kanunlaşmasına bağlıdır. Kaldı ki, bu kanun çıksa dahi 
borç içinde yüzen ve asıl gelir kaynaklarına Maliyece el atılan belediyelerin bu 
transferleri gerçekleştirmeleri imkân dâhilinde değildir...

Öncelikle belirtelim ki, getirilmesi düşünülen yeni vergi yükü Türkiye 
ekonomisinin ve vergi mükellefinin tahammül sınırını zorlamaktadır. Bu vergilerin 
millî gelir artışiyle fonksiyonel bağlantısı yoktur. Vergi yükünün artış çizgisi bir 
sıçrama seyri göstermektedir...”

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Gıyasettin Karaca (Erzurum) 
partisinin görüşlerini şöyle özetledi: “Gelir bütçesi deyince akla ilk gelen şey 
vergilerdir. Vergi, halkın, devletin masraflarına iştiraki demektir. Ancak ne var ki, bu 
iştirakin sosyal adalete uygun olması icabeder. Bu sebepledir ki, vergi yükünün de 
yalnız dürüst vatandaşların sırtına yüklenmemesi gerekir. Bunun içindir ki; özellikle 
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haksız kazançların, bilhassa spekülâsyon, rant gibi gelirlerin vergilendirilmesi 
lâzımdır. Bunların aynı zamanda halka inikası da mümkün değildir. Çünkü, toplumsal 
bir ekonomik gücün sonunda kazanılmış şeyler değildir. 1972 Bütçe Kanun tasarısı 
I hacim itibariyle büyük kısmı Yüce meclislere sevk edilen veya sevk edilmesi 
düşünülen gelir tasarılarına göre hazırlanmıştır. Ancak bu yolun sakıncaları olduğunu 
belirtmek mecburiyetindeyiz. Zira, demokratik rejimle işleyen parlamentolarda 
Hükümetten gelen her teklifin aynen kabulü mevzuubahis olmadığına göre, o takdirde 
denebilir ki, bütçe ilk çıktığı  günden itibaren denk değil veya başka bir ifade ile; gelir 
ve gider bütçeleri koordine edilmemiştir. Bunun sonucu ise; ya yeni vergi çeşitleri 
ihdas etmek veyahut yeni zamlara gitmek, yatırımları kısmak, tüketimi azaltmak gibi 
hiç de istenmeyen birçok yeni yan tedbirlerin alınmasını zorunlu kılar... 

Bütün bunlara rağmen biz, bu bütçeyi 1965-1971 yıllarında yapılan bütçelere 
nazaran daha gerçekçi, ülkemizin koşullarına olduğu kadar, plan hedeflerine de daha 
uygun, özel ve kamu sektörleri için daiha verimli, daha temkinli ve d^ha teminatlı 
görmekteyiz. Bu bütçeyi, geçmiş yıllar bütçeleriyle mukayese ettiğimizde, daha 
istikrarlı bir bütçe yapısı arz etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü, bütçede carî 
masrafların kısıtlandığını, imkân nisbetinde tasarrufa riayet edildiğini memnuniyetle 
müşahede etmekteyiz. Hele Sayın Maliye Bakanının, Hazine zararının önlenmesi 
hususunda bütçenin tümü üzerindeki % 10 blokaj kararına sadık kalacağına dair 
beyanı ayrıca memnuniyetimizi mucibolmuştur. Bu konuda özet olarak  diyebiliriz 
ki, Devletin artan cari giderlerini karşılamak için en iyi çare, her yıl yeni vergiler 
manzumesi sunmadan ziyade, azamî derecede tasarrufa riayet edilerek ağır 
vergilerden  kaçınılmasını tavsiye ederiz...

Elimizde mevcut 1972 yılı Bütçe gerekçesine göre, 30 Eylül 1971 günü itibariyle 
Devlet borçları toplam 103 milyar liradır. Bunun 60 milyarı dış, 43 milyar lirası ise 
iç borçlara aittir. Bu borcun 30 milyar lirası faizdir... Bu borç asla küçümsenecek bir 
rakam değildir.

Kamu İktisadî Teşebbüsleri üzerindeki grubumuzun görüşlerini arz ve ifade 
etmek istiyorum. Şöyle ki; kalkınma halinde bir ülke olmamız nedenyile ekonomimiz 
zaman zaman enflasyon eğilimleri göstermektedir. Genellikle de Kamu İktisadî 
Teşebbüslerimiz her yıl açık vermektedir, örneğin, 1970 yılı programı yapılırken 
6 milyar lira olan açık, uygulamada 8 milyara çıkmıştır. Ne var ki, açıklarına 
rağmen, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin her yıl daha fazla ve daha büyük yatırımlara 
girişerek memleket ekonomisine sağladığı büyük hizmet ve başarıları tebrike şayan 
görüyoruz...

Şimdi de Yüce Heyetinizin izniyle C.H.P. Meclis grubunun bu bütçe üzerindeki 
temennilerini ifade ederek huzurlarınızdan ayrılacağım. Şöyle ki: İnşaat sektöründe, 
ticarî ve sınaî yatırımlarla, istihdam hacminde arzu edilir nispette artış imkânları 
sağlanmalıdır. Dış istihdam olanakları daha fazla aranmalıdır. Kamu oyunun şikâyetçi 
olduğu fiyat artışları önlenerek, piyasada istikrar yuvada huzur sağlanmalıdır. 
Toplu sözleşmelerin getirecekleri fiyat artışları ve piyasa dikkatle izlenerek gerekli 
tedbirleri alınmalıdır. Katî ve zarurî sebepler bulunmadıkça bütçe dışında ek ödenek 
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talebinde bulunmamalıdır. İhracatımızı artırıcı tedbirler alınmalıdır. İthalâtımızdaki 
artışlardan sakınmalıyız. Ekonomideki durgunluğun süratle giderilerek, piyasaya 
aktivite kazandırılması ve daha istikrarlı ekonomik politikalar izlenmelidir.

Yatırımlara daha fazla önem verilerek, istihdam imkânları artırılmalıdır, hürriyet 
içerisinde hızlı kalkınmanın yolları araştırılmalıdır. Gelirler teşkilâtına ait kadro 
kanunu biran önce çıkarılmalıdır. Yeni kurumlar ve Gelir Vergisi kanun tasarıları 
süratle hazırlanarak meclislere sunulmalıdır. Bağımsız vergi mahkemeleri teşkiline 
gidilmelidir.”227

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Vefa Tanır (Konya) görüş ve eleştirilerini 
ifade etmek üzere kürsüye geldi: “Gelir bütçesi ile ilgili olarak önce önemli bir 
gelişmeye dikkati çekmek isteriz: Genel bütçe gelirlerinin gayrisâfî millî hâsıla 
içindeki payı yıldan yıla artış göstermektedir. 1952 yılındaki gayrisâfî millî hâsılayı 
100 kabul ederek bir endeks yapılırsa, carî fiyatlarla, 1970 deki gayrisâfî millî hâsıla 
1032’dir. Buna karşılık, yine 1952 yılındaki genel bütçe vergi gelirleri 100 kabul 
edilirse, 1970 deki vergi gelirleri endeks rakamı 1455’dir.

Şu halde, vergiler, gayrisâfî millî hâsıladan 1,5 misli daha hızlı artmaktadır. 
Genel bütçe gelirlerinin gayrisâfî millî hâsılaya oranını gösteren rakamlar da, bütçe 
gelirlerinin millî hâsıladan daha hızlı arttığı gerçeğini ortaya koymaktadır...

1971 yılında, devalüasyon etkisiyle ve Personel Kanununun uygulanmasının 
ücretleri -dolayısıyle ücretlerden alınan vergileri- artırması sebebiyle, gelirler ilk 
tahminlerin çok üstünde gerçekleşmiştir. Biraz da bu gelişmeden cesaret alarak 
bu yıl bütçesindeki vergi gelirleri  tahminlerinde geçen yıla göre, büyük artışlar 
öngörülmüştür. 1971 bütçesi vergi gelirleri tahmini 29,5 milyar lira idi. 1972 
bütçesinde vergi gelirlerinin 45 milyarı aşacağı hesabedilmektedir. İki yılın inisiyal 
tahminleri arasında % 50 fark vardır. Gerçi, 1971 yılında, fiilen gerçekleşen vergi 
gelirlerinin ilk tahmin rakamı olan 29,5 milyarı hayli aşacağı anlaşılmıştır; ama, 
yine de, normal artış seyri ile vergi gelirlerinin bir yılda 45 milyara yükselmesi 
beklenemez...

1972 yılı vergi gelirlerinin dağılımı ise şöyle görünmektedir:
Gelir üzerinden alınan vergiler % 39,8
Servet üzerinden alınan vergiler, % 4,4
Üretim üzerinden alınan vergiler, % 19
Harcamalar üzerinden alınan vergiler, % 3,5
Hizmet üzerinden alınan vergiler, % 10,3
ithalât üzerinden alınan vergiler, % 23’tür.
Bu yılın gelir bütçesinin bir özelliği de, dış kredilerin Türk parası karşılığı olarak 
elde edilen hâsılatın gelir bütçesinde yer almasıdır. Bu karşılıklar, iktisadî Devlet 
Teşekkülleri yatırımlarında kullanılmak üzere Devlet Yatırım Bankasında teşkil 

227  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), 
s. 611-615.
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edilen fonu besleyecektir. 1972 yılı gelir idaremiz bakımından çetin bir yıldır. Bir 
yandan yeni vergiler ihdas edilecektir, bir yandan da geçen yıl kabul edilen bazı 
vergi kanunlarının 1972 yılı başından itibaren uygulanması söz konusudur. Geniş 
vatandaş kitlelerini ilgilendiren ve vergi idarelerimize büyük iş yükleyecek olan 
Emlâk Vergisi uygulaması da bu yıl başlayacaktır...

Millî Güven Partisinin bu konudaki görüşlerini şöyle özetleyebiliriz:
1. Vergi ziyamı önleyecek tedbirleri almak,
2. İktisadî Devlet Teşekküllerini kaynak yaratacak duruma getirmek.
3. Devlet hayatında her türlü israfı önlemek.

Parlâmentomuzun geçirilen tecrübeleri de dikkate alarak Hükümet tekliflerini 
düzelteceğine inanıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, iktisadî gelişmemiz 
bakımından sakıncalı ve sosyal bakımdan adaletsiz olan vergi tedbirlerini veya vergi 
zamlarını getirildiği gibi kabul etmeyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi isabetli 
yolu bulacaktır...”228 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Şevket Doğan (Kayseri) “Birinci olarak, 1972 
yılı bütçesi genel haliyle bir cari masraflar manzumesi arz etmektedir. İkinci olarak, 
yatırımlar ise, Bütçe Karma Komisyonu müzakerelerinde de işaret edildiği üzere, 
fiyatı yükseltici mahiyette organize edilmiş olup, memleket ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek bir gerçeklikle planlanmamışlardır. Üçüncü olarak, fiyat stabilizasyon 
politikasının bu bütçe ile sağlanması, şüpheli görülmektedir. Çünkü, bu konuda, 
bütçe içi ve bütçe dışı bazı tedbirlerin alınması gerekirken, Sayın Erim Hükümetinin 
bu yolda bir adım veya işaretini göremiyoruz. Acaba, bu konuda neler yapılabilirdi? 
Kısa notlar halinde belirtelim.
A) Para politikası, yani kredi politikasının üretimi artırıcı, prodüktif yönde organize 
edilerek, millî piyasa ekonomisinin unsurları olan arz ve talep kanunlarının normal 
yola dönüştürülmesi sağlanabilirdi. 
B) Bunun bir devamı olarak, üretimle meşgul özel ve kamu istihsal kurumlarının 
maliyet düşürmeleri yolunda reorganizasyona gitmeleri temin edilebilirdi. Böylece, 
bunların Hazineden beslenme, yani açıktan sübvanse edilmeleri politikasına 
kesinlikle son verilmiş olurdu. Zira, bunların açıktan finansmanı, yeni satın alma 
güçleri yaratmakta, bu ise talebi artırıp, esasen az olan arzı daha da daraltmaktadır. 
C) Tam çalışma politikasında, yani sermaye, işgücü, istihsal ve sair unsurların 
bir ahenk ve verimlilik mekanizması içerisinde millî ekonomiye yansımalarında 
yatırımların önemi büyüktür. Ancak, bunun dozu kaçırılmamalıdır.
D) Dördüncü olarak, bütçe ile tâkibedilen borçlanma politikasına gelince; geçmiş 
yıllarda olduğu gibi bu yılki bütçe ile de Hazinenin borçlanmaya devam edeceği 
anlaşılmaktadır. Çünkü, dış krediler, içinde bulunduğumuz ekonomik zaruretlerin 
sonucu olarak malî bir alışkanlık haline gelmiştir. Esasen, Türkiye gibi az gelişmiş 
memleketler, millî kalkınmalarını iç kaynaklarla tamamlayamayacaklarından, 

228  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), 
s. 615-618.
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dış kaynaklar aramaya mecburdurlar. Ancak, birçok ülkelerde olduğu gibi bu 
borçlanmaların isabetli şekilde tam çalışmayı ve dolayısiyle istihsali artırıcı yönde 
kullanılmaları ve ayrıca siyasî bir baskı aracı olmamaları gerektir... 
E) Vergi mevzuatına ait bu tasarıların bütçeden evvel veya bütçe ile birlikte yeni 
bütçe yılına tekaddümen kanunlaşmaları isabetli olurdu...
F) 6 ncı ve sonuncu konu olarak; aktüalitesi devam eden İşletme Vergisi ile günlük 
nafaka peşinde koşan küçük esnaf rencide edilmemelidir. Küçük esnafın gözetilmesi, 
bu memlekette orta sınıfın korunması demektir...”229

Şahsı adına söz alan Mevlüt Ocakçıoğlu (Niğde), ülkede fakiri daha da fakir, 
zengini daha da zengin kılan faktörlerden birinin vergi ziyaı olduğunu, kazançtan 
kanunî ölçüdeki vergi alınırsa, millî hâsıla artacak, Hazinenin zenginliyeceğini, gelir 
dağılımındaki adaletsizlik ve nispetsizliğin bir ölçüde kalkacağını ifade etti. Emlâk 
Vergisi ve beyan esası ile adaletsizliğin  giderileceğini belirten Ocakçıoğlu, vergi 
ziyaının önlenmesi ve ülkenin gelir kaynaklarının çalıştırılmasına olanak yaratılması 
konusunda Maliyenin atılımlarının takdire şayan olduğunu beyan etti. 

Hüseyin Abbas (Tokat) konuşmasında, 1972 yılı Bütçe gelir tahminlerinin 
erişilmesi imkânsız bir tahmin olduğu,  gelirlerin temin edilişindeki bünyenin hatalı 
olduğu ve bütçeye yeni gelir temin etmek için tutulan istikametin yanlış ve verimsiz 
olduğu konularına anahatlarıyle temas ettti. Gider bütçesinin faydalı istikamete 
tevcihi için, devlet harcamalarındaki israfın kaldırılması, devlet mekanizmasındaki 
fazla personel ve verimsiz çalışma düzeninin ıslahı,  İktisadî Devlet Teşekküllerinin 
bütçeye yük olmaktan kurtarılıp millî ekonomi bakımından verimli hale getirilmeleri, 
mevcut mevzuatın aksaklıkları yüzünden meydana gelen vergi zayiatının önlenmesi, 
yeraltı ve yer üstü memleket servetlerinin ve bilhassa madenlerin süratle işletmeye 
açılıp verimli hale getirilmesi, istihdam gücünün artırılması, açık ve gizli işsizliğin 
azaltılması, yatırımların yalnız devlet eliyle veya mahdut bir özel sektör zümresi 
eliyle yapmak yerine, yaygın özel sektörcülüğe geçilmesi gerektiğini belirten Abbas, 
çeşitli iş sahaları üzerinde çalışan yeni müteşebbis kadroları tasarruflarını ve istihdam 
kadroları doğurmak ve geliştirmek yoluna gidilmesi ve böylece vergi nispetleri 
aynı kaldığı halde daha çok kaynaktan tutar olarak daha çok vergi alınabilecek bir 
seviyeye erişilmesi gerektiğini ifade etti.230 

Maliye Bakanı Sait Naci Ergin (Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
üye), konuşmasını genellikle hatiplerin eleştirilerine yanıtlar şeklinde sürdürdü: 
“Şimdi, gelirler-meselesine geliyorum: Arkadaşlar diyorlar ki, gelir tahminleriniz 
yerinde değildir, fazla gelir tahmin etmişsiniz. Bunu bütçenin umumî görüşmesi 
sırasında arz etmiş, yegân yegân okumuştum. Bu böyle değil; gelir tahminlerimizin 
gerçekçi olduğuna inanıyoruz. Yanılmış olabiliriz, yanılmamak hususunda hiçbir 
iddiamız yok, ama arkadaşlarımdan bir tanesi ithalât vergilerini nazarı itibara aldı ve 

229  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), 
s. 618-622.
230  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), 
s. 622-627.
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geçen sene ithalât vergisi bu kadardı, şimdi bu neden bu kadar artmıştır, dedi. ithalât 
% 20 arttığı halde, ithalât vergisinin % 50 arttığını söyledi. Efendim, biz bu gelir 
tahminlerinde geçen yılın inisiyal rakamlarını almayız, temadi eden vergi tahsilatını 
alırız. Geçen senenin ilk anında düşünülmüş olan ithalât rakamını almayız, bugün 
düşünülen ithalât rakamını alırız...

Vergiyi verimli kılmak bugünden yarına sihirkâr bir değnekle olacak birşey 
değildir, İşletme Vergisi diye  itiraz edilen vergi, bu vergiyi verimli kılmanın mebdeidir. 
Yani diyorlar ki, arkadaşlar, İşletme Vergisinden ne bekliyorsunuz ki, bu kadar esnafı 
vesaireyi rahatsız ediyorsunuz? Kerrat ile arz ettim; İşletme Vergisi bize, tüketiciyle 
müstahsilin alış - verişinde, son safhada işi disipline etmek imkânını verecektir. Bu 
gayet güçtür. Arkadaşlar bunu yapamayacaksınız diyorlar. Biz de diyoruz ki, başka 
alternatifimiz yok, bunu yapmaya bütün gücümüzle çabalayacağız...

Binaenaleyh, normal vergi artışı olacak diyoruz. Vergi kaçakçılığı ile veya 
vergi zıyaı ile mücadele edeceğiz diyoruz. Teşkilâtlanmamız lâzım diyorlar. Tabiî 
teşkilâtlanmamız lâzım. Vergi kazasından tutunuz da her hususta teşkilâtlanmaya 
gayret ediyoruz ve dün huzurunuzda ilk kanunu getirdiğimizi de arz etmiştim, 
fakat bu teşkilâtlanmak da zannedildiği kadar kolay değildir. Çünkü, Büyük Millet 
Meclisinden teşkilât kanununu çıkartmak dahi bu meseleyi halletmiyor. O teşkilâtta 
çalışacak insanları yetiştirmek lâzım. Bu insanları yetiştirmek de öyle kolay olmuyor. 
Şimdi, bu bütçe açık verirse, bu vergiler tahakkuk etmezse ne olur? Vergiler tahakkuk 
etmezse iki alternatif karşısında kalacağız. Birisi yatırımları azaltmak, diğeri 
emisyona gitmek. Efendim, bendeniz emisyona gitmek fikrini kafamdan çoktan 
silmiş atmışım. Bunun dışında yatırımları azaltmamak için ne lazımsa yapmaya 
gayret ediyoruz... 

Vergi Usul Kanunu hakkındaki çalışmalarımız da henüz kâfi derecede 
olgunlaşmamıştır. Bunların üzerinde uzun müddetten beri çalışılıyor, fakat 
olgunlaşması güç... Vergi ziyaı konusunda, Bakanlık uhdeme tevdi edildiği günden 
itibaren, konuşmalarımdan da anlaşılacağı üzere, herkesten belki daha çok Maliye 
Bakanınız mustariptir. Fakat vergi ziyaını önleyeceğim diye tyrannique bazı yollara 
gidemeyiz. Yani, vergi ziyaını önleyeceğiz...

Muhterem arkadaşlar, reform nedir? Bunu mukayese etmiyorum ben, ama 
şunu söylüyorum, en beğenilmeyen vergi İşletme Vergisidir. İşletme Vergisi bizim 
dediğimiz şekilde tahakkuk ederse bunun bir vergi reformu olduğunu bizden sonraki 
gelecek maliyeciler ve arkadaşlar söyleyeceklerdir. Çünkü bu bize müstahsille 
müstehlik arasındaki münasebetleri son noktada yakalayan ve vergi ziyaını önleyen 
bir yol açacağı gibi, bizim katma değer vergisine gitmemizi imkân dahiline sokacak 
bir yol olacaktır. Bir reforma böyle başlanılır. Reformun mütevaziliğinin, ehemmiyeti 
yoktur. Bu vergi, kanun itibariyle belki çok mütevazidir, ama  tatbikat itibariyle çok 
zordur...

Muhterem arkadaşlar, Hazinenin borçlanması hususundaki fikirlerimizi arz 
etmiştim. Hazine (A/l) cari harcamaları için borçlanmamalıdır. Ama bir yatırım 
mevzuubahis ise ve o yatırımdan elde edilecek para ile bu borçları otomatik 
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olarak kendisi ödeyecekse tabiî bundan da içtinabedilmeyecektir. Yatırım dahi olsa 
borçlanmamak gibi bir tertibe gittiğimiz saman bunun neticesi elbette ki, kalkınmamızın 
gecikmesi olabilir.” Bakan Ergin, konuşmasından sonra suaalleri yanıtladı.231 

Başka söz isteyen milletvekili olmadığı için bölümlere geçilmesi oya sunuldu ve 
ödenek dağıtımı ile ilgili 3 ncü madde okundu:
A) Ödenek dağıtımı :
Madde 3. — a) Birinci madde ile verilen ödenekler üçer aylık dönemler itibariyle 
dağıtılır. Birinci ve ikinci üçer aylık dağıtım birlikte yapılabilir. Bu dağıtımlar ilgili 
bakanlığın teklifi üzerine tahsilat, dış ödemeler dengesi ve genel ekonomik şartlar 
göz önünde tutularak Maliye Bakanlığınca tespit edilir. 
b) Bakanlar Kurulu genel ekonomik şartların elverişsiz seyretmesi halinde 
ödeneklerden bir kısmını mevkuf tutmaya yetkilidir. Bu madde hükmü katma 
bütçeler hakkında da uygulanır.
4 ncü madde aktarmaya ilişkindi: 
B) Aktarma :
Madde 4. — Kanunla tespit edilen kadroya müstenit aylık tertipleri ile bunlarla ilgili 
tazminat, ödenek ve emekli keseneği tertiplerinden maddelerarası aktarma ancak 
kendi aralarında yapılabilir. Bu tertiplerden başka maddelere ödenek aktarılmaz. Bu 
madde hükmü katma bütçeler hakkında da uygulanır.

Bağlı cetvellere ilişkin 5 nci madde de müzakeresiz ve önergesiz kabul edildi:

Bölüm  Lira
4.000 Gelir üzerinden alınan vergiler 17 950 000 000
55.000 Servet ve servet transferleri 
 üzerinden alınan vergiler   2 000 000 000
56.000 Üretim üzerinden alınan vergiler   8 568 000 000
57.000 Harcamalar üzerinden alınan 
 vergiler   1 580 000 001
58.000 Hizmetler üzerinden alınan vergi 
 ve harçlar   4 622 000 000
59.000  İthalât üzerinden alınan vergi 
 ve resimler 10 340 000 000
61.000  Devletçe yönetilen kurumlar 
 hasılatı ve Devlet payları      240 000 000
62.000 Devlet patrimuvanının gelirleri       560 000 000
63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar  3 752 079 041
71.000 Özel gelirler ve fonlar     700 000 001

231  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), 
s. 627-632.
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Gelir bütçesinin diğer maddeleri üzerinde müzakereler bu birleşimde devam etti. 
Birleşimde 71 nci madde olan yürütme maddesine kadar görüşüldü. Bu birleşimde, 
Ahmet Çakmak (Bolu); Sabri Yahşi (Kocaeli), M. Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), Kemal 
Demirer (Çorum), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), İsmet Kapısız (Yozgat), Hasan 
Basri Albayrak (Rize) ve Mehmet Kılıç (Gaziantep) müştereken; Orhan Dengiz 
(Uşak), Vefa Tanır (Konya), Mehmet Kılıç (Gaziantep) ve Burhanettin Asutay 
(İzmir) müştereken; Kâzım Ulusoy (Amasya), Kemal Bağcıoğlu (Çanakkale), Lâtif 
Aküzüm (Kars), Atillâ İmamoğlu (Maraş), Veysi Kadıoğlu (Maraş), Cevat Eroğlu 
(Kırşehir) ve Vehbi Meşhur (Amasya) müştereken; Hayrettin Nakiboğlu (Kayseri), 
Münir Daldal (İzmir), Hasan Tosyalı (Kastamonu), İsmet Hilmi Balcı (Tokat), Ali 
Yılmaz (Hatay), Kemal Ataman (Ankara) ve Bıırhanettin Asutay (İzmir) müştereken; 
Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara); Enver Turgut (Kayseri), Hayrettin Nakiboğlu 
(Kayseri), Sabahattin Araş (Erzurum), İsmet Hilmi Balcı (Tokat), Mustafa Topçular 
(Kastamonu), Ahmet Şener (Trabzon), Hasan Ali Gülcan (Antalya) müştereken; 
Attilâ İmamoğlu (Maraş), Naci Yıldırım (Erzincan), Abdurrahim Türk (Mardin), 
Ahmet Zeydan (Hakkâri), Ekrem Kangal (Sivas) müştereken; Hüsamettin Başer 
(Nevşehir); Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Cihat Bilgehan (Balıkesir); Baha 
Müderrisoğlu (Konya) ve Kâmil Şahinoğlu (Manisa) müştereken ; Fahri Uğrasızoğlu 
(Uşak); Mustafa Rona (Artvin); Hayrettin Nakiboğlu (Kayseri), İsmet Hilmi Balcı 
(Tokat), Ali Yılmaz (Hatay), Hasan Tosyalı (Kastamonu), Münir Daldal (İzmir), 
Kemal Ataman (Ankara) ve Burhanettin Asutay (İzmir) müştereken; Hidayet İpek 
(Giresun), Kemal Kaya (Kars) ve Sabahattin Araş (Erzurum) müştereken; Kemal 
Kaya (Kars) ve Sabahattin Araş (Erzurum) müştereken; Seyfi Öztürk (Eskişehir), 
M. İsmet Angı (Eskişehir), Mehmet Yardımcı (İstanbul) ve Orhan Oğuz (Eskişehir) 
müştereken verdikleri önergelerle maddelere katkıda bulundular. 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının 23 ncü maddesinin IV ncü bendine ilâvesi 
gereken (d) fıkrasında iş riski zammı hakkında, Abdurrahim Türk (Mardin), 
İbrahim Aytaç (Balıkesir), Zekiye Gülsen (Çanakkale), Yaşar Bir (Sakarya), Mevlüt 
Ocakçıoğlu (Niğde), Hayrettin Hanağası (Elâzığ), Arif Tosyalıoğlu (Çankırı), 
Gıyasettin Karaca (Erzurum), Hüsamettin Uslu (Adana), Nafiz Kurt (Samsun), Cevat 
Eroğlu (Kırşehir), Süleyman Çiloğlu (Antalya), Ömer Eken (Antalya), Münir Daldal 
(İzmir), Nafiz Yıldırım (Diyarbakır), Mehmet Yardımcı (İstanbul), Kemal Kaya 
(Kars), Veysi Kadıoğlu (Maraş), Mesut Hulki Önür (Çanakkale), Hasan Tosyalı 
(Kastamonu), Ahmet Çakmak (Bolu), Şevket Doğan (Kayseri), İhsan Kabadayı 
(Konya), Burhanettin Asutay (İzmir), Erdem Öcal (Gaziantep), Mustafa Rona. 
(Artvin), Orhan Daut (Manisa), Hamdi Mağden (Ordu), Adnan Akarca (Muğla), 
Osman Özer (İstanbul), Şevki Güler (Afyon), Mustafa Akan (İzmir), Mustafa Fevzi 
Göngün (İstanbul) müştereken ve Mustafa Çalıkoğlu (Çanakkale) önergelerini 
sundular.

Mehmet Yardımcı (İstanbul), Hayrettin Nakiboğlu (Kayseri), Kamil Şahinoğlu 
(Manisa) Mustafa Rona (Artvin),  Emin Paksüt (Ankara), Fahri Uğrasızoğlu  (Uşak), 
Yaşar Bir (Sakarya), Süleyman Çağlar (Manisa) ve Sakıp  Hiçerimez’in (Ankara) 
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sordukları sorulara Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Balıkesir milletvekili Cihat 
Bilgehan yanıt verdi. Bütçe Karma Komisyonu sözcüsü M. Kemal Yılmaz (Ankara) 
vew Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü Turan Kıvanç açıklamalarda bulundu.232 

Millet Meclisi’nin 29 Şubat 1972 Salı günü Meclis Başkanı Sabit Osman Avcı 
başkanlığında toplanan 53 ncü birleşiminde 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının 
müzakeresine devam edildi. Bu birleşimde bütçenin tümü üzerinde son söz haklarını 
kullanacak olan grup sözcüleri ve milletvekilleri konuştu. 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Kemal Demir (Bolu) 1971 
yılının ekonomik politikası ve bütçesi nedeniyle 1972 yılına istikrardan yoksun bir 
ekonomik ve malî durum içinde, yüksek iç talep karşısında, düşük bir üretim düzeyi 
ile girildiğini belirtti. Demir şunları kaydetti: “İkinci Beş Yıllık Plan döneminin son 
yılını geçiriyoruz. Bu dönemde % 7 olması gereken kalkınma hızı bildiğiniz gibi % 
6,7 oranını aşamamıştır. Bu gelişme hızı dahi bünye itibariyle plan hedeflerine uygun 
olamamış, tarım ve sanayi sektöründeki gelişmeler plan hedeflerinin çok gerisinde 
kalırken başta konut sektörü olmak üzere bazı sektörler plan hedeflerini aşmak 
olanağını bulabilmiştir. Tarımsal üretim, ikinci plan döneminde de hava şartlarının 
etkisinden kurtarılamamış, teknolojik gelişmeden yeterince yararlanılamamış ve 
tarımda yapısal değişikliği sağlayacak reformlar gerçekleştirilememiştir. Sanayi 
sektöründe imâlat sanayii daima plan hedeflerinin gerisinde seyretmiş, özellikle 
son yılarda çok daha düşük bir gelişme hızı kaydedilmiştir. Ekonomik politikası 
ve 1972 yılı uygulaması ile Erim Hükümeti ciddî ve cesaretli atılımların sahibi 
olamadığı takdirde, Türk ekonomisi 3 ncü Beş Yıllık Plan döneminde daha da 
büyük bunalımların içine düşecek, hızlı ve dengeli kalkınma ümidi ortadan kalkmış 
olacaktır. 1972 bütçesi, Hükümet tarafından ekonomik istikrarı sağlayacak, 
fiyatlardaki yükselme eğilimini durduracak, ekonomiye canlılık verecek ve bir 
önceki yılın üretim duraklamasının yerine yatırımda ve üretimde planın öngördüğü 
yükselişi sağlayarak 3 ncü Beş Yılık plan dönemine sıthatli bir geçişin koşullarını 
hazırlayacak bir bütçe olarak Meclislere sunulmuştur. Sayın Maliye Bakanına göre 
de 1972 bütçesi, hem bu amaçları gerçekleştirecek ve hem de açık vermeyecek denk 
olarak kapanabilecek bir bütçedir…

Erim Hükümetleri, olağanüstü koşullarda kurulmuş ve bu koşulların içinde görev 
yapan hükümetlerdir. Türkiye’nin ekonomik ve soryal koşullarının gerektirdiği 
cesaretli ve güçlü atılımların bu Hükümetten beklenmesi tabiîdir. Köklü reformlar her 
alında gecikmeden alınmalı ve ülke normal koşullara biran önce ulaştırılmalıdır. Türk 
ekonomisinin içinde bulunduğu bunalımdan çıkarılıp güçlü bir hale getirilmesinin 
imkân ölçüsünde kısıcı ve her türlü harcamaları kesici küçük bir bütçe ile mümkün 
olmayacağı kanaatini, C. H. P. olarak muhafaza etmekteyiz. Biz, 1972 yılı bütçesinin 
planın öngördüğü hedefleri sağlayacak, özellikle kamu yatırımlarını, tam olarak 
gerçekleştirebilecek büyüklükte olmasını, hem iktisadî durgunluktan kurtulmak, 

232  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), 
s. 632-689.
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hem kalkınma hedeflerinin çok gerisinde kalmamak bakımından zorunlu görüyor ve 
bu zorunluğun gerektirdiği büyüklükteki bir bütçenin gerçekleştirilebilme olanağının 
da mevcudolduğuna inanıyoruz…

Türkiye’nin içinde bulunduğu olağanüstü koşullardan biran önce sıyrılarak 
olağan koşullar içine girmesinde, 12 Mart’ı yaratan nedenlerin iyi bilinmesi ve 
değerlendirilmesi yanında, ülkenin demokratik çok partili rejim içinde yönetilmesi 
gereğinin de açıklığa ve güce kavuşturulması zorunluğu bulunduğu kanaatindeyiz. 
Türkiye, sanayileşmemiş ve şehirleşmemiş bir ülke olmasına ve henüz gelişme 
halinde bulunmasına rağmen, muhtacolduğu kalkınma atılımlarını, demokratik 
parlamenter rejim içinde gerçekleştirebilecek güce sahip bulunmaktadır…

Biz, çok partili hayata girdiğimizden bu yana, ikinci büyük bunalımdan 
geçmekteyiz. Bu bunalımdan çıkarken; Parlamentodaki bütün siyasî partilerin, 
cesaretli atılımlar ve köklü reformların zorunlu olduğu noktasında birleşmeleri 
gerektiği şüphesizdir. Demokratik rejimimiz için bu yeni bir aşama olacaktır. Bu 
aşamada Parlamentonun, ülkenin ihtiyacı olan yapısal değişiklik ve reformların 
yapılmasında göstereceği başarı, gelecekte de Türkiye’de her türlü kalkınma 
ve gelişimin demokratik rejimin siyasal yapısı içinde ve onun usulleriyle 
gerçekleşebileceğinin açık ve değerli bir belgesi olarak kalacaktır…”233

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Vefa Tanır (Konya) grubunun bütçe ve 
memleket davaları üzerindeki başlıca görüşlerini özet halinde topluca arz edeceğini 
belirtti. 1971 yılında Türkiye’nin milletlerarası ilişkilerinden, Avrupa güvenliği 
ile ilgili meselelerden, NATO ve Varşova Paktından, Sovyetler Birliği ve Asya’da 
beliren Çin tehdidinden, büyük sanayi gücüyle Japon gerçeğinden, Türkiye’nin, 
Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik münasebetler kurmuş olmasından, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasındaki geçiş dönemi anlaşmasının Türkiye 
Parlamentosunca onaylanmasından,Hindistan - Pakistan savaşından, Kıbrıs 
sorunundan, 12 Mart rejiminden bahseden Tanır, iktisadî ve sosyal konularla ilgili 
bazı görüş ve dileklerini kısa satırbaşları halinde özetledi: 

“Türkiye’de en büyük kütlesi teşkil eden ve en çok sıkıntıya katlanan 
yurttaşlarımız köylü yurttaşlarımızdır. O halde, kalkınma davamızın başında köy ve 
köylü kalkınması gelir. Köylü ve çiftçinin mahsulünü ve alınterini değerlendirmek, 
tarımdan artan nüfusa sanayide iş sahaları açmak, köye yolu, suyu, eğitimi, ışığı, 
sağlık hizmetlerini süratle götürmek, boş  zamanları değerlendirecek köy sanayiini 
kurmak, el ve ev sanatlarını geliştirmek, tarım işçilerini, çalıştıkları işin ve memleket 
şartlarının özelliklerine uygun şekilde hukukî teminata kavuşturmak gerektir… Bize 
göre, meseleleri bütünüyle ele alacak bir toprak ve tarım reformu tasarısı, Anayasanın 
37 nci maddesinde yazılı hedeflerden yalnız birini değil, hepsini hesaba katmalıdır. 
Verimi düşürecek ve reformun Anayasayla kabul edilen ekonomik hedefini ihmal 
eden bir reform, memlekete fayda yerine zarar getirir. Reformun hem sosyal gayesi, 

233  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 53 (29 Şubat 1972), 
s. 799-801.
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hem iktisadî gayesi bir arada ve dengeli şekilde gözönünde tutulmalıdır. Toprak ve 
tarım reformu Türkiye’de, toprak üzerinde özel mülkiyeti ve tapu düzenini güvene 
ve istikrara kavuşturmalıdır…

İşsizlik, Türkiye’nin belli başlı dertlerinden biri halindedir. 1970 yılında tarım 
dışı kesimlerde üretim hızının düşmesi, yeni iş gücüne yeterince istihdam olanakları 
sağlanmasına imkân vermememiz işgücü fazlasını daha da arttırmıştır. 1971’de 
de işsizlik artmaya devam etmiştir. 1972 yılı programının tetkikinden anlaşılacağı 
üzere; 1968 - 1971 dönemindeki nüfus artışı, 425 bin kişiyi daha istihdam sorunu ile 
karşıkarşıya getirmiş; dış ülkelere gönderilenler dahil olmak üzere, bu sayının ancak 
295 binine iş olanağı yaratılabilmiş, geri kalan 130 bin kişi, evvelden mevcut işsizler 
kitlesine katılmıştır. 1971 yılında 1 milyon 840 bin olarak hesaplanan işsiz sayısının, 
1972 yılında 2 milyon 110 bine ulacağı tahmin edilmektedir…

Bu münasebetle, üçüncü planın hazırlanışı ile ilgili bazı temennilerimizi arz 
etmek isteriz.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, karma ekonomi anlayışına ve yurt gerçeklerine 
uygun bir tutumla, zamanında hazırlanmalı, Meclisin tetkik imkânını kısıtlayacak 
gecikmelere mahal verilmemelidir. Üçüncü planda Türkiye’de büyük bir dert haline 
gelmiş bulunan işsizlik meselesini çözümleyecek tedbirlere geniş yer verilmelidir. 
Birinci planda yer aldığı halde gerekli şekilde izlenmeyen ve geliştirilmeyen gönüllü 
toplum kalkınması çalışmalarına önem verilerek, daimî veya mevsimlik işgücü 
fazlasının yurt kalkınmasında değerlendirilmesi imkânları araştırılmalıdır…

Bütçenin tümü üzerinde görüşlerimizi özetlerken, personel kanununa da 
dokunmadan geçemeyeceğim. Talihsiz Personel Kanunu uygulamasının ortaya 
çıkardığı büyük şikâyetler ve haksızlıklar sürüp gitmektedir. Hükümet, bu konudaki 
aksaklık ve haksızlıkları düzeltmek için kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 
almak istemiş, fakat nasıl bir düzeltme yapacağı hususunda bir türlü karara varamadığı 
için, bu tasarısını gerektiği şekilde takibedememiştir. Personel ve kadro israfını 
önlemek amacını güden kanun hükümlerini titizlikle uygulamamış; alabildiğine yeni 
kadrolar dağıtmıştır. Bu arada, birçok teknik eleman, öğretmen, sağlık personeli ve 
başka zümreler büyük ölçüde mağdur duruma düşmüşlerdir, intibaklarda hatalar 
olmuş, verilen haklar geri alınmak istenmiş; meselâ öğretmenlerin ders saatleri bu 
konudaki kanunun açık hükmüne ve Anayasanın sarahatma rağmen öğretmenler 
aleyhine değiştirilmiştir.

Hülâsa, Sayın Maliye Bakanının da açıkladığı gibi, Personel Kanununu 
uygulaması hem çeşitli haksızlıklara ve adaletsizliklere yol açmış, hem de devlete - 
tahmin edilenin çok üstünde - bir malî külfet yüklemiştir…

Son üç yıl içinde, hemen her bütçe ile, yeni bir finansman kanunu, yeni ve 
ağır vergi tedbirleri getirilmiştir. Bu yolun çıkar bir yol olmadığı aşikârdır. Millî 
Güven Partisi adına birçok defalar belirttiğimiz gibi, her yıl hızla kabartılan Devlet 
harcamalarını karşılamak üzere, esasen uygulanışı adaletsiz olan vergilere yeni 
zamlar getirilmesini doğru bulmuyoruz. Getirilen vergi tedbirlerinin büyük bir kısmı, 
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ya az kazançlı yurttaşları hedef almakta ya da esasen ağır vergi ödeyen mükelleflerin 
yükünü artırmaktadır… Millî Güven Partisinin bu konudaki görüşlerini şöyle 
özetleyebiliriz: Vergi ziyamı önleyecek tedbirleri almak, vergi idaresini ıslah etmek.

İktisadî Devlet Teşekküllerini kaynak yaratacak duruma getirmek; İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin verimli çalışmasını sağlamak. Devlet hayatında her türlü 
israfı önlemek, israfa karşı kesin bir savaş açmak!..”234

Meclis Başkanı Sabit Osman Avcı, görüşme sıraları geldiği halde Meclis’te 
bulunmayan A.P. ve D.P. sözcülerinin sıralarını geçmiş olması nedeniyle şahısları 
adına söz alanları kürsüye davet etti. Bu durum tartışmalara yol açtı. Meclis 
Başkanı İçtüzüğün 110 ncu maddesi gereğince hareket ettiğini belirtti, ancak 9 yılın 
tatbikatında bütçe ve plan müzakerelerinin sonunda bütün gruplara söz verilmiş 
olduğu için şu anda yine siyasî parti gruplarına söz vereceğini ifade ederek D.P. 
grubu adına Yüksel Menderes’i (Aydın) davet etti.235

Menderes, 1972 yılı bütçesinin, Bütçe Karma Komisyonunda, Senatoda 
ve Mecliste aylardır süren görüşmeler sonunda ortaya çıkan husus, Türk siyasî 
tarihinde ilk defa bir bütçenin sahiplenilmeden Meclislerden geçirilmekte olduğunu 
belirterek hükümetin ortakları olan siyasî partilerin, bu bütçeyi en ağır şekilde tenkit 
etmiş olmalarına rağmen oylamada kabul reyi vermek suretiyle sahiplenmiş ve bu 
suretle de nadir bir siyasî tenakuz örneği vermiş olacaklarını söyledi. Menderes 
Erim’i Başbakanlığa getiren 12 Mart öncesi ortam hakkında konuştu ve bütçe 
hakında şu görüşlerini açıkladı: “Erim hükümetleri, hazırladıkları bütçedeki büyük 
açığı kapatabilmenin yolunu, ekonomik ve sosyal hayatımızda çok menfi tesirler 
yaranacağına kani bulunduğumuz bir vergiler zinciri getirmekte bulmuşlardır. 
Yaratılan enflâsyon havasını önlemek gayesiyle getirildiği ve reform niteliğinde 
olduğu iddia edilen bu vergilerin bir kısmı 1970 senesine aidolup zamanın 
Hükümetinin menfi icraatına taallûk etmektedir. Meselâ: 1970’de getirilen Emlâk 
Vergisi, tatbikat kabiliyetinden yoksun olması yüzünden ertelenmiş ve büyük ölçüde 
tadilâtına gidilmek lüzumu duyulmuştur. Reel, yani gayrişaihsî bir vergi olmasına 
rağmen mükellefleri şahsî vergilerde olduğu gibi, rayiç değer beyanına mecbur eden 
ve bir kıymet takdiri eksperi durumuna sokan ve üstelik de beyanlarından sorumlu 
tutan Emlâk Vergisinin, sayısız mahzurları vergi ertelendiği için görülememiştir. 
1 Nisanda uygulama başladığı andan itibaren yurtta yaratacağı malî kargaşalık bu 
teşhisimizi doğrulayacaktır. Emlâk Vergisi Kanununun bir diğer mahzuru da bina 
ve arazi vergilerinin irad vergisi olmaktan çıkarılıp servet vergisi haline sokulmuş 
bulunmasıdır. Bu vergi ile iradı az, fakat değeri yüksek gayrimerikullere gayri 
âdil mükellefiyetler yüklenmek suretiyle miras ve neticede mülkiyet hakkının 
zedelenmesine sebebiyet verilmiştir. Ancak, bu vergi kanununu 1970 senesinde bizzat 
hazırlayıp getirenlerin, bugün kalkıp ta  kendi kanunlarını başka taraflardan aşırılmış 

234  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 53 (29 Şubat 1972), 
s. 801-808.
235  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 53 (29 Şubat 1972), 
s. 808-812.
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bir deyimle bu bir servet vergisidir diye suçlamalarının siyasî samimiyetsizliğin hangi 
derecesine girebileceğini de yüksek takdirlerinize tevdi etmekle iktifa ediyorum… 
Vergiler zincirinin bir diğer halkası da, bütün dünyada artık terk edilmiş bir umumî 
harcamalar vergisi niteliğindeki İşletme Vergisidir. Esnafı, tahsilatta ve formalite 
bakımından büyük sıkıntıya düşürecek olan bu perakende satış vergisi, vatandaşa ve 
esnaf a tahmil edilen yeni bir yüktür…

Vatandaşın, Devlete olan güvencini zaten sarsmış olan Tasarruf Bonosunu dahi 
aratacak nitelikteki Malî Denge Vergisinin modern vergi anlayışı içinde yerini bulmak 
imkânsızdır. Devlet yönetiminde verginin önemi ve lüzumuna inanan Demokratik 
Parti grubu olarak Malî Denge Vergisini, bilhassa Gelir Vergisi yönünden mükerrer 
bir vergileme getirmesi açısından gayri âdil bulduğumuzu kesinlikle ifade etmek 
isteriz…

Ekonomik hayatımızın hangi noktaya getirilmiş olduğunu tespit etmek için 
şimdi 1970 ve 1971 yılları Türk ekonomisinin karakteristik olaylarını kalkınma planı 
ve programı açısından kısaca gözden geçireceğiz. İzlenen yanlış politikanın eseri 
olarak, bu yıllar içerisinde sanayi ve inşaat sektörleri gibi dinamik sektörlerde, plan 
hedeflerinin çok gerisinde kalınmıştır. 1970 - 1971 yılları içinde yatırımların gerek 
hızında gerek hacminde büyük ölçüde gerilemeler müşahede edilmiştir. Bu hususun 
gelecekte Türk ekonomisi üzerinde ifa edeceği menfi tesirlerden büyük ölçüde 
endişe duymaktayız. İkinci 5 Yıllık Kalkınma Planı, sabit sermaye yatırımlarının, 
gayrisafî millî hâsıla içindeki nispetini 1970 yılı için % 21,2 ve 1971 yılı için de 
% 22,4 olarak öngörmüştür. Böyle olmasına rağmen bu oranların tahakkuku 1970’te 
ancak % 19,8 1971’de ise % 18,7 nisbetinde gerçekleştirilebilmiştir. Bu rakamlar 
yatırımların düşüşünü kesinlikle ortaya koymaktadır…

Demokratik Parti grubu olarak 1970 ve 1971 yıllarını, kalkınma hamlemizin 
iktisaden heba edilmiş yıllan olarak görüyor ve üzüntü duyuyoruz. Bu hususlara 
inzimamen, 1972 bütçesinin gereksiz şişirilmiş olduğu ve bu haliyle fiyat istikrarını 
sağlamaktan mahrum kalacağı kanaatini taşıyoruz…

Geçirdiğimiz dönemde dünya politika zemininde fevkalâda önemli gelişmeler 
kaydedilmiş bulunmaktadır. Bu olayların vardığı nokta, dünyadaki son çeyrek 
asırlık klâsik politika anlayışını değiştirecek bir mahiyet göstermektedir. Geleneksel 
iki kutuplu dengenin yerine, tedricen çok taraflı bir denge sistemi kaim olmaya 
başlamıştır. Bu sistem içinde; birleşmeye giden hür Avrupanm yeni bir ekonomik 
dev olarak yerine bilhassa ve hassasiyetle işaret etmek isteriz…

Milletçe refaha ve mutluluğa kavuşulması için âdil, planlı ve hızlı kalkınmanın 
yolu, hiç şüphesiz millet iradesine dayanan demokratik nizamdır. Bu nizamın hedefine 
ulaşabilmesi için de, onun mutlaka bütün icaplarıyle işlemesi elzemdir. Anayasaya 
göre madem, siyasî partiler,  Demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. O 
halde siyasî partilerin bu icap unsurunu kendi bünyelerinden başlayarak, bütün fikir 
ve davranışlarında hassasiyetle göz önünde bulundurmaları, hem rejimin bekası, hem 
de milletçe refah ve mutluluğa kavuşulması için önde gelen aslî şarttır. Siyasî partiler, 
tüzükleri, programları, seçim beyannameleri, iktidarda iseler veya bulunmuşlarsa 
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Hükümet programlarıyle, yani fikir ve felsefeleriyle millete karşı taahhütte 
bulunurlar ve bu taahhütlerini yerine getirmek için enerjilerini ortaya koyarlar. Fikir 
ve felsefelerinin, yani taahhütlerinin dışına çıkamazlar. Bunları gerçekleştirmek için 
ortaya koydukları gayretlerini, başka istikametlere tevcih edemezler. Bundan dolayı, 
devletin ve milletin idaresine iştirak ettikleri için siyasî partiler muhalefette veya 
iktidarda neme lâzımcı ve bananeci olamazlar… bu temel ilkeler açısından günün 
politik ortamına bakılması zarureti vardır. Artık meseleyi açıklıkla milletin gözü 
önüne sermek zarureti vardır. Hükümete üye vererek katılmış olan siyasî partilerin 
Hükümetten şikâyete hakları yoktur. Hükümetin siyasî mesuliyetinden dolayı millete 
karşı mesuldürler…

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bazı şahıs veya şahıslar, zümreler, teşekküller, 
demokrasimizin hamisi, vasisi, vazgeçilmez unsuru olarak kendilerini takdime 
gayret  göstermektedirler. Bu noktada şunlarm bilinmesi elzemdir: Demokratik 
rejim kimsenin himayesinde, vesayetinde, inlhisarında değildir ve asla olyacaktır. 
Demokratik rejim Büyük Türk Milletinin eseridir…”236 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Adalet 
Partisi iktidarı zamanında alınmış bulunan 10 Ağustos kararları ve devalüasyon  
ile 1971 yılı Bütçesinin açık olduğu iddialarını vuzuha kavuşturmaya çalışacağını, 
hayat pahalılığının Adalet Partisinin üzerine yıkılmak istendiğini söyleyerek 
konuşmasına başladı. İktidarları döneminde uygulanan iktisadi ve mali politikaları 
savunan Müftüoğlu, Erim hükümetlerinin nitelikleri üzerinde durdu: 1972 yılının en 
mühim konularından birinin Üçüncü Beş Yıllık Plan olacağını belirten Müftüoğlu, 
plan hakkında hükümetin dikkatini çekmeyi istedikleri noktalar olduğunu belirtti: 
“Malûm olduğu üzere Üçüncü Beş Yıllık Planın hangi model üzerine kurulacağı 
daha henüz münakaşa edilmeye başlanmıştır. Halbuki 1973 yılını da kapsayacak 
olan Üçüncü Beş Yıllık Plan üzerindeki hazırlıkların biran önce ikmal edilerek 
meclislere getirilmesinde sayılmayacak kadar faydalar vardır. Bugünkü çalışma 
temposu hızlandırılmadığı takdirde, korkarız, 1973 yılı Bütçesini yapmakta büyük 
müşkülâtlarla karşılacağız… 

1972 bütçesi bünyesinde büyük hizmet imkânları taşıyan bir bütçedir. Ancak, 
çok iyi ve dikkatli kullanılmalıdır. Bütçe Komisyonunda yapılan değişiklikle 
Cumhuriyet Senatosunda da benimsenen % 10 tasarrufa riayet edilmek lâzımdır. Bu 
bütçenin muvaffakiyeti, siyasî istikrarın muhafazası nisbetinde olacaktır. 1972 yılının 
siyasî istikrar yılı olması, bu yolla da ekonominin istikrara kavuşması temennisi ile 
1972 malî yılı Bütçesinin milletimize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyor,Yüce Meclisi A. P. grubunun en derin saygılarıyle selâmlıyorum…”237

236  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 53 (29 Şubat 1972), 
s. 812-820.
237  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 53 (29 Şubat 1972), 
s. 820-830.
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Hükümet adına söz alan Başbakan Nihat Erim (Cumhurbaşkanınca seçilen üye) 
malî, ekonomik ve sosyal yaşantı ve durum üzerinde 1972 yılı Bütçesi vesilesiyle 
ileri sürülen görüşlere, bunların yanında resmî kaynaklara ve rakamlara dayanan 
bir görüşle gerçekleri ortaya koymaya ve iç ve dış politikanın belli başlı konuları 
üzerinde bilgi vermeye çalışacağını söyledi: “Hükümetin Programı da İkinci Beş 
Yıllık Plana göre hazırlanan 1972 programı da, 1972 bütçesi de meydandadır. 
Bunlar 1966 yılında kabul olunan plana, reformlar ise; demokratik Anayasamızın 
emirlerine göre ortaya konulmuştur. Hükümet, 10 yıldır plan ve programlarda yer 
alıp da bir türlü yapılamayan, yapılamadıkça yapılması güçleşen, güçleştikçe plan 
uygulamasını aksatan reformları ele almıştır. Bunlar Anayasanın emirleridir. Böyle 
olduğu için planlara girmiştir. Üçüncü Beş Yıllık Plan ve stratejisinde de konu böyle 
ele alınacaktır. Şunu da söyleyeyim ki, yalnız bunları bir belgede sıralama yetmez. 
Uygulamak için içtenlikle işe girmek lâzımdır…

Yatırımlar, 1969 yılından sonra düşmeye başlamış, sanayide katma değer 1968 - 
1969 ve 1970 yıllarında düşmüş; 1970 yılında % 2,5 olmuştur. Tüketim harcamaları 
hedeflerini aşarak tasarruf marjına olumsuz etkiler yapmıştır. 1971’de ithalât, 
özellikle yatırım maddeleri ithalâtı hızla artarak, 1 milyar 171 milyonu bulmuş, sınaî 
gelişme % 9’a yaklaşmış, 1972’de de % 12’yi bulması planlanmıştır. Bakırdaki, 
petroldeki üretim düşüşü, öteden beri bilinmeyen bir gerçek değildir. Eskiden işlenen 
kaynaklar gibi, düşük tenörlü cevher ve verimi azalan kuyular işlenmek zorunda 
kalındığı için, verim düşmektedir. Civa üretimi, 1970 - 1971’de seviyesini muhafaza 
etmiştir. Konya’daki tesis % 37 üretim artışı kaydetmiştir. Boraksta % 19, asitborikte 
% 5, kolomanitte de % 2 artış vardır. Aliağa rafinerisinde dört yıllık bir gecikme 
vardır. 1971 bütçesinde bu kompleksin tümü için biz 10 milyon lira bulduk…

İthalât ve ihracatta olumlu gelişmeler görülmektedir. Pamuktan 1970 yılında 
340 000 ton mukabilinde 173,2 milyon dolar elde edilmiştir. 1971’de daha az, 
yani 312 000 ton pamuktan 193 milyon dolar sağlanmıştır…  Ulaştırmada, Edirne 
– İskenderun sürat yolu için konulan ödenek, bu yıl her yıldan fazladır. Bu yol 
üzerindeki Pozantı dar boğazı, 1972 yılında özel bir yer almaktadır. Aynı şeyi hava 
meydanları için de söylemek mümkündür. Programda yer alan ödeneğin hacmi, az 
önce söylediğim gibi, bu yılki yatırımcı tutumumuzun örnekleridir. Enerji sektörü, 
demir - çelik sektörünün başarısı, üç yıl gecikmeli kömür havzası projesi, Divriği 
demir konsantrasyon ve pellet projesi, dört yıl gecikmeli Aliağa rafinerisi, iki 
yıl gecikmeli İskenderun üçüncü demir - çelik tesisi, Seyitömer birinci ve ikinci 
üniteleri, Oymapınar, Hasan Uğurlu, Keban, Gökçekaya barajları ve Hidro - elektrik 
santralları gibi büyük projelerin  gerçekleştirilmesine bağlıdır…

Yeni hamlenin, Devlet Planlama Teşkilâtında hazırlanıp, Hükümette Eylül ayı 
içinde görüşüldüğü malumdur. Yeni hamle ile ne yapmak istemiştik? Özetle bunlar 
şöyle idi:
I - Özel sektöre 150 milyon dolarlık projeli yatırım liberasyonu getiriyorduk.
II - ihracatçıya özel ödülleme mekanizması düşünüyorduk.
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III - Orta vadeli kredileri geliştirmek ve millî teşebbüsün, bundan yararlanmasını 
istiyorduk.
IV - Yeni bir yatırım ve tasarruf bankası ve proje müessesesi kuruyorduk.
V - Hayvancılığı ve hayvan mahsulleri sanayiini geliştirici tedbirleri getiriyorduk.
VI - Motor, elektronik ve harb sanayiinin temelini teşkil edecek çalışmalara hız 
vermek istiyorduk.
VII - Yıllık programlara göre yürütülen teşebbüslerden İskenderun Demir - Çelik, 
Pendik Tersanesi ve Aliağa Petro - Kimya kompleksinin kapasitesi işlerini ele 
alıyorduk.
VIII - Türk deniz ticaret ve havayolları filolarını geliştirmek için, 300 000 tona kadar 
gemi ve dört yeni jet alınması imkânını hazırlıyorduk.
Uygulamada özel sektöre 150 milyonluk projeli yatırım liberasyonu sağlanmıştır. 
Yeni hamle içindeki tedbirler, 1972 programına alınmıştır. 300 000 tonluk gemi 
ve dört yeni jet uçağı alma kararları yürütülmektedir. Bu kararların özeti 1969 ve 
1970’de düşen yatırımlar seviyesini ikinci Planın öngördüğü düzeye çıkarmaya 
çalışmaktır…

12 Mart Muhtırasından sonraki koşullar altında kurulan hükümetlerin başta 
gelen iki görevi şunlardır: Birincisi: Anarşist ve tedhişçilerle mücadele ederek huzur 
ve asayişi sağlamak; ikincisi ise Reformları yapmaktır. Birinci görevin amacında 
ve aracında az çok mutabakat var. Bir bakıma orada bile Hükümetin sağa veya 
sola taviz verdiğini söyleyenlere lüzumu kadar sert davranmadığını iddia edenlere, 
yahut fazla sert gittiğini öne sürenlere raslanıyor. Halbuki Hükümet bir yandan 
rejimi koruyucu tedbirleri ihtiyaca göre alırken, öte yandan da demokratik hakları, 
anahürriyetleri, insan haklarını zedeletmemeye çok önem vermektedir. Fakat siyasî 
yelpazedeki yerlerine göre herkes Hükümeti sırf kendi çizgilerine yanaştırmak, 
orada hizaya getirmek istiyorlar. Hükümet ise kuruluş nedenlerini, ortamı, içinde 
bulunduğu koşulları biran unutmamak zorunluğundadır. Biz uzlaştırıcı olmaya, 
çeşitli istekleri, akımları gözönünde tutmaya mecburuz. Bu ise; ne dogmaya, ne de 
doktrine yer bırakır. Hükümetin ikinci görevi, reform tasarılarını hazırlayıp Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunmaktır. Reform ihtiyacını kimse açıkça ret ve inkâr 
etmiyor. Herkes reformcu. Ancak neyin reform sayılacağı, neyin sayılmayacağı 
konusunda ayrılıklar baş gösterecektir. Bir kimse komünist ise, sosyal demokrat ise,  
ortanın solunda bulunuyorsa, ortada duruyorsa, yahut ortanın sağında hattâ sağda 
veya en sağda bulunuyorsa bunların her birinin reform anlayışı değişiktir. Biz 1961 
Anayasamızın metnine ve ruhuna bağlı kalarak, Atatürk milliyetçiliği, Atatürk’ün 
uygarlık anlayışı, sosyal adalet  kavramı içinde, modern Türkiye’yi güçlendirecek 
reformlar hazırladık, hazırlıyoruz, hazırlayacağız. Hiçbir doktrin bizde kendini 
bulamaz; hiçbir parti bizde kendini tam bulamaz; bundan dolayı bizi eleştirir… 

NATO ittifakını bir kolektif barış ve savunma aracı olarak görüyoruz. Yirmi yıldır 
güvenliğimizi bu ittifak içinde pekleştirdik. Uzak, yakın her devletle, barış içinde 
iyi ilişkiler kurmak ve geliştirmek yolundayız. Büyük Kuzey komşumuz Sovyet 
Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmekten memnunluk duyuyoruz. Ekonomi 
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ve ticaret alanında bizden önceki hükümetlerin başladığı işleri tamamlamaya 
çalışıyoruz… Komşumuz öteki ülkelerle de karşılıklı hak ve çıkarlara saygı ilkesine 
bağlı kalarak her gün taraflar için daha elverişli olmasını, Dünya barışına katkıda 
bulunmasını dilediğimiz bir tutum sürdürmekteyiz.

Kıbrıs’ta Rum yönetiminin 1963 te yarattığı fiilî durum sürüp gitmektedir. 
Anlaşmaların çiğnenmesi, Kıbrıs Türklerini dayanılması güç ekonomik koşullar 
altında yaşatmakta; dolayısiyle, insanlığa karşı işlenmiş bir suç niteliğini taşımaktadır. 
Kıbrıslı kardeşlerimizi biran yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. Onlara, gereken 
her türlü yardım yapılmaktadır ve yapılacaktır. Geçmişteki oldu bittilere, cinayetlere 
yenileri katılmak istendiği, takdirde, Türkiye elinden gelen her şeyi yaparak, Kıbrıs’ta 
hukuku hâkim kılacaktır. Bu, onun anlaşmalardan doğan hakkı ve görevidir…

Ortadoğu bunalımının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kasım 1967 kararı 
çerçevesinde, kısa zamanda olumlu bir karara bağlanmasını öteden beri dilemekteyiz. 
Bu halin devamı, bölge barışmı toptan tehlikeye sokmuştur. Olayların gelişmesini 
eksilmeyen bir dikkatle izlemekteyiz. Türkiye ile Yunanistan’ın NATO ittifakı 
içindeki işbirliği yanında, Lozan’dan sonra büyük devlet adamlarının uzak ve derin 
görüşleri neticesinde kurulan ve fakat Kıbrıs bunalımını hiç yoktan yaratan Kıbrıs 
Rum yönetimi yüzünden bozulan samimî dostluğun yeniden canlanmasını istiyoruz. 
İki memleketin jeopolitiği bunu amirdir. Ancak, Kıbrıs yarası Türk toplumuna derin 
acılar çektirirken hiçbir Türk Hükümeti bunun etkisini yok farz edemez.

Kıbrıs bunalımında her devletin anlaşmalara  bağlılık, verilen söze saygı ilkesinin 
Rum yönetimince, hukukî ve ahlâkî hiçbir değer tanımadan çiğnenmesi karşısında, 
uzak yakın, dost müttefik veya tarafsız devletlerin davranışları hak ve adaletten yana 
olup olmadığına göre,  lbette bizim kendilerine karşı olan duygularımızı olumlu veya 
olumsuz etkilemektedir. Son haftalarda Kıbrıs’ta Rum yönetimince getirilen silâhlar 
meselesinde, nemelazımcılarla gerçek dostlar ayrılmaktadır…

Dışişleri Bakanımızın Ortak Pazar başkentlerine son yaptığı ziyaretlerden 
aldığı neticeler, Üçüncü Beş Yıllık Plamn sanayileşme arzularımızı tatmin edecek 
bir şekilde hızlanması bakımından tereddütleri ortadan kaldırmıştır. Uzmalarımızın 
izahları ve istekleri her yerde anlayışla ve olumlu karşılanmıştır. Katma Protokolün 
bize engeller çıkarması ihtimali kalmamıştır… 

Ülkemiz büyük bir komplo karşısındadır. Yıkıcı, bölücü eylemler dışarıdan 
beslenmektedir. 12 Mart Muhtırasının verilmesini zorunlu kılan ortam henüz 
tamamen bertaraf edilememiştir. Yani olağanüstü koşullar içindeyiz. Alınan 
tedbirlerle açık anarşi ve zorbalık eylemleri önlenmiştir; fakat yeratlı faaliyetleri 
sürdürülmektedir. Bunları önleyici nitelikteki tedbirler Parlamentomuza sunulmuştur 
ve daha da sunulacaktır. Maltepe Askerî Cezaevinden tutukluların kaçırılması 
olayının içyüzünün meydana çıkarılacağını bu kürsüden söylemiştim. Aradan 
geçen zaman içinde tahkikat derinleştirilmiş, olaylar ilgisi bulunanlar veya ihmali 
yahut da kaçma suçunda rolü olanlar meydana çıkarılmaya başlanmıştır. Yakında 
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ayrıntılariyle, bu işle ilgili olarak gözaltına alınanlar, tutuklananlar açıklanacaktır. 
Şu anda söyleyebileceğim, ne yazık ki, olaya bazı subayların da adlarının karışmış 
olduğudur…

Bu hükümetin hiçbir partiye karşı, hiçbir parlamento üyesine karşı rekabet 
duygusu yoktur. Biz, huzur ve asayişi sağlayıp devamlı kılmaya, reformları yapmaya 
çalışıyoruz. Bu yoldaki gayretlerimizde her çevreden yardım ve destek bekliyoruz. 
Bu yardım ve desteği esirgeyip esirgememek her ilgilinin kendi sorumluluğuna 
kalmış bir takdir işidir… Bugün partilerarası rekabetlerin, parti içi çekişmelerin, 
dünden kalmış hınçların da kenara itilmesinin zorunlu olduğu koşullar içinde 
yaşadığımızı bir kere daha belirtmeyi kaçınılmaz bir vazife saymaktayım. Politik 
çekişmeler, kavgalar durmaz, olumlu bir dayanışma ruhu herkese hâkim olmazsa, 
şimdiki meseleleri çözmek mümkün değildir…”238

Bütçenin tümü üzerinde lehte söz alan Kemal Ataman (Ankara), “1972 bütçesini 
bu koşullar içerisinde müzakere ediyoruz. 52 milyarlık bütçede 19 milyar liralık 
büyüme vardır. Bu, yeni bir kaynak yaratmak demektir. Millî gelirimizdeki artış 
hızı ise, % 7,5 civarındadır. Bütçe kaynaklarının artış hızının buna paralel olması 
lâzımgelirken; 19 milyar liralık kaynak tetkik edildiğinde; 7 milyar liralık mevcut 
vergilerin, kendi esnekliği içinde artacak, hâsıla tutarı olarak hesaplanmıştır. Bunun 
yanında peyderpey Meclislerimize gönderilmekte olan mevcut vergi kanunlarını tadil 
eden yeni vergi kanun tasarılarının, uygulamada sağlayacağı farzedilen yeni kaynak, 
7 milyar lira civarında olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, 4 milyar liralık kaynak için 
de çeşitli istikraz fonları, Devlet Yatırım Bankası eliyle kullanılacaktır. Bu haliyle, 
kabarık gelir tahminlerine dayalı, bir bütçe tasarısı ile karşı karşıya olduğumuz açık 
seçik meydandadır… Gerek işçi dövizleri, gerekse Toprak Mahsulleri Ofisi için ve 
buna benzer nedenlerle, başvurulan emisyon ile birlikte mütalaa edildiğinde, netice 
olarak tüm emisyon; Planlamanın öngördüğü hedefi 5,5 milyar lira aşarak, Türk 
ekonomisini içinden çıkılmaz bir buhrana sürükleyecektir…

Devletin yüklendiği ödevleri yerine getirmesi, yatırımları hızla yürütebilmesi 
için gelir kaynaklarına ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bu bakımdan hiçbir kimse, devletin 
vergi almasının karşısında değildir. Ama, devlet vergiyi adaletli almalıdır. Vergi 
veremiyenden hiç, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alma yoluna 
gidilmelidir… 

Bu ekonomik bunalmaları gerektiren tehlikeler, tehlikeli gelişmeler, 1970 
yılından beri başlamıştır. Personel Kanunu ile devalüasyon kararının aynı yıl içinde 
alınmış olması ve her ikisinin de çok geniş kapsamlı tutulması affedilecek bir 
politik hata değildir. Olağanüstü yetkilerle işbaşına gelen Sayın Erim Hükümeti de, 
bu duruma gerekli politik tedbirleri getirememiştir. Âdeta ters ve yanlış ekonomi 
politikasiyle, yangının üzerine körükle gitmiştir. Değerli milletvekilleri, Hükümet, 
işe başladığından bugüne kadar kendisini sadece, sokakları şehir eşkiyasından 
temizlemek ile görevli saymıştır. Bilgili ve tecrübeli bir hükümet, fiyat istikrarını 

238  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 53 (29 Şubat 1972), 
s. 830-838.
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sağlayıcı ekonomik tedbirleri alabilir. Sayın hükümet ise, Türk ekonomisinde 
bugün için egemen olan şiddetli enflasyonu önlemek amacıyla, hiçbir iktisadî tedbir 
almamıştır…

12 Mart muhtırasının özü olan reformların gerçekleştirilmesi, her şeyden önce, 
ülkenin temel sorunlarının çözüme bağlanması bakımından zorunludur. Bu alanda 
yapılacak aldatmacaların kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Yapılacak reformlar 
nelerdir? Bunların anatemel ilkeleri, yönleri, yöntemleri nereye dönük olacaktır? 
Bunların halkımızca bilinmesi gerekir. Ülkemiz bir bunalımlı dönemin içinden 
çıkma çabasındadır. Yarma umutla bakan, uygarlığa koşar adım giden rejimi, biran 
önce rayına oturtmak çabasını sarf eden ve bu özlemi duyan özgür halkımıza aydınlı, 
kıvançlı ve mutlu gelecekler dileğiyle, bütçenin Türk halkına hayırlı olmasını 
dilerken, siyasî bir buhrana sebebiyet vermemiş olmak bakımından ve grubumun 
kararma uymak bakımından bütçeye beyaz oy vereceğim” diyerek oyunun rengini 
açıkladı.

Kocaeli seçim çevresinden başlanarak oylamaya geçildi. Açık oylama sonunda, 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının yapılan açık oylamasına 341 milletvekilinin 
katıldığı, 296 kabul, 45 ret oyu kullanıldığı anlaşıldı. Bu suretle, 1972 malî yılı Bütçe 
kanun tasarısı kabul edilmiş ve kanunlaşmış oldu. 

Üzerinde 283 konuşmacının söz aldığı 1972 malî yılı Bütçe kanun tasarısının 
görüşülmesi için Genel Kurul 14 Birleşim ve bu 14 Birleşimde 32 oturum yaparak 
134 saat çalıştı. Başbakan Nihat Erim (Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye) gösterdiği 
bu güvenden dolayı, Millet Meclisi’ne derin şükran ve saygılarını sundu.239 

239  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 53 (29 Şubat 1972), 
s. 861.
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1973 Yılı Bütçe Kanunu Görüşmeleri
16 Şubat 1973 tarihli 59 ncu Birleşim - 
28 Şubat 1973 tarihli 71 nci Birleşim



...
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1973 BÜTÇE KANUNU
1973 Bütçe Kanunu Tasarısı Hakkında Genel Görüşme
Millet Meclisi’nin 1 Aralık 1972 tarihinde toplanan 12 nci Birleşiminde gündeme 

gelen 1973 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporunun gündeme alınması 14 Şubat 1973 
tarihli 57 nci Birleşimde kararlaştırıldı.1

1973 yılı bütçe kanunu tasarısı, Millet Meclisi’nin 16 Şubat 1973 Cuma günü 
Meclis Başkanı Sabit Osman Avcı başkanlığında toplanan 59 ncu birleşiminde 
müzakere edilmeye başlandı. Program gereğince ilk sözü hükümet adına Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu aldı.  Müezzinoğlu, bütçe konuşmasında öncelikle genel 
özelliklere değindi: “Bu anlayış içinde, bir süre önce hazırlanmış bulunan Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı Yüce Meclislerimizin onayına sunulmuştu.  Bugünde 
Millet Meclisinde müzakerelerine başlanan1973 malî yılı Bütçe kanunu tasarıları da 
aynı anlayış içinde ve Üçüncü Beş Yıllık KalkınmaPlânıyle, bu Plânın ilk dilimini 
teşkil eden 1973 programında derpiş edilen önceliklere, hedeflere ve sınırlamalara 
göre hazırlanmış ve Anayasadaöngörülen süre içinde sunulmuş bulunmaktadır. 
Sayın milletvekilleri, 1973 malî yılı Bütçe tasarılarını anahatlarıyle Yüce Heyetimize 
takdim etmek amacını güden bu konuşmamda, öncebu bütçenin hangi ortam içinde 
hazırlandığı, daha sonra 1973 bütçesinin genel yapısıyle özelliklerinive son olarak da 
1973 bütçesinin uygulanması sırasında öngörülen politikaları arzetmek istiyorum.”

Bakan Müezzinoğlu, dünya ekonomisinde değişim, dünya siyaseti ve AET 
politikaları hakkında bilgi verdikten sonra sonra; 1973 malî yılı bütçe tasarılarının 
hangi ortam ve koşullar içinde hazırlandığınıarz etmek üzere, Türkiye ekonomisinin 
genel görünümünü anahatları ile açıkladı: 

“Kısaca ifade etmek gerekirse, bilinen nedenlerle ortaya çıkan duraklamadan 
sonra1971 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomimizde görülen olumlu 
gelişmenin, 1972 yılında da devam ettiği gözlenmektedir. Millî gelir, üretim, 
tüketim, yatırımlar, istihdam ve dış ticaretkonularında elimizde bulunan veriler 
buyargıyı doğrulamaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 1972 Kasım ayında 
yapılan geçici tahminlere göre gayrisâfî millî hâsıla 1972 yılında cari fiyatlarla 223, 
4 milyar liraya yükselmiştir. Böylece, GSMH (gayrisâfi millî hâsıla)’daki artış sabit 
fiyatlarla % 7, 7’ye ulaşmıştır. Bu sonucu değerlendirirken, üç özelliği üzerinde 
durmakta yarar vardır. İlk olarak 1972 program hedefi olan % 7 kalkınma hızının 
aşılmış olduğunu belirtmekgerekir.  Böylece, İkinci Beş Yıllık KalkınmaPlânında 
1968 - 1972 dönemi için hedef alınan % 7 büyüme hızı, ilk üç yıldaki geri kalmalar 
telâfi edilmek suretiyle % 7,1 olarak gerçekleşmiş durumdadır. 

1  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 57 (14 Şubat 1973), 
s.  550.  
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İkinci olarak, 1972 yılındaki gelişmenin, 1971 yılında olağanüstü hava şartlarının 
tarımdakietkisi ile sağlanan % 10 oranındaki büyümedensonra gerçekleşmiş olması, 
ayrıca dikkati çekici niteliktedir.  

Üçüncü olarak, % 7, 7 oranında bir büyüme hızının gerçekleşmesinde büyük bir 
payın sanayi kesiminden gelmiş bulunmasına işaret etmek gerekir. Gerçekten, 1972 
yılında sanayi kesiminde sağlanan % 11, 9 oranındaki büyüme, program hedefi olan 
% 12’ye çok yaklaşmakta ve ayrıca bir önceki yılın % 10, 4’lük oranını da aşması 
yönünden memnunlukla kayda değer görülmektedir. Öte yandan sanayi kesimi 
içinde imalât sanayii% 12, 5 oranında bir gelişme göstererek İkinci Beş Yıllık Plân 
döneminin en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Gayrisâfi millî hâsılada gözlenen söz 
konusu artışlar sonucu, fert başına düşen gayrisâfi millî hâsıla, 1968 yılı fiyatlarıyla 
3651 liradan 3816 liraya çıkarak % 4, 9 oranında bir yükselme kaydetmiştir.  Cari 
fiyatlarla 1972 yılında 5950 lira olan fert başına gelir, yabancı paracinsinden 425 
dolara tekabül etmektedir.  Böylece, Dünya ülkeleri arasında fert başına millî hâsıla 
bakımından yapılan sıralamadaülkemizin yeri bir ölçüde iyileşmiştir... 

Yatırımlara gelince: Devlet Plânlama Teşkilâtınca Eylül sonu itibariyle yapılan 
bir tahmine göre 1972yılı toplam sabit sermaye yatırım harcamalarınıncari 
fiyatlarla 42, 2 milyar lirayı bulması beklenmektedir. Bu gelişme, bir yıl önceye 
göre sabit fiyatlarla % 18, 4 oranında bir artışa eşdeğerolmakta ve söz konusu 
yatırımlardan 21,4 milyar lirasının kamu, 20, 8 milyar lirasının özel kesim tarafından 
gerçekleştirilmiş olduğu hesaplanmaktadır. Gerçekleştirilen program hedeflerine 
göre % 95,9’a ulaşacağı tahmin edilmektedir.  Gerçekleşmeoranı kamu kesiminde 
% 90,3, özel kesimde ise % 102,3 olarak hesaplanmıştır. Öte yandan yatırımların 
sektörlere dağılımı açısından incelendiğinde, turizm ve eğitimde meydana gelen 
sırasıyle % 14, 1 ve % 9,2 oranındaki azalmaya karşılık, hemen bütün sektörlerde 
artış bulunduğu ve en yüksek artış oranlarının % 91,1 ile madencilik, % 32, 1 ile 
imalât sanayii ve % 29, 4 ile tarım sektörlerinde kaydedildiği görülmektedir.  Mutlak 
rakam olarak, 12, 6 milyar lira ile en büyük yatırımın imalât sanayiine yapıldığı 
anlaşılmaktadır.  Böylece, bu sektöre yapılan sabit sermaye yatırım harcamalarının 
toplam yatırımlara oranı 1971 yılında% 26, 4 iken 1972’de % 29, 5’e yükselmiştir.  
Elde bulunan bilgilere göre 1972 yılında ekonominin tüm sektörlerinde 13, 5 milyon 
kişinin istihdam edildiği hesaplanmaktadır... 

Ödemeler dengesini oluşturan kalemlerin tümünde 1972 yılında, olumlu 
gelişmeler olmuştur.  Eldeki veriler uzun yıllardan beri ilk defa olarak 1972 yılında 
cari işlemler dengesinin lehte bakiye ile kapanacağını göstermektedir. 1972 yılında 
ihracat yüzde 30, 8 oranında bir artışla 676 milyon dolardan 885 milyon dolara, ithalât 
ise 1 milyar 170 milyon dolardan yüzde 33, 5 oranında bir artışla 1 milyar 563 milyon 
dolara yükselmiştir.  İhracatımızdakibu olumlu gelişmede sanayi mallarının artan payı 
ayrıca memnunluk vericidir.  İthalâtımız içinde ise hammadde ve yatırım mallarının 
payı artış göstermektedir. İşçi dövizleri de 1971 yılındaki 471 milyondolara karşılık, 
yüzde 55, 3 oranında bir artışla732 milyon dolara yükselmiştir. 1973 programında 
da ifade edildiği gibi, ikinciplân döneminde ülkemizde ekonomik vesosyal alanda 
toplam talebi artıran önemli gelişmeler olmuştur.  Daha önce millî gelir, dış ödemeler 
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dengesi, para - kredi ve diğer alanlara ilişkin olarak değinilen faktörler yanında, hızlı 
şehirleşme ve sanayileşmeye paralel olarak, ücretliler grubunun sayıca büyümesi 
ile bu grubunparasal gelirden aldığı nispî payın yükseltmesi, dışa dönük işçi 
hareketlerinin yoğunlaşması, fertlerin tüketim alışkanlıklarının değişmesi toplam 
talep yapısını ayrıca, artırıcı yöndeetkilemiştir.  Başka bir deyimle, günümüzün 
ekonomik tahlillerine esas teşkil eden toplam talep-toplam arz karşılaşmasının hacim 
olarak denk kılınması halinde dahi, talep yapısındakibu değişme fiyatları etkileyen 
bir faktör olmaktadır.  Serbest piyasa kurallarına bağlı ekonomilerde olduğu kadar, 
merkezî plânlama sistemine bağlı ekonomilerin gelişme süreci içindede görülen bu 
olay iktisadî kalkınmanın hedef aldığı sosyal gelişmenin bir tür bedeli ve bir ölçüde 
kaçınılmaz bir sonucu olarak kabul edilmektedir... 

Kısaca açıklanan bu nedenler, münferiden ya da toplu olarak; fiyat değişik 
ölçülerde, geride bıraktığımız dönemde, Türkiye’deki fiyat hareketlerini 
oluşturmuştur. İstatistiklerimiz bu artışları çeşitli şekillerde yansıtmaktadır. Yıllık 
ortalamalara göre1971 yılındaki artış oranı % 15, 9; 1972 yılında ise % 18, 5’tir. 
Dönemler itibariyle karşılaştırma bakımından daha anlamlı olan 12 aylık kümülâtif 
artış oranları ise 1971 yılında % 23;1972 yılında % 14, 9’dur.  Her iki karşılaştırmada 
da madde grupları itibariyle yapılan bir değerlendirmede, yukarıda açıkladığım 
nedenlerle, gıda maddeleri grubunda endeksteki ağırlığı büyük olan canlı hayvanların 
ve sınaî mallar grubunda da verilerin genel endeksi etkilediği açıkça görülmekte, 
sınaî maddelerdekiartış oranının genel endeksin üzerinde oluşu ayrıca dikkatli 
çekmektedir... 

1971 malî yılı ile ilgili en son verilere görebu bütçenin 5, 7 milyar lira dolaylarında 
biraçıkla sonuçlanmış olduğunu yukarıda, arz etmiştim. 1972 malî yılı Bütçesinin 
uygulanma durumuna gelince; eldeki bilgilere göre, Aralık ayısonu itibariyle 
konsolide bütçe harcamaları 39 212 000 000 liraya ulaşmıştır. Harcamalar toplamı, 
bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 11, 55 oranında bir artışı göstermektedir. 
Yine Aralık ayı sonu itibariyle konsolide bütçe gelirleri 39 milyar liradır.  Bu rakam 
da, 1971 malî yılının aynı dönemine nazaran % 27, 93’lük bir artışı ifade etmektedir. 
Bu durumda, 1971 malî yılında Aralık ayısonu itibariyle, konsolide bütçe gelir ve 
giderleriarasındaki 4 667 000 000 liralık aleyhte denge, 1972 yılının aynı dönemi 
itibariyle 211 milyon liraya inmiş bulunmaktadır. Bütçe uygulamasında, 1972 
yılında 1971 yılınakıyasla gözlenen olumlu sayılabilecek bu gelişmede, özellikle 
carî harcamaların kontrolaltınaalınmasının rolü olmuştur.  Bunun yanısıra genel ve 
katma bütçeli kuruluşlar tarafından gerçekleştirlmesi öngörülen yatırımlarlailgili bir 
kısım ihalelerin bilinen nedenlerle gecikmişolması da, sonradan bu gecikmelerin 
telâfisiiçin gerekli tedbirler alınmış olmaklabirlikte, harcamalar üzerinde kısıtlayıcı 
bir etkiyapmıştır... 

Yeni uygulamadan beklenen belli başlı faydalarıkısaca şu şekilde özetlemek 
mümkündür:
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1.  — Program bütçe sistemi her şeyden önceDevlet hizmetlerinin yöneldiği 
gaye ve hedeflerin saptanmasına ve bunlarla ilgili hizmet ve programların 
belirlenmesine imkân hazırlamak suretiyle, hizmet - personel ilişkilerinin daha açık 
ve seçik bir şekilde görülmesine yardım edecektir.  Böylece kamu kesimlinde kadro 
şişkinliklerinin tespiti ve zaman içinde giderilmesi olanakları doğmaktadır. 

2.  — Program bütçe sistemi, Yüce Meclislerle incelemıe ve karar verme safhaları 
için dahaayrıntılı ve anlamlı bilgilerin verilmesini mümkün kılacaktır.  Böylece 
yasama organlarınadaha rasyonel bir tetkik ve murakabe imkânı verilmekte ve kamu 
hizmetlerindeki önceliklerindaha tutarlı bir şekilde tespit edilebilmesi için gerekli 
ortam sağlanmaktadır. 

3.  — Öte yandan, program bütçe sistemi belli kuruluşlara yatırım hizmetleri 
için verilenödeneklerin projeler itibariyle tasnif edilmesiolanağını getirmek 
suretiyle, hangi projeye nekadar ödenek ayrıldığının bütçe üzerinden görülmesini, 
bu ödeneklerin münhasıran o projeleriçin harcanmasını, yatırım uygulama 
sonuçlarınındaha iyi bir şekilde izlenmesini mümkünkılacaktır... 

1973 yılı Bütçesinin hazırlanması sırasında gözönünde tutulmuş olan belli 
başlı ilkeler şunlardır: Bütçe, 1973 yılı programında kamu kesimiiçin öngörülen 
yatırım hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak yapıda hazırlanmıştır.  Bu amaçla, 1973 
yılı programının genel ve katma bütçeleriçin öngördüğü 12 milyar 100 milyon 
liralıkyatırım ödeneği ile 1 milyar 125 milyon liralıkkamulaştırma ödeneği bütçede 
aynen yeralmaktadır.  Diğer taraftan Kamu İktisadî Teşebbüslerinin1973 yılı yatırım 
finansman programlarının gerektirdiği ve bu kuruluşların kendi özkaynakları ile diğer 
normal kaynaklardan karşılayamadıkları 6 milyar liralık fonihtiyacının da bütçeden 
karşılanması öngörülmüştür. Cari hizmet ödenekleri hesaplanırken, biryandan bu 
konuda geliştirilmiş olan bâzı anlamlıve objektif normların uygulanması sağlanmış, 
öte yandan normal cari giderlerdeki artışlarmümkün olan en asgarî düzeyde 
tutulurken, gelişme ile doğrudan doğruya ve dolaylıolarak ilgili hizmetlere gereken 
ağırlık verilmesi yoluna gidilmiştir. Böylece, 1973 yılında sonuçlandırılacak 
yatırımların zamanında ve etkin bir şekilde hizmetegirmesi teminat altına alınmış 
olmaktadır. Gider bütçesinde samimiyet prensibine uyulmasına özel bir itina 
gösterilmiş ve masraf kanunlarının öngördüğü ödeneklere bütçede tam olarak 
yer verilmek suretiyle, yıl içinde ek ödene kalınması şaklindeki uygulamaların 
mümkünolduğu ölçüde önlenmesine çaba sarf edilmiştir. Bu cümleden olmak üzere, 
özellikle personelgiderleri açısından, genel ve katma bütçeli kuruluşlara ait kadro 
karşılıkları bütçeye aynen konulmuştur.  Böylece, çeşitli kuruluşlar tarafından 1973 
yılı içinde kullanılmayacak kadro karşılılklarından sağlanacak tasarruf ve Maliye 
Bakanlığı bütçesinin Malî Transferler programında yer alan ödenekle, memurların 
9 aylık birikmiş maaş farklarının 2 aylık kısmınınve Devlet Memurları Kanununda 
yapılan değişikliğin malî yükünün, bütçenin temel büyüklükleri zedelenmeden 
karşılanması olanağı hazırlanmıştır...  
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Gelir tahminleri bu anlayış içinde son yıllardakigelir trendleri titizlikle 
değerlendirilerek gerçekçi bir biçimde hazırlanmıştır.  Gider tahıminleriyle gelir 
tahminleri arasındaki 4 milyarliralık farkın da istikrar bozucu etkileri enaz olan bir 
yol olarak istikraz yoluyle karşılanması öngörülmüştür... 

Bütçenin boyutları: Hükümetçe T.B.M.M.’ne sunulan 1973 yılı Bütçe kanun 
tasarısı ile teklif edilen konsolide gider tahminleri toplamı 61 917 000 000 liradır. 
Bu rakam geçen yıl bütçesine kıyasla % 10, 72oranında bir artışı ifade etmektedir. 
1972 yılı Bütçesinde artış oranı % 35, 8 idi. Yeni bütçe ödeneklerindeki artış oranının 
önemli ölçüde düşük olmasının nedeni yukarıda arzettiğim gibi, baskısını artırmış 
bulunan fiyat hareketlerini istikrara dönüştürmek için Devlet harcamalarını sınırlamak 
zorunluğundan ileri gelmektedir. Tasarının Bütçe Karma Komisyonunda müzakeresi 
sırasında yapılan değişikliklerden sonra, gider tahminleri tutarı 62 209 000 000 lira;1972 
yılı Bütçesine kıyasla artış oranı ise% 11, 15 olmuştur. Bütçe Karma Komisyonunda 
kabul edilenşekliyle 1973 Bütçesinde cari ödenekler toplamı 29 321 000 000 lira, 
bunun toplam ödeneklereoranı % 47, 3’tür.  Genel ve katma bütçeli kuruluşların 
yatırım ödenekleri toplamı12 653 000 000 lira, bunun toplam ödeneklereoranı ise % 20, 
34’tür.  Ancak, bütçede (3) kotnumaralı ödenek türü altında yer alan ve Kamuİktisadî 
Teşebbüslerinin 1973 yılı yatırımfinansman programının gerçekleşmesi amacıyla 
konulan 5 800 000 000 liralık yatırım projeleriningerektirdiği kamulaştırma ve satın 
alma giderlerikarşılığında konulan 1 125 000 000 liralık, mahallî idareler yatırım 
ve finansman programınıngerçekleştirilmesi amacıyle öngörülen117 milyon liralık 
ve yine 1973 yılı yatırımlarıiçin Kredi ve Yurtlar Kurumuna transfer edilmeküzere 
konulan 50 milyon liralık ödenekleraslında bütünüyle yatırım hedefine dönük 
giderleri kapsamaktadır.  Bu ödeneklerle birlikte, 1973 yılı Bütçesinde, yatırımlara 
dönük ödeneklertutarı 19 745 000 000 lira, bunun genel ödenek toplamına oranı ise 
% 31, 74 olmaktadır. Toplam konsolide gider bütçesi içinde özelsavunma yatırımları 
ve giderleri için ayrılanödenek miktarı 2 189 000 000 milyon lira, toplam gider 
bütçesine oranı % 3, 52; transfer ödenekleritoplamı 10 954 000 000 milyon lira, 
toplam gider bütçesine oranı % 17, 61 olmaktadır. 

Gelirler: Konsolide bütçe gelir tahminleri, genel bütçetahminleri ile katma 
bütçe gelirlerinden oluşmaktadır. Bütçe Karma Komisyonunda kabuledilen 
şekli ile, konsolide gelir tahminleri toplamı58 209 000 000 liradır. Millet 
Meclisiningündeminde bulunan Finansman Kanunu değişikliktasarısından beklenen 
750 milyon liralıkek gelir de bütçenin gelir tahminleri arasındayer almıştır. Gelir 
Bütçesi içinde, vergi gelirleri48 253 000 000 lira, katma bütçe gelirleri12 255 000 
000 lira, vergi dışı gelirler ve fonlartoplamı 3 701 000 000 liradır. Genel Bütçe kanun 
tasarısının 3 neü maddesiile öngörülen 4 milyar liralık istikraz yetkisi ilebirlikte 
Bütçe denk bağlanmış olmaktadır. 

Yatırımlar ve Bütçe:1973 yılı bütçesinde konsolide yatırım ödenekleritoplamı 
program hedeflerine uygun biçimde, 1972 yılına kıyasla % 27, 97 oranında birartışla, 
12 milyar 100 milyon lira olarak öngörülmüştür. 1973 yılı programına uygun olarak 
konsolidebütçe yatırım harcamaları 1972 yılına kıyasla, Tarım sektöründe % 19. 00, 
Madencilik sektöründe % 72.11, İmalât sektöründe% 50. 99, Enerji sektöründe % 24. 
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45, Ulaştırma sektöründe % 23. 03, Turizm sektöründe % 46. 16, Eğitim sektöründe 
% 52. 09, Sağlık sektöründe% 8. 78, Diğer sektörlerde % 26. 03oranında artmakta; 
Konut sektöründe ise %9. 59 oranında bir azalış göstermektedir. 

Konuyu bütün yönleri ile inceleyen HükümetimizTürk Lirasının dolara 
olan muadeletinimuhafaza etmeğe karar vermiş bulunmaktadır. Bu karar 
alınırken Kalkınma Plânından öngörüldüğüüzere ihraç mallarımızın dış 
pazarlardakirekabet gücünün korunması ve ihracatımızın geliştirilmesi ile ihracat 
ve diğer kaynaklardansağlanan döviz gelirlerimizin artırılmasıve üretimin teşviki, 
sanayimizin korunması olanaklarınınartırılması öncelikle gözönünde tutulmuştur... 

Kalkınma Plânında ve Hükümet programındagerçekleştirilmesi öngörülen 
idarî reform çalışmalarıdevam ederken, bunun bir parçası olarakdüşünülmek 
gereken personel rejiminde görülenaksaklıkları gidermek amaciyle, Hükümet 1589 
sayılı Kanunun verdiği yetkiyi kullanarakKanun Hükmünde Kararnameyle yeni 
düzenlemelergetirmiştir. Bu yeniliklerin bir kısmı, Kanunun asıl yapısınailişkin 
olarak kadro şişkinliğini önlemeyi, idarî bünyede seyyaliyeti artırmayı, hizmet 
gereklerineuygun olarak memur almayı ve disiplinhükümlerini kapsamaktadır.  
İkinci grup değişiklikler ise, memurlar arasında yaygın şikâyet konusu olan, intibak 
hükümlerinde mevcut çeşitli uygulamaları aynı esaslara yaklaştırmak suretiyle 
imkân ölçüsünde eşitlik sağlamayı hedef almaktadır. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerine gelince; Kamu İktisadî Teşebbüslerini, karma 
ekonomikuralları içinde kaynak yaratan birimler halinegetirmek amaciyle yapılan 
çeşitli çalışmalarda varılan sonuçlar, bu teşebbüslere, sisteminbütünü içinde etkinlik ve 
verimlilik kazandırılmasıilkesi uyarınca Hükümetçe değerlendirildikten sonra, Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Reform Stratejisi başlığı altında yayınlanan bir belgede, reformun 
yönü ve amaçları anahatlariylebelirlenmiş bulunmaktadır. Düzenleme çalışmalarının 
bundan sonrakiaşaması, bu ilkelerin kanunlaştırılması olmaktadır. Vergi ve maliye 
reformu çalışmalarına gelince; Kalkınma Plânı ile 1973 yılı programındaöngörülen 
ve ayrıca Hükümet programında dayer alan Vergi Reformu konusunda kabuledilen 
temel ilke, yeni vergiler getirmek yerine, yürürlükteki vergi sisteminin verimliliğinin 
veetkinliğinin artırılması ve böylece plânın finansmanihtiyacının karşılanması olarak 
ifadeedilmiş bulunmaktadır. Bu konuda, vergi kanunlarının uygulanmasısırasında 
tespit edilen ve vergi kayıplarına yolaçan çeşitli boşlukların doldurulması, vergi 
uygulanmasında oto-kontrolün gerçekleştirilmesiamaciyle hazırlanan Gelir Vergisi, 
KurumlarVergisi ve Vergi Usul Kanunu değişiklik tasarılarıüzerindeki çalışmalar 
tamamlanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu değişiklik tasarısında, özellikle muafiyet ve 
istisna hükümlerinin gözdengeçirilmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, bunların 
iktisadî, sosyal ve idari ihtiyaçların vezorunlulukların gerektirdiği çerçeve içinde 
yenidendüzenlenmesi yoluna gidilmiştir. KurumlarVergisi değişiklik tasarısında da, 
özellikle, dağıtılmayan kurum kazançlarının, planını, teşvikini öngördüğü yatırım 
alanlarına yöneltilmesinisağlayacak hükümler yer almaktadır. Vergi Usul Kanunu 
değişiklik tasarısındaise, 1950 yılında yürürlüğe girmiş ve o gününkoşullarına 
göre hazırlanmış bulunan vergi usûlsistemimiz içinde, günümüzün ihtiyaçlarını 
karşılayamazbir duruma gelen ve vergi gelirlerindeönemli kayıplara yol açtığı 
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görülen belge düzeninin ıslahı ele alınmıştır.  Tasarı, bu amaçla modern vergicilik 
ilkelerine uygun bir belgedüzeni getirilmesini ve bu suretle vergi güvenliğinin 
artırılmasını hedef almaktadır...  

1973 yılı bütçe tasarısı ile ilgili olarak yaptığım açıklamaları, bu bütçenin 
özelliklerini belirterek tamamlamak istiyorum. 1973 malî yılı bütçesi öncelikle, 
ekonomimizde bugün her zamandan daha önemli bir sorun haline gelmiş bulunan 
fiyat hareketlerini mâkul bir düzeye indirmeyi ve ekonomimizi istikrar içinde 
geliştirmeyi öngören bir bütçedir. Bu nedenledir ki, bütçenin boyutları bu anlayış 
içindetespit edildiği gibi, uygulamanın da bu anlayışiçinde öngörülen politikalarla 
desteklenmesi yoluna gidilmiştir. 1973 yılı bütçesinin ikinci özelliği, yıllıkprogramda 
öngörülen hedeflerin, bu bütçeye aynenyansımasında kendini göstermektedir.  
Devletharcamalarını, istikrarı sağlamak için bellibir düzeyde tutmak zorunluluğu 
karşısında, cariharcamalarda kısıtlamaya gidilirken, yatırım harcamalarında 
programda öngörülen ödeneklerin aynen yer almasına özel dikkat sarf edilmiştir. 
1973 yılı bütçesinin üçüncü özelliği bu bütçenin reforma dönük bir bütçe olması ile 
ilgilidir. Bütçede, değişik safhalarda bulunan reform çalışmalarıile ilgili teşkilâtlanma, 
uygulamayabaşlama ve hazırlık açısından 1973 yılı için gerekli bütün ödenekler yer 
almaktadır. 1973 yılı bütçesinin bir başka özelliği de, çokyaygın olduğu bilinen israfı 
önlemeye veya birölçüde azaltmaya yönelmiş bir bütçe olarak tamamlanmasında 
kendini gösterir. Hiç şüphesizki, bütçenin bu arz ettiğim vasıfları, uygulamada bu 
yönlerin gerçekleştirilebilmesi ölçüsünde kendini göstermiş olacaktır... ”2

Demokratik Parti grubuadına Vedat Önsal(Sakarya) ekonomik ve malî konularda 
tenkid ve tahlile geçmeden önce toplum hayatı yönündençok önemli olaylarla dolu 
olan 1972 yılının politik olayları üzerinde kısaca durmak istediğini belirterek sözlerine 
başladı: “Güç şartların içerisindeyiz.  Devlet ve millet hayatımıza kasteden ve dış 
kaynaklardan beslendiği artık açıkça ortaya çıkan anarşik olaylarınyaratıcısı mihraklar 
henüz tam mânasıyle yokedilememiştir.  Sıkıyönetimin sağladığı günlükasayiş ve 
nispî sükûn, gerekli hukukî, ekonomik, sosyal ve idarî tedbirler alınmadığı takdirde, 
ilerde yeniden anarşik olaylara dönüşerekTürk Devletinin hayatına kastedenlerin 
arzuladıkları 12 Mart öncesi zemine ülkemizi yenidensürükleyebilir. 12 Mart 
Muhtırasınınkuvvetli ve inandırıcı bir hükümet kurulmasınıistemesinde elbette 
haklılık vardır. Evvelâ kuvvetli bir hükümet nasıl olurtarifindebirleşmek gerekiyor.  
Kanaatimizce kuvvetlibir hükümet, en büyük güç kaynağı olanmilletten gücünü alan 
hükümettir.  Milletin temsilcileriolan Yüce Meclislerin, samimî desteğindenmahrum 
hiçbir hükümetin kuvvetli olması, Devlet ve millet bütünüğüne yönelen 
tehlikelerikısa zamanda ezecek ve yok edecek başarıyıgöstermesi mümkün değildir. 
12 Mart’tan sonra kurulan hükümetlerin Meclislerimize dayandığı ve gücünü millet 
temsilcilerininteşkil ettiği, parlâmentodan aldığıiddia edilemez. Gerçi bu hükümetler 
Meclisimizden güvenoyu almıştır... Ancak isteksiz olarak verilen oylar miktar 
nekadar fazla olursa olsun, hükümetleri kuvvetlive istikrarlı kılamadığı da ortaya 

2  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 59 (16 Şubat 1973), 
s.  3-19.
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çıkmıştır. D.P. olarak başlangıçtan beri PartilerüstüHükümet formülüne karşı çıktık.  
Bu formülündemokratik kurallar içinde yerini bulamadığımızıifade ettik.  Demokratik 
sistemden tavizlervermek suretiyle demokrasiye ulaşılamayacağınısavunduk. 
Partilerüstü hükümet formülünün başarısızlığıve istikrarı temin etmekten uzak 
kaldığı, peşpeşe patlak veren hükümet buhranlarıylaaçıkça belli olmasına rağmen, 
hâlâ bu formüldenmedet umulmasını anlamakta müşkülâtçekiyoruz. Hiçbir 
hükümete nasip olmayan yüksek bir seviyede güvenoyu almakla övünen Erim’in1 
nci Hükümeti, kendi içindeki üyelere karşıbile inandırıcı olamamış, yakalandığı 
sayısızfırtınalardan kendisini kurtarmak çabalarındangayri hiçbir iş yapmadan 
8, 5 ayda ömrünütamamlamıştı.  Müteakiben kurulan 2 nci ErimHükümeti ise, 
başarısızlıklarına sebebolarakYüce Meclisleri göstermiş ve çözüm yolu olarakYüce 
Meclislerin yetkilerinin kendisine devrini talep etmiştir.  Bütün partilerin bu talebe 
müşterekenkarşı çıkmaları neticesi 4, 5 ay gibikısabir süre sonunda çekilip gitmek 
mecburiyetindekalmıştır. Erim hükümetlerini takiben işbaşına gelen Sayın Melen 
Hükümeti, kendisinidestekleyen ve güvenoyu veren ikinci büyük partinindesteğini 
kaybetmiş olmasına rağmen ayakta durma çabası içindedir.  Mecliste ekseriyetielinde 
bulunduran partininde kendisinegüvenoyu ve bakan vermiş olmasına rağmen, zaman 
zaman ağır hücumlarına mâruz kalmaktadır... 

Ekonomik ve sosyal dengemizi bozarak, normalşartların tesisini engelleyen 
en önemli konulardanbirisi de bir türlü önüne geçilemeyenfiyat artışlarıdır. 
Fiyat istikrarınım korunması; kalkınmanınsıhhatli bir şekilde devamı, gelirin 
vatandaşkitleleri, bölgeler ve sektörler arasında âdilbir şekilde dağılımının 
sağlanabilmesi ve esasenkıt olan kaynaklarımızın israf edilmeden kullanılabilmesi 
için de kaçınılmaz bir zarurettir... 

Şimdi de bir nebze reform meselesine temas edeceğiz.  Son yılların en çok 
konuşulan konusu reformlardır. Reformlar âdeta sihirli bir değnekolarak takdim 
edilmiş ve bir defa yapılırsa ekonomik ve sosyal hayatımızın bir anda değişeceği, 
kalkınmanın derhal gerçekleşeceği, anarşikolayların duracağı ve istikrarın 
sağlanacağı çoksöylenımiştir.  Bu sözlerin çok yaygın olduğu birortamda Sayın Erim 
Hükümeti kuruldu.  O günlerinmodasına uygun olarak Erim, Hükümetine Reform 
Hükümeti adını taktı.  Reformlar bir türlü Meclise getirilemedi. Sadece Toprak 
Reformu öntedbirlertasarısı Meclise gelebildi.  Eğer bu tasarı kanunlaşırsa ortalığın 
güllük gülistanlık olacağı, aksi halde çok kötü hadiselerin vuku bulacağı açık, kapalı 
söylenir oldu. Kısa zamıaında reformlaryapacağını ve bu suretle memlekette sulh, 
sükûn, istikrar ve kalkınmayı sağlayacağını vadeden devrin başbakanı bu durumdan: 
tedirginolmaya başladı.  Çıkar yolu Meclisleri kamuoyunaşikâyet etmekte buldu.  
Meclisler reformlarıkuşa çevirmişler dedi. Bir personel reformu misali gözlerimizin 
önündedir. Devlet bütçesine on milyardan fazla bir yük tahvil etmesine rağmen, 
kimseyi memnunedemeyen huzursuzluk kaynağı haline gelen ve ekonomik dengemizi 
alt üst eden personelreformu, bütün çabalara rağmen hâlâ düzeltilememektedir... 

Demokratik Parti grubu olarak plânı, koyu devletçi bir görüş getirdiği için 
reddettik. Kanaatimizce plân gerçekçi değildir. Tespit ettiği ekonomik ve sosyal 
hedeflere ulaşmayımümkün kılacak tedbirleri beraberinde getirmemiştir.  Bu 
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sebeple tatbikatına başlanıldıktansonra büyük müşkülât tevlit edeceği ve aksamalara 
sebebiyet vererek zaman ve kaynak israfınayol açacağı görüşünde olduğumuzu, 
plânın müzakereleri sırasında ortaya koymuştuk. Nitekim bu müşkülât ilk bütçenin 
hazırlanmasında ortaya çıkmıştır. Plân, Katma Protokol muvacehesinde Ortak Pazar 
ülkeleri ile olan ilişkilerimizi de realist ve objektif esaslar içinde ele almamıştır.  
Gerek dış ödemeler dengesinin tesisi ve korunmasında ve gerekse gelişmekte olan 
körpe sanayimizin, Ortak Pazar ülkelerinin köklü ve gelişmiş sanayileri karşısında 
ezilmemesi için gerekli tedbirleri getirmemiştir.  Bu husus ekonomimizinbüyümesi 
ve kalkınma hamlelerimizindevamı bakımından önümüzdeki yıllarda tehlikeli 
gelişmelere sebep olacaktır. Plânda millî tasarrufun büyük oranda artışı öngörülmüştür.  
Millî prodüktiviteyi artırarak kalkınma hamlelerimizin yükünü hafifletecek tedbirler 
düşünülmemiştir... 

Nüfusumuzun % 65’i tarım kesiminde çalışmakta; ancak mîllî gelirinin 
% 28’ini temin edebilmektedir.  Bu nispetler toprağa bağlı olarak çalışan ve 
nüfusumuzun büyük ekseriyetini teşkil eden köylüve çiftçilerimizin gelirlerinin, 
yurt ortalamasının yarısından da az olduğunu göstermektedir. Bu sosyal yaranın 
sarılması yolunda gereklitedbirlerin plânda derpiş edilmesi gerekirdi. Hele sosyal 
adalet konusunda hassas olduklarınıher vesile ile kamuoyuna duyurmaya bilhassa 
dikkat ve itina eden çevrelerce hazırlanan plânda, bu hususta tedbirler getirilmemiş 
olmasını yadırgıyoruz... Nitekim plân hedefleri, 22 yıl sonra yani1995 yılında genel 
nüfusumuzun % 22’sini tarımla uğraşanların teşkil edeceğini ve bu sektörün millî 
gelirin % 10’unu sağlamasını öngörmüştür. Yani tarımla uğraşanların gelirleri 
yurtortalamasının yarısına bile ulaşamayacak. Bu duruma mutlaka bir çare 
bulunmalıdır... 

Genel ekonomik durumumuz üzerinde dedurmak istiyorum.  Türkiye kalkınma 
çabalarının içerisindedir. Kalkınma çabalarının muvaffakiyete ulaşmasında ise, 
kalkınma vasatının sağlam ve güvenilir olmasının büyük önemivardır.  Maalesef 
gerek politik ve gerekse ekonomik ve sosyal yönlerden böyle bir vasatı sağlayamamış 
olduğumuz vakıası ile karşı karşıyayız. Bu durumun kalkınmamıza büyük ölçüdetesir 
ettiği muhakkaktır. Tespit edilen hedefleresüratli ve emin bir şekilde ulaşmak 
istiyorsak her sahada istikrarı sağlayacak tedbirlere yönelmek mecburiyetindeyiz.  
Ancak bütün bualeyhte şartlara rağmen, kalkınma yolunda büyükmesafe alındığı da 
birgerçektir.  Türk ekonomisiyıldan yıla gelişmekte, büyümekte vekuvvetlenmektedir.  
Birinci Beş Yıllık Plân dönemindetespit edilen % 7’lik kalkınma hızınayakın 
yüzde altı buçuk oranında bir hız gerçekleştirilmiştir. İkinci plân döneminde ise 
hedef alınan yıllıkortalama % 7 kalkınma hızı gerçekleştirilmiştir. Ekonomimizin 
gelişmesinde en önemli darboğazıteşkil eden dış ödemeler dengesindekialeyhte 
durum halledilmiş görülmektedir. Döviz rezervlerimiz hiç bir dönemde görülmeyen 
birseviyeye yükselmiştir.  Dış görünüş budur. Ancak meseleye dikkatle eğilince, bu 
gelişmelerisıhhatli bir gelişmenin neticesi olarak kabul etmeye imkân olmadığını 
da ifade etmekisteriz.  Dış ödemelerdeki denge yurt dışında çalışan işçilerimizin 
yurda gönderdikleri dövizlerde görülen büyük artış sayesinde tahakkuk edebilmiştir.  
İhracatımızla ithalâtımız arasındaki aleyhte fark, her geçen yıl biraz daha 



574

büyümektedir. Ticaret dengemizin geçen yıl 494 000 000 dolar olan açığı, bu yıl 600 
000 000doları aşmaktadır. Bu gelişme tehlikeli bir gelişmedir ve önümüzdekiyıllarda 
Türk ekonomisini çıkmazlara sürükleyebilir... 

Ancakhızlı bir gelişme temposunu ilerdeki yıllarda dadevam ettirecek bir üretim 
gücüne erişilememişolduğunu üzüntü ile kayıt etmek isterim. Hızlı gelişme sanayi 
sektörü yerine hizmetlersektöründe olmuştur.  Nitekim hizmet sektörününgayrîsâfî 
yurt içi hâsıladaki payı 1967 yılındaki% 47, 8 oranına mukabil, 1972’de% 49, 2’ye 
yükselmiştir.  Bu gelişme ters yönlübir gelişmedir. Ve önümüzdeki yıllarda kalkınma 
gayretlerimize olumsuz tesirleri olacaktır...  

Gerek kamu ve gerekseözel sektör iç finansman güçlüklerine mâruzdur. Personel 
Kanununun tatbikatının başlamasından sonra kamu kesiminde bu güçlük dahada 
artmıştır.  Özel teşebbüs de büyük iç finansman güçlükleri ile karşı karşıyadır.  Kredi 
imkânlarımahduttur.  Ve kredi çok pahalıdır. Pahalı kredi ile kurulan tesislerde ise 
maliyet yüksek olmakta dış piyasalarla rekabet ve dolayısıyle ihracat imkânları 
zorlaşmaktadır. Sanayiimiz yetişmiş teknik eleman bakımından da büyük sıkıntı 
içindedir.  Personel Kanunundans onra kamu sektöründe çalışan yetişmiş teknik 
elemanlar ya idarî sahalara kaymışlar veyayurt dışına göç etmeye başlamışlardır. 
Modern sanayi teşebbüsleri için hayatî önemi haizaraştırmacı teknik elemanların 
yetiştirilmesine ise gereken önemle eğilmediğimiz bir vakıadır.”3

Birleşimin ikinci oturumunda Demokratik Parti grubu adına Vedat Önsal 
(Sakarya) konuşmasına devam etti. “Bugün Türkiye’deki en büyük ve kalkınmamızı 
engelleyen israf insan gücü israfıdır. Mevcut geniş kadrodan Devletin tam randıman 
aldığını iddia etmek hayal olur. 1972 malî yılı konsolide bütçesi 52 000 000 
000lira civarında iken, 1973 malî yılı için teklifedilen bütçe ödenekleri toplamı 
62 milyar liraya yükselmiştir.  Bu suretle bütçede % 20 civarında10 milyar liralık 
bir artış öngörülüyor. Bütçedeki bu büyük gelişmeyi sıhhatli bir gelişme olarak 
kabul etmek imkânı yoktur. 1973 yılı bütçesi de son yılların modasına uyarakani 
şekilde büyümüştür. 1971 bütçesine kadaryıllık bütçe artışları 2 - 3 milyar lira 
civarındakalırken 1971 den itibaren onar onar artmayabaşlamıştır... 

1973 bütçesi dahil son yılların bütçelerinde diğer endişe verici bir husus daha 
göze çarpmaktadır. O da carî harcamaların yıldan yılahem mutlak ve hem de nispî 
olarak artmaktaoluşudur.  1973 malî yılı bütçesinde bu artış dahada fazladır. Carî 
harcamaların gayrisâfi millî hâsılayaoranı 1966 yılında 10, 31 iken 1972 de bu 
nispet12, 30’a yükselmiştir.  Bütçe rakamlarına ve millîgelir tahminlerine göre 
bu oran 1973 te daha da yükselecektir. Bu nispetler, program bütçe hazırlamak 
suretiyle bütçe reformunu gerçekleştirerek israfı önleyeceği hususunda Sayın 
Maliye Bakanının beyanlarına kendisinin de inanmadığının açık delilidir. Yatırım 
harcamalarına ayrılan ödenek denispî olarak yıldan yıla azalmaktadır.  1966 yılında 
yatırım harcamalarının gayrisâfi millî hâsılaya oranı % 5, 5 iken bu oran 1969 da 
%5, 75’e yükselmiş, sonraki yıllarda düşerek 1972’de % 4, 40’a inmiştir.  1973’de 

3  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 59 (16 Şubat 1973), 
s. 19-30.



575

ödenekler ve millî gelir tahminlerine göre bu nispetin bir miktar yükseltilmek 
istenildiği görülmektedir.  Ancak62 milyarlık bütçenin gerçekleşemeyeceğive 
tasarrufların yatırım harcamalarından yapılarakson yıllar gerçekleşmesine 
uygun birnetice alınacağı kanaatindeyiz. 1973 malî yılı bütçesinde 4 milyar lira 
açıkvardır.  Bu açığın istikraz yoluyle kapatılmasıderpiş edilmiştir.  Ancak açığın 
daha da büyükolacağı görüşünü taşıyoruz.  Bütçenin 48 milyarliralık kısmının vergi 
gelirleriyle karşılanması öngörülmüştür.  1972 yılı bütçesinde 45 milyarlira olarak 
tahmin edilen vergi gelirlerinin 38milyar lira olarak tahakkuk edeceği tahminediliyor.  
1973 yılında yeni vergi getirilmeyeceği defaatle beyan edilmiş olduğuna göre 
vergigelirlerinde 10 milyar gibi büyük bir artış nasıl sağlanacaktır. Kanaatimizce bu 
tahmin samimî ve realist olmaktan çok uzaktır ve bütçe açığı 4 milyarınçok üstünde 
olacaktır.  1973 yılı bütçesi de1970, 1971 ve 1972 yılları bütçelerinde olduğugibi 
büyük bir açık verecektir... 

1971 ve 1972 yıllarında da bütçe açıklarını kapamak için yeni vergi kanunları 
çıkarılmıştır. 1972 yılında sevkedilen finansman kanununun tadil tasarısı 
Meclis gündemindedir. 1973 yılı bütçe gerekçesinde de belirtildiğigibi, halen 
memleketimizde yürürlükte bulunan vergi, resim ve harçların sayısı 60’ı bulmaktadır. 
Ayrıca Belediye ve özel idarelerde80’e yakın çeşitli vergi, resim ve harç tahsil 
etmektedirler. Bütçe açıklarını kapamak maksadıyle getirilenbu çok çeşitli vergilerle 
vergi sistemimiz bir yamalı bohça haline getirilmiştir.  Modernvergicilik anlayışına 
göre malî fonksiyondan daha büyük bir önem kazanmış olan verginin ekonomik ve 
sosyal yönleri 1970 yılından itibaren tamamen ihmal edilmiştir...  

İki Türk diplomatının bir Ermeni komitecitarafından hunharca öldürülmesi olayı 
büyükbir teessür yaratmıştır.  Bu olayın arkasındanMarsilya’da Türklük aleyhine 
Ermeniler tarafındanbir anıt dikilmiş olması, hadisenin münferitbir vakadan ibaret 
olmadığını göstermektedir. Yarım asrı aşkın bir zaman önce ceryan etmişolayları 
bahane ederek yaratılan bu üzücüdurum üzerine, Hükümetin büyük bir titizlikve 
ciddiyetle eğilmesi lüzumuna işaret ederiz. Marsilya’da dikilen anıt münasebetiyle 
yapılantörene bir Fransız Bakanın iştiraki, ananevi Türk - Fransa dostluğunu 
zedeleyecek bir mahiyet arzetmektedir.  Ortak Pazar içinde bir üyeolan Fransa’nın bu 
tavrını esefle karşılıyoruz. Hükümetin bu konuda takındığı ciddî tavrı sürdürmesini 
temenni ederiz. 

Önümüzdeki günlerde gerek Ortadoğu’da vegerekse Kıbrıs’ta, memleketimizi 
yakından ilgilendirecekolayların ceryan edeceği görüntüsüvardır.  Hükümeti bu 
konuda da müteyakkızgörmek arzumuzu ifade etmek isteriz. Millet Meclisinin 
muhterem üyeleri, 1973 yılının, ülkemizin içine düştüğü buhranlı dönemdenkurtulma 
yılı olmasını teemnni ediyoruz. Türk demokrasisini, bütün müesseseleriyle tamve 
kâmil mânada işler hale getirecek tedbirlerinalınması bu yıl tamamlanmalıdır... ”4

4  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 59 (16 Şubat 1973), 
s. 30-37.
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Adalet Partisi grubu adına İsmet Sezgin (Aydın) 1973 malî yılı bütçesi 
hakkındaki konuşmasında, ülkenin temel siyasal, ekonomik ve sosyal istikrarsızlık 
sorunlarını, 1972 yılı ekonomik gelişmelerini, 1973 yılı bütçesine ilişkin görüşlerini 
ve gözlem, görüş ve önerilerini aktardı: “... 1971 ve 1972 yıllarındabir tek temel 
sorunla karşı karşıya kalmıştır. Bu temel sorun, istikrarsızlıktır.  Buistikrarsızlığın 
siyasal, ekonomik ve sosyal yönlerivardır. Ancak siyasal yönü değerlerindençok 
daha fazla ağırlık taşımaktadır. Aziz milletimizin 1973 yılında beklediği tekaşama, 
istikrarsızlığın her yönüyle sona ermesidir. Vatandaşlarımız çok partili hürriyetçi 
demokratik parlamenter rejim içinde yaşayamamak kaygusundan ancak siyasal 
istikrar kurulduktan sonra kurtulabilecektir. Düşmanlarımız ise, yurdumuzun 
komünizm veya faşizme düşme ihtimalini gözetmekten ancak siyasî istikrar 
sağlamlaşınca mahrum kalacaklardır. Aziz Türkiye’mizde istikrar 1965 yılında 
yenidenkurulmuş ve 1969 yılı seçimlerine kadarsiyasal olduğu kadar ekonomik ve 
sosyal alanlardabaşarıları, ancak bâzı kişilerce inatla, bâzı kişilerce de kötü niyetle 
reddedilen büyükeserler meydana getirilmiştir. 1968 yılında çok partili parlamenter 
rejimtecrübeleri eski veya yeni olsun bütün ülkelerdemilletlerarası komünizmin 
teşvik ve organizeettiği sokak kargaşalıkları, sabotajlar, köyve kent gerillacılığı 
başlamış ve bu hareketlermemleketimize de masum maskelerle ve çoğundasuç 
olan şekilleriyle sızmaya başlamıştır. Tohumları henüz kızıllaşmaya başlayan 
butehlikelere rağmen Yüce Milletimiz, 1969 seçimlerininhenüz gelişmeye başlayan 
siyasal istikrarısağlamlaştıracağı ümidine dört elle sarılmıştır. Adalet Partisi daha o 
tarihte anarşi hareketlerinin asıl maksadının devlet ve rejimi yıkmak olduğunu ifade 
etmişti... 

Bakanlar Kurulu, rejime daha fazla zarargelmemesi ve geleceğinin tehlikeye 
girmemesiiçin bu muhtırayı Anayasa ve hukuk devletiilkelerine aykırı bulduğu cihetle 
istifa etmişve aynı nedenlerle Parlâmentomuz bu vesileylekurulan partilerüstü 1 nci 
Erim Hükümetine7 Nisan 1971 günü güvenoyu vermiştir.  Görevebaşladıktan 20 
gün sonra, 26 Nisan 1971 günü11 ilde sıkıyönetim ilân edilmesini talep etmişolan bu 
hükümet 8 ay kadar görev yaparak,27 Ekim 1971 günü istifa etmiş yerini 2 nciErim 
Hükümetine bırakmıştır. İkinci Erim Hükümeti 4 ay kadar faaliyetgösterdikten sonra, 
17 Nisan 1972 günü istifaetmiştir. Arada bir süre Sayın Ürgüplü’nün hükümetkurma 
çabasını görüyoruz. Bu başarısız denemeden sonra, 4 ncü partilerüstühükümeti 
kurma görevi, Sayın Melen’everilmiş ve Sayın Melen’in kurduğu hükümet5 Haziran 
1972 tarihinde güvenoyu almıştır. Bu günlerde 4 ncü partilerüstü hükümet 10ncu 
faaliyet ayı içinde bulunmakta ve şu anda buhükümetin politika ve uygulamalarıyle 
getirmişolduğu bütçe görüşülmektedir. 12 Mart 1971’’den bu yana tam 23 ay 
geçmişbulunuyor.  Bu süre, 1965 ve 1969 seçimleriarasındaki istikrarlı kalkınma 
döneminin yarısınaeşittir.  Bu sürede icra işlerini 4 hükümetyürütmek için çaba 
harcamıştır... 

1973 yılında aziz Türkiye’mizde siyasal istikrar için şuunsurlar gereklidir. 
1. Çok partili hürriyetçi parlamenter demokratik rejime istisnasız herkesin 

inanması, 
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2. Hür seçimlerin hiçbir şarta bağlanmaksızın 1973’te zamanında yapılması, 
3. Seçimlerden sonra Hükümeti çoğunlukpartisinin kurması, parti programının ve 

güvenoyu alan hükümet programının her türlükanun dışı baskılara mâruz kalmadan 
yalnızMeclislerin murakabesi altında uygulanması, 

4. Devletimizin bekası ve demokratik rejim tehdit edildiğinde bütün partiler ve 
bütün özel ve resmî Cumhuriyet kuruluşları ve kendinisorumlu hisseden herkesin 
işbirliğiyle rejimisavunmaya ve gerekli tedbirleri almaya kararlıolmaları, 

5. Nihayet hiç kimse kendisinde Anayasada vatandaşlara tanınan hak ve 
hürriyetleri veya Devletin memurlarına verdiği yetki ve görevleri aşan haklar ve 
hürriyetler veya yetkive görevler vehmederek millî hâkimiyetten üstün bir kuvvet 
olmak iddiasında bulunmamalıdır... 

1970 yılındaki 14 milyon 600 000kişilik istihdamın 1971 yılında ancak 
13 milyon800 000 kişi olduğunu görebiliriz. 1971 yılında istihdamda ve bâzı 
sektörlerdebir milyon 400 000 kişilik azalış, bâzı sektörlerde600 000 kişilik artış olmuş 
ve neticede toplamistihdamda 800 000 kişilik azalış meydanagelmiştir.  1971 yılında, 
bu büyük azalışın özellikletarımda ve inşaatta meydana gelişi ve sanayisektöründeki 
istihdam artışının çok önemsizoluşu, yatırım ve üretim hareketsizliğine yorulabilir.  
Bunlara karşılık ticaret ve hizmetsektöründeki büyük artışları da, % 23’ü geçenfiyat 
yükselişlerinin; sermayeyi ve ekonomik faaliyetleri, spekülatif alanlar dahil olmak 
üzere, bu sektörlere, plân ve program dengelerini matematiğini karıştıran aşırı 
ölçülerde çekmişolması keyfiyetine yormak gerekir. ...  İstihdamda 1970 yılına 
kıyasla meydana gelen büyük azalışa rağmen, partilerüstü hükümetleringörev yaptığı 
sürece fiyatlar dışındabüyük ekonomik sıkıntılar meydana gelmemesinin tek nedeni, 
sevgili arkadaşlarım, Adalet Partisi döneminde yapılmış olan yatıramlarınyarattığı 
ferahlıktır.  Gerek partimizin yatırımpolitikasının, gerek devalüasyonun teminettiği 
ferahlıktan iki yıldır partilerüstü hükümetler faydalanıyor... 

Aziz arkadaşlarım, hattâ 1974 yılında birçok maddelerin üretimindeki darlık 
daha da artacaktır. Çünkü memleket ekonomisinde etkili rol oynayabilecekçaptaki 
yatırım projeleri ortalama 3 - 4 yılda üretime geçebilmektedir. 1972 Temmuz ayında 
bâzı ürünlere % 10 oranında zam yapılmıştır; fakat 1971 Temmuz ayına kıyasla 12 
ayda % 15 civarında fiyat artışı meydana geldiğine göre, bu zamlar uğramışoldukları 
reel gelir kaybını 1972’de de karşılamamıştır. Köylümüz, çiftçimiz bu yıldada 
mağduriyetten kurtulamamıştır... 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın hedeflerine ve1973 yılı Programına göre hazırlanmış 
olan MillîBütçe Tahmin Raporunda 1973 yılı gayrisâfîmillî hâsıla artış hedefi 
% 7,5 olarak tespit edilmiştir. 1973’te dış tasarrufların, yani ödemelerdengesi 
carî işlemler açığının yükseleceği ve buaçığın sermaye hareketleri ile ve belki de 
dövizrezervi azalışı ile karşılanacağı anlaşılmaktadır. Bu konudaki görüşümüze göre 
iki yıldırmeydana gelmekte olan fiyat artışlarının, sonalınan karara rağmen dahi işçi 
dövizi artış hızınıbelirli bir noktada durdurması gerekeceğitabiîdir.  Bununla birlikte, 
1973’te fiyat istikrarınınsürekli bir karakterle kurulduğuna inanırlarsa, işçilerimizin 
daiha fazla döviz göndermeleride mümkün olur. 
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Millî Bütçe Tahmin Raporunda sabit sermayeyatırımlarının % 44, 2 sinin 
sanayie, % 11, 6ısının tarıma ve % 44, 2 sinin de hizmetler kesimineayrıldığını 
görüyoruz. Biz Adalet Partisi olarak sanayileşme hızınınve bu kesime ayrılmış olan 
yatırımlarınazaltılmasını kesinlikle istemiyoruz.  Fakat Programın uygulanması 
sırasında da tarımın küçümsenmesineve tarıma ayrılan yatırımlarındiğer kesimlere 
kaydırılmasına razı değiliz. 1973 yılıKonsolide Devlet Bütçesi Hükümet 
tasarısındagiderler, yuvarlak rakamlarla;29 728 milyon lirası carî harcamalara, 12 100 
milyon yatırım ödeneklerine, 17 950 milyonsermaye teşkili ve transferödeneklerine, 
2 189 milyonkısacaRemo Programıolarak adlandırılan savunmaözel yatırım ve 
giderlerineolmak üzere topluca 6l 967 milyon lira olarak getirilmiştir. Buna karşılık 
gelirler;48 021 milyon lira vergi gelirleri, 8 701 milyon vergi dışı gelir ve fonlar, 1 
245 milyon faktör gelirleri, 4 000 milyon istikrazlar olmak üzere, 61 967 milyon lira 
olarak tahmin edilmiştir... 

Bu arada, siyasal istikrarsızlığın devletdairelerinde hizmet görme duygusunu 
tahrip etmekteolduğunu, seyir, temaşa ve intizar davranışlarınıniş sahiplerini 
hayal kırıklığına uğrattığınıve etrafına gizli kuvvetlerle ilişkisiolduğu hissini 
veren ve yaptıkları işlerle kamuyazarar veren ehliyetsizlerin türediğini ve 
sorumlumercilerin birbirleriyle olan irtibatsızlığından ve ahenksizliğinden 
faydalanan dairelerinkendilerini özerk sanarak isabetsiz işlerve tayinler yaptıklarını 
da belirtmek gerekir. Sözün burasında geçen yılki, bu tenkitlerimiz bu yıl da aynen 
tekrarladığımızı belirtmek isterim... 

1973 yılı ödeneklerin dengesiz dağıtılmış bulunduğunu, bölgesel gelişme 
farklılıklarını gideren bir yelpazeye sahip olmadığını; dağılımındaki dengesizliğin 
gerek kendi Hükümet Programındaki hedefleri, gerek yıllık kalkınma programındaki 
amaçları gerçekleştiremeyeceğini, ilgili Bakanlıkların bütçe görüşmelerinde 
değerli arkadaşlarım izah edeceklerdir.  Böylelikle ödenek dağılımının iyi ve kötü, 
isabetli ve isabetsizolup olmadıklarını, ayrıca değerli arkadaşlarım bütçelerin, daire 
bütçelerinin görüşülmesi sırasındaifade edeceklerdir... 

Konsolide bütçe gelirlerine gelince:56 722 milyon lirası Genel Bütçe 
gelirleri, 1 245 milyon Katma Bütçeler gelirleri, 57 967 milyon olmak üzere 
57. 967 milyon lira olarak getirilmiş, 4 milyar liralık iç istikrazöngörülmüş ve 
bu miktar 61. 967 milyon liraya çıkarılmıştır. Konsolide Bütçe gelirlerinin 4 milyar 
liralıkiç istikraz dışındaki kalemleri ise: 48 021 milyon lirası Vergi gelirlerinden, 
8 701 milyon Vergi dışı normal gelirlerden, 1 245 milyon da faktör gelirlerinden 
olmuştur. Bütçe Karma Komisyonunda Hükümetin butahminlerine 231 milyon 
lira vergi gelirlerine 11 milyon lira da faktör gelirlerine eklenmişve Konsolide 
Bütçe gelirleri 62. 209 milyon lirayaçıkartılmıştır. Ayrıca gelir tahminlerineYüce 
Meclisimizin gündeminde bulunan Finansman kanunu tasarısı değişikliğinden 
sağlanacağı umulan 750 milyon liraya da yer verilmiştir. Bunlara rağmen Hükümet 
1973 yılı GelirBütçesini açıklarken bütçe teklifinin denk olarakhazırlandığını 
belirtmiştir... Gelir Bütçesinin şişkin gelir tahminlerinedayalı bulunması, vergi 
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yükünü ağırlaştıracaknitelikte olması, program hedeflerini aşması üzerindeönemle 
durulması gereken hususlardır. Tek cümle ile ifade edelim: Bu bütçe| gerçekleşemezve 
en azından 8 milyar liralık bir açıkverir... ”5

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan VefaTanır(Konya)1973 yılının 
Cumhuriyetin 50 nci yılı olduğunu, böyle bir mutlu yılda dileklerinin içinde 
bulunulan olağanüstü durumun normal duruma çevrilmesi olduğunu ifade 
ederek bütçe hakkındaki genel konuşmasına başladı: “Türkiye’de 12 Mart 1971 
tarihinde bir askerîmüdahale olmuştur.  Bu askerî müdahalede, bugüne kadar 
benzeri görülmemiş bir şekilde bütünAnayasa müesseselerine saygı gösterilmişve 
memleketin sorumlu her çevresinde durumunserinkanlılıkla mütalâası sonunda, 
Anayasamüesseseleri tümü ile ayakta kalabilmiştir. 12 Mart hareketi, Türkiye’yi 
anarşiden, demokratikrejimi tam çöküntüden kurtarmak, iktisadî ve sosyal alanda 
gerekli hamlelerin yapılmasınıkolaylaştırmak hedefine yönelmiştir. 12 Mart hareketi, 
kişisel hataların, yanlışdeğerlendirmelerin ve solu teşvikin neticesindekaçınılmaz bir 
müdahale olmuştu. 12 Marttan sonra da Türk Milletinin veTürk Silâhlı Kuvvetlerinin 
kesinlikle reddettiği, sapık ideolojilerin amaçları istikametindekifaaliyetlerini 
sürdürenler olmuştur.  HattâAtatürkçü ve milliyetçi bir hareketi hedefindensaptırmak 
isteyenler bile görülmüştür...  Normal demokratikdüzenin eksiksiz ve arızasız 
işleyeceği ortamabiran evvel ulaşmak için yapılacak çalışmalaraçısından, Millî 
Güven Partisinin görüşlerini 1973 bütçe müzakereleri arasında bir kere dahaözet 
olarak, açıkça Yüce Heyetinize arz etmekistiyorum:

1. Yıkıcı faaliyetleri tesirsiz hale getirecek tedbirleri tamamlamak, Türkiye’yi 
anarşiye ve uçuruma sürüklemek isteyenlere birdaha fırsat vermeyecek şartları 
hazırlamak gerekir. 

2. Anayasada ve kalkınma plânlarında öngörülen reformları ilmî esaslara ve 
millî bünyemize uygun şekilde, taklitçiliğe ve ideolojik saplantılara yer vermeden 
gerçekleştirmekgerekir. 

3. Hür ve dürüst seçimlerin zamanında yapılmasına sağlamak gerekir. 
Seçimlerden sonrada yıkıcı faaliyetlerin yeniden başkaldırmasını istemeyenler, 
elbette bu görüşlerimizi paylaşacaklardır... 

Hükümet, iktisadî ve sosyal konularda programında vadettiğibaşlıca kanun 
tasarılarını hazırlamış, BakanlarKurulunda inceleyerek T.B.M.M.sine sunulmuştur.  
Parlâmentonun da tam bir sorumlulukduygusuyle, kendisine düşen görevi yerine 
getirmıesi tabiîdir.  Toprak Reformu öntedbirler kanun tasarısı, ilk şekliyle arz ettiği 
sakıncalar bertarafedilerek kanunlaşmış ve bir Toprak ReformuMüsteşarlığı kurularak 
reformun hazırlıklarınabaşlanmıştır. Asıl reform tasarısı da komisyonlardasüratle 
görüşülmektedir. Petrolle ilgili reform tasarısı Millet Meclisindekabul edilmiş ve Yüce 
Senatoya verilmiştir. Diğer reform tasarılarının da birbiri ardındankanunlaşacağına 
şüphe etmiyoruz. Yeter ki, kendi sosyalist eyilimli düzen değişikliğigörüşlerini, 

5  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 59 (16 Şubat 1973), 
s. 37-64.
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millete kabul ettiremeyenler, memleket yararına çıkarılan her kanunu yozlaştı diye 
karalamaktan vazgeçsinler. Islahat yapmaktan maksat geriye gitmekdeğil, daha ileri 
hedeflere ulaşmaktır... 

Bütün yurttaşların sosyal adaletten ve güvenliktenyararlandığı, herkesin eğitim 
imkânınakavuştuğu, hürriyetlerle iktisadî refahın ve içtimaî adaletin birlikte 
gerçekleştiğibir Türkiye istiyoruz.  Esasen, iktisadî ve içtimaî adaletin, ancak hür 
ve demokratik rejimleidare edilen bir ülkede gerçekleşebileceğineinanıyoruz. Millî 
Güven Partisi, komünizm tehlikesinide fakirliği ve yoksulluğu da Türkiye’den 
söküpatmak isteyenlerin partisidir... ”6

Vefa Tanır’dan sonra M.G.P grubunun bütçe ile ilgili görüşlerini bildirmek 
üzere M. Nebil Oktay (Siirt) kürsüye geldi: “1973 malî yılı Bütçesi, Üçüncü Beş 
YıllıkKalkınma Plânının başlangıç yılım teşkil etmektedir. Bu sebepledir ki, içinde 
bulunduğumuzyılın ve önümüze açılan yeni dönemin sorunlarınaisalbetli teşhis 
koyabilmek, görüşmekteolduğumuz bütçenin başarı oranını tespitedebilmek için 
geçen on yılın sonuçlarına göz atmakta fayda vardır... 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık plânların, % 7olarak öngördüğü gayrisâfi millî hâsıla 
artışı hedefi; yerli ve yabancı birçok uzmanlarınmübalâğalı ve erişilmez yöndeki 
telhislerinerağmen, % 7 civarında gerçekleşmiştir. Geride bıraktığımıız 10 yıl 
içinde, Türkiyeninmillî geliri sabit fiyatlarla iki katına çıkmıştır. Geçim seviyesi 
yüksek olmayan gelişmehalindeki ülkelerde, yatırımların millî geliriçindeki payını 
yükseltmek kolay bir iş olmamasınarağmen; toplam yatırımların millî geliriçindeki 
payı 10 yılda % 15’ten % 21’e yükselmiştir. Sanayi gelirlerinin, gayrisâfi yurt-içi 
millî hasıla içindeki payı devamlı bir artış kaydetmiş; örneğin 1960 - 1964 arası 10 
milyar 522milyon lira olan sanayi gelirleri, 1970 yılında18 milyar 187 milyon liraya 
ulaşmıştır... 

Alınmış birtakım tedbirlerin yetersizliği sebebiyle, her alanda kendisini 
açıkça gösterendengesizlikler giderilememiştir. Yurdumuzda halen yeterli içme 
suyu bulunmayan22 bin dolaylarındaki kırsal yerleşmeünitesinin çok büyük bir 
çoğunluğu bu bölgelerdedir. 1970 rakamlarına göre, tamamen susuzünite sayısı 
5477 dir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizinbir çok illerinde 
köy yollarının gerçekleşmeoranı % 20 eivarında kalmıştır. Türkiyemizdeki elektrikli 
köy sayısı 1971 yılı sonu itibariyle 3256 iken, Doğu ve GüneydoğuAnadolu 
bölgelerimizdeki köylerin sadece270’i elektriğe kavuşturulabilmiştir. Okullaşmada 
Türkiye ortalaması % 84 olmasınarağmen, gelişmemiş yörelerimizdeki illerimizin 
çoğunda bu ortalama % 50 civarındaseyretmektedir. 1970 rakamlarına göre 
Türkiye’de fert başınadüşen gayrisâfi millî hâsıla 4136 lirayayükselmiş olmasına 
rağmen; bu yörelerimizdeyaşamakta olan yurttaşlarımızın gelirlerine buyükselişi 
intikal ettirmek mümkün olamamıştır. Hacettepe üniversitesi Nüfus Etütleri 
Enstitüsünün, yakın zamanda yapmış olduğu bir incelemeyegöre, Doğu Anadoluda 
yaşayan yurttaşlarımızın% 75 nin geliri 125 liranın altındadır. 1972 yılında bile, bâzı 

6  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 59 (16 Şubat 1973), 
s. 64-69.
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ilçeleriyle ulaşım imkânıbulunmayan illerimizin mevcut bulunuşudüşündürücü bir 
problem olarak devam etmektedir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında daifade 
edildiği gibi, insan gücünün bölgeler arasıdağılımında da büyük dengesizlikler 
vardır... İstatistiki rakamlarlaher alanda tespiti mümkün olanbu dengesizliğe kesin 
bir çözüm yolubulmakta zaruret vardır... 

Enflâsyon, kaynakların iktisadî bakımdan en faydalı alanlar yerine spekülatif 
alanlarakayması sonucunu doğurur.  Enflâsyonun sosyalaçıdan da büyük zararları 
vardır: Gelir dağılımınıdüşük gelir grupları aleyhine etkiler veadaletsizliği artırır.  
Ayrıca, hızla gelişmekteolan ihracatımızın da, devamlı ve hızlı iç fiyatartışlarından 
zarar göreceği meydandadır... Küçük bir azınlığın dışında, çok büyük birvatandaş 
kitlesini yakından ilgilendiren hayatpahalılığı ile mücadelede; istikrar sağlayıcı 
birtakımtedbirlere, âcil ve müessir tedbirlere gidilmesindemutlak zaruret vardır. 
Sayın milletvekilleri, Millî Güven Partisiolarak istikrar tedbirlerinin lüzumuna 
inanıyoruz. Ancak, bu istikrar tedbirlerini alırken, hayat pahalılığı ile mücadele 
ederken; bu mücadeleyükünün Türk köylüsü ve çiftçisinin sırtınayüklenmemesi 
gerektiğine de aynı içtenlikleinanıyoruz. 

Türkiyenin, şu anda en önemli konularındanbiri de istihdam sorunudur. Plânlı 
dönemde 15 - 64 yaş grubu yıllık ortalama artış hızının, aynı yaş istihdamının 
yıllıkortalama artış hızından daha yüksek olması, zamanla büyüyen bir iş gücü fazlası 
grubununortaya çıkarmıştır. Tarım dışı işgücü fazlası 1962’de 235 binden 197’2’de 
750 - 800 bin dolaylarına çıkmıştır. Tarımdaki işgücü fazlasının eklenmesiyle toplam 
işgücü fazlası 1962’de 985 binden II nciPlân dönemi sonunda 1 milyon 600 bin 
dolaylarına varmıştır.  Türkiye, önümüzdeki 22 yıliçinde 12 milyon kişiye istihdam 
olanakları yaratmakzorundadır... 

Millî Güven Partisi olarak; topraksız çiftçiyitoprak sahibi yapacak, az topraklı 
çiftçiyiyeterli toprağa kavuşturacak, toprak dağılımındakiadaletsizliği giderecek; 
-ama buna paralelolarak toprağın en verimli şekilde kullanılmasınaimkân verecek, 
verimli işletmeciliği koruyacak, özel mülkiyete saygı prensibine dayalı, ilmî 
gerçeklere ve millî bünyemize uygun bir toprak reformuna; eğitimde, fırsat eşitliğini 
sağlayacak; öğrenimi, yurdun muhtaç bulunduğu insangücüneyöneltecek, üniversite 
kapılarındaki yığılmaları, aydın işsizliğini önleyecek, eğitimin bölgelerarasıâdil 
dağılımını sağlayacak, üniversitelerarasındaki statüko farklarını giderecek, milliyetçi 
ve Atatürkçü görüşleri ön plânda tutacakbir eğitim reformuna; millî çıkarlarımızı 
önplânda tutacak bir madenve petrol reformuna; adalette sürat ve ucuzluğu 
sağlayacak, yurdunher köşesindeki vatandaşın adaletin en iyişekilde dağılımından 
istifadesini öngörecek, güçlü kadar güçsüzün de adalet kapılarına gidebilmesinitemin 
edecek, infaz sisteminde gününşartlarına uygun gelişmeler getirecek olanbir adalet 
reformuna; İktisadî Devlet Teşekküllerinin düzensiz durumunuıslah edeeek, verimlilik 
ve kârlılık esaslarınagöre çalışmalarını sağlayacak, idare mekanizmasındakiisrafı, iş 
gücü ve zamanı kaybınıönleyecek, kayırma ve suiistimallere son verecek, memurun 
güvenliğini teminat altına alacakve her türlü siyasî nüfuzun dışında tutacak biridarî 
reforma; malî kazayı güçlendirecek, vergi ziyaını önleyecekvergilerin adaletli 
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dağılımını sağlayacakbir maliye ve vergi reformuna; ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınmamızahız verecek, sosyal adaleti sağlayacak; çok yönlüıslahat tedbirlerine 
olaninancımızı bir defadaha belirtmek isteriz... ”7

Millet Meclisi’nin 17 Şubat 1973 tarihinde Başkanvekili Fikret Turhangil 
başkanlığında toplanan 60 ncı birleşimi, bütçenin tümü üzerinde söz alan Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsü Bülent Ecevit’in (Zonguldak) konuşmasıyla başladı: “1973 
Bütçesinin açığı ilk başta görünebildiğindendaha büyüktür.  Ancak, sondakikada 
imdada yetişen dolar devalüasyonu, bu açığa bir ölçüde yama olabilecektir. Fakattabiî 
bunun da, ekonomimiz için bir bedeli olacaktır. Bütçenin açığı şu kadar olabilir, 
bu kadarolabilir.  Bu, kendi başınaçok önemli değil. Önemli olan bütçe açığının 
niteliğidir. Eğer gelişmekte olan bir ülkenin bütçesi, üretken bir bütçe ise, o bütçenin 
açığı büyüksakınca taşımayabilir.  Neden taşımayabilir. Çünkü bütçenin üretkenliği, 
kısa zamanda, oaçığı kapatacak gücü ve büyümeyi ulusal ekonomiyekazandırır. 
1973 Bütçesinin sakıncalı yönü bu bütçeninüretken bir bütçe olmayışıdır. Üretken 
bütçe olmaz, ama istikrar sağlayıcıbir bütçe olur.  Gelişmeyi hızlandırmaz, ama kısa 
dönemde büyük bunalımlara da yolaçmaz. Bu bütçe öyle de değildir.  İstikrarbütçesi 
de değildir, vereceği açıktan toplum hesabına bir yarar sağlanabilecek bir bütçe 
dedeğildir. Bu bütçenin açığı, cari giderlerin aşırı ölçüdeolmasındandır... 

Türkiye’ye gelince, 1972 yılı sonunda ekonomimizingenel görünüşü üzerinde 
şunları düşünüyoruz:1972 yılında Türkiye’nin GSMH’sinde %7’yi aşan bir büyüme 
olduğunu görmekteyiz. Hiç kuşkusuz hepimizi sevindiren bu oranınarkasındaki 
gerçekleri, bu gerçeklerin ekonomimizegüç kazandıran ya da ekonomimizinkendi 
gücü ile ilgisi olmayan yönlerini iyi bilmemizgerektir... 1973 yılına girerken, para 
politikamızın dayandığıtemellerde eskiden farklı yeni bir şeygörmüyoruz.  Bu politika 
Türkiye’nin ekonomikgerekleri bakımından yararlı, selektif yöntemlereyönelmek 
istidadında değildir ve olamaz. Bu politikayı, Türkiye için gerekli bir ekonomiyeyararlı 
finansman sağlayacak niteliktebulmuyoruz. Aslında tüketimi kamçılamayı esasalan 
bu politika, Batıda, Batının gelişmiş ve bolkaynaklı, üretim âmillerinde yüksek 
mobiliteolan ülkelerinde anlamlı ve yararlı olabilir. Türkiye’de böyle midir?... 

15 Şubat 1972 tarihindeTürk parasının dolara olan paritesini sürdürmekararı 
alınmıştır.  Böylece, Türk parası altına ve paralarının değerini koruyan Alman Markı 
ve benzeri paralara oranla % 10 devalüe edilmiştir. Sanayileşme konusunda ciddî 
kuşkularımızvardır. 1973 yılı başında, Türkiye’nin önemlisorunlarından birinin, 
kullanılabilir fonlarıntüketim sanayi yatırımlarına yığılması olduğunudüşünüyoruz.  
Bu oluşum, Üçüncü Beş YıllıkPlânın yapısı ve amaçları bakımından üzerindedurulacak 
bir sorun olarak belirmektedir.  Buaçıdan önerilen teşvik tedbirlerinin sanayii 
teşvikyerine, ulusun kaynaklarını sınırlı belli ellereyönelteceğinden kuşku 
duyuyoruz... 

7  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 59 (16 Şubat 1973), 
s. 69-77.
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Türkiye’de 1973 bütçesiyle getirilen yeni yatırımçabaları sonucunda yaratılacak 
ek istihdamolanağı 260 bin kişi dolaylarındadır.  1971 -1972dönemindeki % 8, 8’lik 
istihdam artış hızının1972-1973’te % 5, 5’a düşeceği hesaplanıyor.  Buarada, artışların 
daha çok hizmetler ve inşaatsektörlerinde yer aldığını görüyoruz.  Şimdidenşunu 
söyleyebiliriz ki, tüketim talebinin etkisialtında gelişecek bir sanayileşme ve 
özellikletüketim sanayiindeki sermaye yoğunlaşması, giderek tarım dışı sektörlerde 
çalışan insangücününaçık işsizliğe dönüşmesi sonucunu vermeeğilimindedir. 
1973’te gelir dağılımındaki adaletsizliğingiderek, daha da artacağını düşünüyoruz.  
Vasıtalıve sosyal açıdan sakıncalı, vergiler enflâsyon verasgele değiştirilen 
tüketim kalıpları işçi ücretlerininve ürün fiyatlarının artırılmayışı, tabandakidüşük 
ve değişmez gelirleri daha daküçültürken, teşvik tedbirleriyle varlıklı sınıfların 
kâr ve kazançları artırılmaktadır.  Buarada 1973 bütçesinde üzerinde ciddiyetle 
durulmasıgereken bir nokta bulunduğunu düşünüyoruz. Sayın Maliye Bakanı, 
Vasıtalı ve Vasıtasızvergiler karşılaştırmasının önemini yitirdiğinive bunun yerine 
iyi ve fena vergilerkarşılaştırmasının aranılması gerektiğini söylüyor. Vasıtalı, 
Vasıtasız vergiler karşılaştırması, vergi sistemlerini hem ekonomik gereklerehem 
de sosyal adalet ilkelerine göre düzeltmiş, ıslah etmiş ülkelerde önemini yitirmiş 
olabilir. Fakat Türkiye’de değil... 

1973 bütçesinin cari harcamalarındaki artışlar, transferlerdeki gizli ödeneklerle 
birlikte 7 milyarıaşmaktadır. Yatırım harcamalarındaki artışlarise, ancak 3, 4 
milyardan ibarettir. 1972-1973 yıllarında toplam 12 milyarlık cari harcama artışına 
karşılık, yatırım harcamalarındaki artış, bunun yarısına bile erişememiştir...  
Personel reformuyle Devlet Bütçesinin büyükyük yüklendiği doğrudur. Sayın 
Başbakan bu yükün 10 milyar lirayı bulduğunu söylüyor. O ölçüde değildir gerçi.
Çünkü bu 10 milyarınyaklaşık olarak 4 milyarını, Devlet, vergi ve başka kesintiler 
yoluyla, memurundan geri almaktadır. Fakat gene de personel reformunun 
Hazineye yükünün ağır olduğu kabul edilebilir. Ona rağmen, iki yılda % 40’ı aşan 
hayat pahalılaşması sonucunda, devlet memurlarının büyükçoğunluğu, reform 
öncesini arar duruma düşürülmüştür... Personel reformuyla ilgili eleştirilere karşı 
hükümet diyebilir ki -diyor ki-, bu reformukendisi hazırlamamıştır.  Adalet Partisi 
iktidarıhazırlamıştır. Bu bizi hiç ilgilendirmez. ÇünküAdalet Partisi grubunun 
bağışlamasını dileyereksöyleyeyim, ekonomik, sosyal, siyasal konularda, Melen 
Hükümetinin temel felsefesiyle, Adalet Partisinin temel felsefesi arasındabiz, önemli 
bir ayrılık görmüyoruz. Devlet kesiminin, devlet dairelerinin, yetenekli ve dürüst 
devlet personeli için cadı kazanı haline getirilmesinden de, yalnız bugünkü hükümet 
değil, başka bâzı partilerin, o aradaAdalet Partisinin, bu cadı kazanı altındaki ateşi 
sürekli körüklemeleri de rol oynamaktadır.  Jurnallere göre tasfiyeler yapıldıkça; bu 
kadarı yetmez denmekte, daha çok başistenmektedir. Bu hükümet, aslında, bir yazarın 
belirttiği gibi, Millî Güven Partisinin partiler üstü Adalet Partisi Hükümetidir... 
Göremedikleri veya görseler bile itiraf edemediklerigerçek şudur ki, Türkiye’nin 
bozuk ekonomik ve sosyal düzeni böyle devam ettiğisürece, Millî Güven Partisi de 
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Hükümet kursa, Adalet Partisi de, bu düzeni sürdürmek isteyenherhangi bir başka 
parti de hükümet kursa, Sayın Melen’in tabiriyle köylü perişan olmağa işçi perişan 
olmağa devam edecektir... 

Türk toplumu da kendi haline bırakılsa idi, iktidarları ilkel kapitalist yoldan 
ayrılmağazorlayacaktı.  Zorlamağa başlamıştı bile.  O türlübir kapitalizm anlayışının 
siyaset alanımızdabaş savunucusu olan Adalet Partisinin oylarını, halk, 5 yıllık ilk iktidar 
döneminin sonunda, % 52, 9’dan % 46, 53’e düşürmüş ve ikinci iktidardöneminde 
Adalet Partisi, halktan gelen bubilinçli baskıya, çok yavaş ve isteksiz de olsa, uyma 
zorunluğunu duymağa başlamıştı, fakatnormal siyasal gelişmemizdeki 12 Mart 
kesintisi, Türk toplumu için geçerliğini yitiren ilkel kapitalizminiktidar süresini sunî 
olarak uzatmıştır. Adalet Partisi de, sorumluluğunu taşımadığıHükümetlerin perdesi 
ardında ilkel kapitalizmedönüşü körüklemek olanağını bulmuştur. Eğer Türkiye’de 
ilkel kapitalizmin ömrü böylesunî teneffüslerle daha çok uzatılırsa ve iktidardaolan 
veya olmayan bâzı çevreler, bir süredaha, demokratik solu, ılımlı solu, bir umacıgibi 
görüp gösterme ve komünizmi önlemekbahanesiyle demokratik solu engelleme, 
her türlüsol yayınları suç aletleri olarak ilân etme tutumlarını sürdürürlerse, çok 
geçmeden Türkiye, dünyada kendini yapayalnız bulacaktır... 

Anayasanın sosyal ve ekonomik hükümlerini yeterince uygulamamak yüzünden 
çözülemeyensorunlar karşısında, bâzı çevreler, hırslarını Anayasadanve demokrasiden 
çıkarmaya, Anayasamızıda, demokrasimizi de yozlaştırmaya uğraşıyorlar. Bu, 
çıkar yol değildir. Hızlı kalkınabilmek için de çıkar yol değildir. Toplumu huznra 
kavuşturabilmek için de çıkaryol değildir. Demokrasiyi yaşatmak için de çıkar yol 
değildir. Hele bir yandan Anayasamızı budayıp, öbüryandan demokrasimizi askıya 
almak, sonra da oaskıya alınmış demokrasinin kolunu kanadınıbudamak, yapılmak 
istendiği iddia edilen reformların gerçekleşnıesi için, çıkar yol olmakşöyle dursun, bu 
reformlar önündeki engelleribüsbütün aşılması güç duruma getirmektedir. Türkiye, 
hızlı, sürekli ve sağlıklı bir kalkınma yoluna girebilmek için de, güvenli, istikrarlıbir 
demokratik rejime kavuşabilmek için de artık kapitalist kalkınma yolunu bırakmak 
zorundadır... 

Kamu iktisadî kuruluşlarının Türk ekonomisinde ne kadar ağırlığı olduğunu 
belirtmekiçin bâzı rakamları hatırlatmak yeter sanırım. 1971 sonunda bu 
kuruluşların toplam varlıklarının değeri 130 milyar lirayı bulmuştur. Aynı yılı 
gayrisâfi millî hâsıladaki payı % 11, 1’dir.  1963 - 1971 arası dönemde 33, 6 milyar 
liralık yatırım yapmışlardır.  Yani bu dönemdekitoplam yatırımların % 20, 6’sını 
yapmışlardır. Kamu iktisadî kuruluşlarının ülke toplam yatırımlarındaki payı 
1963’te % 16. 4 iken, 1971’de !% 22. 5’e çıkmıştır... Şimdi daha da büyük bir görevi 
üstlenmekdurumundadır bu kuruluşlar: Türk ekonomisinin, özellikle Türk sanayiinin 
Ortak Pazarlauyumunu, ortak pazar sanayileriyle rekabet gücünükolaylaştırmak, 
çabuklaştırmak bakımından, bu kuruluşların büyük katkısı olabilir... 

Osmanlı çağında matbaayı dine aykırı sayıpuzun süre ülkemize sokmayan 
bağnazlıkla, dünyada haber ve bilgilerin serbest dolaşımınakarşı çıkmak arasında 
fark yoktur. Helekitabı, teksir makinesini, yer yer de karbon kâğıdınısuç âleti 
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sayan, falanca kimsenin evinde sol yayınlar bulunduğunu suçmuş gibi ilâneden 
zihniyet, Osmanlı Devletinin karanlık çağında, matbaayı ülkeye sokmayan 
zihniyetin tıpatıpeşidir. Anayasa’yı tağyir, tâdil, tebdil gibi suçlardançokça söz 
edilen günlerde, kitap düşmanlığıile, düşünce özgürlüğünü kısıcı tedbirlerle, herkes, 
düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir; düşünce ve kanaatlerini söz, yazı ve resim 
ile ve başka yollarla tek başına veya topluolarak açıklayabilir ve yayabilir diyen 
Anayasahükmü; herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, 
yaymahakkına sahiptir diyen Anayasa hükmü açıkça, tağyir, tâdil ve tebdil edilmiş 
olmakta değil midir?Anayasamız üniversitenin özerk olduğunubelirttiği halde, bir 
reform kanunu çıkarıp, üniversitenin yönetsel özgürlüğünü de, bilimselözgürlüğünü 
de kaldırmağa kalkışmak, Anayasa’yıtağyir, tadil ve tebdil çabası değil denedir? 
...  Çünkü TBMMüyelerinin büyük çoğunluğu, kendi hak ve özgürlükleri için 
gösterdikleri duyarlığın onda birini, milletin vatandaşların hak ve özgürlükleri için 
göstermemektedirler.  Tersine, o hak ve özgürlüklerikısmağa uğraşmaktadırlar. 
Millet özgür olmasın, fakat biz, milletin vekilleriözgür olalım. Böyle şey olmaz. 
Özgür olmayan bir toplumdaözgür parlâmento da olmaz... ”8

Cumhuriyetçi Parti grubu adına söz alan Kemal Satır (Adana), bütçe 
üzerindegrubunun görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “1970’lere gelirken, kanun 
hâkimiyetininsağlanamadığı, güvenlik kuvvetlerinin çaresizlikiçinde kıvrandığı 
anarşik bir ortamda, iç vedış güvenliğimizi tehdit eden gelişmeler başgöstermiştir. İşte, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihimizde yönetime ikinci müdahalesini 
teşkil eden 12 Mart muhtırasıbu nedenleverilmiştir. 12 Mart Muhtirasının 27 
Mayıs devrimiyle, gerek veriliş nedeni, gerek müdahale biçimi yönündentaşıdığı 
farklılık, Türk Milletinin demokratikgelişiminde, katettiği mesafeyi açıkçaortaya 
koymaktadır...  12 Mart muhtırasının ağırlık noktası özgürlükler rejimi olmayıp, 
aksine, özgürlüklerrejimini ve millî bütünlüğümüzü imha etmekistidadı taşıyan 
anarşik ve bölücü eylemleridir. Bunun içindir ki, bize göre, 12 Mart müdahalesi, 
yönetime el koymak yerine, Parlâmento-Ordu beraberliğini esas alan bir uyarı 
olarakdeğerlendirilmelidir...  Rejim sorununa ilişkin konularımıza işte busebepledir 
ki, karamsar bir gözle bakmıyor ve1950 yılından bu yana karşılaştığımız 
güçlükleribirer aşama kabul ediyoruz... 

Devalüasyon gerektiği zaman elbette yapılır, ama bu işlem sakıncalarını da 
beraberindegetirir.  Son yıllarda karşılaştığımız fiyat artışlarıiç fiyatilarla, dış fiyatlar 
arasındaki dengeyikısa zamanda bozacak, ihracat güçlükleriniartırarak Türkiye’yi 
yakın bir gelecekte birkere daha devalüasyon çıkmazı ile bir kez dahakarşı karşıya 
bırakabilecektir.  Bu durum fiyatistikrarını sağlayıcı tedbirlerin alınamadığıbir 
ortamda, iktisadî koşulların yarattığıkaçınılmaz bir sonuçtur. Nitekim doların devalüe 
edilmesini hementakiben, Türk parasının da % 10 oranında değerkaybetmesinıün 
gerçek nedeni budur.  Yani, son para ayarlaması milletlerarası para hareketlerininbir 
sonucu olmaktan önce, kendi ekonomikbünyemizde başgösteren güçlüklerin, 

8  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 60 (17 Şubat 1973), 
s. 81-112.
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özellikle fiyat artışlarının gerektirdiği bir zorunluktur. Yalnız ekonomik yönüyle 
değil, sosyal yönüylede derin yaralar açacak bir önem taşıyan enflâsyonist baskı 
karşısında hükümetin tutumunu tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz... 

1972 yılında olağanüstü bâzı gelişmeler olmuş; ihracatımız ve yurt dışında 
bulunan işçilenilmizingönderdiği dövizler, daha önceki yıllardagörülmemiş 
ölçüde artarken, tarım ürünlerideiyi hava şartlarının etkisiyle 1971 yıllınıda aşan 
bir seviyeye ulaşmıştır.  Bu olumlugelişmeler, hükümetçe alınan tedbirlerleilgili 
olmayıp, başka faktörlerle dayanmaktadır. Ancak, bu memnuniyet verici gelişim, 
bâzı ekonomik sorunların gerçek ağırlıklariylekendini hissettirmesine engel 
olmuştur.  Bundansonraki yıllarda da aynı şartları sağlamakelimizde olmadığına, 
daha bugünden maalesefters belirtiler ortaya çıktığına göre, 1973 vesonrasında 
karşımıza çıkacak sosyal problemleridaha iyi görüp değerlendirmek zorundayız... 

İş ve işsizlik konusu ile irtibatlı bir diğerhusus ise, yurt dışında çalışan 
işçilerimiziniçinde bulunduğu durumdur. Bilindiği gibi Türkiyemiz dünyada 
nüfusuen çok artan ülkelerden birisidir.  Bu hızlı nüfusartışı yanında, köyden kente 
akışın da sonucuolarak, şehirlerimizin nüfusu % 7’yeyaklaşan bir hızla büyümekte, 
bâzı büyük şehirlerimizdeise bu artış, % 10’u bulmaktadır. Bu hızda bir şehirleşmede, 
daha önce değindiğimişsizlik sorunu tek başıma gelmekle kalmaz, beraberinde 
başka problemi de getirir. Bu problemlerin bir kısmı kapımızı çalmıştır, Politika, 
dünü, bugünü ve yarınıyle birbirinitamamlayan ve sürekli bir dinamizm içinde 
akıp giden bir bütündür.  Siyasal tarih, ileriadımların her zaman kolayca başarıya, 
ulaşamadığını, bazan, çok büyük fedakârlıklaraihtiyaç gösterdiğini yeterince ortaya 
koymaktadır. Bu nedenledir ki esas olan, sorunlarımıza, ulusal bütünlüğümüz içinde 
bakarak, yapıcıçözümler getirerek, devrimci ve ilerici birçizgide Parlâmento olarak 
millî egemenliğigururla ve şerefle temsil etmektir. Türkiye Büyük Millet Meclisine 
duyduğumuzsarsılmaz güveni ve onun milletimizdenve tarihî temellerinden 
aldığı büyük güce olan inancımızı, bir kez daha belirterek sözlerime son veriyor; 
Cumhuriyetçi Parti adına saygılarsunuyorum.”9

Gruplar adına görüşmeler sonuçlandıktan sonra kişisel görüşlerini arz etmek 
üzere Hilmi Biçer (Sinop) kürsüye geldi: “...bu bütçenin hazırlanmasında da iktisadî 
vesosyal yönlerden güven verici bir ortam mevcutdeğildir.  Pamuk ipliği ile iktidara 
bağlı bir hükümetten başka şekilde bir bütçe de beklemekmümkün değildir. 12 
Mart’da iktidardan uzaklaşmak zorundabırakılan AP’nin aldığı tedbirler sayesinde 
bugünekadar gelebilen hükümetin takati bitmiş, artık iş yapamaz hale gelmiştir.  
Böyle, halkıngüvenine dayanmayan bir hükümetin bu bütçeile de istikrarı temin 
edemeyeceği muhakkaktır... 

1973 yılı bütçesi de her türlü samimiyettenuzaktır.  1972 yılı denk bütçelerinden 
‘% 10 kesintiyapılmış olmasına rağmen, 6 milyar açıklakapandığı söyleniyor.  
Buna kıyasen bu bütçenindaha fazla açıkla kapanacağını söylemekkehanet olmaz. 
Bilindiği gibi 1962 den itibaren plânlı birçalışma devresine girdik.  Her türlü tenkit 

9  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 60 (17 Şubat 1973), 
s. 111-118.
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veşikâyetlere rağmen, 1970 yılına kadar hükümetedenler, vasat olarak % 6’nın 
üzerinde birkalkınma hızına ulaşabilmişlerdir. Normali %7 olduğuna göre, bu rakam, 
uygun ve münasipbir rakamdır.  1970 den sonra bu rakam çokdüşmüş, 1973 de daha 
da düşeceğinden korkulur. Hülâsa olarak şunu söylemek istiyorum: Halkın güven 
ve itimadını kazanacak YüceMeclislere dayalı bir Hükümet kurulmadıkça, hangi 
hesap içinde ve hangi şekilde olursa olsun, yapacağınız bütçe klâsik bütçe de olsa, 
program bütçe de olsa, bu bütçe ile istenilenkalkınma hızı da, arzu edilen istikrar da 
getirilmeyecektir. Bu bütçenin kısmen de olsa muvaffakiyetiaşağıda arz edeceğim 
hususların tahakkukunabağlıdır. 

1970 yılından sonra fiyatlar anormal bir şekildeyükselmekte, Sayın Hükümet de 
bunaseyirci kalmaktadır.  Sermaye piyasası ile ilgilikanunun çıkarılması için özel bir 
gayret sarfedilmemiştir. Bu hususta 1973 yılında da tedbiralınmazsa, halkı sefaletin 
kucağına tam anlamıylateslim etmiş olacağız. Bilindiği gibi büyük bir potansiyel 
işgücümüzdış ülkelerdedir.  Bu vatandaşlarımızın hiçbirderdine çare bulunmamakta, 
onların sermayelerininyurda sokulması hakkında müessirtedbir alınmamaktadır... 

İşçi - memur ücretleri arasında anormal birfark vardır.  İşçinin asgari ücreti 
705 lira iken, memurun ki 490 lira olması gibi acayip manzaraartık görmeyen 
gözlere batmalıdır.  Her türlüücret artmasında bir istikrar temin edilmeli enkısa 
zamanda grev ve lokavt kanunları gününşartlarına göre gözden geçirilmelidir. 
Her sınıf halkımız sosyal güvenliğe kavuşturulurken, çilekeş köylümüze de bu 
yönden eluzatılmalıdır.  Tarım sektöründe çalışanlara teminatgetirilmelidir. Vergi 
kanunlarının uygulamalarındaki aksaklıklargiderilmeli, mükelleflere işkence 
yerineinsanca muamele edilmelidir.  Tahsilatta, taksidebağanına v.s.  gibi suhulet 
gösterilmelidir. Vergi daireleri öcü olmaktan çıkarılmalıdır.  PersonelKanununun 
yarattığı huzursuzluklar yenikararnamelerle daha da çok artmıştır.  Buna 
damutlak surette bir çare bulma zamanı gelmiştir. Hayat seviyesinin bu kadar 
yükselmesinerağmen, katsayının gene de 7’de bırakılması, ücretliler ve memurlar 
arasında bir huzursuzlukyaratmıştır. Bunlardan ayrı bir de işsizlik problemi vardır. 
1970’den sonra yatırımların yavaşlaması, Türkiye’deki işsizlik sorununu büyük bir 
felâkethaline getirmiştir.  Bu konuda hükümetin hiçbirmüessir tedbiri yoktur.  1973 
yılı bütçesininne şekilde uygulanacağını şimdiden kestirmek mümkün olmadığına 
göre, bu işsizlik probleminede mutlak surette bir çare aranmalıdır. Bu kısa zaman 
içinde söylenebilecek önemli gördüğüm noktalara kısaca temas ettim.  Takdir Yüce 
Meclisin ve Sayın Hükümetindir...”10

Şahsı adına kürsüye gelen Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) bütçe üzerinde 
şu konulara temas etti: “...  Sayın Melen Hükümetinintutumlarını huzurunuzda 
eleştireceğim. 12 Mart Muhtırasından sonra partilerüstünitelikte bir hükümet 
kurulması öngörülmüştür. Bunu tekrar ediyorum, birçok yerlerde bueleştirilmiştir: 
Partilerüstü kişilerden değil, partilerüstü nitelikte, zihniyette bir hükümetinkurulması 
istenmiştir. Bu özelliği ne Birinci, İkinci Erim hükümetlerinde, ne de Melen 

10  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 60 (17 Şubat 1973), 
s. 118-120.
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hükümetinde bulamazsınız. Bilhassa İkinci Erim HükümetiyleMelen Hükümeti 
Muhtıranın amaçlarına tamamenters bir yönde uygulama yapmışlardır. Muhtıra 
ne diyordu? Bu muhtırayı kürsüdenben okudum, arkadaşlar; hatırlarımızdadır. 
Muhtıra ne diyordu: Anayasanın öngördüğü reformlar en kısazamanda yapılacaktır. 
Şimdi, elimizi vicdanımıza koyalım, oturalım, Anayasanın öngördüğü reformlardan 
hangisininyapıldığına bakalım: Anayasa ne diyordu? Toprak Reformu yapılacak, 
maden reformu yapılacak, eğitim reformuyapılacak, işsizlik önlenecek ve benzeri 
sosyal güvenlik tedbirleri getirilecek. Bu reformların yapılması bir yana, 12 
Mart öncesi iktidarlarının Anayasa düşmanlığına, 12Marttan sonra kurulan sözde 
partilerüstü hükümetalet olmuştur. Ayrıca, 12 Mart sonrası iktidarları; Erimve 
Melen hükümetleri döneminde sosyal – ekonomikyönden güçsüz durumda olan 
yurttaşlar, çok daha kötü duruma düşmüşlerdir.  DahaBirinci Erim Hükümeti 
iktidara geldiğinin ilk15 günü içinde kömürü 600 liraya çıkarmıştır. Bu kürsüden ilk 
defa Erim Hükümetine muhalefetkonuşmasını şahsım adına bendeniz gündemdışı 
yapmıştım, hatırlarsınız.  Halkın yakacağıen önemli maddeyi (Kok Kömürünü) 600 
liraya çıkardı ve geçim imkânlarını her geçen gün daralttı, vurguncu alabildiğine 
vurdu, piyasafiyatları kontrol edilemedi, bunun sonucu vurguncular güçlendi, ondan 
sonra iktidara sahip çıkmaya başladılar... 

Sayın arkadaşlarım, burada eleştirilerle bubütçenin şekli değişmeyecek 
biliyorsunuz.  Bütçedegider artırıcı veya gelir artırıcı önerilerde bulunulamayacaktır.  
Ancak, şurada konuştuklarımızın içtenliğine sayın hükümetin inanmasınıve 
yönetimde, tutumlarında, davranışlarında buradaki eleştirileri dikkate almalarını 
ricaeder, hepinize saygılar sunarım.”11

60 ncı birleşimin öğleden sonraki ikinci oturumunda ilk sözü hükümet adına 
Maliye Bakanı Ziya Müezzimoğlu aldı: “...  Reform konusunda da Hükümet 
yaptığı çalışmalarınneticelerini parça parça Yüce Meclisleresunmuş bulunmaktadır. 
Böylece Hükümet, programında öngördüğühususları gerçekleştirilmek için samimî 
bir gayretiçindedir.  Bu gayretlerin değerlendirilmesi, hiç şüphesiz ki Yüce Heyetin 
takdiri meselesidirve Yüce Heyetinize sunmuş olduğumuz bütçe, bu bakımdan yeni 
bir aşama teşkil edecektir...  

1971 yılında tarım alanındaelde edilen olağanüstü neticelerle beslenmişbulunan 
o yıla ait millî gelir artışındansonra 1972 yılında elde edilen netice; bu yıl içindetarım 
alanındaki gelirin hemen hemen şahit kalmış olduğu gözönünde tutulacak olunca, 
önemli sayılmak gerekir. Böylece kalkınma plânında öngörülmüş olan% 7 kalkınma 
hızının bu yıl aşılmış olması daha önemi artıran ikinci bir unsur teşkil eder... 

1972 yılında, nitekim sanayi alanında eldeedilen artış % 11, 9 olmuştur.  Bu 
rakamı iki beşyıllık, kalkınma döneminde elde edilen en yüksekartış oranlarından 
biridir. Elimizdeki rakamlar 1972 yılında yatırımlaralanımda son yılların en iyi 
neticelerindenbirinin alınmış okluğunu göstermektedir.  Burakamlara göre, cari 
fiyatlarda 1988 yılında 11milyar 156 milyon lira olan kamu sektörü yatırımları, 1972 

11  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 60 (17 Şubat 1973), 
s. 121-123.
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yılında 21 milyar 400 milyon liraya çıkmış bulunmaktadır.  1968 - 1972 döneminde, 
yalnız 1971 yılında bir miktar azalma görülmektedirki, bu azalma da aslında sabit 
fiyatlarla olan bir azalmadır. Aynı artışı özelsektör yatırımlarında da izliyoruz.  
1968 yılında 9 milyar 100 milyon lira olan özel sektör yatırımları, 1972 yılında 20 
milyar 849 milyon1iraya ulaşmıştır. 1973 yılı başından itibaren yürürlüğe konmuş 
olan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının yatırım hedefleriyle ilgili çalışmalar 
zamanında yürütülmüştür... 

1971 yılında 15, 1 milyar lira, 1972 yılında19, 1 milyar lira ve 1973 yılında ise, 
53, 1 milyarliralık yeni proje programlanmıştır.  1971 yılındabu söz konusu olan 
53, 1 milyar liralık proje toplamının 9, 1 milyar liralık kısmı, 1973 programındayer 
almaktadır.  Böylece, 1973 uygulamasıile birlikte Türkiye’de, 53, 1 milyar liralık 
yeni bir yatırım programının tatbikatı da. Başlamışolacaktır.  Biraz önee arz 
ettiğim bu değerler, 1969 yılının 11, 8 ve 1970 yılının 7, 5 milyarliralık yeni proje 
tutarlarıyle karşılaştırıldığındaeski yıllara nazaran önemli sayılabilecek birgelişme 
içinde olduğumuz görülebilecektir. Bunun yanında, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının 1995 yılına kadar uzanan bir perspektif çerçevesinde hazırlanarak bu 
dönemde gerçekleştirilmesi düşünülen tarım, madencilik, imalât, enerji ve ulaştırma 
gibi sektörlere ait182 milyar Türk lirası tutarında projelerin önhazırlıklarıçeşitli 
safhalara getirilmiş ve dışfinansman ihtiyacını karşılamak üzere de gereklitertipler 
millî ve milletlerarası açıdan hazırlanmakyoluna gidilmiş bulunmaktadır... 

1973 bütçesindecari harcamalar toplamı 29 728 000 000 liradır, bu da 1973 
bütçesinin % 47. 9’unu oluşturmaktadır. Bu itibarla bir yıl öncesi ile mukayeseedildiği 
takdirde bu yönde bir artış değil, mütevazioranda da olsa bir azalma olduğu 
sanıyorumki, görülmüş olacaktır. Geçmiş yıllarlayapılan bir karşılaştırma da aynı 
sonucu ortayakoymaktadır. 1966 yılında cari harcamalartoplamı 9 112 000 000 
lira idi ve o yıl bütçesinin % 51. 6’sim teşkil ediyordu.  Bu yıl bu oran, biraz önce 
de arz ettiğim gibi. % 47. 9’a düşmüşbulunmaktadır.  Bütçelerde bu açıdan bir 
değerlendirmeve karşılaştırma yaparken, hiç şüphesiz ki, konuyu sadece yatırım ve 
cari harcamalar değil, fakat aynı zamanda transfer harcanmalarıbakımından da tahlil 
etmek gerekir... 

Devlet Personel Kanununda Kanun Kuvvetindeki Kararname ile son defa 
yapılan tadillerle 300 bin nıeııruruıı durumlarının bir dereceyekadar iyileştirilmesi 
imkânı sağlanmışbulunmaktadır.  Bunların ellerine, eskiye kıyasla, geçecek bir 
miktar fazla gelir yanında, Devlet Memurları Kanununun tatbikatında ortaya çıkan 
meseleler dolayısıyle meydana gelen huzursuzluğungiderilmiş olmasının da, hiç 
şüphesizki, önemi vardır. 1973 bütçe yılı geniş ölçüde toplu sözleşmeler tatbikatına 
sahne olan bir yıl olmuştur. Bu yılda da bu sözleşmeler sonunda işçilerin gelirlerinde 
küçümsenmeyecek artışlar olduğunu ayrıca ilâve etmek isterim... 

Bütçemizde öngörülen vergi gelirlerinin toplamı- öteki gelirleri bir tarafa 
bırakarak arz ediyorum- 48 252 000 000 lira olduğuna görebu, gayrlsafî millî 
hâsılaya nazaran -ki, 1972yılı gayılsafî ınıillî hâsılası 282 milyar Türk lirasıdır- % 18 
oranında bir vergi yükü ifade etmektedir. Birleşmiş Milletler istatistiklerindenedinilen 
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bilgiler bu yükün, öteki ülkelerle karşılaştırıldığızaman, özellikle gelişmiş ülkelerle 
karşılaştırıldığı zaman çok düşük olduğunugöstermektedir.  Bu arada örneğin Sayın 
Önsal’ın üzerinde durduğu İtalya’da vergi yükü% 30, 96, Fransa’da ise % 36, 39’dur.  
Bu istatistiklerdeyer alan 48 ülke arasında vergi yükübakımından Türkiye 22 nci 
sırada bulunmaktadır. 

Kalkınma plânımızda ve Hükümet programındavergi reformunu gerçekleştirirken 
yenivergiler yerine, mevcut vergi kanunlarını tadiletmek suretiyle bu kanunlardaki 
mevcutboşlukların doldurulması ve böylece otokontrol mekanızmasının işler hale 
getirilmesi ve vergiidarecinde vergi inceleme ve kontrol alanındaiyileştirnıeler 
yapılmak suretiyle kamu gelirlerininartırılmasının ana hedef olarak alınmış 
olduğuYüce Heyetinizin malûmudur.  Bu husus bütçe gerekçesinde de ortaya konulmuş 
ve buçerçeve içinde vergi alanında yapılan reform çalışmalarının son durumu Yüce 
Meclise arzedilmişti.  Vergi reformu çalışmaları içinde yer alankatma değer vergisi 
ise, bu çalışmalar belli bir noktaya gelmiş olmakla beraber, ancak birkaçsene sonra 
yürürlüğe konabilecek yeni bir vergi niteliğini taşımaktadır.  Bugün bu alanda 
düşünülen asıl tedbir, finansman kanunu tasarısının değişikliği içinde yer almaktadır.  
Gerçekten fiyatların artışhızı, bir yıla nazaran önemli sayılabileeekbir ölçüde kesilmiş 
bulunmaktadır. Şimdi bu alanda hükümetin gayreti, hızı kesilenfiyatları Türkiye’nin 
şartlarına uygun bir istikrar ortamına dönüştürmek noktasında toplanmaktadır. 1973 
malî yılı bütçesi bu anlayış içerisinde hazırlanmıştır. Bunun yanımla Hükümetimiz 
kalkınma plânının, yıllık plânın uygulamasını ve bütçeninuygulanmasını başarı ile 
yürütmek göreviile karşı karşıya bulunuyordu.  Bunu da gerekligayreti göstermek 
suretiyle yerine getirdiğini ifade edebilecek durumdayız.  Millî gelir veözellikle, 
biraz önce de arz ettiğim gibi, sanayialanındalki üretim artışı bunu göstermektedir... 

Bu yıldailk defa olarak yeniden yaratılan iş sahalarıadedi işgücü artışına nazaran 
fazla olmuştur. Fakat buna rağmen, bilinen nedenlerle istihdam sorununa önemli bir 
iyileştirme getirmişolmaktan uzaktır. Hükümetimiz yine bu kısa devre zarfındaiktisadî 
meseleler yanında sosyal meselelerinağırlığını ve önemini de gözönünde tutarak 
bualanda da samimî gayretler sarf etmiştir.  1972yılında toplu sözleşmeler alanında 
elde edilenneticeler asgarî ücretlerin artırılması, tarımve orman işçilerinin iş kanunu 
çerçevesi içerisinealınması, sosyal güvenlikten faydalanmaimkânlarının hazırlanması 
ve nihayet Bağ – Kurtatbikatının başlatılması da Hükümetin bu alandakigayretleri 
arasında yer alır.  Bu gayretleriniHükümetimiz şimdi 1973 yılı Bütçesi ileyönlerini 
belirtmek suretiyle daha ileriye götürmekazminde bulunmaktadır... ”12

Mustafa Karaman (Gümüşhane) tarafından verilen kifayeti müzakere önergesinin 
ve maddelere geçilmesinin kabul edilmesiyle 1973 yılı bütçe kanununun 1 nci 
maddesi olan Genel hükümler, Birinci kısım, gider, gelir ve denge okundu: 

12  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 60 (17 Şubat 1973), 
s. 123-134.
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A) Gider bütçesi: Madde 1.  — Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, ikinci fıkrada belirtilen şekilde 
kesintiler yapıldıktan sonra 60 953 023 020 liralık ödenek verilmiştir. Genel 
bütçeli dairelerin bütçelerindeki (A) işaretli cetvelin 1 nci kod numaralı ödenek 
türü altında yer alan 300, 400, 500, 600, 700 ve800 kod numaralı harcama 
kalemlerindeki ödeneklerinden % 6, 5 oranında ki, cem’an500 000 000 liralık 
kısmı kesilmiştir. Bu hüküm katma bütçeler hakkında da uygulanır.
Bu maddenin okunmasının ardından genel bütçeye dahil dairelerin bütçelerine 

geçildi. İlk bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesiydi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ
T.B.M.M. bütçesi üzerinde ilk sözü Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Âdil 

Yaşa(Siirt) aldı. Yaşa, şunları söyledi: “Türkiye de demokratikdüzeni eleştirenler, 
komisyonlarda ve Yasama Meclislerinde işlerin ağır yürütüldüğünden, kanunlarıngeç 
çıktığından yakınmaktadırlar.  Gerekbu dönem, gerek 1961 senesinden sonraki 
dönemdeYasama Meclislerinin çok kesif bir çalışmagösterdiklerini, memlekete yararlı 
birçok kanunlarkabul ettiklerine inanıyoruz.  Kanunların geç kabul edilmelerinin 
en mühim sebeplerindenbirisi, ihtisas komisyonlarında çok bekletilmelerive Millet 
Meclisi İhtisas komisyonlarınınihtiyaçtan fazla sayıda olması gelmektedir. Hal 
yoluna giren İçtüzük, Millet Meclisindekikomisyonları uygun sayıda getirmiş 
olduğundansürat için bir imkân sağlanmış olmaktadır... 

Demokratik parlamenter sistemin işleyişiylesıkı sıkıya bağlı bir konu da seçim 
sistemleridir. Halen mer’i olan seçim sistemimizin fayda vemahzurları üzerinde, 
tartışılan yönleri üzerindedurmak istemiyoruz.  Partilerarası Seçim Komisyonuncaele 
alınan bu konunun memleketimizingerçeklerine en uygun bir çözüm yoluna 
bağlanmasınıtemenni etmekle iktifa ediyorum... 

Hem bina olarak, hem ihtiva ettikleri antikalarbakımından maddî değerli 
milyarlık servetifade eden, manevî değerlerine paha biçilmez millîsarayları bina 
ve eşya olarak muhafaza etmek, yangınlardan sabotajlardan ve harap olmaktan 
kurtarmakiçin alınan tedbirler, bunların bakımınatahsis edilen personelin gücü ve 
adedive bütçedenayrılan tahsisat kâfi değildir.  araylar meselesinibir millî mesele 
olarak ele almak, bu kadarbüyük değer taşıyan bu eserleri hem korumak, hem halkın 
ve turizmin istifadesine arz etmekimkânlarını araştıracak gelir sağlamak lâzımdır... 

Meclislere ziyaretçilerin giriş ve çıkışları geçenyıldan beri disiplin altına alınmış 
bulunmaktadır. Senelerden beri mücadelesi yapılan bukonuda başarı sağlayan 
Başkanlık Divanı üyelerini ve bilhassa idareci üyeleri tebrik ederim... Söz Yasama 
Meclisleri üyelerinin Meclis içindekihuzur ve çalışma olanaklarına gelmişken, 
birçok ülkelerde olduğu gibi, bizde de Parlâmentoüyelerinin kendilerinden beklenen 
çalışmaimkânlarına kavuşturulmaları için gruplaratahsis edilen odalar gibi çalışma 
odaları tahsisedilmelidir.13

13  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 60 (17 Şubat 1973), 
s. 134-136.
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Adalet Partisi grubu adına söz alan Fuat Avcı (Denizli) Parlâmentonun belli 
bir grup veyazümrenin görüşlerinin tasdik makamı değil, millîiradenin tecelligâhı 
olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı: 

“Parlâmento haysiyet ve itibarıile ilgili hususları iki grupta toplamak mümkündür. 
Bunlar, Parlâmentonun teşekkül tarzı ve işleyişi ileParlâmentonun, aynı zamanda 
Anayasa vâzııolması itibariyle ilgili hususlardır. Adalet Partisi grubuolarak, seçim 
sisteminin değiştirilmesine iki bakımdantaraftarız.  Bunlardan birincisi, mer’iseçim 
sisteminin millî birlik ve beraberlik bakımından mahzurlar taşıdığının tatbikatla 
meydanaçıkmış olmasıdır.  Ziraseçim çevresi olanbir ilin ilçeleri, mevcut önseçim 
sisteminde yekdiğerinedargın hale gelebilmektedirler.  Keza, mahallî seçimlerde çok 
az kişinin meydana getirdiğiönseçim gurulu ile seçmenler arasında ayrıgörüşlerin 
meydana geldiği sık sık görülmektedir. Saniyen, seçim sisteminin değiştirilmesine, 
mahallî ve millî iradenin kusursuz veya en azkusurlu bir şekilde tecellisine yardımcı 
olmakbakımından taraftarız. 

Adalet Partisi grubu olarak, demokrasi ve Cumhuriyetimizin geleceği 
bakımından çok önemli olan ve bu bakımdan Anayasada yeralmasında büyük 
faydalar gördüğümüz iki mevzua da temas etmek isterim. Bunlardan birincisi, 
referandum müessesesidir. Bu müessese demokrasimizin ve millî huzurumuzun 
geleceği bakımından fevkalâde önemli bir müessesedir.  Parlâmenitoyu da bırakalım, 
yanivekillerini de bırakalım, asıl hak ve son söz sahibi olan millete gidelim.  Meselâ 
toprak reformumu deniyor, madenlerin devletleştirilmesi isteniyor veya daha başka 
bir husus ileri sürülüyorsa, formüle ederek millete gidelimve soralım evet mi - hayır 
mı? Milletevet diyorsa yapalım, hayır diyorsa yapmayalım. İkinci husus ise; kilit 
madde, şemsiye madde veya şapka madde olarak tesmiye olunanAnayasanın 11 nci 
maddesi geçen sene değiştirilirken, yani bu madde değişik şekli ile dahadoğarken 
bünyesinde tehlikeli bir münakaşayıtaşıyarak doğmuştur.  Deniliyor ki, bu 
Anayasa demokratik sosyalizme açıktır ve ilâve ediliyor demokratik sosyalizmle 
sosyal demokrasiaynı şeydir. Hepinizin yüksek malûmuolduğu üzere demokratik 
sosyalizmle; sosyaldemokrasi aynı şey değildir.  Aksine birbirindentamamen ayrı 
ve çok farklı hususlardır. Anayasamızın rejime müteallik maddeleri birliktemütalâa 
edilirse görülecektir ki, Anayasamız sosyal demokrasiye açık ve fakat demokratik 
sosyalizme kapalıdır. 

Adalet Partisi siyasî hakların iadesimevzuuna bir siyasî istismar ve bir siyasî 
çıkarcılıkyönünden bakmamaktadır. Adalet Partisi, siyasî hakların iadesine 
evvelemirdeAnayasamızın birçok maddelerindeyer almış bulunan millî bütünlük 
ve millî huzuryönünden bakmaktadır.  Saniyen bir memlekettemer’i rejime aykırı 
düşmediği müddetçesiyasî kanaatlerinden ötürü siyasî haklarındanmahrum edilmiş 
vatandaşların bulunmasınıdemokrasimizin geleceği bakımından, mahzurlugörmesi 
bakımından bakmaktadır.  Ve nihayetbu mevzuun insanî yönünün genel ahlâka 
uygundüştüğüne kaim olduğu noktasından bakmaktadır. 

Meclisimizinçalışma ve idaresi hakkındaki görüşlerimizi kısadaolsa ifadede 
zaruret görmekteyiz. 



593

1. Geçen senelerde sık sık tenkit mevzuuyaptığımız Meclis İçtüzüğünün bu teşriî 
yıldaMeclisimizde müzakereleri yapılarak iki maddesihariç bitirilmiş olmasından 
ve bu iki maddenindebütçe müzakerelerini müteakip müzakereleritamamlanarak 
yürürlüğe gireceğinden memnunlukduymaktayız. 

2. Yine geçen senelerde tenkit ettiğimizMeclis memurlarının tayin ve 
terfilerinin birespasta bağlanmış olması ve Ziyaretçi Yönetmeliği’nintitizlikle tatbik 
edilmesinden dolayı BaaşkanlıkDivanı’na ve ilgili memurlara burada teşekkür 
etmeyi vazife sayıyorum. 

3. Bu arada Meclis santral ve telefonlarının da ihtiyaca cevap verecek şekilde 
ele alınmasınıayrıca rica eder; Yüce Meclisinize, Adalet Partisi grubu adınasaygılar 
sunarım.”14

Cumhuriyetçi Parti grubu adına söz alan Celal Ahmet Sungur (Yozgat) şunları 
söyledi: “Cumhuriyetimizin tehlikeyedüştüğü ve parlamenter demokratik rejimin 
yıkılmakistendiği bir ortamda İçhizmet Kanununagöre Cumhuriyetimizi korumak 
ve kollaımakgörevinde daima hazır vaziyette, uyanık haldenöbette bekleyen Türk 
Silâhlı Kuvvetlerininvermiş olduğu 12 Mart Muhtırası’ndan sonra, partilerüstü bir 
hüviyet taşıyan bir hükümetinde icrada bulunduğu yurdumuzda, ikinci kezTürkiye 
Büyük Millet Meclisimin bütçelerinigörüşüyoruz.  12 Mart’tan sonra görüşülen 
ilkbütçe, geçen yıl Şubat ayında bugünlerde, ikinci bütçe de 1973 yılının 17 Şubat’ı 
olan bugündegörüşülmektedir. Meclis çalışmıyor diyerek parlamenter rejimi, 
parlâmento itibarını kırmak suretiyle buparlâmanter rejime son vermek isteyenlerin, 
yani aşırı uçların, anarşistlerin arzu ve iştihaları, bu rejim ve memleket düşmanlarının 
kursaklarındabırakılmış, bu büyük başarı da budönemde bu Parlâmentoda vazife 
gören şerefliTürk Parlâmanterlerinin şeref hanelerine tarihîbir iftihar vesilesi olarak 
geçmiştir... 

Parlamenterlerlevatandaşların konuşmaları mümkün iseTürkiye Büyük Millet 
Meclisi merkez binası dışındaolmalıdır ki, bu sayede sayın üyeler meşgul edilmeden 
daha rahatça komisyon ve GenelKurul çalışmaları yapabilmelidirler.  Fakat 
herşeyden önce, galerileri bir kahvehane görünümündenve parlamenterleri istismar 
gayretindebulunan yılışkan, şımarık ve sırnaşık, partici geçinen eyyamcı kişilerden 
veTürkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin eteklerinetutunarak yükselmek isteyen 
ehliyetsiz bir kısım muziç kişilerden kurtarmak gereğine kati olarak inandığımızı 
belirtmek isteriz... Meclislerin kuruluş kanunları çıkarılmamıştır, biran önce 
çıkarılmalıdır... 

Anayasanın 78 nci maddesisenatörlük ve milletvekilliğiyle bağdaşmayanişler 
konusunda önemli hususları kapsamaktadır. Bu meselede artık mutlaka 
çözümlenmelidir. Meclislerdeki herkesin işgal edeceği yerlerbellidir.  Bu yerlere 
oturtulmalarda, bu yerlerdeMeclis müzakerelerini takipte imtiyazlı kişilere, 
partililere özel muameleler yapılmamalıdır... 

14  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 60 (17 Şubat 1973), 
s. 136-140.
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Meclisler Bütçesine Meclis personeli için ikiaylık maaşların ödenmesi hakkında 
bir rakamkonmuştur. Bu rakamların konulmasında isabetolup olmadığında tereddüt 
muhakkaktır. Çünkü bu iki aylık ödemelerde (D) cetvelinden ve istisnaî memuriyetlerden 
ödenecek iki aylıkfarkların hesabına geçildiğinde, intibakların üstündeüst derece 
aldıklarından, bu gibi personel arkadaşlarımızın, bu iki aylık ödeme tutarındanellerine 
hiçbir meblâğ geçmediği gibi, bu kabilmemurların üstelik borçlu çıktıkları da bir 
vakaolarak, hesaba müstenidolarak ortada bulunmaktadır. Bu iki aylık geçmiş maaş 
farklarıyine bu sebepten 1973 Mart, Nisan’a ilâvetenMayıs geçmiş ayı farkının da 
verilmesi suretiylememurun mağduriyetten kurtarılması imkânı sağlanabilecektir.”15

M. G. P. grubu adına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu(Afyon Karahisar) 
Meclis çalışmaları hakkında şunları ifade etti: “Parlâmento faaliyetleri, sadece 
GenelKuruldakiçalışmaların görünüşü ile değerlendirmek eksik ve hatalı olur...  Bu 
bakımdan Parlâmento üyelerinin ve özellikle milletten aldıkları temsil görevi sıfatı 
ile siyasî parti gruplarının inanç sarsıcı davranışlardan uzak durmalarına ihtiyaç 
bulunduğu aşikârdır. Meclis İçtüzüğünde isabetli değişiklikler yapılınca daha verimli 
bir çalışma devresi içerisine gireceği ümidi içindeyiz. Muhterem arkadaşlarım, 
seçmenllerimizin bekleme salonu ile lokantanın aynı koridor üzerinde olması çok 
zaman hepimizin vicdanını sızlatmaktadır.  Vekilini bulamamak endişesi içerisinde 
olan seçmenler bazan sabahın 9’unda bekleme salonuna alınmakta ve orada saatlerce, 
hattâ 12’ye ve 13’ye kadar beklemektedir ve aç beklemektedir... 

İkinci bir konu da; Meclisimizce, Meclis personeline diktirilen elbiselerin biraz da 
resmî havasıolan elbiselerin dikiş hataları itibariyle hemenhemen hiç giyilemez halde 
olduğu bir vakıadır. Mevzuat müsait bulunduğu takdirde, kumaşlarınıkendilerine 
vermek suretiyle, hiç değilsekendi ölçülerine göre bir elbise diktirilmesinde, 
verilen kumaşların ve terzi parasının heder olmaması bakımından faydalar mütalâa 
ediyorum.”16

D. P. grubu adına söz alan Kubilayİmer (Konya) Parlâmento haysiyetini 
koruyacak olanların, onun üyeleri olan parlâmanterler olduğunu söyleyerek sözlerine 
başladı: “Bir mahkemenin mehabetini muktedir hâkim, bir hükümetin kudretini 
kuvvetli başbakan ve bakanlar sağlayıp, koruduğu gibi, parlâmentonun haysiyetini 
de parlâmanterlersağlar ve korurlar.  Bunun için başkalarındakusur arayacak ve 
onları kötüleyecek yerde, mesul ve müsebbibi içimizde aramak lâzımıdır.

Diğer taraftan, çıkan kanunların ne olduğunu kimsenin anlamadığı bir reform 
anlayışınakurban edildiği de vakıadır.  Sol ve sosyalist görüşlere istinat eden 
birtakım kanunların, iddia edildiği gibi, reform sayılamayacağıve milletin iradesine 
uygun olmadığı da belirlidir.  Millet ve dünya kamuoyu önündebu hususları bir 
kere daha tekrar etmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. Yine belirtmek isteriz ki, 
Anayasa değişiklikleri müzakerelerinde parti görüşü olarak arz edildiği gibi, tek 
Meclis sistemine taraftarız...  Komisyonlarda tasarılar sadece toplanma nisabı, imza 
yönünden şekilşartına uygun olarak ele alınmış; müzakerelerde ise ilgi gerek üyeler, 
gerekse komisyon üyeleri tarafından lâyıki veçhile gösterilememiştir.

15 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 60 (17 Şubat 1973), 
s. 140-146.
16 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 60 (17 Şubat 1973), 
s. 146-148.
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Üzerinde durmak istediğimiz bir diğer hususda gensoru ve Meclis araştırması 
müesseselerinin durumudur.  Verilen gensoru önergelerinin, bu arada partimizin 
verdiği gensoruönergelerinin görüşülmesi sırasında Hükümeteiştirak eden partilerin 
durum ve tutumları ciddenibret vericidir. Hem Hükümete üye verilecek, hem de 
güvenoyu alması sağlanacak, diğer taraftan mesuliyetineiştirak de edilmeyecek.  
Sonra, muhalefet partisi gensoru isteyince bunun da karşısınaçıkıp haklı mesele 
ve mevzularda gensorunun reddi yolunda rey kullanılacak...  İşte, anlaşılması güç 
durumların ve tutumların canlımıisali de böylece verilmiş bulunmaktadır.”17

Gruplar adına beş grup sözcüsü görüşmelerini bitirdikten sonra kişisel görüşlerini 
ifade etmek için söz almış bulunan Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) söz aldı ve önce 
Meclisin oluşumunu etkileyen seçimsistemi üzerinde duracağı ve özellikle seçmen 
yaşına değineceği konuşmasını yaptı: “18 yaşını bitiren genç, yasalarımıza göre 
memur olur, mal sahibi olur, ticaret yapar, kendikendine, kendi iradesiyle, ebeveynine 
danışmadanevlenebilir, asker olur, vergi mükellefidir, Medenî Kanun ve Borçlar 
Kanununa göretüm sorumlulukları yüklenebilir, ceza kanunlarınagöre cezaî ve 
hukukî ehliyetlere sahiptir. İdam cezasına da mahkûm olabilir, fakat 18 yaşınıbitiren 
genç, seçmen olarak oy kullanamaz. Bunun sebebi de izah edilemez, bilmiyoruz. 18 
yaşını bitiren kişilerin, yurttaşların seçmen olabilmeleri olanakları sağlanmalıdır... 

Meclisin çalışmasını düzenleyen İçtüzük henüz bitmemiştir. İçtüzük tartışmaları 
sırasında burada bâzı konulara değindik.  Görüyorsunuz işte önümüze bütçe geldi, 
sıra almak bir meseledir, çeşitli şekillerde burada bekleyen arkadaşlar sıra alıyorlar, 
öteki arkadaşlar alamıyorlar.  Ayrıca, altı kişi konuştuktan sonra -beş grup var- yeterlik 
önergesi geliyor, milletvekiline söz düşmüyor. Bu bakımdan, İçtüzük hazırlanırken 
bunlara dikkat edilmelidir... 

Millet Meclisi personeline giyim için kumaşveriliyordu, şimdi elbise veriliyor.  
Bu elbiselerin dikimi, Millet Meclisinde giyilebilecek nitelikte olmadığı için bu 
personel bunu giyemiyor. Millet Meclisindeki personele 3 - 4 üst derece verilebiliyor.  
Yalnız bunların dağıtımında, verilmesinde adaletsizlik var.  Aynı anda Meclise giren 
personelin birisi alıyor, öbürü alamıyor. Bunlarda bir adalet sağlanmalıdır. Mesai 
ücretleri üç aydır hizmetlilere ödenmemiştir. 1327 sayılı Kanunun deyimiyle, yardımcı 
hizmetler kadrosunda bulunanlara ödenmemiştir, memurlar ve idare müdürleri 
almışlardır. Millet Meclisindeki memurlara servis verilmektedir. Servis, yalnız 
genel idare hizmeti sınıfındakileri taşımakta, yardımcı hizmetler sınıfındaolanları 
taşımamaktadır... ”

Müzakerenin kifayetiyle ilgili bir önerge gelmesi üzerine Meclis İdare Amiri 
Salih Yıldız (Van) söz aldı: “Santraldan, santralin ıslahından şikâyet edildi... Takdir 
buyurursunuzki, 3, 5 milyonla yapılması gerekenbir iş, bir milyonla yapılamaz.  
Onu bir milyona indirmek demek, tahsisatın tamamını kaldırmakla muvazidir.  
Bu yıl inşallah bütçe imkânları nispetinde buna başlanacak.  Esasen bu bütçedeki 
imkânsızlığa rağmen, yine de bütün teşebbüsleri yapmış bulunuyoruz. En kısa 
zamanda buna başlanacağını arz etmek isterim...  Sayın üyelerin ziyaretçileriyle 

17 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 60 (17 Şubat 1973), 
s. 148-149.
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gerek görüşme, gerekse bizzat Parlâmento çalışmaları bakımından verecekleri 
mesaiye bir hazırlık olması bakımından bir yere ihtiyaçları vardır...  657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun değişik şekliyle mer’iyete girmesinden sonra, 
Başkanlık Divanları olarak toplandık.  Memurlarımızaasgari iki, bazen üç, dörde 
kadar üst derece intibakları tanıdık, ki bu dereceleri ancak bir memur uzun süre 
çalıştıktan sonra alabilir. Biz o tarihte geçerli olmak üzere bu intibak imkânlarını 
tanıdık.  Ayrıca memurlarımıza yiyecekzammı vermekteyiz.  Bu yiyecek zammı 
da küçümsenemeyecek ölçüdedir, 200 lirayı geçmektedir. Yazlık, kışlık elbise 
vermekteyiz.  Fazla mesai keza ödemekteyiz” diyerek eleştirilere cevap veren Yıldız 
milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.18

Demokratik Parti grubu adına söz alan Kubilay İmer(Konya) “Meclis 
kürsüsünden sarf edeceğimiz sözlerinher birini ayrı ayrı hesap edip, ölçüp biçipbuna 
göre sarf etme durumundayız.  Biraz sonratekzibine veya tavzihine gideceğimiz 
cümle veyakelimeleri burada sarf etmek bu Meclis kürsüsünden, bu Meclisin 
bütçesinin görüşülmesi münasebetiyleifade edeyim ki, konuşulacak durumve tutum 
olamaz.  Bu ölçüler içerisinde biz yineyapılan tenkitleri ve söylenen sözleri umumî 
hatlarıiçerisinde cevaplandırma durumuna gitmişbulunmaktayız” diyerek Salih 
Yıldız’ın konuşmasını eleştirdi. 

Başkan, Kars miletvekili İsmail Hakkı Alaca’nın kifayeti müzakere 
önergesinitekrar okutttu. Kifayeti müzakere aleyhinde Süleyman Mutlu (Afyon 
Karahisar) söz aldı. Kifayeti müzakereönergesinin ve Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi 1973bütçelerininbölümlerinegeçilmesi kabul edildi: 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesi
Bölüm  Program  Lira
101  Genel Yönetim    5 727 110
102  Destek hizmetleri    6 543 330
111  Yasama hizmetleri  33 612 000
900  Transferler    3 116 500

Millet Meclisi Bütçesi
Bölüm Program   Lira
101  Genel yönetim  20 808 847
102  Destek hizmetleri  36 254 740
111  Yasama hizmetleri  90 319 550
112  Millî Sarayların İdarî ve korunması  20 682 760
900  Hizmet programlarına dağıtılmayan 
 transferler   5 767 950

18 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 60 (17 Şubat 1973), 
s. 149-154.
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CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ
İlk sözü Cumhuriyetçi Parti grubu adına Sezai Orkunt(İstanbul) Cumhurbaşkanlığı 

Teşkilâtının daha iyibir görev ifa edebilmesi bakımından yeni birteşkilât kanununun 
hazırlanması çalışmalarınıuygun gördüklerini belirterek konuşmasına başladı ve seçim 
konusuna temas etti: “...cumhurbaşkanları...  temsil hizmeti, cumhurbaşkanlarının 
ikâmet ettiği binanın aynı alan içindeki resmî binalarla lojmanlıların, koru, park ve 
yeşil sahaların ve bunları çevreleyeniç ve dış duvar ve setlerin bakımı, durumuve 
genel görüntüsü ile de temsili edilir.  Birkaçyıl evvele kadar dış duvar ve setlilerin 
bakımsızhali üzüntü verici bir manzara arzetmekteyken, halen bunların büyük 
çapta izale edilmiş bulunmasınınise memnuniyet verici olduğunu beyanetmek 
isteriz... Cumhurbaşkanlığının bütçesiüzerinde en önemli ve aktüel olan sorun, 
Mart ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığıseçimidir... Bu itibarla TürkiyeBüyük 
Millet Meclisinin, yasahükümlerineuyarak, bu yüce makamınmehabetine gölge 
düşürmedenen iyi intihabı yapacağına da inanıyoruz... ”19

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri) 
Cumhurbaşkanlığı bütçesinin genel bütçenin onbinde bir buçuk gibi küçük bir 
nispetini oluşturduğunu ve 10 500 478 lira ile bağlandığını belirterek başladığı 
konuşmasında Millî Güven Partisinin bu makamı günlük politika dedikodularının 
veeleştirilerinin dışında tutmaya çalıştığını söyledi: “Anayasamız 95 ncimaddesiyle 
cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili esasları tanzim etmiştir. Bu durum karşısında 
cumhurbaşkanıseçimi ile ilgili bir mevzuun tartışılmasınıda memleket yararına 
görmüyoruz.”

Adalet Partisi grubu adına Tevfik Koraltan (Sivas) şu konulara temas etti: 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi geçmiş yıllardaolduğu gibi, 1973 yılında da tasarrufa 
azamî derecede riayet edilerek, yalnız kanunî ve zarurî sebeplerden dolayı artışları 
bulunan vebu artış miktarı da 859 887 TL’sını geçmeyen samimî ve mütevazı bir 
hüviyet arz etmektedir. 1973 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi, geçen yıllarda olduğu 
gibi, program bütçe rehberine uygunolarak hazırlanmıştır.  Birgerçek bütçe olarak 
genel yönetim programı 2 296 438 lira, destekhizmetler programı 8 144 040 TL 
sarfınabağlanmış bulunmaktadır... ”

CHP grubu adına söz alan İbrahim Öztürk(Maraş) görüşlerini şöyle ifade 
etti: “... Göreve böyle bir ant ile başlayan Sayın Cevdet Sunay’ın birçok olumlu 
davranışları yanındabâzı kınanmaya değer yanlarını objektif birgörüşle belirtmeyi, 
bu yüce makamın korunmasıve biraz evvel ifade ettiğimiz gibi, geleceğe ışık tutması 
yönünden yararlı görmekteyiz. Birincisi: Sayın başkanın, milletin parçalanmasına 
yönelen aşırı akımlar karşısındaki tutumudur. İkincisi: Demokrasi ve hukuk devleti 
ilkelerini savunmadaki tutum ve hassasiyetidir...  Bu tutum, Cumhurbaşkanlarının 
tarafsızlığı ilkesi ile bağdaşmamıştır. Biz CHP olarak anarşinin, kanunsuzluğun, 
şiddetin karşısındayız.  Bu anarşi sağ akımlardanda, sol akımlardan da gelse aynı 
ölçüde vederecede karşısındayız... Ancak, demokratik hukuk devleti anlayışımızda 

19 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 60 (17 Şubat 1973), 
s. 159-160.
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Sayın Sunay ile aynı paralelde olmadığımızı saptamak ve Türk Gençliğine 
Atatürk’ünhitabesini bir kez daha hatırlatmak yönünden bu bayram mesajı faydalı 
olmuştur... 

Her şeyi hukukta ve Anayasada ve demokratik kurallar içinde arayan ve 
o doğrultuda sorunların çözümleneceğine inanan Cumhuriyet Halk Partisi, 
günlerden beri kamuoyunu meşgul eden Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aynı yolu 
benimsemekte ve savunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı makamı bizim için devletin en 
saygılı ve en önemli bir makamıdır.  Bu makama milletin değerli ve fedakâr bir 
evlâdının gelmesini yürekten arzularız.  14 Martta görev süresi bitecek olan Sayın 
Sunay’ın yerine Anayasanın 95 nci maddesine göre seçilecek olan bir şahsiyet 
gelecektir.  Cumhurbaşkanı seçiminin söylenenler hilâfına memleketi bir bunalıma 
götüreceği, demokratik parlamenter rejime gölge düşüreceği inancını taşımıyoruz.  
Böyle bir tutumun Anayasaya ve Atatürk ilkelerine saygı duyan hiçbir kuruluştan 
gelmeyeceği inancını hukuka bağlı bir parti olarak daima muhafaza ediyoruz... ”

D.P. grubu adına söz alan Rasim Cinisli’nin (Erzurum) konuşmasının odak noktası 
Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi: “Reisicumhur adaylarının üzerinde konuşurken, 
Meclis üzerine gölge düşer korkusunu taşımak garip bir endişedir... Demokrasiden 
tâviz verilerek, demokratik rejim korunamaz.  Millî iradeden tâviz verilmemelidir.  
Devlet başkanı seçilirken, millî irade, Anayasanın lâfzında ve ruhunda uygun bir 
sıhhattetezahür etsin. Devletin geleceği, rejimin geleceği, milletin güveni bu noktaya 
bağlıdır. Bu sebepledir ki, geçmiş örnekleri de göz önüne alarak ve millî iradenin 
yalın katta tezahüretmesini sağlamak maksadıyle Demokratik Parti, Devlet Reisinin 
seçimini tek dereceli, doğrudan doğruya halkın seçmesini teklif etmiştir... ”20

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere kürsüye gelen İsmail Hakkı Şengüler (Malatya) 
Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında bir takım söylentilerin olduğunu, bu söylentilerin 
sadece dedikodudan ibaret olduğu kanaatini taşıdığını belirtti: “Cumhurbaşkanlığını 
tamamlamak üzere olanSayın Cevdet Sunay, Cumhurbaşkanlığı süresininuzatılması 
gibi bir talepte bulunmadığını, halefi olacak kişiye bu mukaddes görevişerefle 
devredeceğini bir mesajında açıkça beyan etmiştir. Böylece, kendisiyle ilgili 
istifhamları, zihinlerden silmiş ve faziletini bir kat daha artırmıştır. Milletimiz, aynı 
şeyi kumandanlarımızdan da bekliyor... ”21

Ahmet Zeydan (Hakkâri) tarafından verilen kifayeti müzakere önergesinin 
aleyhinde Mehmet Ali Aybar (İstanbul) söz aldı ve Cumhurbaşkanı seçimlerinden 
evvel kontenjan senatörü olan bir zatın istifa etmesi, yerine Cumhurbaşkanı 
olması kararlaştırılan zatın kontenjan senatörü seçilmesi ve otomatikman onun da 
Cumhurbaşkanlığına Meclis tarafından seçilmesi gibi bir usulün gelenek haline 
gelmesi durumunda bunun Anayasanın 4 ncü maddesiyle çelişeceğini ifade etti. 
Kifayeti müzakere takriri oya sunularak kabul edildi ve bütçenin bölümlerine geçildi: 

20 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 60 (17 Şubat 1973), 
s. 160-170.
21 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 60 (17 Şubat 1973), 
s. 170-171.
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Cumhurbaşkanlığı Bütçesi
Bölüm  Program   Lira
101  Genel yönetim 2 196 438
102  Destek hizmetleri  8 144 040
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan 
 transferler     160 000

Sayıştay Başkanlığı Bütçesi
Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde ilk sözü Demokratik Parti grubu adına Vehbi 

Sınmaz (Manisa) aldı: “...bütçelerin her yıl büyük oranda artması nedeniyle kamu 
harcamalarının çoğalmasıve malî mevduatın günden güne yoğunlaşarak dağınıklık 
arz etmesi, bu kadronunsayı itibariyle de güçlendirilmesini gerektirmektedir. Her 
yıl alınan denetçi yardımcılarıyle denetçi kadrosunun arttırılması yönüne gidilmekte 
ise de, yapılan sınav sonucuistenilen nitelikte yeteri kadar eleman alınamaması 
ve alınanların da verimli halegelmesi yetiştirme ve meslek kurslarıyle uygulamalı 
çalışmalar nedeniyle ancak iki yıl gibibir zamanı gerektirmektedir... .Sayıştay 
denetçilerini maddî imkânlar yönündendiğer denetim organlarının altında birseviyeye 
düşürürsek, Sayıştaya yetenekli denetçi yardımcısı almamız mümkün olmayacaktır. 
Denetçi yardımcısı imtihanına ancak diğer denetim organlarının sınavında başarı 
kazanamayankimseler girecek ve büyük zorunluklarlasağlanıp titizlikle yetiştirilen 
bugünkü kadro günden güne zayıflayacaktır... 

Sayıştayda bir elektronik işlem kurulması için teşebbüse geçilmiş ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtıbunu olumlu karşılamıştır.  Otomatik sistemetüdü ile bu sisteme 
ilişkin dizayn işlerinin OrtaDoğu Teknik Üniversitesine yaptırılmasıiçin bütçeye 100 
000 liralık ödenek konmuştur. Bu sevindirici bir durumdur... ”22

C. P. grubu adına söz alan Celâl Sungur(Yozgat) “...Sayıştay’ın elektronik işlem 
merkezine geçiş talebi plânlamaca uygun görülmüş ve altıaşamalı bir prosedür tatbiki 
tavsiye edilmişti. Bunlardan birinci ve ikinci aşamaların gerekleriyerine getirilmiş 
ve üçüncü aşama olan otomatiksistem etütü ile sistemin, dizayn işlemin Orta Doğu 
Teknik Üniversitesine yaptırılması için bütçeye 100 000 liralık ödenek konmuştur 
ki, bu davranışı C.P.  olarak tasvip ettiğimizi belirtmeyi vazife sayarız... 

Dairelerden çıkan ilâmların son hüküm mercii olan Sayıştay TemyizKurulunda 
1972 yılı Ekim ayından Kasım ayına devredilen dosya adedi 565 olup bu dahinormal 
yüzeydedir. Sayın milletvekilleri, bu Anayasal kuruluşta sevinçle müşahede 
ettiğimiz bir husus da, son yıllarda, Sayıştayca yapılan meslekî yayınların geniş 
çapta yayınlanmasmdaki artan gayretlerdir... 

22 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 60 (17 Şubat 1973), 
s. 173-176.
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Sayıştaybütçesi mütevazıdır, yurt gerçeklerineuygundur, tasarrufa riayet 
edilmiştir. Bu Anayasal kuruluşta vazife gören değerli kişiler, çalıştıklarıbinalarda zor 
koşullarda çalışmalarına rağmen, mütevazı bir halde vazifeye devametmektedirler.  Bu 
kadar önemli vazife görülen bir müessesede, daha rahat koşullarda çalışmaimkânları 
sağlanmasını temenniyi de bir vazife addeder… C.P. grubu adına saygılarımızı 
sunarız... ”

A. P. grubu adına söz alan Hüsamettin Başer (Nevşehir) Sayıştay’ın kanunen 
kendisine tevdi edilmişişleri zamanında yapabilmesi için teknik yeniliklere ve 
yetişkin personelle ihtiyacı olduğunu, 1973 yılı için teklif edilen ödenek genel 
toplamının 41 188 558 lira olup, geçen yılın 40 438 059 lira tutarındaki ödenek 
toplamlara, göre 750 001 lira fazlalık gösterdiğini, Sayıştay’ınm bu önemli işlerde 
çalışmalarını takdirle karşılarken, 1973 yılı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, grubu adına Yüce Meclise saygılar sunduğunu belirtti.”

C.H.P. grubu adına söz alan Tevfik Fikret Övet (Sinop) Sayıştay bütçesi üzerindeki 
görüşlerini şöyle ifade ett: “1970 tarihinde yürürlüğe giren1200 sayılı Kanunla 
harcamadan önce vize kaldırılmış, ödenek ve kadro dağıtımı işlemlerininönceden 
vize edilmesi yolundaki uygulama aynenbırakılmıştır. Buna karşılık, merkezde 
bağıtlanan sözleşmeler için uygulanan tescil işlemi bütün Türkiye’yeteşmil edilmiştir. 
Sayıştay son yıllarda meslekî yayınlara başlamış, böylece bu alanda duyulan 
büyük ihtiyacıkarşılamıştır...  1973 yılı içimde teklif edilen ödenek geneltoplamı 
41 188 588 lira olup, geçen yılın40 438 059 lira tutarındaki ödenek toplamınagöre 
750 5129 lira fazlalık görülmektedir; artışoranı yüzde 1, 8’dir.  Ödenek türleri 
itibariylekarşılaştırmada 1972 bütçe rakamlarına görecari harcamalar ödeneklerinin 
647 529 liralıkartış, yatırım, harcamaları ödeneklerinin de11 999 liralık azalış, 
transfer harcamaları ödeneklerininde 114 999 liralık artışı görülmektedir. Artışlara 
ait rakamların toplamından azalışaait rakam çıkarılınca, fiilî artış 790 529 liraolarak 
bulunmaktadır.  1973 Sayıştay bütçesiteklifinin hazırlanmasında, ödeneklerin 
gerçekihtiyaçlar karşılığı olarak teklif edildiği, tasarrufiçin gereken itinanın 
gösterildiği tarafımızdanmüşahade edilmiştir.”

— Millî Güven Partisi grubuadına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu(Afyon 
Karahisar) “Sayıştay denetçilerinin, Bütçe Kanununun 19 ncu maddesi içindemütalâa 
edilmemesini hukuk anilayışıyle bağdatştırmakmümkün olmadığı gibi, adalet 
ilkelerinive eşitlik prensiplerini tamamen zedeleyicibir durum ortaya çıkmıştır. 
Bu haksız durumun mutlaka ve süratle giderilmesiiçin Yüce Meclisin, 1973 Bütçe 
Kanunundagerekli ilgi ve hassasiyeti göstermek suretiyle, muhtemel mağduriyetlerin, 
hele hakkını alamamış insanların normal olarak düşeceğipsikolojik ve moral 
yıkıntısının, çalışma gücünüazaltması gibi olumsuz etkilerin süratlekaldırılmasını 
Yüce Meclisten istirham ediyoruz... ” diyerek görüşleirini ifade etti. 

SadiBinay (Bilecik), Sayıştay kadrosunun mutlak surette takviyesi gerektiğini, 
İktisadî Devlet Teşekküllerinin kontrolarnın da Sayıştayca yapılması gerektiğini, 
Sayıştay kadrosununtakviyesi veyahutta kompitür gibi, elektronikbeyin makinası 
gibi teçhizatla kuvvetlendirilmeksuretiyle sürat kazandırılması gerektiğini ifade etti.
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Sayıştay bütçesi üzerindekimüzakereler tamamlanınca bölümleregeçildi ve 
Sayıştay bütçesi kabul edildi23: 

Sayıştay Başkanlığı Bütçesi
Bölüm  Program Lira
101 Genel yönetim   1 618 864
102 Destek hizmetleri    7 663 913
111  İnceleme, yargı ve karar  31 595 811
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan 
 transferler       310 000

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi
Millet Meclisi’nin 18 Şubat 1973 tarihinde Başkanvekili Nurettin Ok 

başkanlığında toplanan 61 nci birleşiminde Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi 
görüşüldü. Bütçe üzerinde ilk sözü alan Cumhuriyetçi Parti grubu sözcüsü Celâl 
Ahmet Sungur (Yozgat), “...bu yüksek mahkeme, gördüğü işin yüceliği ile mütenasip 
bir yerde vazifeye devamasahipkılınmalıdır.  Yani, şahsiyeti mâneviyesineuygun 
bir binada vazife görmesi imkânı sağlanmalıdır. Bu güzide kuruluş kadro 
bakımından taleplerinden mahrum edilmemelidir. Yüksek mahkeme ve değerli 
üyelere yeterincevasıta temin edilmelidir.  Vekâletlere birgöz atıldığı takdirde, 
şube müdürlerine varıncayakadar vasıta imkânlarından mahrum edilmeyenvazife 
sahiplerine, Anayasa Yüksek Mahkemesindebu imkân esirgenmiştir.  Bizim 
kanımızca, her değerli üyeye bir hizmet arabası verilmesi kanunî formülü getirilmeli 
ve buyüksek hâkimler dolmuş duraklarında dolmuş bekletilmek durumu ile karşı 
karşıya bırakılmamalıdır. Siyasî partilerimizi yüksek mahkemece malîdenetimde 
yüksek mahkemeye yardımcı olmalıdırlar. Zira yüksek mahkemenin bu 
fonksiyonuyeterince işlememektedir...  Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1973 yılı 
bütçesi üzerinde yaptığımız tekiklerde, bütçenin hakikatengerçekçi ve tasarrufa 
son derece riayetkarolduğunu, program ve performans bütçeninbu yılki tatbikatıyle 
bağdaşmış bulunduğunutespit etmiş bulunuyoruz... ” diyerek grubunun görüşlerini 
dile getirdi.”

Adalet Partisi grubu adına söz alan Ertuğrul Mat (Bursa) şu görüşleri dile getirdi: 
“Yüce Mahkemenin önümüzdeki günlerde işi zordur.  Bir taraftan kendisinin de var 
oluş sebebi olan Anayasanın temel hak ve hürriyetlerinin manevî destekleyicisi olacak, 
diğer taraftan dengenin korunmasını çağdaş bunalımı gözönünde tutarak sağlayacak. 
Kimi sendikal özgürlüğün kalmadığını söyleyecek, kimi anarşiyi özleyerek üniversite 
özerkliğinin ihlâl edildiğini ileri sürecek. Bunların hepsi tetkik edilecek, fakat 
unutulmayacakki bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerdenhiçbirisi, insan hak 

23 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 60 (17 Şubat 1973), 
s. 175-181.



602

ve hürriyetlerini veyaTürk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü 
veya dil, ırk, sınıf, din vemezhep ayrımına dayanarak nitelikleri Anayasadabelirtilen 
Cumhuriyeti ortadan kaldırmakkasdıyle kullanılamaz...  Sadece ismi Cumhuriyet 
olan birülkede seçilmemiş derleme Kurucu Meclislerdençıkarılacak kanunların 
Anayasaya uygun olupolmaması vatandaşı da, hukuk ilmini de ilgilendirmez. 
Önümüzdeki günlerde bütün Anayasamüesseselerini bekleyen zorlukları başarı ile 
atlatmamızıtemenni eder, şahsım ve grubum adına hepinize saygılar sunarım.”24

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan TurgutArtaç (Kars) şu görüşleri 
dile getirdi: “Anayasa Mahkemesi hüviyetine yakışır birbinaya sahip olamamıştır.  
Halen kirada oturulanbinaya senede sadece 395 bin lira kira verilmektedir. 10 
seneden beri bu durum böyle devametmektedir. Buna rağmen müessesenin yenibir 
binaya kavuşması yolunda bir arsa dahi teminedilmemiştir... Halen icrayı faaliyet 
edilenbinada, duruşma ve toplantı salonları namüsaitoldukları gibi, sayın hâkimlerin 
çalışma odalarıda kifayetsizdir... Anayasa Mahkemesiüyelerinin ekserisi Yargıtay’dan 
ve diğer dairelerden başkan veya yargıtay üyesi olarak gelmişlerdir. Bu kişiler halen 
taşıttan yoksundurlar. Mesaiye gidip gelişlerinde dolmuş kuyruklarınıbeklemek 
suretiyle, hem zamanları hederolmakta, hem de emsallerine kıyasen ikinciplâna 
atılmış bulunmaktadır...   Yine bu mahkemenin kuruluş kanunundaki değişiklikler 
tasarısı, bundan 1 sene evvel hükümete tevdi edilmesine rağmen bugüne kadar 
bu tasarı yasama organlarına sevkedilmemiştir... 1961 Anayasasının ilericivasfına 
rağmen, 12 Mart’tan evvel ve ondan sonra işbaşına gelen hükümetler her nedensebu 
yasayı değiştirmeyi, hukukî parçalamayı âdeta bir görev saymışlardır.  Hususiyle 12 
Mart’tan sonra gelen Erim ve Melen hükümetleri, 27 Mayıs devrimine bağlılıklarını 
belirten hükümet başkanları olarak bu eseri, Anayasayı suçlusandalyesine 
oturtmaktan zevk duymuşlardır. Halbuki her iki sayın Başbakan da bu Anayasanın 
kabulünde, yani arkadaşımın tâbiriyle derleme mecliste imzaları olan kişilerdir... 
” 

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan SalihYıldız(Van), “Anayasa 
Mahkemesinin Türk siyasi hayatındavazgeçilmez bir müessese olduğunu 
tekrarederken, Anayasa Mahkemesinin ihtiyaçlarıçizgisinde birtakım hususlar 
dile getirildi.  GerekKomisyonda, gerek Bütçe raporlarında da geniş ve tafsilâtlı 
şekilde söylenmiştir. Gerçekten Anayasa Mahkemesinin bu ihtiyaçlarının tez elden 
halledilmesi artık ihmal edilemeyecekbir noktaya gelmiştir.  Her yıl söylenir, 
buAnayasa Mahkemesinin kutsiyetine uygun birbina yapılması lâzımdır, kadrolarının 
verilmesilâzımdır, çalışmasının daha kolay hale getirilmesi, kütüphane, bütün bunlar 
yıllar yılı söylenmektedir.  Bu ihtiyaçların biran evvelyerine getirilmesini dilerken, 
şahsım ve partimadına Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım.”

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Ferda Güley (Ordu) AdaletPartisi 
grubu sözcüsünün“siyasî nefretlerinin esiri olmuş ilim adamlarıylederleme meclislerin 
yaptığı anayasalar millî ihtiyaçlara cevap verememiş ve değişikliklergerekmiştir” 

24 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 185-189.
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dediğini belirterek buna ne bir hükümet üyesinin, ne özellikle oturdukları, büyük 
sorumlulukve şeref ifade eden yerden bu sözleri söyleyene bu sözleri söyleyemezsiniz 
demediklerini, bu sözlerin böylece zabıtlara geçtiğini, bu sözlerin Meclisi yöneten 
başkan ve Cumhuriyet hükümetinintemsilcileri tarafından veya Meclisteüyeleri 
tarafından düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.25

Demokratik Partigrubu adına söz alan Abdullah İzmen (Giresun), Anayasa 
Mahkemesi bütçesi hakkında, buseneye kadar yapılan eleştirileri incelediğini 
belirterek hizmetin gereğigibi ifası için lüzumlu bina ve sair araç vegereçlerin 
temini için bütçeye lüzumlu ödeneklerinkonulması önerildiğini gördüğünü açıkladı: 
“Geçen senelerdeolduğu giıbi, bu sene de Anayasa Mahkemesibütçesine, eleştiriler 
istikametinde ödeneklerinkonulmadığı görülmektedir.  Gelmişgeçmiş hükümetlerin, 
Yüce Mecliste yapılaneleştirilere ehemmiyet vermedikleri böyleceaşikârdır. 
Bu itibarla, Yüce Mecliste, muhterem parlâmanterlertarafından yapılan 
eleştirilerinehemmiyetle nazarı dikkate alınmasını ve gelecekseneler bütçelerinin 
hazırlanması sırasındagereken ödeneklerin bütçelere konulmasınıtemenni ederek 
sözlerimi tamamlıyorum... ”

Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, Ferda Güley’in yaptığı konuşmada üzerinde 
durduğu hususlar ve bu konuşmanın şahsıyla ilgili kısmı hakkında bir açıklamada 
bulunmak üzere söz aldığını, sayın Güley’in bu konuda gösterdiği hassasiyete 
katılmaklaberaber, bunun ortaya konuş şekline katılmadığını ve şahsıyla ilgili ithamı 
reddettiğini ifade etti. 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Seyfi Öztürk (Eskişehir), kendisinden önce 
konuşan A.P. szöcüsdünün konuşmasının amaçlarını açıkladı ve dünya anayasalarında 
genel seçimle, Kurucu Meclis vazifesini yaseçilmiş meclis veya genel seçimle 
muayyensüreli Kurucu Meclisler geldiğini, Türkiye Meclisinin bunlara uymadığını 
söyledi. Öztürk, Kurucu Meclis’in Anayasa KomisyonunaBahri Savcı, Muammer 
Aksoy, Doğan Avcıoğlu, İlhami Soysal, Mümtaz Soysal’ı kimin seçtiğini, milletin 
mi seçtiğini söylediğinde tartışmalara yol açtı. 

A.P. ve C.H.P. sıraları arasındakarşılıklı söz atmalar ve gürültüler arasında 
kürsüye gelen Devlet Bakanı İlhan Öztrak şu görüşleri dile getirdi: “Kurucu Meclis, 
muhakkak ki, derleme birMeclis değildir.  Sayın Ertuğrul Mat’in bu ifadeside kendi 
maksadını muhakkak ki aşmıştır. Hatibin de böyle bir maksadının olmasınaimkân 
yoktur. Bugün Büyük Millet Meclisinde üye olan herkes, meşruiyetini Kurucu 
Meclisin meşruiyetinden ve onun çıkardığı Anayasanın meşruiyetinden alır. Sayın 
hatibin, talihsizlikle, maksadını aşan bir beyan dolayısıyle memleketimizin huzur 
ve sükûna en çok muhtaç olduğu günlerde, polemik açmak isabetli bir tutum 
değildir. Bu tutumlara girmemek gerekir. Bu sözü, derleme sözünü bahane ederek 

25 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 189-200.
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devşirme demek, daha da yakışık almaz birtutum olur.  Bünkü Meclisin üyelerine siz 
de öyleyse devşirmesiniz demek, millî iradeye saygıile telif edilemez. Ne Kurucu 
Meclis derlemedir, ne bugünkü Meclis devşirmedir. Bunların buzabıtlarda tevsik 
edilmesi gerekir.”26

Cumhuriyet Halk Partisi grubuadına söz alan  Hüdai Oral (Denizli) ErtuDeğerli 
arkadğrul Mat’ın maksadını aşmış talihsiz bir konuşma yapmışolduğunu belirterek 
konuşmanın tümünü ele almakgerektiğini ifade etti: “Tümünü ele aldığınız zamıan 
bu bir talihsiz konuşma, ancak maksatlı bir konuşma olarakortaya çıkmakta ve 
zabıtlara geçmiş bulunmaktadır. Siyasînefretlerinin esiri olmuş ilim adamlarının 
hazırladığıKurucu Meclis... Bu ilim adamlarının hazırlamış olduğubu Anayasa, 1961 
Anayasası, dünyanınen modern, en mütekâmil temel hak ve özgürlükler yönünden 
itirazı mümkün olmayan enbüyük bir Anayasadır...  TürkiyeCumhuriyeti 1961 
Anayasasının temelinde TürkMilleti tarafından seçilmiş bir Kurucu Meclisvardır.  
Bu Kurucu Meclis, seçim usulleri ne biçimdeolursa olsun, Türk Milletinin seçmiş 
olduğutemsilcilerden müteşekkildir, derleme değildir... Bu KurucuMeclisin 
hazırlamış olduğu 1961 Anayasası sonunda millî irade tecelli etmiş ve Türkiye 
BüyükMillet Meclisi teşekkül etmiştir. Bu KurucuMeclisin içinde görev almış 
faziletli ve 1961Anayasasına katkıda bulunmuş bilim adamlarınınisimlerini tasrih 
etmek suretiyle KurucuMeclisi, Anayasayı yapan insanları şu anda ithametmenin 
yerinde olmadığı kanısındayım.”27

Süleyman Çağlar (Manisa) ve Zekeriya Kürşad(Kahraman Maraş) tarafından 
verilen yeterlik önergeleri aleyhinde Nuri Eroğan (İstanbul) söz aldı. Konuşmadan 
sonra yeterlik önergesi oya sunuldu ve kabul edildi. Böylece Anayasa Mahkemesinin 
bölüm ve maddelerine geçilmesi kabul edildi: 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi
Bölüm Program   Lira
101  Genel yönetim     326 479
102  Destek hizmetleri  1 769 367
111  İnceleme ve yargı hizmetleri  3 903 458
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan 
 transferler       25 000

26 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 200-204.
27 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 204-205.
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BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ
Cumhuriyetçi Parti grubu adına İlhami Sancar (İstanbul), görüş ve önerilerini 

şöyle sıraladı: “Yürütme organı üzerinde Parlâmentonun yetkisi ve mutlak 
murakabesini de müessir olarak burada sağlamamız ve etkili hale getirmemiz 
mümkündür.  Şimdi bu esasları uygulamaya ve düzenlemeğe bizi götüren ikinci 
merhaledeki yola işaret etmek isterim.  O da Bütçe veUmumî Muhasebe Kanunu 
ile benzeri diğer kanunlardır. Parlâmentoda bir yıl evvelki bütçe görüşmelerinden 
mülhem olarak tespit edilecekesaslı temayüllerin yeni bütçede dikkat nazara 
alındığına dair bir işaret göremiyoruz... 

İcraatlarındaki eksiklikleri de Anayasaya ve Parlâmentoya yüklemek gibi bir 
garabet içindedirler. Bildiğiniz gibi sürekli olarak vatandaşlardan, idareden ve her 
yerden gelen her şikâyet konusunu kendilerinin değil, kanunların kifayetsizliğine veya 
yasama organına yüklemektedirler. Kanunları kabul eden Parlâmento olmaklaberaber 
onları ihtiyaçlara göre hazırlayan veprogramları istikâmetinde Parlâmentoya 
sevkeden, yürütme organıdır. Sevkettikleri tasarıları sabırla sürekli işbirliği içinde 
çalışarak Parlâmentoyaanlatarak kabul ettirecek olan yinekendileridir... 

5 Ocak 1973 günlü gündeme nazaran 146 soru, gensoru ve genel görüşme isteği de 
askıdagörülmektedir.  Veriliş tarihlerini inceleyecekolursak, bu konudaki üzüntümüz 
bir kat dahaartar.  Farzedin ki, fırsat bulup Meclise gelemiyorlar. Yazılı sorular 
bir imzadan ibaret olduğuhalde aynı tempo ve alâka çizgisi üzerindebulunuyor.  
Bunlardan bir kısmı makûl olmayanmüddetler sonunda baştansavma cevaplarla 
geçiştiriliyor. Bir kısmı da yine askıda kalıyor.

Kamu idaresinin yeniden düzenlenmesi, mehtaptasarısı ve sair reform 
tasarıları geciktikçe, bu halin artacağı şüphesizdir.  Bir an öncebunlara özel bir 
önemle dönmemiz ve üzerindeçalışmamız lâzımgelir inancındayız.  Bu meyanda, 
ihtiyaçların görüntüsüne bakarak, ikitemennide bulunmak isterim.  Bunlardan birisi; 
yurdumuzun iç güvenliği işleri, değişenmemleket ve dünya şartları nazara almamak, 
özel bir önemle ele alınıp, düzenlenmelidir... Bir ikinci temennimiz de, yavaş da 
olsaher gün biraz daha ileriye gitmekte olduğumuz sosyal güvenlik sahasındaki 
hizmetlerin parçaparça bakanlık veya müesseselerde bulunması, bu hizmetin 
gereği gibi hızlanmasına veen kısa zamanda ihtiyaçlara cevap vermesindeengeller 
çıkardığı kanısındayız. Anayasamızın sosyal devlet ilkesine ulaştırıcı bir 
organizasyonaözellikle bizi götürmesi gerektiği kanısındayız. Demek isterim ki, 
sosyal güvenlikleilgili bütün işlerimiz bir elde, bir bakanlıktatoplanmalıdır ve bu 
Bakanlık yalnız bu işlerle uğraşacak bir sosyal güvenlik bakanlığı olmalıdır.”28

M.G.P. grubu adına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar) 1973 
malî yılı bütçesini olağanüstü şartlardan biran önce kurtulma ve demokratik 
rejimiarızasız işletecek bir ortama ulaştırma çabasıiçinde bulundukları bir dönemde 
müzakereettiklerini belirterek konuşmasına başladı: “Hükümetin kuruluş şeklini, 
memleketin içindebulunduğu ve olağanüstü dediğimiz şartlartayin etmiştir. 

28 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 207-212.
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Hükümet, buna rağmen parlamenter kurallarauyularak teşkil edilmiş, A.P., C.H.P., 
M.G.P. hükümete üye vermeyi kabul etmişlerdir. Bir kısmı Parlâmento üyesi, bir 
kısmı daParlâmento dışı olan partisiz bakanların da katılmasıyle meydana gelen 
Melen Hükümeti, hazırladığı programını Parlâmento huzurundaokumuş, bu program 
Anayasanın öngördüğüusuller içinde müzakere edilmiş ve neticede MelenHükümeti 
güvenoyu almıştır. Parlâmentodan güvenoyu alan hükümeti, millî irade mesnedinden 
mahrum bir hükümetolarak nitelemek, Parlâmentonun hükümete güvenoyu 
vermiş gruplarını ve üyelerini millîiradeyi temsil etmek saymaktan farksızdır. 
Biz, Türk milletinin Ekim 1969 seçimleriylebu kutsal çatının altına milletvekili 
olarakgönderdiği bütün sayın üyeleri, Anayasamızagöre milleti temsil bakımından 
tam yetkili saymaktayız. Aksi bir düşünce kendimizi de, Büyük Meclîside inkâra 
varır... 

Melen Hükümetinin yerine Türkiye’yi dahasüratle ve daha emniyetle normal 
düzene geçirmekmümkün olduğunu düşünen bir Parlâmentoçoğunluğu varsa, bu 
düşüncelerini şimdidenbütçenin tümünün oylanmasında ortaya koymalarınıyürekten 
temenni ederiz. Bu vesileyle hükümetten üyelerini çekmişbulunan C.H.P.’nin grup 
sözcüsünün bâzı görüşlerinede temas etmek zorunluğunu elbetteduyuyorum... 

Parlamenter rejimler, ancak, sorumluluk duygusu taşıyan siyasî teşekküllerinve 
siyaset adamlarının varlığı ilearızalardan kurtulabilir. Millî Güven Partisi grubu 
olarak, siyasî kuruluşlarımızıasgarî müştereklerde birleşmeyehulûs ile davet 
ediyoruz. Rejimi kurtarmak da, memleketi sonu gelmeyecekmaceralara sürüklemek 
de, her şeydenönce bu Yüce Mecliste görev yapan bizlerin tutumunabağlıdır... ”29

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Orhan Birgit (Ankara) Başbakanlık 
bütçesi üzerindeki eleştirilerini şöyle aktardı: “... 1969 seçimlerinden bugüne değin, 
Meclisin ve ülkeninkarşı karşıya kaldığı bütün önemli olaylar hep birer Başbakan 
sorunu olarak karşımıza çıkmış, ya da Başbakan ve ona verilen sıfatlar yoluyle siyasal 
hayata etkiler yapmak istenmiştir. Bundan ötürüdür ki, dört yıl boyu, yaşadığımız 
Parlâmento hayatını, bunalımları ancakbaşbakanlarla onların kişiliği ile mizaçları ile 
anlayabiliriz. Sistem iyi ise ve kurallara tam uyulursa, ama sözüne ve özüne de uyulursa, 
yönetimdekişiliklerin önemi büsbütün kalkmasa bile çokazalır.  Bu açıdan kuralların 
özünün dışınaçıkış, 1970’te başlamıştır. Birinci Demirel Hükümetidüşürüldükten 
sonra ne olmuştur? Meclisçoğunluğunun istemediği bir hükümet, aynıbaş ve aynı 
kadro ile tekrar karşımızla gelmiştir. Denecektir ki bu defa çoğunluk onu kabuletti.  
O halde mesele kalmadı. Çok mesele kaldı arkadaşlar.  Bir defa şuveya bu şekilde, 
her güvenoyu alan hükümet, mükemmel bir hükümet sayılacaksa, Erim hükümetleri 
de, Melen hükümetleri dedaha büyük oranda güvenoyu almışlardır.  Bu durum 
karşısında efendim, bu normal güvenoyu değil olağanüstü koşullarda gelen güvenoyu 
diyenler de elbette vardır. Sayın milletvekilleri, olağanüstü koşullar, yalnız toplumda 
olmaz.  Bazan de Meclis kulislerinde, koridorlarda olur... Sayın Adalet Partisi Genel 
başkanı dün İzmir’departisinin bir toplantısında iki yıldırne muhalefetteyiz, ne 

29 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 212-214.
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iktidardayız, daha başka bir deyimle muhalefette değiliz, iktidardadeğiliz diyorlar.  
Öyle şey olmaz arkadaşlar. Adalet Partisi iki yıl önce tek başına iktidardaidi.  İki 
yıldır da Erim ve Melen hükümetlerindefikirleriyle olduğu kadar, Parlâmentodaki ve 
hükümetteki sayısiyle de iktidardadır.  Buhükümetlerin aldığı her kararda, giriştiği 
hertasarrufta, kabinedeki oylamalarda kalkan parmaksayısının Adalet Partisi 
ağırlığında olduğunuseçmen elbette bilmektedir... 

Aynı şekildeMelen Hükümeti de belli grupların çıkarlarınıdesteklemeye 
yönelmiş tedbirleri, Atatürkçülükperdesi altında tartışma dışına çıkartmakta, 
böylece siyasî sorumluluktan kaçmaktadır.  SayınMelen’in, siyasî sorumluluğunu 
maskelemeyeçalışması bizi ilgilendirmez.  Fakat Türkiye’nin bozuk düzenini 
sürdürmeyi kendisine siyasîkariyer olarak seçmiş bir tutucu siyasetadamının, 
Türkiye’yi yeni siyasî buhranlarıneşiğine getirecek politikasını bütün ömrünü 
hertürlü gericiliği ve tutuculuğu yenmek için harcamış20 nci yüzyılın en büyük 
devlet adamlarındanbirisinin adını kullanarak yürütmeyekalkması karşısında daha 
fazla susamayız... 

Batılı, özgürlükçü ve çoğulcu gerçek demokrasiye âşıkinsanlar, hangi ulusun 
insanları olurlarsa olsunlar, gıpta etmiyorlar Melen’e ve Hükümetine. Hattâ 
Türk insanının bu inançlara olan içtenbağlılığını bildikleri için, totaliter ülkelerin 
siyasetçilerinin bile kendisine gıpta edeceğini sanmam. Nasıl zor durumda ve 
gerçeklere karşı hükümet ettiğini, etmeye çalıştığını bildikleriiçin gıpta edemezler 
Sayın Melen’e... 

Bütçesini eleştirdiğimiz bu hükümettin bundan sonraki ömrü bizi fazla 
ilgilendirmiyor değerli milletvekilleri, yeter ki genel seçimler zamanında yapılısın 
ve geçerli demokratik hükümetsistemi işlemeye başlasın. Biz, genel seçimlerin ve o 
seçimlerde tezahür edecek halk iradesinin önünde saygı ile eğiliyoruz... ”30

Adalet Partisi grubu adına söz alan Kemal Şensoy(Ordu) şu görüşleri ifade 
etti: “Türkiye’nin bugün karşılaşmış olduğu buhranınmahiyeti nedir? Süregelen 
olağanüstü durumdandoğan geçilmesi için ne yapmak gerekir? Şu ana kadar katedilen 
mesafe, bizi hanginoktaya getirmiştir ve hangi noktaya götürecektir? Burada 
salim bir neticeye varabilmemiz için, evvelâ teşhiste birleşmemiz gerekmektedir.  
Olağanüstühalin devamlı surette olağanüstü tedbirlerleizalesi fikrini benimsersek, 
insan haklarınadayalı demokratik cumhuriyet idealindenvazgeçmek gibi vahim bir 
duruma düşeriz...  12 Mart öncesiTürkiye’de cereyan eden hâdiseler sebebiyle, devrin 
Başvekili AP Genel başkanı Sayın SüleymanDemirel’in, bu hâdiselere koyduğu 
teşhisikısaca tekrarlamak istiyorum. Bu teşhisşudur: Türkiye’de kapalı veya açık 
surette cereyaneden hâdiselerin kökü dışardadır.  Beynelmilelkomünizm teşkilâtı 
Türkiye’de de bir tatbikathareketine girişerek cumhuriyetimizi temelinden yıkmak 
istemektedir.  Üniversite olayları, masum talebe hareketleri değildir.  Anarşikolaylar 
milletlerin hayatında yeni de değildir. Ve hâlen dünyanın diğer ülkelerinde bu 
kabilolaylar cereyan etmektedir.  Fakat hiçbir millet, bu olayları sebep göstererek 

30 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 214-219.
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demokrasiden vazgeçelimdememektedir.  Gelin el ele verin baştaAnayasa olmak 
üzere, cemiyetler, üniversitelerkanunlarında vesair mevzuatımızda bugünküanarşik 
ortamın doğuşuna imkân hazırlayan hükümleri değiştirelim, boşlukları dolduralım; 
yeni hükümler getirelim ve bunları yaparkende, cumhuriyeti savunmaktan 
vazgeçmeyelim... 12 Marttan sonra kurulan hükümet, AdaletPartisinin koalisyon 
hükümetine iştirak olarakdeğil, tamamen yeni hükümete üye verme anlamındakatıldığı 
bir hükümettir.  Daha doğrusubu hükümet nevi şahsına münhasır bir hükümettir... 

Türkiye’de paranın dış değerinin ayarlanması ilk defavâki olan bir hâdise 
değildir.  Ancak, şunu belirtmekisterim ki, Cumhuriyet devrindeyapılan müteaddit 
para operasyonları içindeen başarılı, 10 Ağustos 1970 operasyonuolmuştur.  Bu 
operasyonla birlikte alınmışolan serî tedbirler sayesinde transfer gecikmelerininsüratle 
bertaraf edilmesi, fiyatların âniyükselişlerinin önlenmesi; ihracat, işçi ve diğerdöviz 
gelirlerinin artması mümkün olabilmiştir... ”31

Demokratik Parti grubu adına söz alan Samet Güldoğan (Elâzığ) 12 Mart 
vakasından itibaren hükümetin memleketmeselelesine çözüm getirmesini beklemenin 
mümkün olmadığını söyleyerek konuşmasına başladı: “Demokratik Parti grubu 
olarak, ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik hayatını 12 Mart öncesindeve sonrasında 
tehdidi altında bulunduranbüyük tehlikeleri en ciddî sorumluluk duygusuiçinde teşhis 
ve tespit ederek sorumluları uyarmayaçalıştık...  Melen Hükümetini her türlü kaygı 
ve tedbirlerdenuzak bir anlayışın içinde görmek bizlerimemleketin yarını hesabına 
endişelendirmektedir. Sıkıyönetimin fevkalâde hallerde başvurulanbir yönetim biçimi 
olduğunu büyük bir rahatlıkiçinde hükümet unutmuş görünmektedir.  Hükümet, 
arkasını Parlâmento dışı güçlere dayamanınrahatlığı içinde iki yıldan beri askerî 
idarenintaşımakta olduğu ağır sorumluluğu devralmaihtiyacını hissetmemektedir. 
İşçi davaları giıbi, köylü ve esnaf davalarıda askıdadır.  Eğitim politikamız bir 
türlü istikrarakavuşamamakta, üniversite ve kültür sorunlarımızâcil müdahale 
beklemektedir. Ağır sanayie geçiş teşebbüsleri yarım tedbirlerle gelişememekte, 
böylece tarımdaki nüfus artışının endüstriye kayışı mümkün olamamaktadır. İstihdam 
politikamız, artan nüfusun ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzak görülmektedir... 
Demokratik Parti grubu olaraak, Erim hükümetlerigibi Sayın Melen hükümetini 
de demokratikesaslar ve hukuk kuralları içinde mütalâaedemiyor, Ömrünün uzun 
olması halinde rejimbuhranlarını devam ettiren âmil olarak görüyoruz.”32

Mehmet Arslantürk(Trabzon) Başbakanlık Bbtçesi nedeniyle konuşmasının 
sadece kültür işlerini yürüten Devlet Bakanlığıüzerinde olacağını belirtti: 
“Millî Eğitim Bakanlığınınişleri çoktur, bu işler öyle bir genel müdürlüklehattâ 
müsteşarlıkla yürütülemez. Öyleise makamlar kuralım denildi ve kuruldu.  
Bunarağmen gel gör ki, kültür konusunda üzerindedurulacak sorunlar, yetersizlikler 
bir kıyıyaatılmış, işler o kadar çoktur ki, bu eksikliklerinyalnız sıralanmaları ve 

31 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 219-224.
32 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 224-226.
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bâzı küçük açıklamalardabulunulması dahi saatler alacaktır.  Bunedenle sadece 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen ve ihmale uğrayan bâzı noktalarile 
bunlara ilişkin düşüncelerimi sunmaklayetineceğim... Kültür müsteşarlığı millî ve 
hayatî önem taşıyanbu görevleri üzerinde hiçbir çalışma göstermemiştir. Tersine, 
işbaşındaki folklor uzmanı görevinden uzaklaştırılmış, yerine atanan zatda göreve 
geldiğine pişman edilmiş ve görevden ayrılmıştır... ”33

Başbakan Ferid Melen (Cumhuriyet SenatosuVan üyesi) söz aldı ve hatiplerin 
eleştirilerini yanıtladı: “Hükümetimiz 5 Haziran1972 tarihinde güvenoyu almıştır.  
Henüz 9 ayını doldurmamış bir hükümettir ve huzurunuzagelen bütçeyi ise görev 
döneminin altıncıayında Meclise takdim etmiştir.  Bu sebeple genellikle 12 Mart sonrası 
yönetiminin tümünetevcih edilen ve bazan daha önceki yıllardakisorumluluklara ait 
bulunan tenkidlerin hepsinin muhatabı takdir edersiniz ki, hükümetimizolmamak 
lâzımgelir... 

1973 Bütçesini olağanüstüşartlardan biran önce kurtulmanın çabasıiçinde 
olduğumuz bir dönemde hazırladık ve böyle bir ortam içinde müzakere ediyoruz.  
Bildiğinizgibi Hükümet de olağanüstü şartlariçinde, 12 Mart şartları içinde kurulmuş 
bir hükümettir.  Esas hedefi 12 Martı hedefineulaştırmaktır.  Bu hedefe ulaşmak için 
öncelikleneler yapacağını ve yapmak istediğini, YüceMeclisin takdirine iktiran 
etmiş olan programındatespit etmiştir.  Bunlar, bildiğiniz gibi, anarşiyi ortadan 
kaldırmak, anarşinin yenidenbaşkaldırmasını önleyecek tedbirleri tamamlamak, 
gecikmiş reformları hazırlamak, Anayasanıntayin ettiği zamanda memleketi normal 
biryönetime kavuşturmak üzere seçimlerin yapılmasınısağlamak. Hükümetiniz, 
göreve başladığı günden buyana bu hedeften biran bile, -kelimenin üzerinebasarak 
söylüyorum- şaşmamıştır ve şaşmayacaktır.  Bütün güçlükleri yenerek bu hedefedoğru 
ilerlemektedir ve muvaffak olacağına daemindir... 

Hükümet bir taraftananarşiyi önlemenin, asayiş ve güvenliği tesisetmenin 
tedbirlerini yürütürken, diğer yandan programında vaadettiği ıslahat tedbirlerinide 
gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürmüşve reform tasarılarını, bir ikisi hariç, 
BüyükMeclise sunmuştur. Zaman zaman reformlar yapılmadı diye bubakımdan tenkide 
uğramaktayız.  Hükümet kendisinedüşeni yapmıştır.  Hiç şüphesiz, bundansonrası 
Yüce Meclise aittir. Bu hususta HükümetYüce Meclisin emrindedir... Biz memleketin 
bugünkü ihtiyaçlarından ilham alarak reform tasarılarını hazırladık. Bizim 
getirdiğimiz reformlar Atatürk çizgisindedir, toplumu tedirgin etmemektedir. Bilâkis 
topluma huzur getirecekreformlardır. Bildiğiniz gibi bu tasarıların birkaçı Meclisten 
geçmiştir, diğerleri komisyondadır... Toprak reformu da yine, dün aldığım birbilgiye 
göre Komisyonda büyük bir yara almıştır… Anayasa değişikliğiYüce Meclisten 
geçmiştir. Anarşinin hortlamasını önleme bakımından bu Anayasa değişikliğibüyük 
yarar sağlayacaktır... Bu arada, Silâhlı Kuvvetlerimizin modernizasyonunu 
sağlayacak Yetki Kanunu, Jandarma teşkilâtımızın modernizasyonu gibi tedbirler 
getirilmiştir ve yürürlüğe konmuştur. Hükümet sorumluluğunu aldığımız gündenbu 

33 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 226-228.
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yana, nisbeten kısa bir süre içinde Yüce Parlâmentoya sunulan 60 kadar kanun tasarısı 
dışında, iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmamızınen önemli aracı olan Üçüncü Beş 
Yıllık KalkınmaPlânı Meclislerden geçirilip, uygulama alanına konulmuştur.  Plânın 
ilk yılına ait icraprogramı tespit edilmiş ve 1973 yılı bütçesi yenibir görüşle ve 
program bütçe esasına göre hazırlanarak tasdikinize sunulmuştur…

1971 ve1972 yıllarında arka arkaya gerçekleştirilenyüzde 10 ve yüzde 7, 7 
kalkınma hızı, 2 nci plândöneminin en yüksek kalkınma hızıdır.  Büyükölçüde bu 
hızların etkisiyledir ki, 2 nci BeşYıllık Plânın gelir hedefi gerçekleştirilmiştir...  

Bir süreden beri 12 Mart’tan sonra kurulan Hükümetler üzerinde, Anayasa 
açısından demokratik rejimingerekleri açısından bir tartışma açılmış bulunmaktadır. 
Bu bütçe konuşmalarında da bâzıarkadaşların hemen hepsi bu konu üzerinde 
önemle durdular. Adalet Partisi Sözcüsü SayınSezgin, 1971-1972 yıllarını bir 
siyasî istikrarsızlık yılı olarak vasıflandırdı. PartilerüstüHükümetlerin millî iradeye 
dayanmadığı, böylebir hükümet modelinin inandırıcı olmadığı, partilerüstü hükümet 
modeli ile demokratik hayatınzedelenmekte olduğu ileri sürüldü. Muhterem 
arkadaşlar, partilerüstü hükümetformülünü, hemen arz edeyim, ben icat etmedim. 
Böyle bir Hükümet kurmaya da kendim talip olmadım, zorla da gelip bu makamı işgal 
etmedim. Bugün de bu makamın fuzulî şagili saymıyorum, kendimi.  Partilerüstü 
hükümet formülü, aynı kelimelerle olmasa da partilerüstü bir zihniyetle, o davranış 
içinde olacak hükümet denmiştir, sanıyorum, 12 Mart muhtırasında yeralmıştır. 
12 Mart; Cumhuriyete, demokratik rejimeyönelen tehlikeleri bertaraf etmek, 
demokratikrejimin geleceğini teminat altına almakhedeflerine yöneldiği ve bunların 
gerçekleştirilmesiyleolağanüstü tedbirlere ihtiyaç gösterdiğiiçin bu şartlarda görev 
yapacak özelliği olanbir hükümet şekli tercih olunmuştur.  Buna kısaca partilerüstü 
hükümet denildi ki, biraz evvel işaret ettim: Buna keşke partiler dışı hükümet denseydi 
daha doğru olurdu. Birinci ve İkinci Erim Hükümetleriyle benimhükümetim bu 
şekilde kurulmuş hükümetlerdir. Bu kuruluş şeklini olağanüstü şartlar tayinetmiştir.  
Hiç şüphesiz olağanüstü şart olmasaydıburada Başbakan olarak beni hiçbirzaman 
göremezdiniz.  Bununla beraber, bu hükümetler, Parlamenter usullere uyularak 
kurulmuştur. Kuruluşu, Anayasaya tamamen uygundur. Bizim Hükümetimize A.P.  
o tarihteC.H.P., M.G.P. üye vermeği kabul etmişlerdir. Programımızı Türkiye Büyük 
MilletMeclisi tasvip etmiştir.  Hükümete güven oyuverilmiştir.  Hükümetimiz bu 
suretle Meclisingüveniyle göreve başlamış ve bu güven ile görevedevam etmektedir.  
Bu sebeple millî iradeyedayalı bir hükümettir... 

Hükümetimiz fiyat artışlarının sorumlusudeğildi. Hükümetimiz, iddiaların 
aksine, fiyatlarınartış hızını kesmeye çalışmıştır ve bundabir ölçüde muvaffak da 
olmuştur. Fiyat artışları hükümetimiz zamanında başlamamıştır. 1971’de % 23’e 
varan fiyat artışlarınınhızını Haziran 1972’de göreve başlayan hükümetimiz yarı 
yarıya indirmeyi başarmıştır…

Ayrıca öncelik verilmiş olan plânda sanayieyapılan yatırımların büyük bir kısmı 
aslındatarım içindir. Gübre sanayii böyledir, traktör sanayii böyledir, ziraat âletleri 
sanayiiböyledir, ziraî taşıtlar sanayii böyledir, şekersanayii böyledir, et, balık, yem, 
süt, peynirsanayii böyledir, umumiyetle gıda sanayiiböyledir… Türkiye’de bizim 
kanaatimize göre, bir numaralı problem istihdam problemidir.  İktisadîproblemimiz 
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budur, sosyal problem olarakbudur, bir numaralı problem istihdam problemidir. Artan 
ve şehirlere akan nüfusa iş, kazanç ve ekmek kapısı bulmak mecburiyetindeyiz… 
İkincisi; Türkiye sanayileşmeye karar vermiştir bu sebeple.  Türkiye’de kalkınmanın 
dengeliolması için, kalkınma, zümreler ve bölgelerarasında ahenkli olmalıdır… 
Yatırımlara ekonomiye istikâmet vermekve plân hedeflerine yöneltmek, için, arz 
ettiğimgibi özendirici ve alıkoyucu tedbirlere ihtiyaç vardır.  Yatırımların öncelik 
alan yerlereyönelmesi, gelişmeye muhtaç bölgelere yönelmesi için yine teşvik 
tedbirlerine ihtiyaçvardır.  Az kârlı; fakat sosyal kârı yüksekolan istikâmetlere 
yönelmesi için teşvike ihtiyaçvardır…”34

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon 
Karahisar), Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti üzerinde yaptığı konuşma tartışmalara 
neden oldu: “C.H.P’nin Sayın Genel Başkanına göre, meselâ memleketin teokratikbir 
idare ile idaresini isteyen kimseler, hilâfetigeri getirmeyi düşünen kimseler, bu 
düşüncelerinidiledikleri gibi yapabilecekler midir? Komünist bir dikta idaresini 
benimseyenlerdiledikleri gibi komünizm propagandasıyapmakta serbest olacaklar 
mıdır? Sayın Ecevit, Türkiye’de komünist partilerinin kurulmasını, komünist 
propagandasının serbest yapılmasını, fikir özgürlüğünün birgerçeği mi saymaktadır?” 
C.H.P. ve M.G.P. sıralarından ayağa kalkmalar, karşılıklı lâf atmalar meydana geldi. 
Meclsi Başkanı, Mehmet Seydibeyoğlu’na (Kastamonu), ihtar cezasıvermek zorunda 
kaldı. Hamamcıoğlu konuşmasına devam etti: “... 12 Mart’tan sonra birtakım 
hükme bağlanmışkararlar itibariyle anarşik eylemlerin yalnızTürkiye içinde değil, 
Türkiye dışından da tahrikedilip, beslenmesinin mahkeme kararlarıyleşahit olması 
muvacehesinde Sayın Ecevitacaba, şimdi kısaca özetlediğim fikrindeısrar ederler 
mi, etmezler mi? Bunu öğrenmekistiyoruz.”C.H.P.  sıralarından “ederler, ederler” 
sesleri, gürültüler ve müdahaleler geldi.35

Bülent Ecevit (Zonguldak) sataşmamahiyetinde konuşma yapıldığı için söz 
istedi. Mehmet Zeki Adıyaman (Adıyaman) ve İsmail Hakkı Alaca (Kars) tarafından 
verilen kifayeti müzakere takriri aleyhinde Orhan Birgit (Ankara) söz aldı: “Sayın 
arkadaşlarım, sanıyordum ki; bu bütçe üzerinde ikinci konuşmayı da grubum adına 
ben yapacağım. Sayın Hamamcıoğlu ile birleşimin açılmasından birkaç saniye 
önce karşılaşmıştık. Yanımda tanıklarım da var. Zaten kendisi dürüst veşerefli bir 
arkadaştır, inkâr etmez. Söz aldınız mı dedim. Canım ne vardı söz alacak, sizin 
konuşmalarınızla, değmez dedi. Ama birleşim açılmadan geldim. O sırada tam 
kürısüye Sayın Başkan geldiler, müracaat ettim. Olan olmuş... Olan nedir? Olan 
Türkiye’de, zannediyorum Parlâmento olarak içinde bulunduğumuz bunalımın 
düğümünü teşkil eden marazi hastalık, görünmeyen bir el, görünmeyen bir ses; 
Hükümetiyönetmek isteyen, Parlânentoyu perdegerisinden kışkırtmak, tahrik etmek 
isteyenbir ses, sayın arkadaşımı da söz almayazorlamış... ”36

34 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 228-242.
35 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 242-247.
36 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 247-249.
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Bülent Ecevit’in kendisine sataşılmış olduğunu ifade ile talep ettiği söz hakkı 
Genel Kurul’un oyuna sunuldu. Bu arada C.H.P.  sıralarındanMillî Güven Partisi 
sıralarına lâf atmalar, anlaşılamayanmüdahaleler gerçekleşti. Oylama sonunda 
Ecevit’e söz hakkı tanınmadı ve  C.H.P.  Genel Başkanı Bülent Ecevit ve diğerbâzı 
C.H.P.  milletvekilleri Genel Kurul salonunuterk ettiler.37

Kifayeti müzakere takrisi ve bütçenn bölümlerine geçilmesi hususu kabul edildi. 
Başbakanlık ve ilgili dairelerin program bütçeleri kabul edildi:38

Başbakanlık bütçesi
Bölüm  Program   Lira
101  Genel yönetim     9 199 644
102  Destek hizmetleri     1 634 474
111  Bakanlıklar arasında işbirliğini 
 sağlamak ve hükümetin genel 
 siyasetinin yürütülmesini izlemek    89 102 068
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan 
 transferler  130 205 025

Millî Güvenik Kurulu bütçesi
111  Millî güvenlikle ilgili hizmetler     1 867 622

MİT Müsteşarlığı bütçesi
111  İstihbarat hizmetleri  201 594 439
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan
  transferler      1 812 577

Devlet Personel Dairesi bütçesi
101  Genel yönetim  746 254
102  Destek hizmetleri  748 754
111  Kamu personel rejiminin düzenlenmesi 
 ve geliştirilmesi     1 711 042
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan 
 transferler          12 420

37 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 249-251.
38 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 251-253.
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Atom Enerjisi Komisyonu bütçesi
101  Genel yönetim        946 610
102 Destek hizmetleri     1 879 085
111  Nükleer enerji alımında bilimsel ve 
 teknik araştırma ve uygulama   34 399 204
900  Hizmet prgoramlarma dağıtılamayan
 transferler        250 000

Basın - Yayın Genel Müdürlüğü bütçesi
101  Genel yönetim     2 131 537
102  Destek hizmetleri     2 901 231
111  Haber alma ve değerlendirme   26 753 232
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan 
 transferler          60 200

Kültür Müsteşarlığı bütçesi
101  Genel yönetim      2 794 440
102  Destek hizmetleri      3 017 186
111  Kütüphanecilik ve yayın hizmetleri   81 403 987
112  Kültür ve eğitim  143 716 147
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan
 transferler    75 489 041

Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi
Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Ekrem Kangal(Sivas), Üçüncü Beş 

Yıllık Plân stratejisinde, herkesin sadece asgarî beşerî ihtiyaçlarının karşılanacağının 
belirtildiğini 22 yıl sonra, sosyal adaletsizlikve gelir dağılımındaki dengesizliğin 
fakirve yoksul halkın aleyhine daha da büyümüş olacağını söyledi: “Ekonomik 
bakımdan güçlü çevrelerin özeldamgasını taşıyan bu plânda; halk âdeta biryana 
itilmiş, sosyal adalet ertelenmiş, işsizliksorununun çözümü unutulmuş ve büyük 
kitlenintek uğraşı ve gelir kaynağı olan tarımdan âdetaumut kesilmiştir. Bütün bunlar 
hızlı kalkınmanın ve sanayileşmeningereği sayılmıştı. Öyle ise; yalnız sosyal adaleti 
değil, belirli konuların dışında sosyal plânlamayı da reddedenbu plân, Anayasanın 
41 ve 129 ncu maddeleriyle çelişkili olarak hazırlanmış ve bir ölçüde Anayasa ile 
ters düşmüştü... 

Yeni tasarı 20 tane tedbir getiriyor.  Bunlardan17 tanesi Türkiye için yenidir. 
Asıl sorun, yeni tasarının getirdiği yöntemve esasların sanayiimizin gelişip 
gelişmeyeceğine yararlı olup olmayacağıdır.  Yeni tasarı eniyi tedbirleri getirmekte 
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midir, lüzumsuz teşvik tedbirleri görülmekte midir? Bunlar çok ciddî durumlardır.  
Mutlaka geniş şekilde tartışılmalıdır... Teşvik tedbirlerinin ileride karaborsası 
daolacaktır. Devlet Plânlama Teşkilâtı geçmişte teşvik tedbirleri icracısı sıfatıyle 
objektif ölçülerden uzak, gerçekten pazarlıklara dökülen veçok yönden tenkid çeken 
bir uygulamaya girmişti. Üçüncü Plânın ilk dilimi olan 1973 yılı programının sonuna 
eklenen genel teşvik tablosununimalât sektörü bölümünde 3 madde yer almıştır. 
Bunlar;

a) Sabit yatırım tutarı gümrüksüz 100 milyonTL nın üstünde olan her türlü 
yatırımlar, 

b) Geri kalmış yörelerde olan ve sabit yatırımtutarı gümrüksüz 50 milyon Tlnın 
üstündeolan her türlü yatırımlar, 

c) Halka açık anonim şirketler, kooperatiflerve işçi tasarrufları ile ilgili kuruluşlar. 
Bu 3 kalemde esasları belirtilen yatırımlar, teşvik tedbirlerinden istifade 

edecektir.  Böylece1973 yılında gerice yörelere yapılacak yatırımesaslarında 1972 
yılındaki imkânlardan dahagerilere gidilmiştir... 

Tarım sektörünün, genel plân çerçevesi içerisindealt sektörleri itibariyle 
planlanmasında şu genel amaçlar öngörülmelidir:

1. Millî ekonominin gelişme hızını destekliyecekşekilde; besin ürünleri, sanayi 
hammaddesive ihracat ürünlerin mâkul fiyatlar düzeyindetutmak ve araştırmak. 

2. Tarım kesiminde yaşıyanların refah vemutluluğunu sağlamak. 
3. Gerek tarım kesiminin kendi içindeki, gerekse tarımın tarım dışı sektörlerle 

arasındakigelir dengesizliğini azaltmak. 
Tarımsal üretim hedeflerine ulaşmada, tarımiçin yapılacak yatırım ve harcamalar, 

kısasürede en iyi sonucu alma ilkesine bağlı olarakgerçekleştirilmeli, özellikle, 
sermaye-hâsılaoranı düşük, olgunlaşma süresi kısa, vefayda-masraf oranı yüksek 
projelere öncelikverilmelidir... ”39

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Mehmet Nebil Oktay(Siirt), “Millî 
Güven Partisi, kalkınma halinde birmemleket olan Türkiye’mizde, plânın, kamu 
sektörüiçin emredici, özel teşebbüs için yol göstericive yön verici olması gerektiğine 
inanır. İçtenlikle savunduğumuz ekonomi düzeni, Anayasamızda da ifadesini bulan 
karma ekonomidüzenidir. Önümüze açılan yeni dönemde; Birinci veİkinci Beş 
Yıllık Plân dönemlerinde yeterincebaşarıya ulaşamayan ve Türkiye için büyük 
birproblem olan işsizlik, kalkınmanın yurt sathınadengeli bir şekilde dağılması, geri 
kalmışbölgeler sorunu, yeterli insangücü yetiştirilmesive bu insangücünün yöreler 
arası âdil dağılımı, eğitim, sağlık ve turizm hizmetlerinde de, yurt ihtiyaçlarını 
karşılayıcı başarılı sonuçlaraulaşılmasını dileyerek sözlerime son veriyorum... 
”diyerek görüşlerini dile getirdi.

39 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 254-260.
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Adalet Partisi grubu adına söz alan Seyfi Öztürk (Eskişehir) DPT üzerindeki 
görüşlerini, A.P. programı ve yeni plan eleştirisi üzerinden açıkladı: “Birinci Plân 
döneminde 60 milyarlık bir yatırımhacmi öngörülmüştü ve ilk plân dönemindeproje 
sıkıntıları vardı, eleman sıkıntılarıvardı, daireler henüz plân fikrine alışmamışlardı. 
Bunun zorlukları içindeydik. 1965 yılında Adalet Partisi iktidara gerdiğizaman 
60 milyarlık yatırımın henüz 30 milyarınınbile yatırılmamış olduğunu gördük, 
Kalkınmaiçin lüzumlu olan unsurlar memleketimizde tabiî kaynak olarak mevcuttu, 
insan gücü olarak, sermaye olarak mevcuttu; fakat bunlarahenkli şekilde bir ayara 
getirilememişti... Üçüncü Beş Yıllık Plân bu neticeleredayanarak, bu güçlere dayanarak 
hazırlandı. Türk ekonomisi 280 milyarlık bir yatırım hacmineulaşma imkânını, böyle 
bir düzeye ulaşmaimkânını, İkinci Beş Yıllık Plânın sağladığı neticelerüzerine bina 
etme imkânını buldu... Türkiye 1965 - 1971 devresinde, ekonominin her alanına 
sâri ve hâkim olangeniş yatırım ve onun neticeleri sonundadır ki, bugün 1971-1972 
yıllarında ve 1973 yılındageniş ölçüde sıkıntılar çekilmemektedir.  Ancak, ifade 
edeyim, iktidarımız zamanında altıyıllık süre zarfında yapılan yatırımlar, birkaçsene 
daha Türkiye’nin artan ihtiyaçlarını karşılayabilir; ama yeni ihtiyaçlar karşısında, 
bilhassa 1974’ten, 1975’ten sonra memleketin muhtelifalanlarda büyük sıkıntılara 
mâruz kalacağınahemen burada işaret etmek isterim... 

1973 programında gördüğüm projeler beni üzdü. Çünkü fazla bir yenilik 
getirmiyor.  179 milyonluk bir projegördüm, dizel lokomotif, gemi alımı, birkaç tane 
yatırım var.  Bunların hiç birisi, Türkiye’nintemel problemlerini halledecek projeler 
değil. Büyük yatırımlara girmemiz lâzım. Bunlar içinniye bekliyoruz? Dış tediye 
imkânlarında sıkıntıları vardı.  Maliyenin, bizim iktidarda bulunduğumuzzamanlar 
döviz sıkıntısı vardı, devalüasyon bunun için yapıldı.  Şimdi, 1 350 000 000dolar 
rezervimiz var.  İmkânlarımız var; amaprojelere bakıyoruz, projeler doyurucu değil. 
Sadece mevcut projeleri ikmâl etmek gibi birhedef alınmış.  Bu tatminkâr değil 
arkadaşlar, bu tatminkâr değil... ”40

Cumhuriyetçi Parti grubu adına söz alan Celâl Sungur (Yozgat) 1965-1972 
dönemini özetledikten sonra Üçüncü Beş Yıllık Plân hakkında görüşlerini kısaca 
şöyle ifade etti: “Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânın temel hedefleri, malûmları 
olduğu üzere 1995’e kadarperspektif bir plân içerisinde mütalâa edilmektedir. Ve 
burada ikisi başına düşen millî gelirin, yurt içi gelirin ve istihdam politikasının, 
beslenme, sağlık, barınma, giyim gibi asgarî beşerî ihtiyaçların ‘karşılanmasının, 
temel eğitim meselelerinin, sağlık hizmetlerinin sosyal sigorta sisteminin... Türk 
toplumunun 199’5’te kazanacağı gelişmiş ve sanayileşmiş bir toplum görüntüsü 
çizdiğini söyleyebiliriz. Üçüncü Plân 1973’ten1995’e kadar uzanan yeni perspektifin 
ilk dilimidir ve bu plânın hedeflerinin 1995’te ulaşılmasıdüşünülen gelişmişlik 
aşaması ile uyumlu olması, Üçüncü Plânda bu gelişmişlik seviyesine ulaşmayı 
kolaylaştırıcı politika ve tedbirlereyer verilmesini gerektirmektedir.  Bu nedenle, 
Üçüncü Plânda gelir artış hızını en üst seviyelereçıkaracak biçimde yatırımların 

40 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 260-266.
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hızlandırılmasına, sanayileşmeye, Türk sanayiinin yapısınınağır sanayi yönünde 
değişmesine, ekonomikve toplumsal gelişmeye, hızlı ve devamlıbir nitelik 
kazandıracak politikalara ve yapısaldüzenleme tedbirlerine ağırlık verilmiştir.

Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde ihracatımızın yılda ortalama % 9, ithalâtın 
% 7, 1, işçidövizlerinin % 3, 3, net turizm gelirlerinin % 33, 6artması ve dış ödemeler 
dengesi açığının 1972’de182 milyon dolar iken, 1977’de 130 milyon dolaradüşmesi 
beklenmektedir...  Üçüncü Beş Yıllık PlânAtatürkçü ve karma ekonomi prensibinin 
gerçeğinegöre hazırlanmıştır. Devlet Plânlama Teşkilâtı, en başındaki şahsından 
en küçük görevdeki şahsına kadar yetenekli, vatanperver, bilgilive Atatürkçü 
kişilerin elindedir.  Bütün bubilgilerin ışığı altında, Üçüncü Beş Yıllık Plânagüvenle 
baktığımızı, bir kere daha belirtmeyikaçınılmaz bir vazife addederiz... ”41

Demokratik Parti grubu adına söz alan Ali Naki Üner (İzmir) Üçüncü Beş Yıllık 
Planın 1995 hedeflerini açıkladıktan sonra, 1973 plân dilimi içindeki görüş ve 
temennilerini şöyle özetledi:

1. İstihdam sorunu için sanayinin tek başına yeterli bir tedbir olmadığı 
anlaşılmıştır. Yoğun tarıma, ihracata dönük üretime, sermaye yaygın işgücü yoğun 
küçük el sanatlarının ve köy kooperatiflerinin yatırımlarına önem verilerek istihdama 
çözüm aramak lâzımdır. Plânbu yönü ile tatmin edici görülmemektedir. 

2. Sanayi sektörü içinde tarımı destekleyici, geliştirici ve verimi artırıcı nitelikteki 
yatırımlaraplânda ifade edilen ölçülerde önemverilmemiştir. Bu sebepten de Türkiye 
tarımınındoğal şartlardan kurtarılması için yatırım dengesi kurulamamıştır. 

3. Tarımsal ürünlerin ihracatında görülen anarşik ve zararlı pazarlama 
uygulamalarını düzenleyecek ciddî bir tedbir getirilmemiş olup bu konuda alınacak 
tedbirler için zamanın her geçen gün aleyhimize dönmekte olduğunu ve AET içinde 
bu gecikmeden faydalananlar bulunduğunu hatırlatmak isteriz. 

4. İkinci plân döneminde başlatılan, ihracatadönük yaş meyve ve sebze ihracat 
projesi, Güneybatı-Akdeniz-Ege Turizm projesi, Orman ve orman ürünleri ihracat 
projesi, hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvan mahsulleriprojesi, buğday projesi, 
maden projelerinin öncelikle tamamlanmasını, bu projelerin yürütülmesindegörülen 
aksaklıkların bir düzene sokulmalarını temenni ederiz. 

5. Baraj ve enerji yatırımlarının gecikmesizdevreye girmelerini temin etmek ve 
plânın öngördüğü yeni baraj ve enerji santrallarınıninşaasmı hızlandırmak amacıyla 
bu konudaher türlü etüt, plân, proje ve inşaat işleriniyürütmek üzere TEK’e paralel 
olarak DSİ’ninbarajlar dairesi ile Etibank, İller Bankası veElektrik İşleri Etüt 
İdaresinin enerji ile ilgili birimlerini de içine alan Türkiye Barajlar veEnerji Yatırım 
Bankasının kurulmasını faydalıgörmekteyiz. 

41 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 266-271.
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6. Teşvik ve uygulama tedbirlerinin tatbikindehalka açık anonim ortaklıklara ve 
kooperatiflereöncelik tanınmasının, plân hedefininöngördüğü yurt içi tasarrufların 
arttırılmasınave dolayısıyle yatırım hacminin büyümesindegelir dağılımının ve 
istihdamın olumluyönde gerçekleşmesinde faydalı olacağı kanısındayız. 

7. Kamu yatırımlarında maliyet yüksekliğinive gecikmeleri önleyecek ciddî 
tedbirlerin getirilmesine zaruret vardır.  Devlet PlânlamaTeşkilâtı, daha dinamik, 
daha işbirlikçi ve daha gerçekçi bir izleme yaparak plân hedefini ve uygulama 
sonuçlarını sıhhatli olarak tespit etmeli, parasal gerçekleşme ile birliktefiziksel 
gerçekleşmeyi mukayeseli olarak değerlendirilmelidir. 

8. Devlet kuruluşlarında plânlı kalkınmayı köstekleyici hukukî malî ve idarî 
engelleri ortadan kaldıran tedbirler en geç 1973 yılı içinde mutlaka alınmalıdır. 

9. Halen parlâmentoda bulunan sermayepiyasasını düzenleme, toprak ve 
su kaynaklarını geliştirme birlikleri, su hakları gibi Türk ekonomisini tümüyle 
etkileyecek olan kanuntasarılarının 1973’de Yüce Parlâmentodan çıkmasını temenni 
etmekteyiz... ”42

Devlet Bakanı Zeyyat Baykara ekonomik gelişme hakkında hatiplerin eleştirilerine 
yanıtlar verdi: “Aralık sonu itibariyle alınan sonuçlar, kamu yatırımlarının, genel 
kanaatin aksine olarakhızlandığını göstermiştir.  Kamu kuruluşlarıAralık ayı 
sonuna kadar 16, 8 milyar liralık yatırımharcaması yapmışlardır.  1971 yılının aynı 
döneminde yapılan yatırım harcaması 13, 1 milyarlira idi... 

“Getirilen teşvik tedbirleri özel sektörce olduğu kadar, kamu sektörünün de benzeri 
yatırımlarına aynı teşvik tedbirlerinigetirecek ve onlara bunlardan yararlanmak 
imkânını verecektir. Binaenaleyh, tasarıyı bu açıdanevvelâ değerlendirmek lâzımdır. 
İkinci olarak; Teşvik Tedbirleri Kanunundan sadece büyük sermayeyi faydalanabilecek 
gibi görmek, doğru bir görüşdeğildir.  Gerçeğe baktığımız zaman, gerçek bununtam 
tersinedir.  Bugün uygulanan temel  teşvikaraçlarında, yatırımlarım ithal yolu ile 
karşılanmaları, yatırım malları ithalâtından alınan gümrük vergisi ve ithalde alınan 
vergive resimler muafiyeti kazanabilmesi için, şu birazsonra arz edeceğim üzere 
o getirilmek ithaledilmek istenen malların üç şartı haiz olması lâzımdır: Birincisi, 
Türk sanayi mamullerine dış pazarlardarekabet gücü kazandırması lâzımdır. 
İkincisi, yeni imalât teknolojisinin yurdaaktarılmasına imkân hazırlaması lâzımdır. 
Üçüncüsü de, yeni teşebbüslerin dünyada mevcut ve kurulmakta olan tesislere uygun 
ekonomikkapasitelerde kurulması veya mevcutlarınbu şartlarla tevsidir... 

42 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 271-279.
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İstihsal vergisinden muaf tutulacak şeyler, gayet belli, yatırım malları, çimento, 
demir gibi mallardır. Yine yanlış bir iddia ortaya sürülüyor: Bankave sigorta işlerinden 
10 yıl hiç vergi, resim alınmayacak deniyor.  Bu teşhis de yanlıştır.  Bumuafiyet 
sadece yatırımıların gerçekleşme safhasına ilişkin muamelelerle ilgilidir... ”Devlet 
Bakanı Zeyyat Baykara, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.43

Hasan Tosyalı (Kastamonu) konuşmasındadört bölüm üzerinde durdu: “Birincisi 
Hükümetin mahiyetidir... bu kısma çok büyük yer vermiştim ama zaman kısa olduğu 
için söyleyemiyorum içinde bulunduğumuz devirhepimiz tarafından gayet iyi 
anlaşılmalıdır. Bu devir, 1920 ile 1923 arasındaki devir ne ise ki o devirde Türkiye 
Cumhuriyeti yoktu, kurmaya çalışıyorduk. Vatan ve milletimiz dıştan, içten büyük 
saldırıya mâruzdu, onu kurtarmaya çalışıyorduk… Devlet PlânlamaTeşkilâtımız bu 
sene çok büyük çaba göstermiştir. Üçüncü Beş Yıllık Plânı başarı ilehazırlamış, 22 
yıllık perspektif plânı hazırlamışve tasvibimizden geçirmiştir ve bilhassaçok lâfı edilen 
teşvik tedbirlerinin meydanagetirilmesi ve uygulanması tasvibimizeuğramıştır...  
Devlet hizmetinin gidebilmesi için evvelâ yol lâzım.  Ne devlet yolu  ne il yolu, ne 
köy yolu yok; Kastamonu’dave onun gibi geri kalmış bölgelerimizde. İlân ettiler, 
kalkındıracağız dediler, göreceğiz, ellerini öpeceğim. İkincisi; Anayasamız devlete, 
herkese insancayaşamayı, insan haysiyetine yaraşacak şekilde bir ortam yaratmayı 
vazife vermiştir. O vazifeyi ele bugün Devlet Plânlama Teşkilâtı yapmaktadır, onun 
koordinatörlüğünde yapılmaktadır.  Gel gör ki Kastamonu’nun 1 200köyünün.  
925’inde içme suyu yok, altı sahil ilçesinde liman, balıkçı barınağı, iskelesi yok... 
Kastamonu’nun yolları, Kastamonu’nun orman mahsûllerinden istifade için 
kâğıtfabrikası yapılmalıdır.  Azdavay’da kömür madeni yüzünde var; antrasit kömür 
madeni. İstirhamediyorum şu Devlet Plânlama Teşkilâtından Türkiye’de yalnız 
Zonguldak’ta var taş kömürü360 metre derinlikte; fakat Azdavay’daki yüzünde 
arkadaşlar.  Taşköprü’de, söyledim geçensefer dünyanın en zengin % 67 tenörlü 
demir madeni var... Türkiye’de demir petrolden dahamühim, Türkiye için onun 
kadar mühim.  Lütfen alâkadar olun, kaç defa söyleyeceğim ben? Dört senedir 
söylüyorum... ”44

Veysi Kadıoğlu (Kahraman Maraş) tarafından verilen yeterlik önergesinin kabul 
edilmesiyle bütçenin bölümlerine geçildi: 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi
Bölüm Program   Lira
101  Genel yönetim      4 917 781
102  Destek hizmetleri    11 509 563
111  Plânlama hizmetleri  136 101 469
900  Transferler         999 000

43 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 279-283.
44 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 283-284.
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Danıştay Başkanlığı Bütçesi
Danıştay Başkanlığı bütçesi üzernde il sözü alan Millî Güven Partisi sözcüsü 

İsmet Kapısız (Yozgat) 1973 Danıştay bütçesinin bütçe tekniğine uygun olarak 
hazırlanmışve ödeneklerinin azamî tasarrufa riayet edilmiş olduğunu belirterek 
konuşmasına başladı: “Bu Anayasa müessesemizin rahat bir çalışma düzenine 
girmesinive çalışmada veriminin artırılması için hizmet binasının 1973 yılında 
behemahal hizmetegirmesi, grubumuzun en halisane temennisidir. Millî Güven 
Partisi Meclis grubu, Sayın Bütçe raportörlerinin raporlarında da işaret ettikleri dilek 
ve temennilerine, aynen katılmaktadır... ”45

Adalet Partisi grubu adına söz alan Tevfik Koraltan (Sivas) Danıştay’ın iş yükünün 
ağırlığından bahsederek konuşmasına başladı: “Danıştay dava dairelerine1970’te 
gelen iş 43 940, çıkan iş 35 750, kalaniş 36 233, devreden iş 28 043’tür. 1972’dc 
davadairelerine gelen iş adedi 41 812, çıkan iş adedi42 271, kalan iş adedi 49 688, 
devreden iş adedi48 705, 1970’te devreden iş adedi 28 binken, 1972’de devreden iş 
adedi 48 bine çıkmış... 

Danıştayın halen hizmete müsaid olmayanbir binada çalışması dikkati çekmektedir.  
1972 yılında tamamlanacak olan Danıştay binasının1973 yılı içerisinde her halde 
tamamlanmasınıv e hizmetin değeri ile mütenasip şekilde tefrişedilmesini temenni 
etmekteyiz. Bugün Danıştayımız hizmet kadrosu noksansızolarak çalışmaktadır.  
Ancak bir yargımercii olarak her dava dairesinde mutlaka yargıusulleri ve ihtisas 
isteyen hukukî konulardahata yapılmasına mahal bırakılmaıması için en az bir 
mütehassıs hukukçunun bulunmasına dikkatedilmesini istemekteyiz. Anayasamızın 
öngördüğü uyuşmazlık mahkemelerinin en kısa zamanda hizmete girmesinin 
sağlanmasını dilemekteyiz... ”46

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Mehmet Seydibeyoğlu (Kastamonu), 
Danıştay’da davaların uzamasınedeniyle vatandaşın şikâyeti olduğunu belirtti ve iş 
yükünün ağırlığının idarenin eylem ve işlemlerinin hatalarından kaynaklandığını 
vurguladı. “Danıştay’a açılan davalar, yıldan yıla arttığı gibi, bir yıldan ertesi 
yıladevreden işler de çoğalmaktadır...  İktidarların kifayetsizliği, beceriksizliği, 
yaptığı tasarrufların keyfiliği de, hukuk dışıoluşu da ayrı bir etkendir.  Gelen 
dava ve idarîişlerin karşısında çıkan işlerin çoğalmış olmasınarağmen yıldan yıla 
devrin artması da tabiidirve matematikseldir. Aynı kadronun değişmediğine, daire 
adedi de artmadığına göre, mevcut kadro ile daha fazlasının yapılması damümkün 
değildir...  Yüce mahkemenin sıkışıklıktan kurtulmasıiçin 1968 yılından beri bir türlü 
ikmaledilemiyen Danıştay hizmet binasının biran öncebitirilmesi gerekmektedir.”47

45 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 284-286.
46 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 286-289.
47 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 289-291.
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Cumhuriyetçi Parti grubu adına söz alan Celâl Sungur (Yozgat) Danıştay 
kararlarının uygulanması zorunluluğundan bahsetti: “Danıştay kararları hiçbir 
surette tatbikten alıkonulmamalıdır.  Tekerleme haline getirilmişbir kaç cümlenin 
Danıştay müessesesinin yıpratılmasına Cumhuriyetçi Parti grubu olarak asla razı 
olmadığımızı belirtmek ve zabıtlarageçirtmek isteriz.  Her Danıştay kararının, 
mutlakatevile kaçmaya çalışılmadan tatbik edilmesi icabettiği kanısında olduğumuzu 
açık veseçik olarak belirtmek isteriz... 

Danıştay Başkanlığının 1973 yılı bütçesi tasarrufzihniyetinin de ötesinde 
kısıntılarla hazırlanmıştır. Halbuki Maliye Bakanlığınca böyleanayasal kuruluşlara 
karşı hiç değilse realiteninicabettirdiği ödenekler ayrılmalı idi.  Bütçedekiödenekleri 
yukarıda arz ettiğim hususlarıile yetersiz bulmakta olduğumuzu belirterekhiç değilse 
yıl içinde ek ödeneklerle bu kıymetlianayasal kuruluşumuzun ihtiyaçlarınınhükümetçe 
karşılanmasını temenni ederiz.”48

Danıştay bütçesi üzerinde görüşmekisteyen başka üye olmadığından Devlet 
Bakanı İsmail Arar (İstanbul) kürsüye davet edildi: “Danıştaym yükünü hafifletecek, 
ayrıca vatandaşlarabüyük ölçüde kolaylık sağlayacak bubölge idare mahkemeleri 
kanunu tasarısınınçıkmasıdır. Tabiî Danıştay’daki işlerin azalmasını sadecebu 
bölge idare mahkemelerinin kurulmasına bağlamak doğru ve gerçekçi bir görüş 
olmaz. Bütün bürokrasi mekanizmasının daha büyükbir sorumluluk duygusu içinde 
çalışması ve hertürlü ihtilâfları Danıştay’a göndermeyen bir tutumiçinde olması da 
ayrıca önemlidir.  Bununiçin de gerekli tedbirler alınacaktır... 

Danıştay’ın bugün iştigal ettiği bina gerçekten böyle bir Yüksek İdare 
Mahkemesine yakışır nitelikte değildir. Ama geçici bir süre için oraya girmiştir 
Danıştay. Bina yapılmaktadır. Sayın Bayındırlık Bakanının, bu bütçeden evvel 
kendisine sorduğumdabana kesinlikle ifade ettiğine göre, binanın Cumhuriyetin 
50 nci Yıldönümüne kadaryetiştirileceğini, belki döşeme bakımındanbâzı sıkıntıların 
olacağını ifade etmişlerdir... 

Bir sayın arkadaşımız da ‘Danıştay’ı icranınemri altında bir kuruluş haline 
getirmek çabasıbeyhudedir, Danıştay’a hiç danışmadan dikensizbir gül bahçesi 
yaratmak çabaları dakeza sonuç vermeyecektir’ gibi aslında doğru olan görüşler ifade 
etti.  Fakat hükümetimizin esasen ne böyle bir niyeti ne de böyle bir çabasıolmadığı 
için, bu yerinde temennilerin muhatabıolarak da kendimizi addetmiyorum... ”49

Bakanın konuşmasından sonra bölümlere geçilmesi hususu oylandı ve kabul 
edildi: 

48 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 291-294.
49 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 61 (18 Şubat 1973), 
s. 2594-295.
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Danıştay Başkanlığı Bütçesi
Bölüm Program   Lira
101  Genel yönetim       791 021
102  Destek hizmetleri  14 982 113
111  Yargı  21 901 155
112  Danışma ve inceleme    3 344 970
900  Hizmet programlarında dağıtılmayan
 transferler       210 000

Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi
19 Şubat 1973 Pazartesi günü Başkanvekili Nurettin Ok başkanlığında toplanan 

62 nci birleşimde Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi hakkında ilk sözü Adalet 
Partisi grubu adına Zekiye Gülsen (Çanakkale) aldı: “Devlet İstatistik Enstitüsü 
1973 takvimyılında büyük bir boşluğu doldurma, Türkiye’dekırsal alandaki genel 
istihdam seviyesiniöğrenmek, hane halklarının sosyo-ekonomik durumlarını 
saptamak, geçinme endekslerine esas olacak ağırlıkları tespit etmek amacıyle bir yıl 
süreli işgücü ve tüketici harcamalar anketi uygulamayı programlaştırmıştır. Ankette, 
mahallinde vazifeli öğretmenlerin görevlendirilmesi, bütçe yönünden en az külfetli, 
bilgi alma yönünden de en emin uygulama olarakdüşünülmüştür.  Öğretmenlere, 
bu külfetli meseleler karşılığında ödeme yapılması mevzuat yönünden mümkün 
görülmemiş ve bu sebeplehalen uygulamasına da geçilememiştir. Bu ve buna benzer 
meselelerin bertaraf edilmesiiçin gerekli tedbirlerin alınması lâzımdır. Bir başka 
konu; 1973 yılında uygulanacakolan arazi kullanılışı ve mahsul biçme anketi, yapılan 
objektif hesaplarla müesseseye 1 milyonliraya yaklaşan malî külfet getirmektedir. 
Sadece bu örnek, enstitünün 1973 malî yılı bütçe tasarısının sınırlı imkânlarını ortaya 
koymakiçin yeterlidir.  Zira personel giderleri, yatırımlar, genel gider niteliğindeki 
harcamakalemleri, demirbaş ve kırtasiye ile ilgili kalemlerdüşülünce Devlet İstatistik 
Enstitüsünün4.6 milyon liraya ulaşan bütçesinde sayım ve anketlerde kullanılacak 
personel, gündelikve yolluklarına ayrılan pay 2, 5 milyon Türk Lirasından ibarettir.  
Gerçek anlamiyle tasarruf zihniyetiyle hazırlanmış bulunmaktadır... 

53 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince; enstitü, sonu sıfır ve 5 ile biten 
yıllarda genel nüfus sayımı ve sonu sıfır ve 1 ile biten yıllarda ise genel tarım ve 
genel sanayiişyerleri sayımı yapmakla görevlidir. Enstitü, 1970 yılında genel nüfus 
ve genel tarımsayımlarını ve 1971 yılında da genel sanayi ve işyerleri sayımlarını 
uygulamış bulunmaktadır. Bu sayımlar; malî, personel ve teknik yöndenyalnız 
enstitü bütçesine değil, diğer kuruluşlarada büyük külfetler tahmil eden faaliyetlerdir. 
Sayımların malî yönlerinin hesaplanması için sayımların hazırlık çalışmalarından, 
yayın safhasına kadar her aşamada enstitüve diğer kuruluş harcamalarının ayrı 
ayrı değerlendirilmesi gereklidir. Bu bakımdan, bilhassa en önemli husus olarak 
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bunu buluyoruz.  Değerlendirme sonuçlarınabir an evvel ulaşabilmek içen mutlaka 
sorukâğıtlarının çok iyi hazırlanmasını, mütahassıselemanlar tarafından, çok iyi 
hazırlanması ihtiyacını öngörüyoruz... 

İkinci olarak da; bir kanun hükmü olmasınarağmen, meselâ 1970 yılında bir 
büyük tarım sayımı ile büyük nüfus sayımı aynı anagelmiştir.  İki büyük sayımın bir 
anda değerlendirilmesininçok zaman alacağını da kabulediyoruz; fakat bu sonuçlar 
memleketin kalkınmasında madem ki, çok büyük yer almaktadır, öyleyse buna bir 
çare bulmak gerekir. Aksi halde, yapılan bu araştırmanın, bu değerlendirmeninhiçbir 
önemi kalmıyor, zaman aşımına uğruyor. Devlet İstatistik Enstitüsünün 1973 yılı 
çalışmalariçin plânlama kendisine şu görevleri vermiştir: Plânlama ihtiyacının 
ön plânda tutulması, imalât sanayii ile ilgili istatistiklerin plân amaçlarınagöre 
yeniden düzenlenmesi, hane halkıanketleri ve işgücü anketlerinin geliştirilmesi, 
esnaf - sanatkârlar için bir envanter çalışmasınınyapılması, 1970 nüfus sayımı 
sonuçlarınınsüratle elde edilmesi. Bu hizmetlerin ifasını memnuniyetle karşılıyoruz. 
Ancak, kalkınma ve refah seviyesinin tespiti ve memleketin daha hızlı bir tempo 
ilegelişmesini teminde zarurî birtakım hayatî önemi olan istatistikî bilgilerin 
derlenmesini ve hizmete sunulmasını lüzumlu görüyoruz...”50

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan İsmet Kapısız (Yozgat), DİE’nin 
bütçesinin azlığına değindi: “Enstitümüz, geçen senenin bütçesine nazaran6 milyon 
gibi 60 milyarlık bütçe içerisinde mütevazı bir artışla milletimizin tahammül ve 
fedakârlık gücüne uygun bir şekildeazami tasarrufa da riayet etmiştir.  1972malîyılı 
faaliyetleri, bütçe raporunun da tadat ettiğişekilde gayet olumlu geçmiştir. 1973 
malî yılı, Üçüncü Beş Yıllık Plânın birincidilimini teşkil etmektedir.  Plânın 
Enstitümüzeyükleyeceği faaliyetler pek çoktur... Meselâ, sanayi sayımı -ki geçensene 
de bu kürsüden izah ettik- tarım ve arazisayımı sonuçları yeterli ölçüde tahlil 
edilerek, gerek kamu kesiminin ve gerekse umumun istifadesinesunulmuş değildir.  
Bunun da sebebi, İstatistik Enstitüsü Türkiye’nin resmî istatistiklerinintanımından 
sorumlu bir kuruluş bulunmasına rağmen, genellikle bu nevi çalışmalarınmuhtelif 
teşekküller tarafından ayrı ayrı yapılmasınıntercihindendir. Bugün her bakanlıkta 
istatistik toplamaktadır.  Kaldı ki, 53 sayılı Kanunbakanlıkların bu türlü istatistik 
derlemefaaliyetlerini hudutlandırmış ve bütün istatistiklerin Devlet İstatistik 
Enstitüsü tarafındantoplanmasını derpiş etmiştir.”51

Cumhuriyetçi Parti grubu adına söz alan Celâl Sungur(Yozgat) Cumhuriyetçi 
Partinin Devlet İstatistik Enstitüsü 1973 yılı bütçesi hakkındaki görüşlerini şöyle arz 
etti: “İçinde bulunduğumuz çağın belirli özelliklerinden, belirli ilkelerinden birisi de 
gerçekçiliktir. Toplum hayatının her alanında alınacakkararların gerçeği yansıtması, 
gerçeğe dönükolması anahedeflere ulaşmanın ilk şartıdır.  Memleketmeselelerinin 
çoğunun halli, ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel yapısının açıkseçik kesin verilerle 

50 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 298-302.
51 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 302-303.
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ortaya konmuş olmasına bağlıdır. Bu çok önemli hizmetin ifası, bu göstergelerintemini 
vazifesi 53 sayılı Kanun ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına verilmiştir. 
Arzumuz, devlet sektöründe, bilhassa DevletPlânlama Teşkilâtıyle Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanlığının arasında koordinasyonunsağlanması, sureti katiyede 
rekabetlere ve sürtüşmeleresokulmaması, hükümetlerin bu husustabilhassa dikkatli 
bulunmasıdır. Elektronik bilgi - işlem, insan eliyle sonuçlandırılmasıçok güç, ya 
da olanaksız yoğun hesapişlemlerinin bilgisayar veya kompütur kullanılarakdoğru, 
çabuk ve ekonomik olarak yapılmasını sağlayan bir uzmanlık dalıdır... Operatör, 
programcı, sistem çözümleyici, proje yönetmeni, bilgi - işlem merkezi yönetmeni 
ve teknisyen olarak sayabileceğimiz bu kadroların yetişmeleri pek güç koşullar 
altındave uzun sürede gerçekleşmektedir... Türkiye’degeniş kapasiteli bilgisayar 
ancak 5 kuruluştavardır.  Bu kuruluşlar, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Devlet Su İşleri veIBM Servisi 
Bürosudur.  Geniş kapasiteli bilgisayarderken hafıza olarak 64 000 karakterle 90 000 
karakter arasında hafızaya sahip bilgisayarlarıkaydetmekteyim... 

Tam bir tasarruf zihniyeti içinde hazırlanmışolduğunu müşahade ettiğimiz 1973 
malî yılı bütçe tasarısının, getirdiği imkânların müessesedenbeklenen hizmetlerle 
mütenasip bulunmadığını belirtmek isteriz.  1973 malî yılı bütçesinde, bu güzide 
müesseseye yeterli ödenekler tahsisinde imsak edilmiş ve gerekli ödenekler 
yeterinceverilmemiştir... ”52

D.P. grubu adına Vehbi Sınmaz(Manisa) şu görüşleri dile getirdi: “1972 
yılı bütçesinde dile getirdiğimiz bir husus şu idi: Enstitününçatı katı akıyordu.  
Akan yağmur damlalarını toplamak için kovalar ortalıkta görülüyordu. Yeni 
olan bir binanın kısa zamanda akmaya başlaması Enstitünün kabahati değildir, 
obinayı yapan müteahhitin kabahatidir.  Şayet bu kabahat ise, şimdi bu müteahhit 
arkadaşımızınmilletvekili olarak aramızda olduğu söyleniyor. . Binanın çatı onarımı 
için 3 600 000 lira konduğugörülmektedir.  Bir yıl sonra da olsa, buödeneğin konması 
memnuniyet vericidir.  Yeni başkanın gelir gelmez bu mevzu üzerine eğilmesitakdire 
şayandır... ”53

C.H.P. grubu adına söz alan Hüseyin Dolun(İstanbul),“geçenon yılda Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bu fonksiyonlarını gereğince yerine getirememiştir. 
Ekonomik ve toplumsal olayların başdöndürücü bir hızla değiştiği günümüz 
Türkiye’sinden çok gerek duyulan konularda dahi istatistik veriler ya hiç 
bulunamamakta ya daele almamıayacak ölçüde yanlışlıklar taşımaktadır. Tarımla, 
eğitimle, ulaştırmayla, ticaretle ilgili istatistiklerde de buna benzer şaşırtıcı yanlışlıklar, 
hemen hemen Enstitünün bütünyayınlarında göze çarpmaktadır... Yukardan itibaren 
örneklerle sunduğum rakamlar arasındaki büyük çelişki ve farklılığınnedenlerini 
anlamak mümkün olmamıştır. Bütün bunların rakam ve kaynaklara dayandırılması, 

52 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 303-307.
53 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 307-309.
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İstatistik Enstitüsünün hür iradeli, hiçkimsenin inisiyatifinde, direktifinde olmayan 
bir müessese elemanları olarak yapacaklarıtetkikler sonucunda elde edecekleri 
rakamlarlaortaya çıkması mümkün olan şeylerdir bunlar...  Bozuk bir düzeninkoşulları 
içinde ve de siyasal baskı altında karakterlirakamlar vermenin güçlüğünü müdrikiz. 
Ancak, genç ve değerli beyinlerden oluşanenstitünün alın akı ile ulusunun önüne 
çıkacağıgünleri yakında görüyoruz... ”54

Şahısları adına söz isteyen Ekrem Kangal’ın (Sivas) Devlet İstatistik Enstitüsünün 
TÜBİTAK’la işbirliği yapmasını dileyen konuşmasından sonra Devlet Bakanı İlhan 
Öztrak söz aldı ve milletvekillerinin konuşmalarına yanıtlar verdi. “1970 Genel 
Tarım Sayımı sonuçlarınında oldukça ve mümkün olan ölçüde, gerçeğe daha çok 
yaklaşma gözönünde tutulan başlıca endişe olmuştur ve bundan dolayıdır ki; 1963 
tarım sayımında sadece 892 köyden seçilen 7 000 civarındaki hane halkıyle mülakat 
yapıldığıhalde, 1970 tarım sayımında 15 000 köyden seçilen 150 000 hane halkı ile 
mülakat yapılmıştır. Ayrıca, bunlar nüfusu 5 000’den aşağı olan yerlerdir...  1970 
genel tarım sayımı sonuçları iki aşamada biliyorsunuz yapıldı:Bunlarım birinci 
aşamasında; Türkiye’de arazinin kullanılışını tespit etmek amacıyle tamamen objektif 
bir ölçmeye dayalı kare örneklemesi yöntemi kullanılmıştır.  Bu aşamayaait sonuçlar 
da yayımlanmış bulunmaktadır. İkinci aşamada; Türkiye’de işletme büyüklüklerinive 
tasarruf şekillerini tespit etmekamacıyle çiftçilerin nezdinde mülakat yapılmıştır... 
Bunun, Mayıs veya Haziran ayı içerisinde bitmiş olacağını ümidediyoruz. Ondan 
sonra komputerde, elektronikbeyinde gerekli sonuçlara varmak için çalışılmaya 
başlanacaktır. 

1971 yılında uygulanan sanayi ve işyerleri sayımı sonuçlarının alınması 
için Enstitü bütün bilgi ve gerekli çalışmaları yapmaktadır ve bununsonuçlarını 
da yetkililere ve kamuoyuna açıklamak için bütün hız ve şevkiyle 
çalışmalarınıyürütmektedir. 1967, 1968, 1969 yılları sanayi üretim endeksi 
hesaplanmış olup, millî gelir tahminlerinde kullanılmıştır. Endeks çalışmaları 
1960’dan sonraki yılları da kapsayacak şekilde devam etmekte olup, bir yayın 
haline getirilecektir... 

1970 Genel Nüfus Sayımı, biliyorsunuz telgrafla alınan sonuçlar -değerli 
milletvekillerinin de arz etmiş olduğu gibi- yayınlanmıştı. Ondan sonra sekiz ilde 
% 16 oranında örnekleme sonuçları yayınlandı ve nihayet Enstitü % 1 oranındaki 
neticeleri de bütün yurt çapında yayınlamış bulunuyor. Şimdi tam sayımın sonuçlarını 
yayınlamak hazırlığı içindedir.  Haziran ayında coğrafî dağılımla ilgili bilgiler 
yayınlanmış olacaktır. Ekonomik faaliyetlerle ilgili yayın, bütçe olanaklarının 
sınırlılığı dolayısıyle ancak yıl sonundayayınlanabilecektir. Tabiî biliyorsunuz 
memleketimizin imkânları elverdiği ölçüde, buimkânları en iyi şekilde kullanarak 
gerekli çalışmaları yapmak, devlet idaresinin görevidir. Ama her şeyi yapmak 
istemek hepimizin en tabiî arzusudur. .  Ne yazık ki, imkânlar sınırlıdır... ”55

54 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 309-311.
55 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 311-315.
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Başkaca konuşmak isteyen milletvekili bulunmadığından bütçenin bölümlerine 
geçildi: 

Devlet İstatistik EnstitüsüBütçesi
Bölüm Program  Lira
101  Genel yönetim    1 721 793
102  Destek hizmetleri  25 990 300
111  İstatistik hizmetleri  18 972 646
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan
 transferler       176 030

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi
Cumhuriyetçi Parti grubu adına Celâl Sungur(Yozgat) “1966 yılında yürürlüğe 

girmiş bulunan 633sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât ve Görevleri hakkındaki 
Kanunda Başkanlığın enbüyük karar ve danışma organı olarak tarif edilenDin 
İşleri Yüksek Kurulu seçimleri uzun zamandan beri yapılmamıştır. Başkanlık 
bu kurulunçok değerli hizmetlerinden mahrum olarakçalışmaktadır. Gerekli ise 
kanununa geçicibir madde eklenilmek suretiyle seçimler en kısazamanda yapılmalıdır.  
Din görevlilerimizin yurtiçinde ve yurt dışında eğitilmeleri için son zamanlardasarf 
edilen gayretleri takdirle karşılıyoruz. Bu gayretlerin devam ettirilmesinde millet ve 
memleketimiz için büyük faydalarvardır. Temas edeceğimiz konulardan biri de dinî 
yayınlardır. 12 Mart 1971’den sonra Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarında büyük 
artışlar görüldüğünümemnuniyetle müşahede etmekteyiz. Bundan dolayı kıvancımız 
sonsuzdur.  Ancak, din yayınları döner sermaye ile kısıtlıdır...  633 sayılı Kanun her 
yıl 2 binkadro verilmesini hükme bağlamıştı.  Buna rağmengeçen yılda ve bu yılda 
bu kadroların bütçeye konulmamış olduğunu üztüntü ile karşılıyoruz. Bu kadroların 
verilmesi gereğine inanıyoruz...  Sayıları 12 bini aşan ve çok ehliyetli, büyük bir 
feragatlegörev yapan bu din görevlileri maalesef görev emniyetinden mahrumdurlar.  
Kendilerinehiç bir sosyal emniyet, sosyal güvenlik, sosyal garanti de tanınmamıştır.  
Bu durumun süratle düzeltilmesini hükümetimizden rica ediyoruz... ” diyerek görüş 
ve önerilerini açıkladı.56

Adalet Partisi grubu adına söz alan Ali İhsan Ulubahşi (Afyon Karahisar) 19 
Aralık 1972 tarihinde televizyonda Apollo 17 mürettebatının dünyaya dönüşünü 
takiben dinî merasim yapıldığını, ilim ve teknikne kadar ileri giderse gitsin, insan 
oğlunundinden vazgeçemediğinin bu merasimle temsiledildiğini söyleyerek 
konuşmasına başladı. Laiklik ve din hakkında beyanda bulunan Ulubahşi, Diyanet 
İşleri Başkanının değişimi konusuna da değindi: “Diyanet İşleri Başkanvekili Sayın 
Lütfi Doğan’m görevindenalınış tarzının üzücü bir üslûpta olduğuna işaret etmek 

56 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 316-319.
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isterim.  Basından öğrendiğimize göre, Sayın Lütfi Doğan, vekâlet görevinden 
alındığı sırada, kendi memleketinde protokol bakımındanmühim yeri olan Senegal 
Müftüsünü ağırlamak vazifesiyle meşgul bulunuyordu.  SayınLütfi Doğan’ın 
böyle bir vazifeyi ifa sırasındagörevinden alınması, kamuoyunu incitmiştir. Keza, 
Sayın Lütfi Doğan, Başkanvekilliği görevindenalındıktan sonra, aslî görevi olan 3 
ncüderece kadrolu Araştırma, Plân ve Bütçe Başmüşavirliğindede bırakılmamış, 8 
nci derecekadrolu Ankara Vaizliğine atanmıştır... 

Diyanet İşleri Başkanlığının kanunla verilenbu görevlerini kemaliyle yerine 
getirebilmesi için İslâm dininin inanç, ibadet ve ahlâk esaslarınıiyi bilen ve 
toplumu aydınlatacak nitelikte yetişmiş din adamlarına sahip olması gerektiğibir 
kere daha ortaya çıkmaktadır.  Bu niteliktekidin adamları okuldan geleceğine 
göredin adamı yetiştiren okullardaki öğretim veeğitim sisteminin amaca uygun 
kalitede olmasıgereklidir... Diyanet İşleri Başkanlığınınradyo ve televizyondan 
yararlanmasında zaruret vardır.  Radyoda dinî yayınlar yapılmaktaise de, Diyanet İşleri 
Başkanlığıyle işbirliğinegidilmediğinden yeterli olmamaktadır.  Televizyondaise 
dinî yayınlara yer verilmemektedir. Aşırı sola karşı çok uyanık bulunmamız ve millî 
birliğimizi kuvvetlendirmemiz için her zamandan daha hassas olmamız gereken, 
içinde yaşadığımız bugünlerde, toplumumuzun radyo ve televizyonla yapılacak dinî 
yayınlarla aydınlatılmaması cidden bir kayıptır... ”57

Cumhuriyet Halk Partisi grubuadına söz alan Vehbi Meşhur(Amasya) 
din ve vicdan hürriyetinin Anayasanın teminatıaltında bulunduğunu, din ve 
vicdanhürriyetininhiçbir şekilde bir tehlike olarak gösterilemeyeceği gibi, lâiklik 
prensibinin vatandaşındin ihtiyaçlarının karşılanmasında birbaskı vasıtası olmadığını 
aksine teminat olduğunu belirterek konuşmasına başladı: “İslâm Dini politik bir 
rejimdir ve varlığınıbu rejimin kutsal ülkülerini yaymak ve kurumları bu ülkünün 
prensiplerine göre şekillendirmeksureti ile devam ettirmiş ve genişletmiştir. Muhterem 
milletvekilleri, sapık ideolojilerin ağlarına toplumu kaptırmakiçin, bu ağları görmek 
ancak kendi dinimizibilmekle ve onun ışığında bakmakla mümkünolur.  Onu, her 
çeşit hurafeden temizlemek ve her çeşit iftiranın tasallutundan kurtarmakiçin onu 
çok iyi bilmek gerek... 

Bu bakımdandin görevlileri çekirdekten tevhit duygusuve müspet bilgilerle 
mücehhez olarak yetiştirilmelidir... Dış ülkelerde işçilerimiz arasına sokulmaya 
gayret edilen üzüntü verici menfî cereyanlarıtesirsiz hale getirmek için bu 
memleketlere gönderilen din adamlarının sayılarının arttırılmasıve bunların Diyanet 
İşleri ve Millî Eğitim Bakanlığınca murakabe edilmesinde millî menfaatleraçısından 
faydalı olacağı inancını taşımaktayız... Cami ve mescitlerimizin döşeme, ısıtma 
veaydınlatma durumları da keza büyük üzüntükaynağımızdır.  Bilhassa artan hayat 
şartlarıkarşısında imam ücretini ödeme olanağındanyoksun küçük köylerimizdeki 
ibadethanelerindurumu daha feci ve yürekler acısıdır... 

57 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 319-324.
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Daha önemli bir noktaya değineceğim. Memleketimizdeöğretmenimam ilişkileri 
birbiri ile çelişen, memleketi tersine çeken kuvvetler halindedir. Bu iki kuvvet 
müspet anlayışla bir hedefe yöneltilirse Türk Milletinin her ikiâlemde daha hayırlı 
daha mütekâmil hedefleregideceğine kaniiz... 

Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruluşundan buyana, Adalet partisi iktidarları 
döneminde olduğukadar gerçek müslümanları rahatsızeden nurculuk ve 
süleymancılık gibi yücedinimizi asalak cereyanların etkisi ile sarsıntılara, teşkilât 
içi mücadelelere, siyasî istismarlara, partilerarası tartışmalarla, şahısların kendi öz 
çıkarları uğruna bu ölçüde vahim çalkantılaramâruz kalmamıştır.  Bu çok zararlı 
mücadelenintezahürlerini, politikacıların çeşitli beyanlarında, din görevlilerinin 
meslekî toplantılardaki hizipleşmelerinde, ve bâzı malûm yayın organlarında üzülerek 
izlemekteyiz. Din sömürücüsüyayınlar Adalet Partisi iktidarları zamanındadaha 
da güçlenerek, desteklenerek pervasızlıklarını o derece arttırmışlardır ki, Derviş 
Vahdetiler dirilecek, şeriat devleti kurulacakmışgibi bir ortam içinde çaba 
harcanmıştır... Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasa düzeni ile bağdaşmayan, özel 
kanuna uymayan, mezhep, tarikat, Nurculuk, Süleymancılık ve Hizbüttahrircilikgibi 
çeşitli zararlı görüşlerin at oynattığı, çeşitli tertiplerle yönetime hâkim damgasını 
vuran iç çatışmalara ve kavgalara sahneolmamalıdır... ”58

Demokratik Parti grubu adına söz alan Sami Arslan (Denizli) “12 000 imam-
hatip kadrosunda vekil imam hatiplervardır.  1965 yılından beri cami içinde ve 
dışındavatandaşın dinî vazifesinin önderliğini yapanbu 12 000 imam hatip vekili, 
her türlü teminattanuzak 8 yıldır müjde beklemektedir... 2 000 köy imam hatip 
kadroları çıkmazından bahsedeceğim. 1970 yılından beri yani 4 yıldır 633 sayılı 
Diyanet İşleri Teşkilâtı Kanununun 29 ncu maddesi köylerimizin imam hatip kadrosu 
karşılanıncayakadar her yıl 2 000 imam hatipkadrosu verilir diye hükümetlere kanun 
emirverirken, köylüye imam hatip kadrolarının verilmemesiiçin siyasî ve hukukî 
boşluklar hükümet tarafından aranmaya başlanmıştır...  Temennim odur ki, hükümet 
62 milyarlıkbütçe arasında 25 milyon ile yapılacak 2 000imam hatip kadrosunu 
versin, bu milletin köylüsününde çilesi bitsin... 

Diyanet İşleri Başkanlık makamı, en yücemakamdır.  Başında sarığı, sırtındaki 
cübbesiyle İslâmı temsil eder.  İlmî vukufu, Islâmî yaşayış ve düşüncesi şahsında 
sembolleşir. Sayın Arar’in bir icraatını dile getireceğim. Başkanlığın başında bir reis 
vardır, yerine birreis getirdi.  Her ikisini de sevap ve günâhı ilebaşbaşa bırakacağım.  
Ne öveceğim, ne yereceğim. Ama, madem ki, reisin adı ve soyadı değişmeyecekti, 
yani adı Lütfi Doğan olacaktı da, alınanreisteki kusur ile gelen reisteki üstünlük ne 
idi. Giden reis Hâfız-ı Kur’an idi, gelen değildi.  Gidenİlâhiyet Fakültesi mezunu, 
gelen değildi... 

Şu memleketin hiçbir müslüman vatandaşı, ister aşırı dindar olsun, ister tarikatçı 
olsun evinebaskın yapıldığı zaman, cebindeki tesbihi başındakitakkesinden başka 
bir şey bulamazsınız. Ama üç gün sol eğitim görmüş bir gencin evinde, üç makineli 

58 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 324-333.
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tüfek bulmak mümkündür. İşte böyle bir müslümanla, bir solcuyu aynıteraziye 
koyupta tartan zihniyet yıkılmadıkça, şu memleket vatandaşlarının din haklarını 
kanunemrettiği halde vermeyeceğim diyen kişiler vereceğimder duruma gelmedikçe, 
Yüce Parlâmentosırası geldiği zaman lâf edip, hizmet geldiğizaman, bu davadan 
himmetini kesmeyi bırakmadıkça, şu kürsüden hiç kimsenin Süleymancılıktan, 
Nurculuktan, şundan bundan şikâyet etme hakkı yoktur... ”59

Şahısları adına konuşan Enver Akova (Sivas)7 nci Şûratoplantısı zabıtlarında 
Talim ve Terbiye Heyetindeniki kişinin kaleme aldıkları bir cümleveya iki cümleden 
ibaret bir ifade ile imam hatip okullarının orta kısmının kaldırılmasının söz 
konusu edildiğini, Başbakan Erim’in imam hatip okullarının orta kısmını kapatma 
hususunda sureti katiyede birkararınız yoktur dediğini, ancak Erim hükümetinin 
imam hatipokullarının orta kısmını kapattığını belirtti.60

Devlet Bakanı İsmail Arar (İstanbul) grup sözcüleri ile milletvekillerinin 
konuşmalarına yanıtlar verdi. “Bir arkadaşımız, Din İşleri Yüksek Kuruluşu kadar 
seneden beri toplanamıyor dedi; doğrudur. Bu, Danıştay’ın bir kararı ve yorumu 
yüzündenileri gelmektedir.  Bunun için behemaha l633 sayılı kanunda değişiklik 
yapmak gerekmektedir... Vekil imam hatiplerin konusu, bunların mağduriyeti, bu 
mağduriyete bir an önce sonverilmesi hususu, tıpkı Bütçe Komisyonunda ve daha 
sonra Senatoda olduğu gibi, burada da dile getirildi.  Gerçekten vekil imam hatipler 
gerek az bir ücretle çalışmış olmaları, gerekse diğer devlet memurlarının sahip 
oldukları emeklilik haklarına, sosyal güvenlik haklarına sahip olmamaları dolayısıyle 
çok zor şartlar içinde çalışmaktadırlar ve bu haklı bir huzursuzluk yaratmaktadır... 
Bir arkadaşımız, imam hatip kadrolarının, özellikle köy imamlarının dağıtımında 
eskidenbâzı tasvip edilmeyen diyeyim uygulamalar olduğunu, bundan önce bir 
kararname çıktığını, bundan sonra dağıtılacaklarda da buna riayet edilmesi gerektiğini 
söyledi. Bu kararname kaldırılmadıkça elbette ki, yeni kadrolar alındığında buna 
riayet edilecektir... 

Diyanet İşleri Başkanlığı makamında yapılandeğişiklik, Bütçe Komisyonunda 
başlayan, Senatoda devam eden görüşmelere ve bizimbunlara arz ettiğimiz cevaplara 
rağmen görüyorumki, hâlâ tenkid konusu olmakta devamediyor.  Daha evvelce de 
birçok defalar arz ettiğimgibi tabiî hükümetin her tasarrufu gibibu da tenkid edilebilir... 
Ama yapılan bu tenkitler bâzı yüksek makamları, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı 
gibi 40milyon Türk’ün gözünün üstünde olduğu bir makamı, birtakım tahriplerden, 
birtakım evhamadayanan dedikodulardan mutlaka uzak bulundurmalıdır. Diyanet 
İşleri Başkanlığı, sayın arkadaşlarımınpekâlâ hatırlayacakları gibi, bildikleri gibi, 
asaleten işgal edilmiyordu.  O makamda uzunbir süredir vekâleten vazife gören çok 
değerlibir zat var idi.  Bu makama asaleten tayin yapmaksöz konusu olduğu zaman, 

59 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 333-339.
60 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 339-341.
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ortaya çıkan adaylar içinde hiç şüpheniz olmasın ki, bu vazifeyivekâleten ifa eden 
muhterem zat da varidi... Asaleten tayin edilen zatın, kanunun aradığıniteliklere 
sahip olmadığı hususundaki iddiayada bendeniz iştirak edemiyorum... ” Bakan Arar 
konuşmasından sonra milletvekillerinin sorularına cevaplar verdi.61

Refet Sezgin (Çanakkale) Mehmet Seydibeyoğlu’nun Bakana tevcih ettiği 
birsoruda kendilerinin hükümet oldukları sırada seçim bölgesi olan Isparta’ya imam 
kadrosu tahsislerinin başka ölçüler içerisinde yapıldığını beyan etmeksuretiyle gerçek 
dışı bir beyanda bulunduklarını, bu hususta söz almak istediğini belirtti. Sezgin, kendi 
hükümetleri sırasında 1966 yılında atamaların ilk defa bir kararnameyebağlanmış 
ve o kararnameye istinaden de vilâyetlerde valinin, vilâyet müftüsünün, kaza 
müftülerininiştiraki ile toplanan komisyonların Diyanetİşleri Başkanlığına teklif 
ettiği köylerekararnamedeki sıraya göre tahsis hususunun konduğunu ifade etti. 
Ancak Mehmet Seydibeyoğlu (Kastamonu) ile Refet Sezgin’in karşılıklı konuşmaları 
sonucunda Meclis hararetli tartışmalara sahne oldu.62

Bütçe üzerinde son sözü alan Hasan Tosyalı(Kastamonu), dinin millî hayattaki 
ve millî birlikteki yeri ve önemi, köylerde imam kadro noksanlığının mutlaka 
giderilmesi, Diyanet İşlerinde hükümet politikası ve Diyanet İşlerinin bizatihi iç 
bünyesindeki idare tarzı, Diyanet Teşkilâtındaki okullarındurumu, vekil imamların 
asalete geçirilmesi konularını içeren bir konuşma yaptı. Orhan Daut (Manisa) 
tarafından verilen yeterlik önergesi aleyhinde Musa Doğan (Kars) söz aldı. Ancak 
yeterlik önergesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesi 
kabul edildi:63

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi
Bölüm Program  Lira
101  Genel Yönetim      4 892 739
102  Destek Hizmetleri      9 062 062
111  Toplumun dinî konularda aydınlatılması 
 ve ibadet yerlerinin yönetimi 505 230 677
900  Hizmet programlarına
 dağıtılamayan transferler     3 984 038

61 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 341-348
62 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 348-351.
63 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 351-355.
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi
C.P. grubu adına söz alan Celâl Sungur(Yozgat) tapulama ve kadastro 

çalışmalarından elde edilen sonuçları açıkladıktan sonra Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğününaşağıda belirtilen olanaklara kavuşturulmasıgerektiğini ifade etti: 
“1. Genel Müdürlüğün bugünkü istekleri karşılayacak bir kadroya kavuşturulması 
gereklidir.  Binaenaleyh, 2997 sayılı kanunda bir tadil zarureti doğmaktadır.
2. Tapulama ve Kadastro Müdürlüklerincetapulama ve kadastrosu yapılacak 
yerlereveya mahkemelerce istenen yerlere ait Arap harfleriyle yazılı kayıtların 
Türkçeye çevrilmesine hız verilmeli... 
3.Plânın öngördüğü üretim hedeflerine ulaşılabilmesi için kuruluş motorlu araçlarla 
donatılmalı ve her yıl bütçeye konacak araçlar öncelikle sağlanmalıdır. 
4. Tapu kuruluşları görev yapabilecek vetapu sicillerinin korunmasında güven 
verecek binalara kavuşturulmalı ve acıklı bir durum gösteren döşeme ve demirbaş 
ihtiyaçları bütçe hazırlanırken Maliye Bakanlığınca gözönündetutulmalıdır... ”64

D.P. grubu adına söz alan Nimet Ağaoğlu (Muş) grubunun görüş ve 
önerilerini şöyle dile getirdi: “Muhafızlıklara şahsiyet kazandırmak ve her türlü 
suizandan uzak tutmak lâzımdır.  Evvelemirde sığıntı binalardan ve kiralardan 
kurtarılmasıgereklidir. Vatandaş işini takip ettiği müessesede personelden iltifat ve 
güleryüz beklemektedir... Büyük vilâyetlerde şikâyetlerin azalması ve vatandaşın 
günlercebir muamele peşinde koşmaması için vergi veharçları tahsil etmek üzere 
sicil muhafızlıklarındaMaliyemin veznesi ve kasası bulunmalıdır... Tapulama 
teşkilâtı personeline ve hâkimliklerindekipersonele giyim bedeli alarak her yılverilen 
yüz liranın âdil bir miktara çıkarılmasışarttır. Üçüncü Beş Yıllık Plânın öngördüğü 
hedefleresüratle ulaşabilmesi için Tapu ve KadastroGenel Müdürlüğü teşkilâtına 
gerekli önem verilmelive miktarı kâfi 1 - 4 derece kadro tahsisedilerek, eşitlik 
prensibi sağlanmalıdır... ”65

Adalet Partisi grubu adına söz alan Hasan Güngör(İstanbul) Genel Müdürlüğün 
yaptığı işleri özetledikten sonra 1973 yılında beklenen gelişmeleri anlattı: 

1. Toprak ve tarım reformu uygulamasındaharita ve kadastro hizmetlerine 
talep bölgesel olarak bir kat daha artacaktır. Öte yandan teknik değerini kaybeden 
kadastroların yenilemelerine geçilmesi kaçınılmaz bir sorun olarakdikkate alınması 
gereken ikinci önemli konu olacaktır. Kadastronun 15 yılda bitirilmesini sağlamak 
için yeniden düzenlemıenin ve kuruluşlararası sıkı işbirliğinin 1973’te sağlanması 
zaruridir. 

2. Yukarıda belirtilen noktalar dikkate alınarak1973 yılında 14 000 km2 
tapulama140 000 parsel şehir kadastrosu, 18 000 km2standart topoğrafik harita ile 
100 beldenin durum haritasının yapılması öngörülmektedir... ”

64 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 355-358.
65 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 358-359.
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Dilek ve görüşlerini de dile getiren Güngör şu konulara temas etti: 
“1. Büyük ve masraflı hizmetler yüklediğimiz Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünün bütçesi azamî tasarruf düşüncesiyle hazırlandığından, 1973 
programındaki üretim hedeflerine ulaşamayacağı inancımızı tekrarlayarak, bubütçe 
kalemlerinden herhangi bir kısıntı yapılmamasını temenni etmekteyiz. 

2. 2613 ve 766 sayılı kanunlar gereğince tapulama ve kadastro müdürlüklerince 
tapulama ve kadastrosu yapılacak mahallere ait kayıtların süratle çıkarılması için, 
ilgili tapu dairelerindeki arap harfleriyle yazılı kayıtların Türkçeye çevrilmesinde 
eleman bulunamaması yüzünden merkezden kayıt talebinde bulunduğugibi, bu 
müdürlüklerce ihtilaflı ve münazaalı bırakılan parsellerin yetkili mahkemelerce 
lüzumgösterilen kayıtları da merkez arşivinden talep olunmaktadır... 

3. Tapulamada doğacak ihtilâfların kısazaman içinde çözümlenebilmesi için, 
tapulamamahkemelerinin çoğaltılıp çalışma imkânlarının artırılması gereklidir... 

4. Bu teşkilât memleket çapında yaygınve hizmeti köylere kadar giden bir 
göreve sahiptir. Yıllardan beri her vesileyle kadro yetersizliğindensöz edilmiştir... 
1936’dan buyana artan bu iş hacmini karşılayıcı bir kadroimkânının sağlanmamış 
olması yılların şikâyetihalinde görülmektedir... 

5. Yan ödemeler sorunu bu teşkilât bakımındançok önem taşımaktadır... 
6. Plânın da öngördüğü üretim hedeflerine ulaşılması için azamî gayret 

gösterdiğini müşahade ettiğimiz Genel Müdürlüğün 1973yılında motorlu taşıt 
aracı ihtiyacının sağlamasında Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce birinci 
derecede tercih tanınmalıdır... 

7. 10 -15 senelik defterlerin, kâğıtları yüzünden çok daha fersude olduğu bir 
hakikattir.  Bu durumun önlenmesi için hususî ve sağlam kâğıtlarınimal edilmesi ve 
fabrikalarımızda imal ediliyor ise, tapu sicillerinin bu kâğıtlardan yapılmışdefterlerle 
tutulmasını önemle tavsiyeederiz. 

8. Teşkilât, kendisine verilen dar imkânlarıiyi kullanmakta ve değerlendirmek-
tedir... ”66

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan İsmet Kapısız(Yozgat) Umum 
Müdürlüğün büyük emek ve gayret harcayarak tatminkâr işler yaptığını belirttikten 
sonra 1972 malî yılı bütçesi olan 226 milyon liradan 1973’te 296 milyon 
liraya ulaştığını, bu bütçeyle üretim hedeflerine ulaşabileceğini ifade etti: “...
vatandaş arasındaki mülkiyete taallûk eden ihtilâfların halli için Tapu Kadastro 
Mahkemelerinin adedi ve imkânlarının süratle artırılmasını talep etmekteyiz, Her 
sene tekrar ettiğimiz gibi... il ve ilçelerdeki tapu binaları perişanlıktan kurtarılmalıdır. 
Geçmiş senelerde tapu dairelerindeki Arap harfleriyle... yazılı kayıtların Türkçeye 

66 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 359-364.



632

çevrilmesinde eleman bulunmaması birtakım sakıncalar doğurmaktadır... Sayıları 
gittikçe azalan Arap harflerinevâkıf ımemurlara, devamlı fazla mesai ücretiverilerek 
eski kayıtların Türkçeye çevirme işini süratlendirmesi gerekmektedir... ”67

Cumhuriyet Halk Partisi grubuadına söz alan Mehmet Çelik(Aydın) Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak tapulamave kadastro işlerine herşeyden önce ekonomikve sosyal 
bir anlam kazandırdıklarını ve hertürlü tarım ve Toprak Reformu ile birlikteüreticinin 
kalkınmasında ihtiyacı olan kredilendirmedekiişlerinin yürütülmesi bakımından 
dazaruri bir işlem saydıklarını belirterek konuşmasına başladı: “heryıl gittikçe artan 
hizmetlerinağırlığı altında ezilen bu Genel Müdürlük kadrosundabulundurduğu 
personelin vasıflarına, iyi niyetlerine ve de çabalarına rağmen, gereklişekilde 
çalışmak imkânına kavuşamamaktadır. Şehir, kasaba ve köylerde oturan Türk 
milletinintümümü ilgilendiren başlıca kurullardan birisi olarak kabul ettiğimiz 
tapulama hizmetlerindesürati, etkinliği, hizmet kolaylığını, inandırıcılığı ve idarenin 
dürüstlüğünü sağlayacaktedbirler alınmalı, bunun için de yalnızbütçe bölümlerinin 
artırılmasıyle yetinilmeyip kuruluşa yeni bir hacim yeni bir hedef, yeni birfonksiyon 
kazandıracak çalışmalar yapılmalıdır...”68

Şahısları adına söz alan Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) 1973 yılı ödeneğinin 
yeterli olmadığını, Harita ve Kadastro’daki tekniğin bukuruluşa girmesi gerektiğini, 
öncelikle Toprak Reformu yapılacak yerlerin tapulama işleriyle arazianlaşmazlığı 
olan yerlerin tapulama işlerinin yapılması gerektiğini ifade etti.69

Devlet Bakanı İlhan Öztrak 1971 ve 1972 yıllarında öngörülen programlarda 
tapulama faaliyetlerinde % 10, kadastro faaliyetlerinde % 80 bir düşüşle 
karşı karşıyağunu, bunun iki nedeninden birinin Personel Kanununun 
uygulanmasınındairelerinkapasitesini düşürmesi, ikincisinin de 1617 sayılı Toprak 
ve Tarım Reformu ÖntedbirlerKanunu yürürlüğe girdiği için, muamelesi bitmiş 
olan işlerin tekrar kanunun yenihükümleri açısından gözden geçirilmesi olduğunu 
belirtti. Öztrak Genel Müdürlüğün ihtiyaçlarını sıraladı: “Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün kadroihtiyaçları vardır.  Özellikle yeni durum dolayısıyle, 
Toprak ve Tarım Reformu uygulamasıdolayısıyle bu ihtiyacı daha da artmıştır... 
Arap harfi ile yazılmış tapu kayıtlarınınTürkçeye çevrilmesi meselesi, maalesef 
PersonelKanunundan sonra aksamıştır.  Yüce Meclise sunulan yetki kararnamesi ile 
bu husus öngörülmüşve bu kararnamenin uygulanabilmesi için gerekli yönetmelik 
hazırlanmıştır... Tapu ve Kadastro işlerinde binanın tabiîönemi vardır. Bina 
ihtiyacımız bütün devletdaireleri için var.  Olanakların imkân verdiğiölçüde bina 
ihtiyaçlarının da giderilmesine çalışmaktayız... ”70

67 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 364-365.
68 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 365-368.
69 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 368-369.
70  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 369-370.
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Şemsettin Sönmez’in (Eskişehir) 100 - 200 veya 300 dönüm gibi çok azarazi 
sahibi olan fakir köylülerin tapu sorunlarına değinen konuşmasından sonra 
Gümüşhane milletvekili Mustafa Karaman’ın yeterlik önergesi oylandı ve kabul 
edildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçesinin bölümlerine geçildi: 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi
Bölüm Program   Lira
101  Genel yönetim     8 592 535
102  Destek hizmetleri   16 847 310
111  Tapu, tapulamave kadastro 
 çalışmalarının yürütülmesi 268 020 155
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan
 transferler      2 386 575
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1973 yılı bütçesi kabul edildikten sonra 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı da bu birleşimde kabul 
edildi.71

20 Şubat 1973 tarihinde Fikret Turhangil’in başkanvekilliği altında toplanan 
63 ncü birleşimde Adalet Bakanlığı bütçesdi ele alındı. 

ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde ilk sözü alan D.P.grubu sözcüsü Kubilây 

İmer (Konya) Bakanlık teşkilat mevzuatı hakkında konuştu: “Geçtiğimiz bütçe 
yılı içerisinde Yüksek Hâkimler Kurulu, Yargıtay kuruluş, Danıştay kuruluş kanun 
tasarıları Meclislerimizden geçmiştir. Ayrıca^ Askerî yargı kuruluşlarıyle ilgili 
AskerîYargıtay ve yeni teşekkül eden Askerî Yüksekİdarî Mahkemesi Kuruluş 
Kanun tasarıları dakanunlaşmıştır... Hemen işaretedelim ki, bu değişiklikler, bilhassa 
tatbikatı ilgilendirenmevzularda köklü ve yeterli olmamıştır... 

Hukukta devamlılık esastır ve kazanılmış haklar geri alınamaz.  Kanunların 
makable teşmili, kazanılmış haklara kadar uzanamaz. Bu açık hukuk kaidesinin 
birtakım kanunlarda çiğnendiğini söylemek isteriz.  Bir Toprak ve Tanım Reformu 
Öntedbirler tasarısı ve onu takiben görüşülmekte olan Toprak ve Tarım Reformu 
tasarısınınbir misal olarak burada bu durumda olduğunu belirtmek yerinde olacaktır... 

Üzerindeki münakaşalar umumî efkâr önünde sürüpgiden af mevzuunun, 
memleket ve millet gerçeklerigözönünde tutularak bir neticeye bağlanması, 
en aznıdan hukukî bir meselenin hallini sağlayacaktır.  Bu af meselesinin 
söylentilerdenöteye bir açıklığa kavuşmasını isteyen, gelecekteki durumlarını buna 

71  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 376-398; Bkz: Kanun No: 1678. 
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göre ayarlamak isteyenilgili vatandaş miktarı yüzbinleri bulmaktadır. Bu hususta 
Hükümetin ve bilhassaAdalet Bakanlığınnı kesin ve sarih görüşünün bilinmesinde, 
meselenin vuzuha ermesi bakımından, büyük faydalar vardır... ”72

Cumhuriyet Halk Partisi grubuadına söz alan Memduh Ekşi(Ordu) bütçe 
hakkında şu sözleri ifade etti: “Hâkimlerimizin, mahkemelerimizin durumu, adalet 
binalarının halli, cezaevlerinde tutuklu veya malhkûm bulunanların perişan halleri; 
adlî zabıtanın hâlâ kurulmamış olmasının büyükzararları, kanunlarımızın çelişki, 
dağınıklık, tekerrür ve dil birliğinden yoksun bulunması; çocuk mahkeme ve ıslah 
evlerinin kurulamamışolması, adlî tıp sorununun çözümlenememiş bulunması ve 
buna benzer birçok meseleler... 

Ülkemizde, mahkemelerimizinbelli başlı amaçlarından biri, çaresiz, en kısa 
zamanda, en çok karar çıkarmakşeklinde tecelli etmektedir. Buna rağmen bu gaye de 
istenildiği şekildegerçekleşememektedir.  Aslında, böylesine biranlayış, adalet işlerini 
bir fabrika niteliğindedeğerlendirmektir.  Günümüzdeher meslek mensubu, modern 
gelişmeleri izlemekiçin devamlı okumak; hiç olmazsa, kendi sahasındaki yayınları 
izlemek zorundadır. Oysaki bizim hâkimlerimiz, dava yığınlarınınaltında ezilmekte, 
meslekî sahadaki gelişmeleri isteseler de çoğu kez takip edememektedirler... 

Çocuk mahkeme ve ıslah evlerinin kurulup geliştirilmesi yolundagereken 
çalışmayı görememekteyiz. 400 biniaşkın suçlu çocuk, mütehassıs hâkimlerce 
yargılanmalarıgerekirken bu yapılmamakta, hele tutuklu veya mahkûm olarak 
cezaevlerinegirdiklerinde akla, ahlâka ve insanlığa sığmayacakişlemlere mâruz 
bırakılmaktadırlar... 

Adlî zabıta sorunu: Bugün dahi ceza davalarınıntemelini teşkil eden hazırlık 
tahkikatınıpolis ve jandarmanın yaptığı cümleninmalûmudur.  Bu bir ihtisas işidir.  
Adlîzabıtanın biran evvel kurularak, vatandaşınadlî tahkikat ve bunun sonunda 
ortaya çıkankararlara güvenli sağlamalı; oynandığı bilinenbin türlü oyun önlenmeli 
ve ayrıca, busahada çalışan personel, asıl görevlerine aktarılmalıdırlar... 

Af, milletin âtifet duygusudurve zamanı geldiğinde, gereği suçlara afilân 
edilmelidir.  Ancak, zamanından evvel ilânedilen affın, suçu ve suçluluğu artıracağı 
kanaatindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi grububir affa taraftardır.  Bir affın ilânından 
öncekitarihte beyan edilmesinin, muhtevasının bildirilmesinin, suçu ve suçluluğu 
artıracağı kanaatindedir... 

Toplum yararını, kişisel çıkarların üstündetutan, adaletin, hukukta da sosyal 
alanda da gerçekleşmesinisağlayan, vatandaşın huzurunu, güvenliğini ve devlete 
güvenini artıran, toplumu çelişkilerden kurtarmayı amaçedinen, bir altyapı devriminin 
önündeki engellerikaldırarak.  Anayasa düzeninin tam gerçekleşmesinisağlayan 
kuralların, Türk hukuk hayatına kazandırılması gereğine inanıyoruz... ”73

72  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 401-405.
73  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 405-408.
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Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Nebil Oktay (Siirt) mevzuatta bazı 
memnuniyet verici gelişmeleri aktardıktan sonra yıllardan beri şikâyet konusu 
olan diğer konulara değindi: “Adliyemizin çeşiitli meseleleri arzu edilen çözüm 
yoluna kavuşmamıştır. Her şeyden evvel, Sayın Adalet Bakanınınyakından 
müşahede ettiğimiz büyük çabalarına rağmen hazırlanmış bulunan Adalet 
Bakanlığı Teşkilât Kanunu tasarısının Meclistegörüşülmesi ve kanunlaşması imkân 
dahilinegirememiştir. Teşkilâtın çalışmalarımı günün şartlarına uyduracak ve çeşitli 
aksaklıkları giderecek olantasarının bu dönemde kanunlaşmasını kesin birzaruretin 
icabı sayıyoruz... Medenî Kanunumuzundaşu ana kadar köklü bir değişikliğe 
gidilmemiş, gidilememiş olmasını önemli bir eksiklikolarak kabul ediyoruz. Ceza 
Kanunumuzda yapılan sayısız değişiklikler, birçok hükümler arasında çelişkilerve 
gözle görülür nispetsizlikler yaratmıştır... Adalet hizmetimin en faydalı sosyal 
yönlerindenbiri olan adlî müzaheret müessesesi, memleketimizde yeterince 
işleyememektedir... Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı kadrolarında bine yakın noksan 
vardır. Başkâtip, zabıt kâtibi ve diğer adalet memurlarıkadrolarının günden güne 
artan işmiktarına cevap veremeyecek derecede kifayetsizbulunduğu bu kadroların 
da üçbin eksiğiile çalıştırılmak zorunda kalındığı öğrenilmiştir... ”74

Cumhuriyetçi Parti grubu adına söz alan Celâl Sungur (Yozgat) Adalet Bakanlığı 
teşkilâtkanunu, hâkim kadrosu boşlukları, ceza evlerinin gayri sıhhi koşulları, 
cezaevleri personelinin özel bir statü ile özel bir ücret sistemine tabi tutulması gereği, 
çocuk mahkemelerinin kurulması ve yargılanmausullerini tespit edecek tasarının 
kanunlaştırılmasıı konularına değindi ve temennilerini iletti: “Adlî sicil daha modern 
ve daha rasyonel birşekilde çalıştırılacak hale getirilmelidir. Bunubugün dünyada 
kompüter sistemi ile gayet serîolarak tatbik etmektedirler... Adalet Bakanlığı 1973 
bütçesi oldukça gerçekçibir zihniyetle hazırlanmıştır. Adalet Bakanının gayretlerini 
tebrik ederken, bütçedeadliye sarayı hususunda gösterdiği gayretin diğer bölüm 
ve fasıllarda da aynı şekilde tecellietmesini bekler ve Maliyeden, Adliyenin 
rahatlıklaçalışaıbileceği imkânların sağlanmasını arzuederdik... ”75

Adalet Partisi grubu adına söz alan Sabahattin Araş (Erzurum) Adalet 
Bakanlığının İmparatorluktankalma bir nizamname ile çalışması hakkında 
üzüntülerini ifade etti. “”Bu hal, görevin gereğince yapılamamasına, başka bir 
ifadeyle eksik ifasına sebep olmaktadır. Değişen şartlara göre hazırlanmış olan bir 
tasarınındevre sonuna kadar çıkarılması mümkünolacak mıdır? Bu konuda gayret 
ve ilginin esirgenmemesi gerekir... Bugün ‘Türikiye’de, mahkemelere ait müstakil 
kuruluş kanunu da yoktur.  Usul kanunlarındakimahsus maddelerdeki hükümlerle 
469 sayılı Mahakimi Şer’iyenin İlgasına ve MahakimTeşkilâtına ait muaddil kanun 
gibi mevzuatın dağınıklığının bertaraf edilmesi gerekmektedir... 

74  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 408-412.
75  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 412-416.
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Adaletin tevzi edildiği yerlerden, yani adliyebinalarından söz etmek istiyorum. 
Senelerce ihmal konusu olmalarının sakıncaları çoktur. Kalkınmakta olan ülkemizde 
hizmet binalarınınlüks yapılar olması düşünülemez.  Ancakbu binaların, hizmetin 
icaplarına uygun olmasıelbette gerekir. Ceza ve tevkif evleri için de aynı şeyleri 
söyleyeceğiz... Adlî tıp müessesesi, bilindiği üzere İstanbul’da bulunmaktadır.  6119 
sayılı Kanunla kurulmuştur. Bakanlık lüzum gördüğü yerlerde şubeler açabilir.  Adlî 
tıp, mahkemeler, sorgu hâkimliklerive Cumhuriyet savcılıkları tarafından tevdi 
edilen adlî tıpla ilgili mevzular üzerindeilmî ve fennî mütalâa verir.  Önemi açıktır 
ve büyüktür.  Ancak bugün bu müessese, işineyarar bir binaya sahip değildir.  Araç 
ve gereçlerimodern teknolojinin çok gerisindedir. Yetenekli eleman azdır, boşalan 
yerler doldurulamaımaktadır... ”76

Adalet Bakanı Fehmi Alparslan (Cumhuriyet Senatosu Artvin üyesi)Adalet 
Bakanlığının Kuruluş Kanunu halen komisyonlarımızda, Adalet Komisyonundan 
geçti, Bütçe Komisyonundadır. Ben Bakanlığa başladığımındaha haftasında bu 
ihtiyacı hissetmek suretiyle hazırlığa koyuldum, tetkikten geçti, YüceMeclise sevk 
ettik... Hâkimlerimiziniçinde bulunduğu ağır vaziyet, adalet binalarımızınkötü 
hali, cezaevlerimizin fecî durumu beni oldukça yaralayan hallerden bir tanesidir... 
Adlî reformu gerçekleştirmeye çalıştığınızzaman ucu yine dolayısıyle idarî 
reforma gelirdayanır.  Bir muamele yürüteceksiniz bürokraisiiçinde bazan artık 
insanautanç verecek kadartakip etme halinde olduğunuz halde maalesefgünler, 
haftalar ve aylar geçer bir netice alamazsınız... Üzülerek arz edeyim, geçen sene 
torba kadrolarınişlediği zamanda Adalet Bakanlığı 3 268 kadro ihtiyacını Personel 
Dairesine 20Haziran’da bildirmiş.  Personel Dairesi 21 Temmuzda olumlu mütalâa ile 
meseleyi Maliye Bakanlığınaintikal ettirmiş.  Sonra Adalet Bakanlığı iki tane tenkit 
yazısı ile meseleyi o kadarcıktakip etmiş ve maalesef bir tek kadrodahi alamamış... 

Adalet reformu ile idarî reformu gerçekleştirdiğiniz gün, Türkiye’deki 
meselelerinyüzde 90’ını halledersiniz.  Bunları halletmediğiniz zaman, diğer 
bütün reformları eniyi şekilde halletseniz dahi, meselelerin yüzde10’unu halletmiş 
olursunuz. İşte bu inancımıyüksek huzurunuzda derin bir saygı duygusiylearz 
ediyor, size değerli milletvekilleri bu yılın çalışmalarında ve bundan sonraki 
çalışmalardasonsuz, sıhhat, afiyet ve başarılar diliyorum.” Bakan, konuşmasının 
ardından Genel Kurul üyelerinin sorularına cevap verdi.77

Demokratik Parti grubu adına ikinci defaolmak üzere söz alan Nuri 
Eroğan(İstanbul),  Bakanın konuşmalarını çok samimi bulduklarını ve takdirle 
karşıladıkarını söyleyerek konuşmasına başladı: “Sayın Bakan cezaevlerinin 
durumunu feci olarak tavsif ettiler. Hakikaten durum budur... Bakanlık Teşkilât 
Kanununu zaten kendileride söylediler. Yargıtay, Teşkilât Kanununun biran evvel 

76  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 416-418.
77  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 418-427.
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çıkarılmasınıbeklemektedir. İkincisi, çocuk mahkemeleri konusu. Ötedenberi bu iş 
üzerinde çok yetkili kimseler durmuştur. Bu kısa döneminde Sayın Bakan bu hizmeti 
yaparsa ismini ebedileştirecektir... ”78

Mustafa Fevzi Güngör (İstanbul) tarafından verilen kifayeti müzakere önergesinin 
kabulüyle bütçenin bölümlerine geçilmesi de kabul edildi: 

Adalet Bakanlığı Bütçesi
Bölüm  Program  Lira
100 Genel Yönetim    10 238 265
102  Destek Hizmetleri    48 766 725
111  Yargılama İşleri  826 790 298
112  Hükümlülerin cezalarının infazı ve
 eğitimleri ile tutukluların muhafazası   166 993 325
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan 
 transferler       6 310 000

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Millî Savunma Bakanlığı bütçesiüzerindeki müzakereler A.P. grubu adına sözcü 

Hidayet İpek’in (Giresun) Türkiye’nin stratejik ve siyasi durumu ile ilgili genel bir 
değerlendirmesiyle başladı: İpek savunmanın güçlendirilmesi için şu önerilerde 
bulundu: “Onun için bizim evvelâ ağır sanayiimizi dekurarak bir an önce sanayi ve 
iktisadî kalkınmamızı sağlamamız ve gayrisâfi millî hâsılamızı artırmamız şarttır. 
Bu sanayileşmemize paralel olarak, harp sanayiimizinde kurulmasını, kendi silâhını 
kendinyap prensibini derhal tahakkuk ettirerek, topundan, tüfeğinden; uçağından, 
gemisindentutun, her türlü harp silâh ve vasıtalarını kendimizinyapmasını şiddetle 
temenni etmekteyiz. Ordumuzun re organizasyon ve modernizasyonunun; yani 
REMO plânının şart olduğunainanmaktayız.  Bunun tayin edilen müddetindenönce 
tahakkukunu şiddetle arzu etmekteyiz. Bu plân için ayrılan 1, 5 milyara yakın 
paranınverilmesini olumlu karşılamaktayız. Bir gerçeği daha bilmemiz lâzımdır: 
Orduların yalnız teknik ve üstün silâhlarlateçhizi kâfi değildir.  Bu silâhları kullanacak 
vekullandıracak şahısların da büyük önemi vardır. Onun için, ordu personelinin her 
ferdininçok kuvvetli inanç ve iman taşıması, her yönüile vatan ve millî duygularla 
dolu olarak yetişmesive yetiştirilmesi lâzımdır. Bir ordunun politikaya karışmasının 
memleket için pek çok zararları vardır... ”79

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ferda Güley (Ordu) grubunun ulusal dış 
politikasını şöyle özetledi:

78  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 427-431.
79  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 431-434.
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“1. Türkiye Devleti ittifaklarına bağlıdır, ittifak hükümlerine dikkatle uyar ve 
uyulmasını bekler. Türk Devletinin ittifakları esasta ulusal bağımsızlığı kabul eden 
devletler arasındayapılır. 

2. Amerika Birleşik Devletlerine karşı da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliğine karşıda düşmanlık güdülmemelidir. 

3. Türkiye bütün komşuları ile dostça ilişkilerkurup geliştirmeli ve komşuları 
arasındaiyi ilişkilerin gelişmesine hizmet etmelidir. 

4. Orta-Doğu anlaşmazlıklarında Türkiye tarafsız kalmalıdır. 
5. Kaderini ve özgür olarak insanca yaşamaumudunu Türkiye’ye bağlamış 

bulunan Kıbrıs Türk halkını her türlü tehlikeden, baskıdanve yabancı egemenliğinden 
korumak, Türkiye için kaçınılmaz bir ödevdir. Ve Kıbrıs sorunuiçin bölge barışma da 
hizmet edecek bir çözümyolu olarak, Kıbrıs’ın bağımsız federatif birdevlet olması 
gereklidir.”

Güley, 1973 malî yılı Millî Savunma bütçesi hakkında da şunları ifade etti: 
“Bütçede 5 asıl program yer almakta ve bu 5 programın portesi, MillîSavunma 
Bakanlığı bütçesinin Parlâmentoya sevkedildiği şekliyle 9, 5 milyar lira tutmaktadırki, 
genel bütçenin % 16, 93’üne tekabül etmektedir. Bu 5 programdan ayrı olarak, 
Silâhlı Kuvvetlerinyeniden teşkilâtlanması, silâh araç vegereçlerinin yenileştirilmesi 
maksadıyle RE -MO diye adlandırılan ve 10 yılda 16 milyar harcamayıöngören ilâve 
programın 1973 yılına düşen1 milyar 600 milyon lira tutarındaki ilk dilimi de bu 
rakama eklenince, 1973 malî yılıMillî Savunma bütçesi 11 milyar 100 milyon lirayı 
bulmakta ve genel bütçenin % 18, 28’ini karşılamaktadır... Millî Savunma 1973malî 
yılı bütçesinin, Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda yapılan değişikliklerin dışında 
tutulmasmı yüce Meclisten önemle rica ederiz... Biz, bloklar dışı bir ulusalgüvenlik 
ve savunma politikası izlememizin bedeliolarak Millî Savunma Bakanlığı 
bütçemizinkısıntıya tabi tutulmamasını, üç gün evvel Sayın Genel Başkanımızın 
yaptıkları konuşmada vebugün grubum sözcüsünün ağzıyle şimdi istemekteyiz, 
istiyoruz... 

Türk Silâhlı Kuvvetlerini 12 Mart öncesinde belli bir yönde politikaya çekmek 
isteyenler vardı. 12 Mart’tan sonra da, bu defa tam tersyönde tutucu bir doğrultuda 
politikaya çekmek isteyenler var.  Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 12 Mart’tan 
önce de, bugün de Türk Silâhlı Kuvvetlerini politika içine çekme çabalarının 
karşısındayız... ”80

Cumhuriyetçi Parti grubu adına kürsüye gelen Sezai Orkunt (İstanbul) Milllî 
Savunma Bakanlığı bütçesininprogram bütçe olarak gerçekçi, samimî, ihtiyaçlarla 
sınırlıbir bütçe olduğunu söyledi: “Bu bütçede öngörülen harcama kalemleri, 
komisyonda verilen izahatı dikkatle dinleyenler için büyük kesintilere mütehammili 
olmayanbir niteliktedir, Bu itibarla, kanun tasarısının gerek 1 nci vegerekse 84 ncü 
maddesindeki hükümlerin MillîSavunma Bütçesi lehinde tâdili gereklidir... 

80  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 434-439.
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Sanayileşme hareketinde ağır sanayiin kuruluşuve onunla koordineli olarak ve 
onun içinde bir savaş sanayiinin teşekkülü, herşeyden evvelbir devlet politikası olmak 
zorundadır. Millî Savunıma Bakanlığının rolü, devlet içinde devlet olmak değil, bir 
fonksiyonu itibariyleaskerî ihtiyaçlar ve isteklerin tespiti veplân dönemleri içinde 
yapılacak siparişlerle gücüyenilemeyi sağlamaktır. Bunun dışındaki bütün koordine 
ve genelplânlama, uygulama sorumu, tümüyle hükümetindir. Kaynak tahsisinden 
hükümetler sorumludur... 

12 Mart Muhtırasının demokrasiye ara verdiğinikınarken, ara verilen 
demokrasinin 11 Mart akşamına kadar alan safahatını da insafla gözönünde 
bulundurmamız lâzımdır. 11 Mart 197I akşamında Türkiye’de sıhhatli bir demokrasi 
olduğunu kabul etmek, hiçbir kimsemin ve sade vatandaşın inanacağı bir keyfiyet 
değildir... Müdahalelerden sakınmada enbüyük pay siyasete ve siyasiye düşer.  
Güven verici, inandırıcı iktidarlarla hiçbir güç karşı gelmezve biz de böyle olmak 
mecburiyetindeyiz.”81

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan İsmet Kapısız (Yozgat) NATO ile olan 
ilişkilerin millî menfaatlere uygun düştüğü sürece bu ittifaktan yararlanmayadevam 
edileceğini söyleyerek konuşmasına başladı: “NATO ittifakı içinde bulunmak, bizi 
yapabileceğimiz ölçüde harp sanayiini kurmaktan alıkoymamalıdır. Bu alanda dış 
yardıma fazla güvenme yüzünden kaybedilmiş yıllar vardır. Vaktiylekurulmuş olan 
harp sanayiinin yeteri kadargeliştirilmemiş, hattâ bâzı hallerde dumurauğramış 
olması elem vericidir... 10 yıllık devreye tahsisiöngörülen ve 1973 yılına isabet eden 
birincikısım tutarı 1 milyar 600 milyon lirayı bulanbu kaynakların en iyi şekilde 
kullanılacağından eminiz. Bütçede tasarruf zihniyetiyle öngörülen % 10 kısıntıyı 
genel olarak uygun görmediğimizi, M.G.P.  Meclis grubu olarak belirtmek isteriz... 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi tamamlamadan 
iki örnek kuruluş olan Ordu Harita Genel Müdürlüğünün ve GülhaheAskerî 
Tıp Akademesinin fedekâr çalışmalarını huzurunuzda takdir ve tebrik etmek 
isteriz. Bu bütçe dolayısıyle bir dileğimizi de sunmak istiyoruz: Yüksek okul 
ve üniversitelerimizden mezun olan binlerce gencimiz yedek subay tıkanıklığı 
dolayısıyle yıllarca askere alınamamaktadırlar. Kamu sektörü, askerliğini 
yapmadıkları gerekçesiyle bu gençlerimizi memuriyete kabul etmemektedir. Bu hal 
bir aydın işsizliğine yol açmaktadır.  Durumun düzeltilmesi şayanı arzudur.”82

Demokratik Parti grubu adına Vedat Önsal (Sakarya) 12 Mart öncesinin 
tedhiş ve anarşi gibi büyük tehlikelerle ülkenin tekrar mâruz kalmasını önlemenin 
hükümetin görevi olduğunu, ancak 12 Martı müteakip kurulan hükümetleri bu 
hayatî konuda gerekli kararlılık içinde göremediklerini belirterek konuşmasına 
başladı: “Türkiye’nin olağan dışı şartlardan biran önce kurtulması için gerekli 
ortam süratle hazırlanmalıdır. Silâhlı Kuvvetlerimizin yıpranmadan aslî görevine 
dönmesi, ülkenin geleceğibakımından hayatî bir önem taşımaktadır... hürriyet ve 

81  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 439-446.
82  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 446-448.
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bağımsızlığını her şeyinüstünde tutan bir milletin çocukları olarak, hesaplarımızıdış 
kaynaklardan yapılan yardımlara göre yapamayız.  Bu yardımların aksamasıveya 
kesilmesi ihtimalini gözden uzak bulundurmamalıyız. Bu bakımdan millî 
ekonomimizingeliştirilmesi ve kuvvetlendirilmesiönemine işaret etmek isterim. 
Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan araçve gereçlerin yurt içinde imâli için gerekli 
tedbirleralınmalıdır...  Silâhlı Kuvvetlerimizinaslî görevi olan Türk yurdunu ve 
devletiniiç ve dış düşmanlara karşı koruması yanında, toplum kalkınmasına tesiri 
olan diğerfaaliyetlerin içinde olmasını da memnunluklakarşılıyoruz... ”83

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere söz alan Adil Turan(Uşak) eğitim konusuna 
değindi: “Ordumuzun, hele sonyıllarda normal öğretim faaliyetleri yanındaeğitsel 
çalışmalarını görmemek ve takdir etmemek mümkün değildir... Malul gazilerin şeref 
aylığına bağlanma işihâlâ sonuçlanamamış, dolayısıile sızlanmalarda bitmemiştir.  
Ömrünün son günlerini yaşayanbu çilekeş ve saygıdeğer kişilere haklarıolan 
madalya ve maaşları ivedilikle verilmelidir... Subay ve assubayların hizmet ve 
terfi sistemlerinde de bâzı şikâyetlervardır.  Bu iki konuya daha âdil bir çözümyolu 
bulunması gerekir... ”84

Millî Savunma Bakanı İzmen (Cumhurbaşkanınca Senato üyesi) sözlerine dünyanın 
siyasî tablosunu kısaca belirtmekle başladı:“Silâhlı Kuvvetlerimizinreorganizasyon 
ve modernizasyonu plânının hazırlanması bir iftihar vesilesidir. REMO olarak 
adlandırdığımız bu plânın finansman ihtiyacı ile parti olarak asgarî 16 milyar lira 
miktarında hesaplanmıştır. Bumaksatla hazırlanan bir kanun tasarısı geçen yıl Yüce 
Parlâmento tarafından kanunlaştırılmış ve Hükümete 10 yılda 16 milyar lira harcama 
yetkisi verilerek, söz konusu plân 1972yılı ortalarından itibaren fiilen uygulanmaya 
başlanmıştır... 

Normal savunma hizmetlerimiz dışında, savunmasanayiimizin geliştirilmesiyle 
ilgili olarak Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizce hazırlananprojelerin büyük bir 
kısmıgeliştirilmiştir. Ayrıca askerî ihtiyaçlarla sivil sektör taleplerini karşılamak 
üzere devlet gözetiminde uçak sanayii kurulması öngörülmüş olup, ülkemizin 
teknolojidüzenini yükseltecek olan bu konudaçalışmalar devam etmektedir. Harp 
sanayiinin yeniden geliştirilmesi içinGenelkurmay Başkanlığımızca hazırlanan etüt 
ve projeler tekemmül ettirilmek üzeredir... 

1973 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 6 anaprogram halindetertip 
olunmuştur.  Bu programlar şunlardır:

1. Genelkurmay hizmetleri programı, 
2. Millî Savunma Bakanlığı hizmetleriprogramı, 
3. Kara savaşgücü programı, 
4. Deniz savaş gücü programı,
5. Hava savaşgücü programı, 
6. RE-MO programı. 

83  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 448-451.
84 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 452-453.
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Altı ana program halinde terdip edilen ve 11 milyar 100milyon liraya baliğ olan 
bütçemizde; personel giderleri 4 milyar 764 milyon liraile % 50, tüketim malları ve 
malzeme alımları 4 milyar200 milyon lira ile % 44, yapı tesis bedelleri 470 milyon 
lira ile % 5, diğerleri % 1 oranında yer tutmaktadır...  

Silâhlı Kuvvetlerin gücü, aslî vazifeleri meyanındabulunan, dışarıya dönük 
güvenliğe müteveccihtir. İç güvenlikte sarsıntılar meydana geldiğitakdirde, Silâhlı 
Kuvvetlerin ağırlığı bir ölçüde tabiî olarak içe dönük olabiliyor. Bu Türkiye’dede 
böyle olmuştur. Birçok memleketlerden de buna misal vermek kabildir.  BugünTürk 
Silâhlı Kuvvetleri içe dönük olarak yurdun güvenliğini ve Cumhuriyetimizi korumave 
kollama vazifelerini yaparken siyasetlemeşgul gibi görünüyor ve gösteriliyorsa, 
buSilâhlı Kuvvetlerimizin iç ve dış güvenliği korumavazifesinin gereği olarak yaptığı 
birhizmettir.  Bunu hepimiz çeşitli vesilelerle dilegetirmiş bulunuyoruz.  Bu Silâhlı 
Kuvvetlerimizinarzusuyle olan bir netice değildir.  Hepimizinbildiği gibi şartların 
icabettirdiği zaruretlerleortaya çıkmış bir vakıadır.  Şayanışükran olan cihet şudur ki, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri geleneksel olarak memleketi idare arzusubeslemekten dalma 
tevakki etmiştir. Ordumuz bu anlayışıyle milletlimizin olduğukadar bütün dünyanın 
takdirlerini kazanmışbir ordudur. Bu sebeple, sayın konuşmacılar tarafındanaçık 
veya kapalı ifadelerle de olsa , Silâhlı Kuvvetlerimize yapılan sataşmaları tümüyle 
reddetmekzorunda olduğumu arz ederim... ”Bakan, konuşmasının ardından 
milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.85

Bakandan sonra son sözü alan Mehmet Bilgin (Bingöl) şu görüşleri dile getirdi: 
“Milletin vekilleri olarak, İsrail misâlinde olduğugibi, modern harplerin yıldrıım 
hızıyle başlayıp bitişini nazarı itibare aldığımız içinTürk Silâhlı Kuvvetlerinin 
reoganizasyon ve modernizasyonu desteklemek azîm ve kararındaolmakla 
beraber, asrın süratle değişen stratejik ve taktik silâhlarının en modernlerine daima 
sahibolabilmek maksadıyle kalkınmamızın vemillî ağır sanayiimizin biran önce 
tahakkuk ettirilmesinin zaruretine inanmakta ve bunu TürkMilletinin millî şeref ve 
haysiyeti meselesi addetmekteyiz... ModernTürk Ordusunun, her devrin icaplarına 
göre, teslih, teçhiz ve daimî muhafazasının, millîsanayiimizin ve harp sanayiinin 
süratle gelişmesiylemümkün olacağına inanıyoruz. Modası geçmiş devletçiliği bir 
kenara itip, süratle halkçı kapitalizme geçişimiz, icatçı, müteşebbis ve müdebbir 
bir tüccar gibi hareketedebilecek beyinleri, iş başına getirmemiz, demokrasiyi, 
en geniş işçi haklarını ve sınıflararası barışı teminat altına almakla kalmayacak, 
dünya sanayiindeki dinamik Türk gücünün doğmasını temin edecek, mütemadi bir 
hızlagelişen harp silâh ve vasıtalarının gelişmişülkeler standardlarma sahip olma 
imkânlarını bahşedecek ve dolayısiyle Millî Savunma harcamalarını en yüksek 
seviyede tutmak suretiyle millî gücümüzle yurt savunması o zaman kemaliyle 
mümkün olacaktır... ”86

85  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 453-465.
86  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 465-469.
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Mehmet Özbey (Burdur) ve Mustafa Orhan Daut (Manisa) tarafından verilen 
kifayeti müzakere önergelerini kabul edildikten sonra bütçenin bölümlerine geçildi: 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi
Bölüm  Program  Lira
101  Genelkurmay hizmetleri programı    260 306 128
102  Millî Savunma Bakanlığı hizmetleri 
 programı  1 136 578 655
103  Kara savaş gücü programı  4 988 323 000
104  Deniz savaş gücü programı 1 316 855 100
105  Hava savaş gücü programı  1 797 937 117
106  Silâhlı Kuvvetlerin yeniden 
 teşkilâtlanması, silâh, araç ve 
 gereçlerinin yenileştirilmesi
 programı  1 600 000 000

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Emniyet Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Demokratik Parti grubu adına söz alan Kadri Eroğan(Sivas) olağanüstü siyasi 

koşullar hakkında görüşlerini sunarak konuşmasına başladı: “Türk Devlet hayatında, 
iki yıldan beri olağan dışı veya olağanüstübir devlet idaresi hüküm fermadır. Türk 
devlet hayatı iki yıldan beri süijenerist bir idare tarzı ile idare edilmektedir.  İki 
yıldan beri bir bunalım içerisindeyiz. Devlet olarak, parlâmento olarak, hükümetve 
nihayet millet olarak en başta gelen arzumuz, bu bunalımdan kurtulmak, normal 
rejime, normal devlet idaresine kavuşmaktır... 

Ümit etmek isteriz ki, memleketi 12 Mart felâketi noktasına getirenher hadiseden 
İçişleri Bakanlığı ders alarak, yurt emniyet ve asayişinin bir daha bozulmamasıiçin 
bütün tedbirleri kemaliyle alır...  Üzerinde ciddiyetle ve hayatîderecede durmamız 
lâzım gelen bir konu da kaçakçılıktır. Türk sınırlarından, Türk kıyılarından 
ve hudutkapılarından yapılan kaçakçılık, Türk millî iktisadiyatını temelinden 
sarsmakta, Türkmillî kalkınmasını derimden yaralamakta veTürk sosyal hayatını 
telâfisi gayrimümkün felâketleresürüklemektedir... 

Büyük millî dert ve davalarımızdan biriside trafik davamızdır.  Her sene binlerce 
ölü, 10 binlerce yaralı, 700-800 milyon liralık millîservetten zarar, gayrikabilî telâfi 
manevî zarar ile Türk trafiği, kelimenin tam mânası ilebir millî felaket halini almıştır. 
Senelerden beri resmî ağızlardan da bu böyle ifade edilegelmiştir ve bütün ümitler, 
yeniTrafik Kanununa bağlanmıştır...“87

87  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 470-475.
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Cumhuriyetçi Parti grubu adına kürsüye gelen Celâl Sungur (Yozgat) Bakanlık 
bütçesi hakkında grubunun görüşlerini arz etti: “Şurasını şükranla kaydetmek 
isterim ki, 11 ilimizde sıkıyönetimin ilân edildiği 26 Nisan1971 tarihinden bu yana 
hükümetlerin, sıkıyönetim komutanlıklarının ve İçişleri Bakanlığınabağlı genel 
zabıtamızın işbirliği ve koordinasyonlu çalışmaları ve insangücü gayretlerisonucu, 
yurdumuz bugünkü sakin ve huzurlu ortama getirilebilmiş, vatandaş devlete ve zabıta 
kuvvetlerimize karşı yitirmeye başladığı güvenhissine yeni baştan kavuşmuştur... 
Sayın Bakan özellikle Cumhuriyet Senatosundakibütçe konuşmasında, son iki yılda 
polis mevcudunda % 30’un üstünde bir artış sağlandığını; personel yönünden yapılan 
bu takviyenin yanında, polisin daha bilgili ve etkili görev yapabilmesini sağlamak 
üzere polis okullarınınsayı ve kapasitelerinin artırıldığını; çeşitli hizmetalanlarında 
uzmanlaşmalarını temin amacıyle hizmet içi eğitim programlarının daha 
geliştirilerekuygulandığını polisin modern silâhve teçhizatla donatıldığını telli ve 
telsiz haberleşmeolanaklarının artırıldığını yeniden ve çok sayıda motorlu aracın 
satın alınarak polisin hizmetineverildiğini belirtmiş, ayrıca EmniyetTeşkilâtının 
modernleştirilmesi amacıyle 715milyon liralık bir proje hazırlandığını ve buprojenin 
gerçekleştirilmesi için, 1972 yılında 1642 sayılı Kanunla verilen 172 milyon lira ile 
çalışmalara başlandığını açıklamıştır... 

Bugünkü durumun sağlanmasında, sıkıyönetimin1402 sayılı Kanuna dayanarak 
kullandığı olağanüstü yetkilerin ve gerektiğinde zabıtakuvvetlerimize, destek 
yardımında bulunabilen Sıkıyönetim Komutanlığına bağlı askerî birliklerinoynadığı 
rolü de gözden uzak tutmamak gerektiği inancındayız. Bu bakımdan, Emniyet ve 
Jandarma kuvvetlerinin, sıkıyönetim sonrasında bu olağanüstü yetki ve destekleyici 
yardımlara ihtiyaç duymadan, yurdun iç güvenliğini ve kamu düzenini başarıile 
sürdürebilecek şekilde personel, araç, gereçve silâh yönünden güçlendirilmesi 
çabalarına devam olunmasının lüzumuna ve doğrudan doğruya Karayollarında 
trafiğin denetlenmesi İçişleri Bakanlığına ve ona bağlı Emniyet Genel Müdürlüğüne 
bırakılmış diğer çok önemli bir fonksiyondur... 

Mülkî idare bölümlerinin merkezî idare adınayönetimini sağlayan, vatandaşa 
götürülen hizmetleri gerçekleştirmekten sorumlu il ve ilçeteşkilâtını denetim ve 
gözetim altında bulundurmak ve onların koordineli bir biçimde çalışmalarınısağlamak 
durumunda olan vali ve kaymakamlarımızın atanmaları, sicillerinin tutulması ve 
hizmetlerinin denetlenip değerlendirilmesi deİçişleri Bakanlığına ait önemli bir 
fonksiyondur. Özellikle plânlı kalkınma dönemine girişimizden bu yana vali ve 
kaymakamlarımızdanbeklenilen hizmet çok daha önem kazanmıştır... 

Anayasamızın 116 ncı maddesi mahallî idareleregörevleri ile orantılı gelir 
kaynaklarının sağlanmasını öngörmüştür.  Hal böyle iken; köy, belediye ve il özel 
idareleri şeklindeki her üç mahallî idare birimimiz de, görevlerini yapacakgelir 
kaynaklarına sahip olamamanın sıkıntısı içerisinde âdeta bunalmış, hizmet 
yapmak biryana personelinin aylıklarını bile veremeyecekbir duruma gelmişlerdir. 
Belediyelerimizin gelir kaynaklarını artırmakamacıyle hazırlanan Belediye Gelirleri 
Kanuntasarısı, komisyonlardan geçmiş Meclis gündeminde sıra beklemektedir... ”88

88  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 477-482.
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C.H.P.grubu adına Melih Kemal Küçüktepepınar (Adana) konuşmasına idari 
reformun önemini vurgulayarak başladı: “İçişleri teşkilâtını, bakanların özel sektör 
telâkkisiiçindeki bir teşkilâtı olmaktan çıkarıp, Anayasa içi, hukuk içi, kanun içi 
davranan, icraatyapan bir bakanlık haline getirmenin tedbirlerinialmak icabeder. 
İçişleri Bakanlığı teşkilâtını gelecek olan siyasî iktidarların geçmiş siyasî iktidarlar 
gibisuiistimal etmemesi için nasıl kanunî tedbirler almak tabettiğini tabiatıyle Büyük 
Meclisinnazarı itibara almasında fayda vardır.  Demokrasiye gönül vermiş siyasî 
partilerin, demokrasininebedîleşmesi için çalışan siyasî partilerin bu bakanlığı, 
gelecek olan siyasî iktidarların geçmişsiyasî iktidarlar gibi suiistimal ederek 
kullanmasının tedbirlerini almasında büyük faydamülâhaza ederiz. Bu bakımdan, 
önemli konulardan birisi, hattâbu söylediğim hukukî teminatla ilgili olarak, birçok 
hükümetlerin, en az üç dört hükümetin kendi programlarına aldığı, ismini sık sık 
duyduğumuz, fakat bugüne kadar tezahürüne rastlamadığımız idarî reformun bir an 
önce yapılmıasıiktiza eder. İdarî reform yapılmadıkça, inanıyoruz ki, diğer anayasal 
reformların, Anayasamızın özüneve muhtevasına uygun şekilde tatbik edilmesineve 
millete maledilmesine imkân yoktur. Nihayetbir toprak reformunu veya bir eğitim 
reformunuveya bir sağlık reformunu veya vergi reformunu, hangi reformu alırsanız 
alınız, tatbik edecek olan personeldir, idaredir ve bunun Türkiye’de süratle reforme 
edilmesi ve ıslah edilmesi zaruretine samimiyetle inanıyoruz... 

Vatandaşla iyi muamele içine girememenintemel nedeni, bzzce, temel ve 
meslekî eğitim eksikliğinden gelmektedir. İç güvenlik kuvvetlerimiziniyi ve 
medenî münasebetler içine girmemesinin temel nedeni budur.  O sebeple, bilhassa 
emniyet kadrolarına yeni memur alırken, polis memuru alırken, her halde asgarî 
temeleğitim şartını mutlaka koymak ve bugünküasgari temel eğitim şartını daha da 
üst düzeydetutmak icalbeder.  İkincisi, mesleğe alındıktansonra, yoğun ve devamlı 
meslekî eğitimetabi tutulmasında fayda vardır; vatandaşla iyimünasebet içine 
girebilmesi için... 

Mahallî idareler konusunda; köy, özel idareler ve belediyeler kanunlarında 
zamanımızın, çağımızın ve oluşan topluluğumuzun ihtiyaçlarına göre, bunları süratle 
kalkındıracak birtakım yeni tadillerin, tashihlerin ve oluşturulmaların yapılması 
kanaatindeyiz. Belediye Gelirleri Kanununun biran öncebüyük Meclisten çıkması 
temennimizdir.  Zirabugün bütün Türkiye’deki belediyelerimiz kendikanunlariyle 
belediyelere verilmiş bulunan görevleriyapmaktan âciz bulunuyorlar... ” 89

Adalet Partisi grubu adına söz alan MünirDaldal(İzmir) bütçe üzerinde sözlerin 
ve vaatlerin yerine getirilmediğini söyleyerek iktidar dönemlerini savundu: 
“12Mart’taın bu yana herkesin gözü önünde cereyan eden olaylar, Adalet Partisini 
ithamedenlere en güzel cevabı teşkil etmektedir. Buhususta daha fazla söz söylemeyi 
faydalı görmüyorum... .

89  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 482-485.
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Polisi daha iyi eğitmeye ve moral gücüyleberaber teçhizatının da bugünkü 
şartları karşılıyacak şekilde güçlendirilmesine zaruret vardır. Bakanlığın bundan 
evvel vaad ve taahhüt ettiği tasarıların biran evvel Meclise sevkihususunda bir 
çalışmanın içinde olmasını temenni ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğünün 
gayretleriniyakından takip etmekteyiz. Polisi muasır demokratik devletlerdeki 
seviyeye ulaştırarak, sıkıyönetim kalktıktan sonra olayların hakkından gelebilecek 
noktaya getirilebileceğini ümitetmekteyiz. İstihbarat teşkilâtının da daha müessir 
hâle getirilmesi inanışını taşımaktayız... 

Son sözümüz olarak söylemek ve inanmakistiyoruz ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, memleketi normal şartlara avdet hususunda, normal işleyen bir demokrasi 
düzeni getirmekiçin hiçbir fedakârlıktan çekinmeyecektir.  Gaye, Parlamentosuz, 
serbest seçimsiz, gölgeliveya açık bir dikta değildir. Her Parlamenterarkadaşımızın 
hedefi, demokratik rejimedayanan, millî iradeyi, millî Meclisleri devam ettiren, 
hukuk devleti ve hukuk düzeni içindeşerefle yaşamaktır... ”90

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan İhsan Kabadayı(Konya) idari reform 
gerekliliği üzerinde durdu: “Yapılacak ciddî bir idarî reformun kalkınmaplânları 
üstünde çok daha iyi değer taşıyacağını, yurtça kalkınmanın; iktisadî, sosyal, 
kültürel, coğrafî bünyeler dikkate alınarak meydana getirilecek mülkî taksimatla 
gerçekleşeceğineinanmış bulunmaktayız. Merkezî âmme hizmetlerinin; isabetli 
ve süratliyürütülebilmesi, murakabesi için tüm merkeziâmme hizmetlerinin 
sorumlu bir merciyebağlanmasını zarurî görmekteyiz. Böylece kurulacak modern 
idare; keyfilik, partizanlık, hesapsızlık ve isabetsizlikten kurtulacakve küçük idarî 
ünitelerde; yürütülmekteolan âmme hizmetleri ve yapılmaktaolan kalkınma çabaları, 
semerelerini gerektiğiölçüde o zaman verebilecektir... 

Geçmişteki toptan silâh kaçakçılığının hortlamamasıiçin alınan ciddî tedbirler 
yürütülmeli, silâh ruhsat işi yeniden elden geçirilmeli. İdare hasseten halkın çok 
ıstırap çektiği rüşvet olaylarına daha ciddî eğilmelidir. Hemen hemen her yerde, her 
mevzu ilehalkla temas edenler duyacaklar ve içtenlikle üzüleceklerdir ki, rüşvet bir 
yaygın olaydır... 

Cumhuriyet jandarmasının bağlantı statüsüde ele alınmalı ve günümüze uygun 
yeni şekle kavuştulmalıdır. Polisimiz şehirlerin belediye hudutları içerisindevazife 
görürken, jandarmamız şehirlerin dışında vazife görür ve üç jandarmaya 100 km2 
vazife sahası ile bir jandarma erine 1236 kişi vazife olarak düşmektedir. Bu adedi 
rakamlar da jandarma hizmetininağırlığını gösteren en ciddî ve müspet ölçülerdir... 

İçişleri Bakanlığının ikinci asayiş, emniyetve iç güvenliğimizi sağlamakla 
görevli teşkilâtı Emniyet Genel Müdürlüğüdür.  Türk polisiniher yönü ile onore 
etmeye, Türkiye’de yıkıcı faaliyetlerin yeniden başkaldırmalarına engelolacak 
şekilde güçlendirmeye mecbur olduğumuzu, onu daha muktedir bir kuvvet haline 
getirmekiçin hiçbir gayret ve fedakârlığın esirgenmemesi kanısında olduğumuzu 
M.G.P. grubu olarak yıllar yılı söyleyegelen bir siyasî teşekülolarak, Yüce 
Meclisimize bu hususu grubumuzolarak hatırlatmayı halen faydalı görmekteyiz... 

90  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 485-490.
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Yeni bir Trafik Kanununun çıkarılmasını mutlaklüzumlu görürken, trafik ehliyeti 
vermenin bugünkü bozuk düzen ve şaibe dolu şeklinin deson bulmasını, dillere destan 
halk ıstırabının dinmesini görmek en büyük arzu ve temennilerimizarasındadır... ”91

İçişleri Bakanı Ferit Kubatİçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişe ilişkin 
hizmetlerini anlatarak konuşmasına başladı: “Bilindiği üzere yurdumuz, gerekbölücü 
cereyanlarıntahrikleri, gerekse ideolojik ve maksatlıaşırı akımların tesiri ile anarşik 
bir ortamıniçine sokulmuştur.12 Mart öncesinde vukua gelen olaylarda veözellikle 
toplu halde işlenen suçlarda polisin sayı, eğitim, teçhizat ve nitelik yönünden 
yetersizkaldığı görüldüğünden, iki yıl zarfında poliskadroları, mevcudunun % 
83’ü oranında 7 409yeni âmir ve memurla takviye edilmiştir.  1973yılında da 
5 000 polis memuru ve yeteri kadarâmir kadrosu alınarak personel takviyesine 
devamedilmesi plânlanmıştır. Polisin nitelik yönünden takviyesi için, busüre içinde 
eğitim faaliyetilerine de büyük önemverilmiştir.  Bu meyanda, mevcut iki polis 
okulunailâveten, üç yeni polis okulu daha hizmete sokulmuş ve böylece 900 olan 
yıllık eğitim kapasitesi% 300’lük bir artışla 3 500’e çıkarılmıştır... 

Polisin sayı ve niteliği yönünden gerçekleştirilenbu gelişmeler yanında teçhizat 
yönünden de takviyesinin önemini gözönünde bulunduranBakanlığımız, emniyet 
kuvvetlerine ait motorlu araç sayısında önemli artış sağlamış, kuvvetlerimizimodern 
silâh ve teçhizatla takviye etmişve haberleşme araçlarını artırmıştır.  Böylecemotorlu 
araçlar, çeşitli telsiz cihazları, makinelive sten tabancalar, çelik başlık, kalkan, 
çelikyelek, gaz tüfeği, tabanca, mermi, gibi araç vegereçle takviye edilen emniyet 
kuvvetlerimizingörev yapma kabiliyeti istediğimiz ölçüde henüzyeterli olmamakla 
beraber büyük ölçüde artmıştır... Jandarma teşkilâtımızın takviyesi, reorganizasyonuve 
modernizasyonu konusundaki çalışmalarda Türk Silâhlı Kuvvetlerinde yapılmakta 
olan reorganizasyon ve modernizasyon çalışmalarınaparalel olarak sürdürülmektedir.  
İlk tedbir olarak Ankara’daki Motorlu JandarmaTaburu alay seviyesine çıkarılmış, 
İzmir’de bir Motorlu Jandarma Taburu, Giresun, Adıyamanve Tunceli’de üç 
jandarma motorlu toplu bölüğü, İstanbul’da bir jandarma koruma bölüğü ve kritik 
on il ve ilçede birer asayiş takımı teşkiledilmiş bulunmaktadır... 

Silâh kaçakçılığı ile yapılan müessir mücadeleve alınan enerjik tedbirler ve 
operasyonlar sonunda, 1972 yılının ilk 11 ayında 6911silâh, 2 620 316 adet mermi 
yakalanmıştır.  Gümrük kaçakçılığı ile yapılan mücadelesonunda da, 1972 yılının 
ilk on ayında jandarmabölgesinde 32 951 835 TL değerindemuhtelif cins kaçak 
eşya ele geçirilmiş, polisbölgesinde vukubulan 2 225 olaya karışan 2 813 suçludan 
2 800’ü yakalanmıştır. Görüldüğü gibi zabıta kuvvetlerimiz Anayasa düzeninin 
korunmasında, anarşik olaylarladiğer emniyet ve asayişe müessir eylemlerin 
önlenmesinde ve suçlularının yakalanmasındakendisine düşen görevi, icabında 
canını fedaederek büyük bir fedakarlıkla yapmaya çalışmıştırve Yüce Milletimizin 
güvenine lâyık olmakiçin elinden geleni aynı azim ve cesaretle seve seve yapmaya 
devam edecektir... 

91  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 490-495.
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Trafik kontrollerinin ‘etkenliğinin artırılması içintrafik polisi kadrolarının yeterli 
seviyeye çıkarılması, personelin hizmet şartlarına göre eğitilmesive modern araç 
ve gereçlerle teçhiz edilmesi gerekmektedir. Son iki yıl içinde trafik hizmetlerinde 
görevliâmir ve memur miktarı da imkânlar nispetindeartırılmıştır.  Ancak bu sayının 
da yeterliolduğunu söylemek mümkün değildir.  Halenher trafik polisine 340 araç 
düşmektedir.  Bu nispet milletlerarası standartlara göre çok yüksektir. 

Kalkınma plânlarında ve hükümet programlarındayapılması zorunluluğuna 
değinilen idarî reform ve yeniden düzenlenen konuları ileilgili olarak hazırlanan 
bu kanun tasarılarınınsayısı 34’e ulaşmıştır. Bu 34 tasarıdan üçü kanunlaşmış 
bulunmaktadır. Aralarında, belediye, taşınmaz mal zilyetliğinin korunması ve 
kimlik bildirme kanunu tasarılarınında yer aldığı 9 önemli tasarı halen T.B.M.M. 
Komisyonlarında görüşülmektedir. Yine aralarında il idaresi, il özel idaresi ve 
köy kanun tasarılarının da bulunduğu 10 tasarıBaşbakanlık makamına sevk 
edilmiş bulunmaktadır. Geriye kalan ve aralarında İçişleri Bakanlığıkuruluş ve 
görevleri, Emniyet teşkilât vemahallî idareler enstitüsü kanun tasarıları gibiçok 
önemli tasarıların da bulunduğu 12 kanuntasarısı üzerinde ise bakanlık içinde son 
değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.” Bakan, milletvekillerinin sorularını 
cevaplayarak konuşmasına son verdi.92

Hüseyin Yenipınar’ın (Tunceli) son söz olarak yaptığı konuşması idari 
reform üzerine oldu: “Bugün merkezî idanenintaşra teşkilâtı tam bir karışıklık ve 
düzensizlikörneği vermektedir.  Ayrı ayrı bakanlıklarabağlı taşra birimlerinim ülke 
düzeyinedağılışları hukukî statüleri ve birbirleri ile olan ilişkilerimin genel bir 
plân içinde düzenlenmemişolması hizmetlerin rasyonel bir biçimde yürütülmesini 
engellemektedir. Bu nedenlekoordinatör valilik sistemi içinde sorunların çözümü 
gerekmektedir, idarî reformunbiran önce çıkarılması zaruret halini almıştır. 

Görevi il hudutlarıiçindeki köy, kasaba ve şehirlerde ikâmeteden halkın 
müşterek mahallî ihtiyaçlarını gidermek olan ve bu amaçla kalkınmadafonksiyonu 
bulunan il mahallî idaresi de bünye, fonksiyon ve malî kaynakları itibariyleyeni 
düzenlemeye ihtiyaç göstermektedir.  Üçüncü Beş Yıllık Plânın öngördüğü hızlı 
şehirleşme, belediyelere büyük görevler vermektedir. Henüz Anayasanın öngördüğü 
görevleri ile orantılı gelir kaynaklarına kavuşturulmamışolan bu kuruluşların 
yol, su, elektrik, çevre sağlığı gibi çetin problemlerini insanvakar ve haysiyetine 
yaraşır biçimde çözmekolanakları yoktur.  Bunların da bir taraftan yetki ve görev 
kanunları hazırlanırken diğertaraftan finansman imkânları öngörülmeli, sağlam gelir 
kaynaklarına kavuşturulmalıdır.”93

Veysi Kadıoğlu (Kahramanmaraş), Yakup Çağlayan (Çorum) ve Hüsamettin 
Başer (Nevşehir) tarafından verilen yeterlik önergeleri aleyhinde Musa Doğan 
(Kars) söz aldı. 

92 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 495-501.
93 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 63 (20 Şubat 1973), 
s. 501-502.
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Yeterlik önergelerinin kabul edilmesiyle İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğüve Jandarma Genel Komutanlığı 1973 bütçelerinin bölümlerine geçilmesi 
hususu oya arz edildi ve kabul edildi: 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Bölüm  Program Açıklama  Lira
101  Genel yönetim giderleri  188 504 988
102  Destek hizmetileri      9 319 951
111  Mahallî idareler hizmetleri 264 268 236
112  Nüfus izleme, tescil ve vatandaşlık 
 kayıt hizmetleri   79 228 428
113  İller idaresi hizmetleri      1 998 516
114  Sivil savunma ve millî seferberlik 
 hizmetleri    27 546 197
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan 
 transferler      5 487 573

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Bölüm  Program Açıklama Lira
101  Genel yönetim    21 278 109
102  Destek hizmetleri  250 617 923
111  Siyasî güvenliği düzenleme   92 916 575
112  Toplum güvenliğinin düzenlenmesi 719 481 319
113  Şehir içi ve bölge trafiğini düzenleme  147 175 859
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan 
 transferler    17 954 784

Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 
Bölüm  Program  Lira
101  Genel yönetim   29 513 954
102  Destek hizmetleri   57 882 537
111  Güvenliği sağlama ve düzenleme 975 470 862
112  Jandarma Genel Komutanlığının 
 yeniden teşkilâtlanması ve 
 modernizasyonu 210 000 000
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan
 transferler   10 500 000
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
21 Şubat 1973 tarihinde toplanan 64 ncü birleşimde Dışişleri Bakanlığı bütçesi 

müzakere edildi. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Necdet Uğur(İstanbul) 
şu görüşleri dile getirdi: “Dış politika göreviçağımızda klâsik diplomasi alanından 
öteyeekonomik, teknik, ticarî ve kültürel alanları dakapsamaktadır. Dışişleri 
Bakanlığımızın başarısıbüyük ölçüde bu alanlarda elde edeceği sonuçlarlada 
ölçülmelidir, özellikle Türkiye’nin sanayileşme sürecine girdiği bir dönemde 
gerekkamu, gerek özel kesim sınaî mamullerimizindış pazarlara sürülmesinde, 
Dışişleri Bakanlığımızı önemli görevler beklemektedir. Tüm dışişleri örgütümüzün, 
elçilerimizin ihraç mallarımızı yakından izlemeleri, becerikli bir iş adamıgibi 
çalışmaya alışmaları zorunludur. Örneğin, Arap ülkeleriyle sürdürülen iyiilişkilerin 
ticarî sonuçlarını beklemek hakkımızdır. Türkiye’nin, Orta Doğu ve Afrika 
ülkelerineihraç edeceği sınaî mamulleri ve teknikbilgisi vardır.  Orta Doğudaki Arap 
ülkeleriyle dış ticaret dengesi Türkiye’ninaleyhinedir.  1971’de 62 milyon 304 bin 
dolarlık ihracata karşılık, 88 milyon 649 bin dolarlıkithalâtımız olmuştur. Afrika 
ülkeleriyle olan ticarî ilişkilerimiz ise henüz çok sınırlıdır. 1971’deki ihracatımız 13 
milyon 400 bin dolar, ithalâtımız 12 milyon 900 bin dolardır. Muhterem milletvekilleri, 
Dışişleri Bakanlığımızınçalışmalarında özellikle ekonomik konulardaönemli bir 
kordinasyon eksikliği görüyorve bunu eleştirmek istiyoruz... 

C.H.P.’nin AET, özellikle geçiş döneminin koşullarıüzerindeki bâzı görüşlerine 
kısaca değinmek istiyoruz. Türkiye’nin AET içinde hammaddesi tarıma bağlı ya 
da tüketime dönük bir sanayii olan, umudunu turizm gelirlerine bağlamış ikinci 
sınıfbir üye olmasına karşıyız.  Türk sanayii aramallar ve yatırım malları üretimine 
dönük çağdaşteknoloji üreten ve kullanan bir sanayi olmalıdır. Bunun için bugünkü 
sanayiimizin geliştirilmesive korunması kadar henüz olmayanama olmasında 
kalkınmamız için zorunluk bulunansanayiin de kurulması gereklidir. Türkiye, kurulu 
ya da kurulacak sanayiinidesteklemek ve korumak için ithalâtta miktarkısıtlaması gibi 
tedbirlere tek taraflı olarakkendi karariyle gidebilmelidir. AET Türk tarım ürünlerine 
sürüm kolaylığı sağlamamıştır.  Bu konuda Yunanistan’a tanınmış olan kolaylıkların 
Türkiye’ye tanınmasını istemenin çok haklı ve yerinde bir talep olduğu kanısındayız. 
Türk işçileri için 1976’da başlayacak serbest dolaşım hakkı daha erkene alınmalıdır. 
Genelleştirilmiş preferanslardan Türkiye deyararlanmalıdır. Paris’te yapılan 
genişletilmiş AET Devlet Başkanları toplantısında, üyelerin yapısal ya da bölgesel 
dengesizliklerinin düzeltilmesine öncelik verilmiş ve bu amaçla 3973 sonlarında 
bir bölgesel gelişme fonu kurulması kararlaştırılmıştır. Bu fondan Türkiye’nin de 
yararlandırılması, sorunlarımızın çözümünde önemli bir etkenolacaktır... 

Sözlerimi bitirirken Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ve 
yardımcısı Bahadır Demir’in hatıraları önünde saygı ile eğilir, başta aileleri olmak 
üzere Dışişleri Bakanlığı örgütüne Cumhuriyet Halk Partisi adına başsağlığı dileriz. 
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Başka hükümetlerden, benzeri olaylardabizim hükümetimizin gösterdiği duyarlıkve 
sorumluluğu göstermelerini beklemek dehakkımızdır.  Yüce Meclisi C.H.P. grubu 
adına saygılarla selâmlarım.”94

A.P. grubu adına kürsüye davet edilen Orhan Alp (Ankara) dünya politikası 
ve Türkiye’nin konumu hakında görüşleriniifade ettikten sonra şunları 
söyledi:”Almanya’daki konsolosluk sayıları artırılmaklaberaber, konsolosluklardaki 
memur sayısımahallî kâtipliklerle yeter sayıda takviye edilmelidir. Lüzumlu 
kadrolar, Hükümetçe en kısabir zamanda verilmelidir.  Konsolosluklara yeteri kadar 
çalışma yeri de tahsis edilmelidir. Pasaportlar azamî iki yıl için verilmekte ve iki yıl 
için de uzatılmaktadır.  Uzatma işinin beş yıla çıkarılması halinde bu kalemde işler 
çok azalacaktır. Askerlik yoklaması her sene yerine, iki veyadaha uzun süre için 
yapılmalı ve yazışma suretiylede intacı sağlanmalıdır.  Bu maksatla, PasaportKanunu 
ile Askerlik Kanununda yapılması gerekli tadiller hükümetçe Yüce Meclisebiran 
önce sevk edilmelidir... 

İşçi çocuklarının öğretmen ve okul sorunlarıacilen halledilmelidir. 1972 yılında 
işçilerimizin yaptıkları döviz transferinin 710 milyondolara ulaştığı gözönünde 
tutulmalıdır. Dışişleri ve Çalışma Bakanlıklarımızda alınacakyeni tedbirler için 
çalışmalar yapıldığını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Yurt dışında çalışan 
işçilerimizle ilgili, birazönce bahsettiğim konularda parlâmentoyaintikal edecek 
her tedbiri, Yüce Heyetinizinbüyük bir itina ile tetkik ve intaç edeceğineemin 
bulunuyorum. Dışişleri Bakanlığımızın hazırlık dönemindenberi, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile olanmünasebetlerimizin geliştirilmesindeki başarılıçalışmaları takdire 
şayandır... ”95, 

Demokratik Parti grubu adına söz alan Adnan Akarca (Muğla) Türkiye’nin bütün 
devletlerle âzami ölçüde işbirliğini artırarak karşılıklı bir itimathavası yaratmaya 
çalışacağını ve aynı zamanda ittifaklarına tamamen bağlı kalacağını belirtti ve şu 
görüşleri dile getirdi: “İki kıymetli hariciyecimizin Amerika’da Los Angeles’de bir 
manyakermeni tarafından şehadeiti çok büyük bir üzüntüye sebep olmuştur.  Pek 
kalleşçe işlenen bu cinayettamamen Türk ımilletini hedef almıştır. Hükümetimizin 
bu işin peşini bırakmamasını, gerekli her tedbiri almasını, bu gibi yerlerde vazife 
veren kıymetli memurlarımızın da çok müteyakkızolmasını önemle temenni 
ediyoruz. Bu menfur cinayetin öfkesi ülkemizde henüzgeçmemişken, Marsilya’daki 
bir kilise avlusuna konulanı Ermeni anıtına Türklük aleyhindekisözlerin bulunuşu 
vo bu törene bir Fransız Bakanının katılışı karşısında Dışişleri Bakanlığımız 
Büyükelçimizi Ankara’ya çağırmıştır. Bu yerinde karar karşısında Dışişleri 
Bakanlığımızatebriklerimizi sunuyoruz... ”96

94  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 512-516.
95 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 516-520.
96 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 520-524.
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Cumhuriyetçi Parti grubu adınaSezai Orkunt (İstanbul)Dışişleri Bakanlığı 
bütçesi hakkında görüşlerini ifade etti: “...dikkatimizi çeken konulardan biri, 
güvenlik hizmetleridir. Bakanlığın yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarında her türlü yıkıcı 
faaliyetler ile sabotajlara karşı alınması lâzımgelen tedbirleri saptamakve yürütmek 
üzere 312 912 liralık bir tahsisat konulmuştur. Bu miktar tahsisatın takriben 233 bin 
lirasıpersonel giderlerine çıkarılırsa, geriye kalan takriben 64 bin lira ileözellikle 
dışta, dünyasathına yayılmış 60 büyükelçilik ve elçilik, 7 daimi delegelik, 40 
başkonsolosluk ve konsolosluk ile işçi ve diğerleri olmak üzere 1, 5 milyonun 
üstünde Türk vatandaşının her türlü yıkıcı faaliyetlere ve bu meyanda en tehlikeli 
olanve rejime yönelen propagandalara, sabotajlara karşı yeterli koruma tedbiri 
alınacağına inanmakçok güçtür... 

Dışişleri Bakanlığının gizli muhaberatının çok eski ve emniyeti yok denecek 
kadar az bulunan kripto cihazlarıyle yürütülmesibüyük bir noksanlıktır. Güvenilir 
tiplerde telsiz ve kripto cihazlarının süratle ve her dış teşekkülümüzde aynı zamanda 
değiştirilebilmesi için gereken tahsisatın tam olarak verilmesi şarttır. Devlet 
güvenliğinin bir parçası olan bu konuda gereken titizliğin gösterileceği şüphesizdir. 
Dış politikayı yürütme hizmetleri meyanında, dış ülkelerdeki kültür varlığımızı 
korumave tanıtmıa projesi olarak bütçeye konulan karşılığınönemli bir mahiyeti ifade 
ettiğini belirtmek isteriz. Özellikle, son aylar içinde Türk-Ermeniilişkileri üzerinde 
gelişen olaylar, kültür konusundaTürkiye’nin dışarıda daha iyi tanıtılmıasıiçin, daha 
geniş ve yetenekli ve bilhassa bilimadamı niteliğinde kişilerle mücehhez kadrolarla 
faaliyette bulunmak mecburiyetini ispatlamaktadır... 

Kuzey Atlantik İttifakı ise önemini herzamandan fazla muhafaza etmektedir, 
NATO bir savunma ittifakı olarak her üye ülkeninkendi millî savunmasına yardımcı ve 
ilâve bir güçtür. Milletleri tehdit eden sebepler ortada bulunduğunave değişmediğine 
göre, millî savunma ihtiyacı, zarureti, ittifakın da idamesinigerektirmektedir. Kuzey 
Atlantik İttifakı üzerinde yapılan tartışmalar, Türkiye’de çok istismara uğramıştır. 
Bu kasıtlı istismarın dışında kalan ve kuvvet dengesizlikleri nedeniyle millî 
savunmaendişelerinden doğan tenkitler yapıcıdır veittifakın kendi içindeki kuvvet 
durumunu tanzimbakımından da önemli bir ikaz hizmetinigörmektedir... 

Kıbrıs devletinin bağımsızlığı, egemenliği vetoprak bütünlüğüne riayet ile bu 
topraklar üzerindeTürk ve Rum Cemaatinin eşit haklarlabirlikte yaşamalarının 
temini, bütün taraflariçin aranması gereken tek çözüm yoludur. Ortadoğunun, 
Akdenizin ve nihayet bizzatkendilerinin içinde bulundukları şerait bakımından 
Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasındakiihtilâfın en kısa zamanda sonuçlanması, 
bu bölgeninve bilhassa Türkiye ve Yunanistan’ın bekalarıve dost olmayan çevreye 
karşı müştereken güçlenmeleri için zaruridir. Ne yazıktır ki komşumuz Yunanistan 
Trakya’dakisoydaşlarımıza karşı takındığı tavırla daima ilişkileri gergin tutmakta ve 
bunun ağırs orumluluğunu idrak etmemektedir... ”97

97  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 524-530.
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M.G.P. grubu adına Nebil Oktay (Siirt) Türkiye’nin dış politikası bakımındanOrta-
Doğu ve Akdeniz bölgesi ihtilâflarıve gelişmeleriyle Avrupa’nın demokratik 
ülkelerinin Doğu blokuyla ilişkilerine, Hindistan Pakistan çatışmasına değindikten 
sonra Kıbrıs’ın durumunu ele aldı: Türk milleti için Adadaki soydaşlarımızın 
haklarının korunması da, doğrudan doğruyaTürkiye’nin güvenliği de ve nihayet millî 
şeref ve haysiyet duygularımız da Kıbrıs davasınınmillî bir dava olarak mütalâasını 
zorunlu kılmaktadır.  Bu millî davada Türk milletininbir kalp halinde en yüksek 
hassasiyeti taşıdığınıgöstermeye ve anlatmaya devam edeceğiz. Adadaki Türk 
cemaatinin bugüne kadar koruduğu tesanüdü kaybetmeyeceğine yürekteninanıyor 
ve Adadaki soydaşlarımıza büyük milletimizin dikkat, alâka ve desteğinin tam 
olarakdevam edeceği hususundateminat vermeyi şerefli bir vazife sayıyoruz... 

Kanuni’den beri çoğu zaman yakın ve dostane ilişkilerimiz olan Fransa’da, 
karanlık emellikışkırtma mihraklarına çirkin oyunlarına alet olan bir Fransız 
Bakanının şahsî hesaplarlaTürkiye aleyhine sözde bir anıt açılışında rol almış 
bulunmasını kınıyor ve buna karşı bizzatFransız milletinin ve Fransız hükümetinin 
harekete geçmesini haklı olarak bekliyoruz... ”98

Şahsı adına söz alan Şinasi Özdenoğlu (Ankara) Türkiye-Ortak Pazar ilişkileri 
hakkında görüşlerini dile getirdi ve bu ilişkilerdeki sorunları sıraladı: 

“1. Üçlerin topluluğa katılmasıyle, bilhassaTürkiye açısından çözümü gereken 
sorunlarımız vardır. 

2. Geçiş dönemi uygulamalarında esneklikve korunma tedbirleri istemlerimiz 
vardır veasıl büyük meselemiz de budur. 

3. Tarımda ek tavizler sorunumuz vardır. 
4. Genel preferanslardan yararlandırılmatalebimiz vardır. 
5. Avrupa Parlâmentosuyle ilişkilerimizkonusunda istemlerimiz vardır. 
6. Nihayet, işgücü konusunda taleplerimizmevcuttur... ”99

Münir Daldal ise (İzmir) Türkiye-A.B.D. ve Sovyetler Birliği ilişkilerine değindi: 
“Amerika Birleşik Devletleriyle olan münasebetlerimiz gerek NATO ve gerekse 
ikili anlaşmalar muvacehesinde, millî. şerefve haysiyetimiz ile millî çıkarlarımız 
önplânda tutulmak suretiyle devam etmektedir. Aynı gelişmelerin komşumuz Sovyet 
Rusya ilede devam etmesini arzu ederdim. Ama şunu itiraf etmek zorundayım ki; 
bütün iyi niyetlerimizerağmen, bukomşumuz her münasebetimizde bizi aldatma 
yolunu tercih etmiştir. Kuzey komşumuz teknik veya başka sebeplerle Türkiye’ye 
soktuğu elemanlarla beraber, komünizm propagandasını da beraberinde getirmek 
çabası içerisine girmiştir... 

98  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 530-532.
99  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 532-535.
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Avrupa Konseyindekidurumla ilgili endişeler hâlâ devam ederken, yaptığım 
incelemeler neticesinde, söylendiği kadarvahîm bir durum olmadığına kanaat 
getirmişbulunuyorum.  Türk Direnme Teşkilâtı adıile kurulan bir komünist örgüt 
tarafından yönetilenTürkiye Dosyası adlı bir kitap, bu ithamlarınesasını teşkil 
etmektedir: Marksist açıdan Türkiye’yi itham etmeleri, bizim içinbir sürpriz 
olmamalıdır.  Sürpriz olan, Türk hariciyeısininkendinden beklenen başarısında 
şaşkınlık alâmetleridir...”100

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken Los Angeles’ta öldürülen iki diplomat olayının 
faillerinin resmî tahkikatla gayet titiz bir şekilde incelendiğini ve sonuçların 
Meclislere ve kamuoyumuna duyurulacağını açıklayarak konuşmasına başladı: 

Avrupa’daki yumuşama havası ve bunun neticesindeAvrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Konferansının gerçekleşme safhasına girmiş olması ileilgili olarak yapılmış olan 
beyanların heyeti umumiyesini biz de aynı şekilde değerlendiriyoruz... 32 Avrupa 
ülkesi, Birleşik Amerika ve Kanada’nın iştiraki ile yürütülen Helsinki Hazırlık 
Toplantıları hakkındageniş ve bizim de değerlendirmemize uyan bilgiler verdiler. 
Belirtildiği veçhile istişarenin ağırlık noktası 2 konu üzerindedir.  Birisi, gündem 
maddeleri; diğeri, komite ve alt komitelerin görev ve yetkileri, bunların tespiti... 
Bu teklifte konferansta tespit edilecek olan Avrupaİlkeler Bildirisindeki prensiplerin, 
iştirakçi devletlerarasındaki ilişkiler bakımından, Akdeniz havzasındada carî 
olmasını öngörmektedir.  Bundan, dikkat buyuracağınız veçhile maksat şudur; 
iştirakçi devletler, Akdeniz devletleri, kabul edilecek olan genel ilkeleri prensipleri 
kendileriyönünden Akdeniz’de de tatbik etmeyi kabul edeceklerdir; diğer 
taraftan konferansa iştirak etmeyenAkdeniz memleketleri ki, büyük kısmı Arap 
memleketleridir malûmunuz olduğu üzere, bunlar bir baskı altına, iştirak etmedikleri 
bir konferanstakibir bildiriyi kabul etmek gibi bir baskı altına da alınmamakladırlar... 

Memleketimizin jeopolitik özelliklerive Avrupa’da ve dünyadaki gelişmelerin 
bizi ve mahiyeti de dikkate alınarak şunu ifade etmek gayet isabetli olur ki, NATO 
ittifakı bugüne kadar yapmış olduğu hizmetleri bundan sonra da yerine getirecek 
niteliktedir ve bizim güvenliğimiz bakımından temel bir unsurolmak hüviyetini 
muhafaza etmektedir.  Çok daha ilerideki gelişmelerin neler olacağı üzerinde durmak 
zannediyorum bu safhada daha ziyadefelsefi bir açıklama olur. Binaenaleyh, biz bu 
hususta görülebilir biristikbal için yaptığımız değerlendirmelerle bu ittifakın bizim 
için arz ettiği ehemmiyeti müdrikizve zannediyorum zaten partiler arasında dabu 
bususta hiçbir ayrılık yoktur... 

Avrupa Konseyi hakkında dabirkaç kelime ile arzı malûmat etmeye çalışayım. 
Biliyorsunuz sıranın Türkiye’ye gelmiş olmasıhasebiyle geçen Mayıs ayından Aralık 
ayının sonuna kadar Avrupa Bakanlar Komitesinin Başkanlık görevini de ifa ettim ve 
bu görevim dolayısiyle Avrupa Konseyinin gerek DanışmaMeclisi sıfatı ile yapılan 
ve Komite Başkanının malûmat vermesi gereken içtimalarına, gerekse Bakanlar 
Komitesinin toplantıları ile Colloque tesmiye edilen müştereken yapılan toplantılara 

100  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 535-538.



654

yine bu sıfatla ve Türkiye Dışişleri Bakanı sıfatı ile iki hüviyetle iştirak ettim. Bir 
noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: Bu toplantılara bendeniz Türkiye Dışişleri 
Bakanıolarak izahat vermeye çağrılmadım. Bunu muhterem heyetinizin bilmesinde 
veyahut hatırlamasında fayda var.  Bendeniz izahat vermeye çağırılmadım, Başkan 
sıfatı ile gittim.  Danışma Meclisidir, tıpkı Heyetiâliniz gibi herkes istediğiniçıkar 
söyler, fikirlerini açıkça beyan eder... 

Marsilya’da oraya göçmüş Ermeniler tarafından dikilen bir anıt maalesef hepimizi, 
milletimizi derinden üzmüştür.  Bunun teferruatını Yüksek Heyetlere arz ettim onun 
için tekrar etmeyeceğim. Yalnız şunu belirtmekisterim ve fevkalâde memnunum 
ki, muhterem konuşmacılar da aynı hususa işaret buyurdular. Milletimizle Fransa 
milleti arasında kökü asırlar ötesine giden derin ilişkiler mevcuttur. Binaenaleyh, 
Fransa’nın bu meselede kadimdostluğumuzun gölgelenmesine mahal bırakmayacak 
bir tutumla gerekli tedbirleri alacağınainanıyoruz ve bunu bekliyoruz... 

Bildiğiniz gibi Kıbrıs konusunda da Bulgaristan, zannediyorum ilk defa olarak, 
adadaki Türklerin ve Rumların hak ve menfaatlerineuygun nitelikte bir çözüm 
yolu bulunmasını aramızda çıkardığımız bildiride kabuletmiştir. Müsaadenizle 
komşularımızla münasebetlerimiz açısından önemli olan Yunanistan hakkında birkaç 
söz söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi bu münasebetlerin iyileşmesi, çok yülksek 
seviyeye çıkarılması için en yüksek seviyelerde karşılıklı iyi niyet izharlarında 
bulunulmaktadır. Tabiatyle bunlar faydalıdır. Çünkü memleketlerin liderleri böyle 
bir istikameti alırlarsa elbette ki daha aşağı organlar oyolu takip edeceklerdir. Bu 
konuda neler elde ettik? Muhakkak kiKıbrıs meselesinde barışçı bir çözüm yoluna 
varılması bakımımdan 1967-1970 devresini bendeğerlendiremeyeceğim, Sayın 
Çağlayangil muhakkakki heyetiâlinize o değerlendirmeyi yapmıştır, fakat 1971 
ve buraya kadar gelen devreyimüsaadenizle değerlendirebilirim.  ÇünküSayın 
Olcay, genişletilmiş toplumlararası görüşmeler konusunda formül daha ortaya 
çıkarken ayrılmak durumunda kaldı, bendeniz bu vazifeyi aldım ve konu zamanında 
intaç eldildi. Şüphe ve tereddüte lüzum görmeden diyebilirimki, toplumlararası 
görüşmelerin yürütülmesiyönünden aramızdaki anlayış ve işbirliği yapıcı mahiyette 
tecelli etmiştir Yunanistan’la. Bunun yanında sıkıntılarımız mevcuttur. Senatodaki 
görüşmemde temas eyledim, Batı Trakya bakımımdan. Burada da o beyanımın 
yapmış olduğu akisleritibariyle bilhassa Yunanistan’daki akisleriitibariyle bir hususu 
belirtmek istiyorum. Batı Trakya konusunda Yunanistan’la münasebetlerimizde, 
oradaki azınlığımız konusundaki devreyi hatırda tutmalıyız. Bir tanesi Kıbrıs 
ihtilâfının 1963’de elim tecavüzlerle almışolduğu durum ve mahiyet ve ondan 
sonraki devre, bir de ondan evvelki devre... 

Irakla münasebetlerimiz, diğer Arap memleketleriyle münasebetlerimiz 
bakımından, zannediyorum Sayın Uğur, bunun geliştiğini, ikili ticarîilişkilerin 
geliştiğini işaret ettiler.  Yalnız, dengenin aleyhimize olduğunu söylediler.  Doğrudur. 
Denge, biraz aleyhimize; fakat 62 milyon dolardık bir hacimden, 1972’de 202 
milyondolara çıkmış bulunuyoruz.  Dengenin aleyhimizde olan kısmı petrolle 



655

ilgilidir.  Petrol almadığımız, almak durumunda olmadığımız ülkelerle bu denge 
lehimizdedir ve gerek kendilerinin, gerek muhterem pek çok arkadaşımızın işaret 
ettiği veçhile, biz Orta Doğu memleketleriyleilişkilerimizde, Afrika memleketleriyle 
ilişkilerimizde ticarî ve iktisadî konulara büyük önceliktanımaktayız.

Suriye bakımından, zannediyorum arkadaşlarımınen çok üzerinde durdukları, 
ilgilendikleri konu, imzalanan emlâk anlaşmasıdır. Buanlaşmayı kısaca arz edeyim; 
biz, bir, Türkiye-Suriye Emlâk Sorunlarının Çözülmesine dair Sözleşme ile bir 
ödeme protokolü imzaladık. Türk vatandaşlarının Suriye’deki taşınmaz malları, 
1958 tarihli toprak reformuna tabi tutulanlar ve toprak reformu dışında kalıp, diğer 
çeşitli yollardanalınanlar olmak üzere başlıca iki bölümde mütalâa edilmektedir. 
Suriye toprak reformu, kamulaştırılan arazi bedelinin kırk yıl vadeli, % 1,5 faizli 
bono ile Suriye’de ödenmesini öngörmekte idi.  Suriye ile imzaladığımız anlaşma 
ise, vatandaşlarımızın tazminatı, yıllık taksitler halinde üç yıl içinde almalarını, 
tazminata % 3 faiz yürütülmesini ve tazminatın, kur garantisindenyararlanmasını 
ve memleketimize transfer edilmesini hükme bağlamıştır. Diğer taraftan da, 
vatandaşlarımıza bu duyurulmuştur, çalışmalar devam etmektedir.  Sekiz ay içinde 
bu işin neticelendirilebileceğini tahmin ediyoruz, öyle çalışıyoruz... 

Kıbrıs bakımından çok teşekkür ederim, hükümetimizin takip etmiş olduğu 
politikaya göstermiş olduğunuz itimat için.  Muhtelif vesilelerle arz etmiş 
olduğumgibi yapılan, devam etmekte olan toplumlararasındaki görüşmeler, şimdi 
en önemli safhalarından birisine gelmiştir.  26 Şubatta başlayacakolan mahallî 
muhtariyet konusu, önemlibir konudur.  Diğer konularda bâzı terakkilerin kaydedilmiş 
olduğunu ifade ettim. Fakat tekrarbeyan ve teyit eylemek isterim ki, hangi konuda 
terakki olursa olsun, heyeti umumiyesiyle bir anlaşma olmadıkça Kıbrıs’ta 
toplumlararası genişletilmiş görüşmelerin muvaffakiyetinden bahsedilemez. Bunu 
herkesin gayet iyi bilmesi lâzımdır.  Biz, yine muhterem arkadaşlarımızınbelirttiği 
gibi, büyük bir dikkatle, büyük bir sabırla bu görüşmelerin başarıyle sonuçlanması 
için gayret sarf ediyoruz.  Cemaatımızda iyi niyetle çabalarını esirgememektedir. 
Biliyorsunuz, seçimler vukubuldu, Makarios karşısında rakip olmadığı için 
Cumhurbaşkanıseçildi.  Keza Denktaş’da bir rakip adayolduğu için 8 Şubatta değil; 
fakat birkaç günsonra rakip adayın çekilmesi üzerine otomatik bir şekilde Kıbrıs 
Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığınaseçildi.  Kendisi, Türk Cemaatinin davalarına 
büyük hizmette bulunmuş bir şahsiyettir. Eminim ki, muhterem heyetinizde benim 
kendisine başarı dileklerimi ve iyi niyetlerimi arz ettiğimi söylediğim zaman, bu 
hissiyatımı paylaşmaktadır.  Bu vesile ile süreler Kıbrıs’ın özgürlük davasında 
örnek bir mücadele vermişolan, feragatle çalışmış olan, cemaatin millî vahdet ve 
bütünlüğünü muhafazaya çok dikkat etmiş olan ve aynı hislerle kendi arzusu ile bu 
vazifeyi, vazife meşalesi nöbetini Rauf Denktaş’a devretmiş olan Dr. Küçük’ün bu 
örnek hareketini ve güzide şahsiyetini de bu vesileile huzurunuzda yadetmek benim 
içinzevkli bir vazifedir... 
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Ortak Pazar konusunda...  başlıca üç konu üzerinde temerküz ettirmiştik Ortak 
Pazar’la ilgili taleplerimizi.  Malûmları olduğu üzere bunlar;

1. Toplulukların genişlemesi dolayısıyleKatma Protokol çerçevesinde 
üstlendiğimiz yükümlerdeartış yönünde bir değişiklik olmamalıdır. 

2. Bir yandan yeni üyelerin katılmasıyleAvrupa Ekonomik Topluluğunun 
artan rekabetgücü, öte yandan da uzun vadeli sanayileşmepolitikamızın gerekleri 
gözönünde tutularakgeçiş dönemi için sanayi alanında üslendiğimizyükümlerin 
uygulamasına bir esneklik getirmelidir. 

3. Tarım alanında Türkiye yararına öngörülensürüm kolaylıkları Topluluğa 
yeni katılacakülkelere yönelen ihracatımızın bileşimide dikkate alınmak suretiyle 
artırılmalı ve iyileştirilmelidir.”

Dışişleri Bakanı Bayülken geniş izahatının ardından Genel Kurul’un sorularını 
cevapladı.101

Bakanlık bütçesi üzerinde son sözü alan M. Zekeriya Kürşad (Maraş), Dışişleri 
Bakanlığının bina sorunlarından söz etti: “Dışişleri Bakanlığımız 20 - 30 seneönceki 
gereklere göre personeli bulunan ve ogerekler içerisinde çok küçücük binalarda 
ikâmete mecbur edilmiş bulunan ve hattâ birçokları da kiralık olan yerlerde bu 
çok mudilolan vazifeyi başarmaya çaba harcamaktadırlar. Meclislerimizin devamlı 
olarak Dışişleri Bakanlığına büyük bir ilgi göstermiş olmalarınarağmen, bu konuda 
yeterli maddî imkânların ve personelin sağlanamadığı bir vakıadır. Bugün Berlin, 
memleketimizin içerisindeki olayların dışardaki mihraklarının başında olanbir 
yerdir ve orada yüzbine yakın Türk işçisivardır.  Buradaki elçiliğimiz 100 bin Türk 
işçisinin günde zannediyorum binleri aşan doğumuile ölümü ile çeşitli meseleleri 
ile küçücük bir binada bunların her türlü ihtiyaçlarını30 - 40 sene evvelki binasının 
içerisinde gidermeye çaba harcamaktadır. Yine bununla ilgili olarak Türkiye’nin 
Avrupa’yaaçılan kapısı mesabesinde olan Salzburg aynı şekilde 16-20 bin işçimizin 
sığındığıve fakat kirada hem de üst kat gibi biryerde vazife yaptığı bir büyükelçiliktir... 
Ben yetkililerin ağzından, Londra’daki Kültür Ataşeliğimizle diğerlerinin katları 
taksiminde dahi bir endişenin içerisinde olduklarını duymuşumdur.  Binaenaleyh, bu 
binalar dahi yeterli değildir... ”

Salih Aygün (Amasya) tarafından verilen yeterlik önergesinin kabul edilmesi 
üzerine Bütçenin bölümlerine geçildi102: 

101  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 538-560.
102  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 567.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ

Bölüm  Program  Lira
101  Genel yönetim    12 156 590
102  Destek hizmetleri    36 747 678
111  Dış politikayı yürütme hizmetleri 393 609 782
112  Dış temsil hizmetleri  224 076 795
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan
 transferler  100 943 935

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ
A.P. grubu adına söz alan Kemal Demirer (Çorum) partilerüstü hükümetin, 

Cumhuriyetin 50 nci yılında okuryazarlık sorununa kesin bir çözümgetirmesi 
gerektiğini belirterek sözlerine başladı: “Büyük Türkiye’yi, kalkınanTürkiye’yi 
okuryazar insanların diyarı haline getirerek Cumhuriyetin 50 nci yılında Atatürk’ün 
manevî huzuruna çıkartabilmelidir. İşte bunuyapmadığı takdirde, hiç olmazsa köklü 
tedbirlerigetiremediği takdirde partilerüstü hükümettarih önünde suçlu sayılacaktır. 
İkinci Beş Yıllık Plân, mevcut okulların% 10 unda, aşağı yukarı, Türkiye’de 4 
bin ana sınıfıaçılmasını öngörmüş olmasına rağmen ancak bugün okullarda 125 
civarında anasınıfıaçılabilmiştir.  Tahminimde yanılmazsam bu sınıflarında % 70’i 
belli büyük merkezlerde toplanmıştır... Bugün 600 binin üzerinde ilkokul çağındaki 
çocuk okuldan yoksundur. Hele Millî Eğitim Temel Kanuntasarısı yüce Meclisin 
tasvibinden geçtikten sonra Türkiye’de ilk ve orta öğretimde yeni biruygulama 
başlayacaktır ki, bu gayret ve çaba artan nüfusa paralel olarak okulsuz öğrenci 
sayısınıdaha da çok artıracaktır. İlköğretimde bina sorunu halledilmemiştir... 

Köy okullarında demirbaş eşya yetersizdir, ders araç ve gereçlerinoksandır 
hattâ yoktur.  Okulun zarurî ihtiyaçlarınıkarşılayacak ödenek maalesef hiçbiryerden 
gönderilmemektedir. Bu şartlar içinde bu okullarda 8 yıllık temel eğitimi 
uygulamaknasıl mümkün olacaktır, hangi olağanüstü imkânlar bu eksiklikleri 
giderecek, yok olanşeyleri bir kaç yıl gibi kısa bir zamanda tamamlayabilecektir?... 

Türkiye’de bugün 2 000 ortaokul, 500 lisefaaliyet halindedir.  Bu eğitim 
kurumlarının sayılarının bu kadar artmasından kıvanç duyuyoruz. Hele bu kurumların 
köy, kasaba gibi yurdun dört bir yanma serpilmesi, eğitimde fırsateşitliğini 
vatandaşın ayağına götürmesi bakımından memnuniyet vericidir.  Bunu takdirle, 
tasviplekarşılıyoruz.  Sayın Bakanlığın bu mesaisimaddî olanaklar nispetinde devam 
etmelidir. Ortaokul ve liselerde lisan, fen, matematik, müzik, beden eğitimi öğretmeni 
sıkıntısı had safhadadır. Senenin yarısı olmasına rağmen, halenokullarda boş geçen 
dersler vardır.  SayınBakanın, açık dersleri kapatmaya ve sırada görevbekleyen 
öğretmenleri ihtiyaç olan yerlere tayin etmekteki gayret ve başarısının takdirle 
karşılıyoruz... 
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Millî eğitim temel kanun tasarısında, SayınBakan ve Bakanlık yetkililerinin, 
bütün orta öğretim okullarının lise adı altında toplamasını, bunlara lise, teknik lise, 
fen lisesi, imam-hatip lisesi isimlerini vermesini, orta dereceli okullararasındaki 
ayırımı kaldırmasını büyük bir memnunlukla karşılıyoruz.  Hele imam-hatip 
okullarında okuyan onbinlerce inanç sahibi gençlerin, imam-hatip lisesi mezunu 
olarak üniversite imtihanlarına katılabilme hakkının tanınmasını memleketin âtisi 
için hayır sayıyoruz... 

Üniversiteler bütçesi ile ilgilikısım için Adalet Partisi grubu adına Ertuğrul Mat 
(Bursa) kürsüye geldi ve sosyal barışın kurulması için, üniversite ile halkın, üniversite 
ile siyasî iktidarların birbirlerineyaklaşması ve kaynaşması gerektiğini ifade etti: 
“Biz, geçenleri unutup, geçenlerin tesirinden kurtulup, üniversiteye ve üniversitelilere 
daha verimli çalışma yapmalarını temin edecek düşünceve imkânlarımızı açıyoruz. 
Birbirimizi suçlamaktan vazgeçmeli, Türkiye’nin gelişmesi ve milletimizin 
mutluluğu içinel ele vermeliyiz. Üniversite ile siyasî iktidarlar arasındakiihtilâflar, 
aslında üniversitenin halktan uzaklaşmasınıgösterir. Bunu anlamazsanız, 
şehireşkiyasmm, kırsal eyleme kalkıştığında, çabucak yakalanmasını ve yenilmesini 
anlayamazsınız... Bu, halkın kırgınlığının; bu, halkın kızgınlığının ifadesi demektir. . 
Millî Eğitim Komisyonunda görüşlerini büyükbir serbesti içinde açıklamak imkânını 
bulmuş, bütün komisyon toplantılarına katılmışüniversitelerimizin temsilcilerinin, 
sanki tasarıyı ilk defa görüyorlarmış, sanki bu tasarı hakkındailk defa konuşmak 
imkânını buluyorlarmış gibi, Anayasaya aykırılık iddialarını, birbiriardına 
sıralamalarını, doğrusunu isterseniz, hayretle karşılıyoruz. Dört üniversitemiz, 
tasarının birinci maddesindeki yükseköğrenim bir bütündür hükmünü, meslekî 
nitelikteki yükseköğretim kuruluşlarınınüniversite bünyesi içine alınmasının doğru 
olmadığını belirterek istemezken, Atatürk Üniversitesi, bu hükmü eksik bulmakta, 
dört üniversitenin, bu konudaki görüşünün, moderndünya üniversitelerinin görüşüne 
ve kabulüne aykırı olduğunu ileri sürmekte, hattâ gerçekreformun, üniversite, 
akademi ayrımınason verilmesiyle başlayacağına inanmaktadır... ”103

Demokratik Parti grubu adına söz alan Hasan Basri Albayrak (Rize) şu görüşleri 
ifade etti: “Eğitimimize ilmî ve millî veçhe veremediğimiz, eğitim kurumlarımızı 
buna göre düzenleyemediğimiz için eğitimimize uzun yıllar taklitçilikhâkim 
olmuştur. Batılılaşma adı altında herşeyi körü körünet aklit etmişiz. Neyi, niçin 
alacağımızı düşünmeden, bilmedenalmışız. Taklitçiliğin medeniyetçilik olmadığını 
bilemediğimiz için almışız. Neyi alacağımızı, nereden ve nasıl alacağımızı hesap 
etmeden almışız... Batının ilminden, fenninden ve metodundan faydalanmak yerine 
onun terk ettiklerini almayıbir marifet bilmişiz... Taklit etmek için aldıklarımızın millî 
varlığımızı rahatsız ettiğini, sosyal bünyemize zarar verdiğini söyleyen milliyetçi ve 
vatansever insanlarıda gericilikle, tutuculukla damgalamayıbir kısım kimseler âdeta 
vazife bilmiştir... 

103 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 568-573.
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Eğitim, baştaiyi ve vasıflı yöneticiler olursa düzelir. Orta öğretimin bugüne 
kadarki durumu da, üzüntü ile kaydedelim ki iyi değildir.  Bu kademedeki kurumlar 
sadece bir kısım şeyleri öğretmişama eğitimi ihmal ettiği için üniversitelerdegençler 
kolay kandırılmıştır... Ortaöğretimden meslekî ve teknik sahaya yöneltilme ile 
birinci hedef; üniversite ve yüksekokula öğrenci hazırlamak yolundaki ikincihedef 
de partimizin kabul ettiği prensiplerdir... 

Dinden, din eğitimi ve öğretiminden korkmamaklâzımdır. İnsan tek taraflı 
ve maddeden ibaret değildir.  Onun manevî yönünü takviye etmeyede mecburuz.  
İnançlı insandan fenalık gelmeyeceği ne kadar tabiî ise, inançsız insandan daher türlü 
kötülüğün görülebileceği o kadar tabiîdir. Milletin temiz duygularını ve inançlarını 
istismaretmek isteyen kimse tehlikelidir... 

Üniversiteler kanunu tasarısının tümü üzerindeyaptığımız konuşmada 
belirttiğimiz gibi paralı öğretim hakkında tereddüdümüz var vebuna karşıyız. 
Üniversitelerin sayılamayacak kadar problemi olduğu bir vakıadır.  Üniversite giriş 
imtihanındantutun da her türlü öğretim ve eğitim sistemi ve üniversitelerimizin 
Anadoluya dağılışınakadar bir sömestri geçtiği halde hâlâ İstanbul Üniversitesinde 
kontenjanı dolmayan fakültelerinbulunması giriş imtihanlarının üzerinde 
düşünmemiz için yeter belgedir... ”104

C.H.P. grubu adına Çetin Yılmaz (İçel) Türk Millî Eğitiminin Anayasadan 
yansımış temel ilkelerinin, yurttaşları millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görevve sorumluluklarını bilen, ülkesini 
ve ulusunuseven, yüceltmeğe çalışan özgür ve bilimseldüşünceye geniş bir dünya 
görüşüne sahipçağcı, verimli kişiler olarak yetiştirmek olduğunu söyledikten sonra 
eğitim düzeninive eğitim bütçesini eleştirdi: 

“1971 yılında ilköğretimin çağ nüfusunun% 100’ünü kapsaması öngörüldüğü 
halde gerçekleşme % 83, 5 dolaylarında olmuştur. Ancak bu oran kız ve erkek 
öğrenciler arasında farklılıklar göstermekte, eğitildiği ifade edilen%83, 6 nüfusun 
çoğu okuma-yazma bilmemekte, bilen de bildiğini yaşamına aktaramamakta baba 
erkil aile düzeninin yürekler acısı koşulunu yaşayıp gitmektedir. Tüm köylerimizin 
% , 13’ünde, yani 4 622köyde okul yoktur.  Mevcut ilkokulların % 46’sıtek 
derslikli, % 33’ü daha fazla sınıflıdır.  Kırsal bölgelerde öğretmenlerin 27 112 tanesi 
yani1/3’ü üç sınıfı, 22 195 tanesi yani diğer 1/3’ü iki sınıfı bir arada okutmakta, 
kalanın yarısı yani 12 911 tanesi bulundukları okulun tek öğretmeniolup, beş sınıfı 
beraber okutmaktadırlar.  Niçin? Çünkü...  1971 yılında plân hedefi 602 milyon 
lira, gerçekleşen 210 milyon lira, fark 391 milyon liradır.  1972 yılında plân hedefi 
226 milyon lira, gerçekleşen 201 milyon lira, fark 25 milyon liradır. Ortaöğretimde 
durum daha farklı değildir... Görülüyor ki, yıllarla doğru orantılı olarak farklar 
büyüyor, ülkenin ve ulusun eğitim olgunluğu umudu küçülüyor. Bu ne biçim plândır, 
bu ne biçim bütçedir, anlamak ve anlatmak olanağı yoktur. Plân hedeflerinin altında 
kalmak: 

104 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 573-580.
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a) Yaygın eğitim hedeflerinin, 
b) Özel eğitim kurumları yatırım hedeflerinin, 
c) Yatılı bölge okulları yatırım hedeflerinin, 
d) Arızalılar eğitimi yatırım hedeflerinin, 
e) Örgün eğitim kurumları yatırım hedeflerinin altında kalmayı sağlamıştır. 
Doğal olarak da eğitimin bütün kademelerinde ders araç ve gereçleri donatım 

öğeleri de yetersiz kalmıştır... 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak kaygımız budur.  Küçük yaşta yaşantısı 

gereği üretim sürecine giren köy çocuğunu, köye girmeye başlayan tarım 
teknolojisinin isteklerine sunabilmek için gerekli bilgiyle donatacak yeni bir eğitim 
plânlamasınıgerekli görmekteyiz.  Bu nedenle ilkokullara dayalı meslek okullarının 
kapatılmasını da bir acelecilik olarak nitelemekteyiz. Okuma-yazma bilmek, şu 
veya bu okulubitirmek, üretici, yapıcı, yaratıcı, akılcı, arayıcı insan olmak için 
yetmemektedir. Müfredat ve muhteva olarak en karışık makinaları kullanmak, 
tarlada çağdaş araçlarla toprağı işlemek, ürün çıkarmak, yaşantısına ve ülkesine 
iyi koşullarhazırlamak, daha iyiyi, daha doğruyu, güzeli bulma ve yayma yönünde 
kişiliğini, girişkenliğinigeliştirmek, çağdaş dünya görüşü sahibi olmak eğitimin 
temel amacı olmalıdır... 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına üniversite bütçesi üzerinde konuşmak 
üzere kürsüye gelen Hayrettin Uysal (Sakarya) yüksek bilim yurdu olarak 
tanımladığı üniversitelerden beklenen ödevleri anlattıktan sonra eğitim bütçesini 
eleştirdi: “Bugün Türkiye’de 18 - 24 yaşları arasındakilerinin en çok % 3, 9’u 
yükseköğrenim yapabilmektedir. Bu oranın ancak yaklaşık olarak % 5’i köylerde, 
% 95’i kent ve kasabalardanoluşmaktadır. Üniversite; bir toplum içinde en üst 
eğitimi veren uzmanlaşmış, bilimsel düşünebilme yeteneği kazandıran, araştırıcı 
elemanlar yetiştiren bir görevdeolmalıdır.  Üniversite, aynı zamanda ülkeninsosyal 
- politik yaşamına yani ülkenin içyapısına da ürettiği kültür, yarattığı değer, plân 
ve prograımlarıyle de etki yapmalıdır.  Değiştirici, ilerletici, araştırıcı bir eğitim 
fonksiyonu olumlu bir çabadır. Üniversite, hiçbir zaman soyut, toplumdan kopuk 
bir yerleşimde olamayacağından amacını uygularken, ülkeningerek ekonomik ve 
gerekse sosyal-politik ortamından etkilenir. Bir üniversitenin biçimli, eğitim, öğretim 
programı araştırmaları, yani üniversitenin niteliği toplumun sosyal ve ekonomik 
koşullarıyle sınırlıdır.  Üniversite, eğitim, öğretim ve araştırma programlarını, 
ülkesinin koşullarından hareketle Anayasada öngörülenesaslar ilerisinde toplumun 
plânlanmış ekonomik ve teknolojik geleceğine uygun bir biçimde tespit etmek 
zorundadır.  Bu programı yapmamış, bu programa göre geleceğini çizmemişbir 
üniversite hem Anayasasından, hem de ülkegerçeklerinden kopmuş demektir.  
Böyle bir üniversite çağın ekonomik ve teknolojik koşulları ile de uyuşmaz.  Şu ana 
kadar Türk üniversitelerini bu konum ve tanım içerisinde değerlendirmekten uzak 
olduğumuz görülüyor... ”105

105 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 580-589.
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Cumhuriyetçi Parti adına söz alan Celâl Ahmet Sungur, (Yozgat) eğitimdeki bâzı 
hedeflerin şöyle özetlenebileceğini belirtti: 
1. Evvelâ rasyonel bir organizasyon yapılmalıdır. Örgüt düzenlenirken, merkez 
örgütünü her zaman gerekli reformları getirebilecek tarzda, Batı eğitimindeki 
gelişmeleri takip edebilecektarzda düzenlemeli ve bu merkez örgütünü politik 
baskıların, gelen bakanların şahsîarzularının esiri olmaktan kurtarabilecek tedbirler 
alınmalıdır.  Bugünkü halinde 2287 sayılı Kanunla kurulmuş ve ondan sonra da 
bakanların 5439 sayılı Kanuna dayanarak yapmış oldukları şahsî tasarrufla yapılan 
genişleme vegenişletmelerle en az 3 misli genişletilen merkez örgütü bir sistem 
dahilinde yapılamadığındanörgütü çok zor çalışır bir duruma sokmuştur. 
2. Millî eğitim sorunlarımızı ele alabilecek ve yurt gerçeklerine uygun çözüm 
yollarıbulabilecek güçte bir eğitim yüksek kurulu kurulmalıdır.  Bugün Talim 
ve Terbiye Dairesi görevini yapamamaktadır.  Müsteşarlıkların, sadece kendi 
konularıyle ilgili hususlarda inceleme, araştırma ve plânlama yapabilecek organdan 
mahrum oluşları görevlerini tatminkâr bir şekilde yapmalarını ve gelişme imkânlarını 
önlemektedir…
3. Gerçekçi bir eğitim idaresi kurulmalıdır. Bunun için de:

A) Öğretim programları mutlaka gözden geçirilmelidir.  Öğrenciler kuru ve 
cansız bilgilerle ambele edilmemeli, inceleme, araştırma ve uygulama arzu ve 
zevki verecek müfredat programları uygulanmalıdır. 
B) Öğretmenlerin yetiştirilmesi; en önemli konu budur.  Eğitimin ana unsuru 
öğretmendir. Öğretmenlerin yetiştirilmesinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmamalı 
ve bu kişilerin Türk milletine mensup olmak şuur ve gururunu taşıyankişiler 
olarak yetiştirilmesine, rahmetli Atatürk’ün gösterdiği istikamette gayret 
sarfetmelidir…
C) Öğretim metodları; öğretim metodları özellikle orta öğretimde modernize 
edilmeli, çağdaş eğitime paralel hale getirilmelidir. 
D) Ders araçları; göze hitap eden ders kitapları ticaret metaı olmaktan 
kurtarılmalıdır. Tek tip ders kitaplarına doğru yönelmelidir. 
E) Ölçme ve değerlendirme; sözlü ve yazılı imtihanlarda öğrenciye güven 
verilmelidir. İmtihan sonuçlarındaki başarısızlık da önemlidir. Başarısızlığın 
sebepleri bulunmadıkça eğitimin verimi artırılamaz. İşte bunun üzerine şiddetle 
eğilmek, memleket yararına bir husus olacaktır. 

4. Eğitimin denetlenmesi; eğitimin denetlenmesinin rehberlik, iş başında soruşturma, 
denetleme ve sonuçları değerlendirme hizmetlerini ihtiva eden bu kavramın 
anlaşılmasında bilhassa eğitim bakımından büyük faydalar vardır. 
5. Uzun vadeli politik baskılardan korunabilenbir eğitim plânlama dairesi 
kurularakeğitim plânları hazırlanmalıdır ve bu plânlara iktidar değişiklikleri ve 
bakan değişiklikleri el atamamalıdır. 
6. Objektif bir personel idaresi kurulmalıdır. Personel idaresi eğitim idaresinden 
ayrılmalıdır…
7. Eğitim faaliyetlerini yakından yeteri kadar destekleyebilecek bir donatım dairesi 
kurulmalıdır…
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Kalkınmış ve kalkınmakta olan milletler üzerinde yapılan incelemelergöstermiştir 
ki, kalkınmanın üç temel unsuru vardır. 1. Kalkınma arzusunun yaygın hale gelmesi, 
2. Yeni tutum, davranış ve metotlara intibaktat topluma rehberlik edecek ehliyetli, 
faziletli ve feragatli bir aydınlar kitlesi, 3. Kalkınmanın itici gücü olan millî şuur…

Üniversite öğrenimi yapmak isteyen yavrularımızın gittikçe artan adetleri 
karşısında, üniversitelerimizin öğrenci alma kapasitelerininartırılmasını, mümkün 
olabilen fakültelerdegece eğitimine geçmeyi zorunlu görmekteyiz. Ankara 
Üniversitesi Dişçilik Fakültesi ileilgili kadro kanunu Bakanlığın hâlâ Meclisesevk 
etmemiş olmasından dolayı, üzüntümüzbüyüktür. HalbukiSayın Bakan bu hususa 
hemençare bulacaklarına dair Bütçe Karma Komisyonundasöz vermişlerdi. 
Üniversiteler ve öğretim üyeleri ve yardımcılai’jyleilgili üniversite personel kanunu 
hükümet programına da girmiş olmasınarağmen, kanunun bugüne kadar Meclise 
sevkedilmemiş olmasının üzüntüsü içinde bulunduğumuzubelirtmek isteriz. Daha 
ne kadar süreüniversite öğretim üye ve yardımcılarınabu maaş vermeme cezasını 
reva göreceğiniziöğrenmek ve bilmek istiyoruz…

YÖK’e, yani Yükseköğretim Kurumuna ancakplânlama ve koordinasyon 
görevleri verilebilir. Üniversitelerin yönetimine ve bilimsel faaliyetlerineilişkin 
kararlar almak yetkisi tanınırsa, Anayasanın 120 nci maddesine aykırı birhüküm 
getirilmiş olur.  Bugün bu durumla karşıkarşıyayız.  YÖK, üniversiteye karşı bir 
kuruluştur. İstanbul Üniversitesi bildirisinin birincimaddesinde belirtildiği, 10 
ncu maddesindeizah edildiği suretle, Anayasanın 120 nei maddesinebir aykırı 
mevcudiyeti hukukçuların üzerindeçok dikkatle durması gereken bir husustur…”106

Bütçe Karma Komisyonu sözcüsü M. Kemal Yılmaz (Ankara) açıklama yapmak 
üzere söz istedi ve Celal Sungur’un henüz Bütçe ve Plân Komisyonunda müzakere 
edilmekte olan Üniversitelerkanun tasarısını eleştirerek, kendisi de Bütçe Komisyonu 
üyesi olmasına rağmen, henüz müzakeresibitmemiş olan bir tasarı üzerinde kesin 
kararlara varmak suretiyle bir nevikomisyonu da suçlayan mahiyette konuşma 
yaptığını, bu hususu zabıtlara geçirmek üzere söz aldığını ifade etti.107

M.G.P. grubu adına söz alan İsmet Kapısız (Yozgat) partilerinin millî eğitim 
politikasıyla ilgili temel inançlarını kısaca şöyle özetledi: “Partimiz, millî eğitimin 
Anayasa düzenimizin dayandığı temel ilkeler Türk Milletinin bütün fertlerini kaderde, 
kıvançta, tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî şuur etrafında toplamaktır. 
Eğitim kurumlarımız, Türk çocuklarına insan hak ve hürriyetlerine ve hukuk devleti 
ilkelerine dayanan demokratik rejimi sevdirmekle görevlidirler. Eğitim politikamız, 
Türk gençlerini sosyaladalet anlayışına sahip, milliyetçi, vatansever yurttaşlar olarak 
yetiştirme gayesine göre düzenlenecektir. Türk gençlerinin millî, ahlâkî, insanî 
üstün değerlerini geliştirmek, onları şahsî teşebbüs zihniyetine ve topluma karşı 
sorumluluk duygusuna sahip ilim, teknik, güzel sanatlar ve iktisatbakımından yapıcı, 

106 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 589-596.
107 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 596-597.
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yaratıcı seçkin yurttaşlarolarak yetişmesi başlıca gayelerimizdendir. Ne var ki, çeşitli 
seviyedeki eğitim kurumlarımız sosyal, ekonomik ve moralkalkınmamız için gerekli 
insangücünü yeter sayıdave zamanında istenilen nitelikte yetiştirecekbir düzeye 
ulaşamamıştır. Bunun da enönemli sebeplerini kısaca arz etmeme müsaadenizi rica 
edeceğim. 

1. Millî bünyemizin ekonomik, sosyal vemoral gücünü artıracak, millî birlik ve 
bütünlüğü sağlam zemine oturtacak reformlar maalesef zamanında yapılamamıştır. 

2. Batı dünyası ile olan münasebetlerimizde, eğitilmiş insangücü, sermaye 
ve mamul madde alış verişinde, ekonomik, sosyal ve moral gücümüzünsarsıntı 
geçirebileceği dikkatle takip edilmemiş, milliyetçi bir eğitim politikası takip 
edilmemiştir. 

3. Nüfusumuzun, her yil ortalama bir milyonartması, iş, sağlık ve en mühimi 
eğitim hizmetlerininbu artışla orantılı olarak yeni büyükbir ihtiyaç halinde belirmesi 
karşısında hedefleri iyi tespit edilmiş, ehliyetle yürütülen plânlı bir eğitim politikasının 
hazırlanmasında geçkalmış olmamız eğitim ve öğretim seferberliğimizin özlediğimiz 
başarıya ulaşmasını önleyen mühim faktörler olmuşlardır…

Personel Kanununun tatbikatından doğan ve öğretmenleri mağdureden 
aksaklıkların mühim bir kısmının düzeltildiğinimemnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Sayın Bakanımıza ve Bakanlık yetkililerime bumüspet icraatlarından 
dolayı tebriklerimizi sunarız. Biz Millî Güven Partisi grubu olarak, üzerindeönemle 
durmaya mecbur olduğumuz konunun aslında bu olduğu inancındayız. Yatırımlar 
için ilerde daha çok imkânlar bulacağız.  İlkokullar için ödenek eksikmiş, ortaokul 
ve liseler arzu edildiği kadar açılamıyormuş.  Bunlar, bugüniçinde, ilerisi için de 
telâfisi mümkün olanhususlardır. Aslolan büyük milletimizin mutluluğu, refahı 
ve ilerlemesi için öğretim ve eğitimde birlik içinde azimle çalışma gayretinin 
aralıksızdevam etmesidir…

Millî Güven Partisi grubunun üniversiteler bütçesi ile ilgili görüşünü İhsan 
Kabadayı (Konya) aktardı: “Evvelâ yurdumuzda, üniversitelerin kuruluş ve 
miktarı çok yetersiz, kuruluş yerleri de belli başlı büyük şehirlerde adeta birbiri 
üzerinekurulan izdihamlı bir durumda olup, yaygın ve dengeli değildir.  Evvelâ 
İstanbul ve Ankara’da üçer, İzmir’de de bir üniversite ve birçok yüksekokullar 
açtıktan sonra ancak ve ancak Erzurum’da ve Trabzon’da birer üniversite açarak, 
uzunca yıllar, yurdun geri kalmış bölgelerini adeta görmemezlikten gelmişizdir.  
Son yıllarda da Diyarbakır, Adana, Kayseri, Bursa, Elâzığ’a bâzı fakülteler açarak 
yaymağa başlamışız…

Her üniversite içinde; biner bilim adamından ceman 25 bin kişilik üniversite 
kadrosuna, yüksekokullar içinde, en az 50’şer hocadan hesap edersek, 10 bin 
yükseköğretim üyesine ihtiyacımız vardır ki, netice olarak ceman 40 bin bilim 
adamına ihtiyacımız vardır demektir... 

Yükseköğrenim yurda yayılmalı, daha süratlive daha homojen hale getirilmelidir. 
Ayrıca, lise ve benzeri okullarımızdan mezunolan öğrencilerin her yıl sayısı artmakta 
veöğrencilerin önemli bir kısmı yükseköğrenimedevam imkânını bulamamaktadır…
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Atatürk’ü iyi anlayamadığımızdan, unutur gibi olup da başka sevdalara 
kapıldığımızdan 12 Martlara geldik. Son olayların hâlâ dumanı tüten ve kalan 
artıklarının temizliğinin yapıldığı günlerin içindeyiz. Bu ciddî sorumsuzluklar; 
sokaktan üniverseteye, üniversiteden yüksekokullara, fabrikalara, gençliğe ve bir 
kısım işçimize kadar sirayetle kimi yerde işgal, kimi yerde boykotlarla, her türlü 
soygun, anarşi ve kıtallerin kaynağı oldu. Kanun hâkimiyeti yerine kaba kuvveti 
hâkimiyeti kurulmak istendi…

İktisadî, sosyal ve eğitim reformları yapılmalıdır… Üniversitelere rağmen bir 
üniversite reformunun yapılmasına M.G.P. grubu olarak inanmamaklaberaber, 
eski günlerin yaşadığı anarşi dolu üniversite özerkliği anlayışına da daima karşı 
olduğumuzu Yüce Meclise ve üniversite mensuplarına bu vesile ile de bir kere daha 
duyurmak isteriz.”108

Demokratik Parti grubu adına söz alan Kadri Eroğan(Sivas) konuşmasında Türk 
eğitim sistemini eleştirdi: “50 yıldan beribir Türk maarif sistemini bulamadık.  Her 
kimki, gitmiş, hangi memlekette tahsil yapmış ise, maarif mensubu olarak hizmetin 
zirvesine gelmişise; Fransa’da okumuşsa Fransız sistemi, Almanya’da okumuşsa 
Alman sistemi, Amerika’daokumuşsa Amerikan sistemi; aktif metot, toplu eğitim, 
böylece bir bocalama geçmistir. Çok temenni ederim, yeni Bakana nasip olsun. Türk 
maarif sistemidir bu da. İstirham ediyorum aziz arkadaşlarım.  Birüniversite özerkliği 
var.  Vicdanlarınıza hitap ediyorum, üniversite özerkliğinin devletin dirliğine, milletin 
birliğine, rejimin varlığına müteveccihne yönü olabilir? Kürsüde dilediği kadarhür 
olacaktır profesör.  Araştırmasında yüzdeüz hür olacaktır.  Konferasında yüzde yüzhür 
olacaktır, ne biliyorsa ortaya döksün. AmaVeteriner Fakültesinin profesörü dersi 
ortadabırak, en aktüel olan petrol hattı için düş talebeninönüne, çık sokağa. Ne alâkası 
var bunun özerklikle? Ne alâkası var? Devletinin, milletinin menfaatinin dışındabir 
ilim tatbikatı düşünülemez.  Buna özerklikdenemez aziz arkadaşlarım.  Devletin 
üstünde, milletin üstünde fert olamaz, kuruluş olamaz, müessese olamaz…”109

64 ncü birleşimin 3 ncü oturumunda Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 
üzerindekigörüşme sırası Millî Eğitim BakanıSebahattin Özbek’e (Cumhurbaşkanınca 
SeçilenÜye) geldi. Özbek, 1973 yılının millî eğitimdehızlı, hareketli bir çalışmayılı 
olduğunu, reform tasarılarıve Türk Millî Eğitim stratejisinin hazırlanması yanında 
öğrencileri bir okula kavuşturmaheyecanı ile geçmekte olduğunu vurguladı: “Yalnız, 
şunu arz edeyim ki; gerçektenmevcut imkânlar içerisinde birçok meselelereçözüm 
yolu bulmak imkânlarını bulduk vehuzurunuza bu şekilde çıktık. Evvelâ şunu arz 
edeyim; bu yıl içerisindeplânlanmış olan 3 098 ilkokulun son gelen rakamlarınagöre, 
2 564’ünü tahakkuk ettirmişbulunuyoruz.  Bunun yanında altı yatılı bölgeokulu, 136 
ortaokul, 71 lise, 2 sanat enstitüsü, mevcut sanat enstitülerine ilâveten 16 bölüm, 
9 kız enstitüsü, 30 akşam sanat enstitüsü ve 5tane de ticaret lisesi bu yıl öğretime 

108 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 597-604.
109 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 604-606.
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açılmıştır. Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığınıaldığım sırada ilk yaptığım 
radyo konuşmasında, ortaöğretimde 17 000 öğretmene ihtiyacımızolduğunu 
söylemiştim. Bu rakam yuvarlak bir rakam, esası 16 201. Bugün memnuniyetleifade 
edebilirim ki, ortaöğretimdeki öğretmenihtiyacı 6 716’ya indirilmiştir. Nasıl 
olmuşturbu? Yaptığımız önemli işlerden bir tanesi, yıllardan beri sıra bekleyen 
ve bir türlüyerleştirilemeyen hocaları yerleştirmekle işebaşlamak olmuştur. 
Yüksek heyetinizde bâzı üyeler bilirler; bir tarih öğretmeninin tayini, bir coğrafya 
öğretmeninin tayini, bir sosyal bilimleröğretmeninin tayini için bize müracaatedildiği 
zaman yazı yazıyorduk, diyorduk ki, 1270 nci sıradasınız, 2100 ncü sıradasınız, 
1500ncü sıradasınız diye cevaplar veriyorduk.  Bitmeztükenmez bir sıra dolmayan 
öğretmen yerleri… Şimdi, ikinci bir teşebbüsümüz var ortaöğretimde, bu noksanı 
tamamlamak bakımından. O da emekliye ayrılmış olan hocaların dersücretleriyle 
yeniden öğretime çağrılmaları meselesi…

Tekniköğretim, Üçüncü Beş Yıllık Plânda üzerinde en çok durulan öğretim 
dalıdır.  Burada, tıpkı üniversitelerde olduğu gibi enterasan problemler var. Beş yıl 
içerisinde teknik öğretimde 105 000mezun bekliyoruz. Yine bu beş yıl içerisinde 
teknik öğretimde, bilhassa pratik sanat okullarından mezun olmak üzere 150 
000 kişi bekliyoruz. Bu 100 000 kişiye karşılık bugün 5 000 talebe olduğunu 
düşünürseniz, ötekinin de 150 000’ine karşılık bugün 4 000’in üzerindebir talebesi 
olduğunu düşünürseniz, beş seneiçerisinde bu işin nasıl çözüleceği bakımından 
endişeye düşeriz. Ondan hiç şüphe yok.  Bizi endişelendiren başka hususlar var.  
Biz, Millî Eğitim Bakanlığı olarak belki okullar açıp tatbikata geçebiliriz, yalnız 
öğrenci bulabilir miyiz, bir.  İkincisi; bulduğumuz öğrenci mezun olduğu zaman iş 
bulabilecek mi? Plân, endüstriyiona göre tanzim ediyor…

Anayasa Mahkemesinin almış olduğu bir karar gerekçesinde de akademilerin 
yükseköğretim yapan ilk tip üniversiteler olduğu veya üniversiteler şeklinde olduğu 
belirtilmektedir. Şahsi kanaatim odur ki, bir gün üniversisiteleri, akademileri, 
yüksekokulların hepsini bir üniversite kanunu içinde toplarız. Benim halisane 
düşüncem budur. Bu düşüncemizin tahakkukuna imkân vermeyen birtakım 
konservatifmuhitler var.  Eğer onlar biraz serbest veyahutda rahat olarak bu 
meseleyi ele alsalarzannediyorum ki, Türkiye’de bir akademi problemi kalmaz ve 
bir yüksekokul problemi kalmaz, hepsi bu çerçevenin içerisine gelir girer… Bu 
böyle giderse bu mesele bitmez, tersine işlerimizigüçleştiririz. Belki bu mesele basit 
gibi görünüyor amabunun müesseselere ne huzursuzluklar getirdiğini bendeniz 
sekiz ay içerisinde çok iyi anladım. Hâlbuki bütün arkadaşlarımız şunun üzerinde 
bilhassa, duruyorlar; yükseköğretimdeki insanlar huzur içinde çalışsınlar. E, huzur 
yalnızbir anarşi ile bozulmuyor. Huzur başka işlerlede bozuluyor. O bozulan huzuru 
düzeltemezsiniz orası da çalışamıyor. Anarşi gözünüze görünüyor, ama öteki 
görünmüyor...  

Biz yeni stratejide ve kanunda ilk teşebbüsüne hemen geçtim, ilköğretimden 
başlayarak bütün öğretim seviyesinde yüksek tahsili getireceğiz, Allah can sağlığı 
verirse, bir kaç ay daha kalırsakseçimlere kadar yahut ta işte bir kaç aydaha kalırsak 
yapacağız bu işi…
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Merkez teşkilâtına yapılan tayinler: Zannediyorum kimemnun olacaksınız; 
efendim geçen gün daha 82 müfettiş tayini yaptım. Bu 32 müfettişin 25 tanesini 
dışarıdan aldık, lise müdürü, ortaokul müdürü, teknik okul müdürü hep böyle.  
Ama emin olunuz ki bunu yaparkende üzüldüm. Dedim bunların yerine 
kimikoyacağız şimdi? Alıyorsunuz, bunlar hepkıymetli lise müdürleri, bunların 
yerine kimikoyacağız? Bir de o endişemiz var; ama onarağmen 32’inin 25’ini 
daşarıdan aldım, geri kalan 7’si de onlar da dışarıdan gelme, bizim Bakanlığa gökten 
düşmemişler ki, hepsi dışarıdan gelmişler; ama iki sene evvel gelmişler, ama üç 
sene.  Fakat şu prensibi götürüyorum, bu gibi meselelerde taşra ne diyor? …

Biz hocaların ne okumasına karışmaya niyetimiz var, ne yazmasına niyetimiz 
var, ne hareketlerine, ilmî hareketlerine niyetimiz var; ama istiyoıruz ki, bir hadise 
çıkarsa bundan sonra onları koruyabilelim, çünkü onlar kendilerini koruyamadılar.  
Korudukderlerse çıksınlar.  Ben içindeyim, senatoda idim.  Bir zaman dekandım, 
benden sonraki dekan dolayısıyle prodekandım.  Biz koruyamadık. Açıkçası bu.  
Ne yapacağız? Korumak için tedbir alıyoruz.  Yoksa Hükümetimizin ne özerklikle, 
ne arkadaşlarımızın düşününe, fikir hürriyetleriyleilgili hiç bir düşüncesi yoktur ve 
emin olunuzki, şu kanunun maddeleri üniversitenin %99’unu memnun eder.  % 1 
veya 0, 6’i düşündürür. Yahu bundan sonra böyle yaparsak acababu olacak mı diye. 
Çünkü uzunboylu da bir şey getirmiyor kanun.  Açıkçasını söyletmek icap ederseçok 
bir şey de getirmiyor…”

Bakan Özbek, milletvekillerinin sorularına da yanıtlar verdi.110

Son sözü alan Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) demokratik bir eğitim gereğinden 
söz etti: “İnsanlar özgür düşünebilmeli, özgür söyleyebilmeli, özgür yazabilmeli, özgür 
davranabilmeli ve özgür düşünceye saygılı olabilmelidir. Bunu biz okullarımızda 
vermek zorundayız. Ayrıca üretici eğitim şarttır. İş içinde, iş yoluyle olumlu eserler 
ortaya çıkarmak amaç olmalıdır ve iş pedogojisi kuralları uygulanmalıdır. Kişi 
kendisini eleştirebilirmelidir; kişi çevresinin sorunlarını eleştirebilmelidir; kişi 
yurdununsorunlarını objektif bir açıdan eleştirebilmeli ve bu sorunların çözüm 
yolları için kendisiçalışmalar yapmalıdır. Artık bu da demokratikdüzen içinde seçkin 
bir kitlenin işi değil, belki seçkin bir kitlenin görevi olur ama her yurttaşın işidir. 
Ulusçu ve yurtçu eğitim; eski adiyle, millî ve vatan bütünlüğünü kavram olarak 
öğrenciye vereneğitim. . . Bu eğitimde esas olan, bireyin üzerinde yaşadığı toprağa, 
bu toprağın insanlarına, bu toprağın altındaki değerlere, yer altı ve yerüstü doğal 
zenginliklerine saygı duyması vebunlara sahip olması gerekir.  Petrolü, bakırı, demiri, 
boraksı, linyiti devletin kendi malı olaraksavunma bilinci çocuklara verilecektir. 
Bakanlık emrine alınan öğretmenlerin durumları Danıştay tarafından yürütme 
durdurulduğu ve Sıkıyönetim Mahkemesinden kararalındığı halde, arkadaşlardan 
göreve alınmayanlar vardır.  Bundan artık vazgeçilmeli…”111

110 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 606-620.
111 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 620-625.
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Lütfi Söylemez  (Gaziantep) ve Lâtif Aküzüm (Kars) tarafından verilen yeterlik 
önergeleri ve Millî Eğitim Bakanlığı 1973 yılı bütçesininbölümlerine geçilmesi 
kabul edildi: 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi
Bölüm Program  Lira
101  Genel yönetim hizmetleri     119 194 592
102  Destek hizmetleri     229 744 509
111  Temel eğitim ve öğretimi 
 gerçekleştirme ve geliştirme 
 hizmetleri  4 234 787 033
112  Genel ortaöğretimi gerçekleştirme 
 ve geliştirme hizmetleri 1 748 866 006
113  Orta dereceli meslekî ve 
 tekniköğretimi gerçekleştirme ve 
 geliştirme hizmetleri  1 139 413 545
114  İlk, orta ve yüksek dereceli 
 okulların öğretmen yetiştirme 
 hizmetleri     429 785 281
115  Yükseköğretimi gerçekleştirme ve 
 geliştirme hizmetleri    534 372 394
116  Halk eğitimi hizmetleri     171 539 141
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan 
 transferler       20 100 001
Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi, 

Uzay ve Yer Bilimleri Araştırma ve Eğitim Merkezi, Validebağ Prevantoryum 
ve Sanatoryum Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İktisadî ve 
Ticarî İlimler Akademileri (Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Bursa) bütçeleri de 
müzakere edilerek kabul edildi.112

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Millet Meclisi’nin 22 Şubat 1973 tarihinde Başkanvekili Nurettin Ok 

başkanlığında toplanan 65 nci birleşiminde Bayındırlık Bakanlığı bütçesi müzakere 
edildi. Demokratik Parti grubu adına söz alan Ata Bodur (Ordu): Sivas-Ordu 
dereyolu şeridi, Zonguldak ilikarayolları sorunlarını aktardı ve bunun hükümetlerin 
âlet edildiğibu küçük politika hesaplarına kurban gittiğini belirtti. Bodur sözlerine 

112 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 628-640. Bkz. Kanun No: 1679; 1680; 1681; 1682; 1683; 1684.
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şöyle devam etti: “…devrini çoktan ikmaletmiş 2490 sayılı Artırma-Eksiltme-
İhale Kanunu ve buna mütenazır olarak tertip edilen şartnamelerin, modern 
devlet yapısına uymayanklâsik hükümleri içinde görev yapmasının zorluklarmı 
anlamayan kalmamıştır. Yeri gelmişken işaret etmek isterim ki, Karayollarının 
başarısındaki âmillerden birisi, kanunlaTürkiye şartlarını telif edebilme anlayışından 
doğmaktadır.  Diğer teşkilâtın gerçek şekilde bağdaşmayan klâsik kanun anlayışı, 
ilgililerin mağduriyeti bir tarafa, yaptırılan tesislerin senelerce tehire uğraması, 
halk hizmetinive dolayısıyle artan fiyatlar muvacehesinde devlet hazinesini 
zarara sokmaktadır. Personel Kanununun getirdiği genel huzursuzluken çok 
etkisini Bayındırlık Bakanlığıteşkilâtında göstermiştir.  Teknik kadrolarınahenk 
ve şevkle çalışma gücünü zayıflatan bu adaletsiz sistemin hükümetçe bir an evvel 
düzeltilmesinilüzumlu görmekteyiz, 1973 bayındırlık yatırımlarının bir kısmında 
isabetsiz tefrikler görmekle beraber, uygulamada Bakanlığın gerçekçi ve basiretli bir 
anlayışla tahsislerinin değerlendirileceğini ümit etmekteyiz…”113

Cumhuriyetçi Parti grubu adına söz alan Orhan Kabibay, Bakanlığın karayolları 
politikasını eleştirdi: “Üçüncü Beş Yıllık Plân makro denge kaygısıyle, dönemi içinde 
Karayollarına 7, 7 milyarlıkbir tahsisi öngörürken, bu tahsisle başlanmış projelerin 
bitirilmesi ve mevcut yolların geometrikve fizikî standartlara yükseltilmesi ancak 
gerçekleştirilecektir.  Yine karayollarımız Üçüncü Beş Yıllık Plân esprisi içinde 
gerekli gördüğü bâzı küçük, fakat önemli yatırımları da dikkate alarak, önerdiği 13 
milyara yaklaşık yapılan teklifleri 7, 7 milyar tahsis vermek suretiylebâzı kısıntılara 
uğramıştır. Böylece sonuç olarak Seydişehir -Manavgat, Küre - İnebolu, Elbistan - 
Kapıdere sanayi ve madencilik yatırımlarıiçin gerekli yolların nasıl sağlanacağını 
merakla izleyeceğiz... 

Devlet ve kamu binaları standart tipler üzerinde sağlamlık ve kullanışlılık ve 
bölge özellikleri dikkate alınarak projelendirilmeli, ihtiyaçlarvakit kaybetmeden 
uygulanmalıdır. Demiryolları, limanlar, kıyı tesisleri ve havameydanları yapımı: 
Toplamı 1, 5 milyarlık bir yatırım faaliyetini kapsamaktadır.  Hepsi de kalkınmamıza 
önemli katkılar yapacak büyük yatırımlardır... 

Akaryakıt, tabiî gaz boru hatları: Bakanlığın faaliyet alanına giren çok 
önemlialtyapı yatırımları olacaktır.  Boru hatları, yalnızakaryakıt ve tabiî gaz için 
değil, kömür, bakır, demir madenlerinin naklinde de önemli ulaştırma hatlarıdır. Boru 
hatları bir kere tesisedildikten sonra, en verimli bir ulaştırmaaracı niteliğindedir... 

Bayındırlık Bakanlığı 1973 bütçe önerisi, Bakanlık için 1, 106 milyar lira, 
Karayolları için 2, 725 milyar lira, diğer yatırımcı Bakanlık ve dairelerden transfer 
edileceklerle birlikte 5, 357 milyar liraya varacaktır. Bakanlık, tamamı teknik yatırım 
olan veya bu tür bir yatırıma destek olacak hizmetin yürütülmesinde, gerçekten 
övünülecek bir çaba göstermektedir. 1972 Bütçesinin ortalama 10 aylık çalışması 

113 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 640-644.



669

sonucu gerçekleşme oranı Karayollarında% 80, yapı işlerinde % 75; Demiryolları, 
Limanlar ve Hava Meydanlarında % 65oranına varmıştır.  Malî yıl sonuna kadar 
1972 Bütçesinin tümünün gerçekleşmesi az fark ilekabil olacağı sanılır... ”114

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Salih Yıldız (Van) turizm sahasında 
çok büyük gelirlerin ulaştırma hizmetleriyle ilgili yatırıımlarla gerçekleşebileceğini 
ifade etti: “Gelişen hizmetlerin özellilkleri ve arz ettiğiönem dikkate alınarak başarıyı 
kolaylaştıracakve ihtiyaçlara cevap verebilecek bir teşkilâtkanununu günümüzün 
ihtiyacı olarak devametmektedir. Geçen yıl bütçelerinde temas olunduğu üzere 
Bakanlık hizmetlerinin verimli sonuca ulaştırılabilmesiiçin 2490 sayılı Kanunun, 
ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi lâzımdır.  Milyonluktaahhütleri göze alan bâzı 
müteahhitlerin, şartnameyi noter huzurunda tanzim için gereken noter harcını şundan 
bundan ödünç aldıklarıbir vakıadır.  Bu itibarla müteahhitlere belgeverilirken çok 
dikkatli olmanın, gereken tetkikleriyapabilmenin hukukî imkânlarını Bayındırlık 
Bakanlığının emrine vermek ihmal edilemeyecek bir noktaya gelmiştir.

Demiryolu şebekemizin genişletilmesi ve yeni karayollarının inşası konusunda, 
demiryoluişletmesi aleyhine yersiz rekabet doğacak projeler yerine, demiryolları 
nakliyatını besleyecekyol projelerine öncelik verilmesi hususlarını anafikir olarak 
daima savunmuşuzdur.  Zirakarayolu şebekesi ve motorlu taşınıra faaliyetine derece 
genişlerse genişlesin, Türkiye gibigeniş bir hizmet alanında demiryolu nakliyatının 
daima önemli bir yer tutacağı dikkate alınmalıdır. 

Havacılığın gösterdiği büyük gelişme, hava meydanlarımızın modern uçakların 
güvenle inip kalkabileceği bir seviyeye getirilmesi hususunda girişilen isabetli 
gayretlerin ve faaliyetlerin hızlandırılmasını temenni etmekteyiz. Keza devam 
eden liman, iskele ve barınak inşaatları konusundaki faaliyetlerin hızlandırılması 
gerekmektedir...  Genel olarak, Karayolları Genel Müdürlüğü bugüne kadar yaptığı 
hizmetlerle vatandaş nazarında büyük itibar sağlamıştır. Ancak gerikalmış yurt 
bölgeleri ile, kalkınmış yurt köşeleriarasında hâlâ bir denge kurduğunu iddia etmek 
mümkün değildir.  Geri kalmış yurt bölgelerini kalkındırmak istediğimize göre bu 
bölgelerin altyapı tesislerinin başında karayolugelmektedir... ”115

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Mustafa Aksoy (Kırşehir) 
Bayındırlık Bakanlığı hizmetlerinin yürütülmesinde Muhasebe-i Umumiye Kanunu 
ile Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun günün gerçekleriyle bağdaşamadığını 
belirterek konuşmasına başladı: “Bu ve buna benzer kanunların, günün koşullarına 
uygunve ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde değiştirilmesi, hizmetlerdeki 
verimliliği artıracaktır. Yıllardan beri Meclis komisyonlarında bekleyen 2490 sayılı 
Kanunu değiştiren tasarının biran önce kanunlaştırılması lâzımdır... 

114 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 644-647.
115 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 647-649.
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Bakanlığın çalışmalarını engelleyen, mevzuatkadar önemli bir problem haline 
gelen bir derdi de teknik personel sıkıntısıdır.  Bilhassa657 ve 1327 sayılı kanunların 
yürürlüğe girmesinden sonra, teknik personelin hizmetinden verim alınamamış; 
bu kanunlarla öngörülen işgüçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları, 1 
Ağustos 1972 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmasına rağmen, beklenen sonucu 
vermemiştir.  Bu yüzden de, tecrübeli veehliyetli teknik elemanlarıın, özel teşebbüse 
veya dış ülkelere akını önlenememiştir... 

Özel kanunlarla, bâzı üniversitelereyapı işleri yönünden, İhale Kanunu kapsamı 
haricine çıkma ve Bayındırlık Bakanlığınındenetimi dışında, yapım ve onarım işlerini 
yapma yetkisi verilmiştir. Pratikte, hizmetin pahalıya malolmasma sebebiyet veren 
bu yetkidevrini sakıncalı bulmaktayız, özel kanunlarlagetirilen bu tür istisnaların 
giderilmesiiçin, hükümetin gerekli hazırlıklara kısa zamanda başlayarak, sonucu 
meclislere sunacağınıümit etmekteyiz.

Sanayileşmeyi hedef alan Üçüncü Beş YıllıkKalkınma Plânında, Karayolları 
Genel Müdürlüğüne, 7, 7 milyar liralık yatırım ödeneği ayrıldığınıgörüyoruz.  Bu 
ödeneğin, mevcut şebekenin fizikî ve jeometrik standartlarınınyükseltilmesine 
harcanacağını ve yeni işleregereken önemin verilemeyeceğini anlamış bulunuyoruz. 
Ödenek yetersizliğine temas etmişken, Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi ile 
teklifedilen 2 725 499 733 lira ödeneğe ilâveten, Bütçe Karma Komisyonunca 175 
milyon lira ödenekverilmesini memnuniyet ve takdirle karşılamakla beraber, yeterli 
bulamadığımızı da belirtmekisteriz... 

Demiryolu şebekemiz, modernişletmecilikten uzaktır. Yurdumuzda, ulaştırma 
hizmetlerinde emniyet, ucuzluk ve yük kapasitesiyönünden büyük önem taşıyan 
demiryolu yapımının artırılması gereklidir. Pehlivanköy-Edirne Bulgar hududu 
hattıile, Tatvan-Van-İran hududu hattının, kıtalararası ulaşımın akışı yönündendeğer 
taşıdığınainanmaktayız. Ankara - İstanbul çift hattını ise, ulaşım yoğunluğunu 
hafifletmesi vemesafeyi kısaltması yönünden önemli görmekteyiz. Bayındırlık 
Balkanlığı, Doğu ve Güneydoğuistikametime giden hatlardaki bakım ve onarıma 
önem vermelidir... 

Üç tarafı denizle çevrili yurdumuzda, turistik liman, barınak ve kıyı tesislerinin 
çoğaltılması hazırlıklarına ve yapımına geçilmelidir. Uzayan barınak ve liman 
yapımlarının kısa sürede bitirilmesi için, daha fazla ödenek sağlama yoluna 
gidilmelidir. Hopa, Bandırma ve Antalya limanları kısmen değil, tam olarak 
işletmeye açılmalıdır...”116. 

Adalet Partisi grubu adınasöz alan Osman Tan(Balıkesir)Bayındırlık bütçesinin 
yetersizliği ve personel sorunlarından bahsederek konuşmasına başladı: “Personel 
Kanunu uygulamasında teknik personelereva görülen insafsız tasarruf, büyükve 
müreffeh Türkiye yaratma gayreti gibi enkutsal bir görevle yükümlü teknik 
zümreninhizmet aşkını, sadakat ve vefa duygularınızedelemiş bir hale geldiğini 
üzüntü ie müşahedeediyoruz... 

116 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 649-655.
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Karayolları Genel Müdürlüğü dışında Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi 1 106 800 
000 liradır.  Bu rakamın içinde, eski yıllara ait 13 862 000 liralık borç miktarı da 
dahildir. Altı bölüm halinde tasnif edilerek düzenlenen bu miktar, hizmet ölçülerine 
göre 730 243 600 lirası ulaştırma yapılarının inşaat, bakım ve onarım işlerine, 
254 022 960 lirası devlet yapıları, yapım, bakım ve onarımişlerine, 91 048 200 lirası 
makine, teçhizat alım, bakım ve onarım işlerine, geri kalanı da destek hizmetleri ve 
genel yönetim için tahsis edilmiştir. Burada göze çarpan nokta, yatırımların ağırlığı, 
ulaştırma hizmetlerinde görünmektedir. Bu hususa değer verilmiş olması, tahsisin 
kifayetsizliğine rağmen memnun edicidir... ”117

Gruplar adına yapılan konuşmaların ardından şahsı adına söz alan Hasan Tosyalı 
(Kastamonu), Karayollarına 7 milyar lira civarında ayrılmasının hiç kimsenin 
kabuledemiyeceği bir husus olduğunu belirterek Türkiye’nin kalkınmasının 
yol yapımından geçtiğini ifade etti: “Türkiye sanayi bakımından kalkınacaktır, 
kültür bakımından kalkınacaktır diyoruz, Bu, yol ile olur, yolungitmediği yere 
devlet hizmeti gitmez... parayıbiz Karayollarına bulabiliriz, verebiliriz de; fakat o 
parayı harcayacak onu değerlendirecek Karayollarında çalışan teknik elemandır, 
vatanperver mühendisidir... 

Kastamonu-Tosya yoluna elliyıllık Cumhuriyet idaresinde bir buldozer 
girmemiştir... 45 kilometrelik bir yolelli yıldan beri yapılmazsa, İstiklâl Harbinin 
kazanılmasında, Cumhuriyetin kurulmasında belkemiği olmuş yollar elli yıldan 
beri yapılmazsa... Cumhuriyetin ellinci yıldönümünde, ben kurtardığım vatanın 
kurduğum Cumhuriyet’in 50 nci yıldönümünü nasıl kutlayayım? Hangi yüzle 
Kastamonu’ma gideyim... ”118

Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin (Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi) 
Bakanlık faaliyetleri hakkında şunları söyledi: “Gayet tabiî bâzı binalar devletin 
itibar veheybetiyle mütenasip monumental olması lâzım, Meclis binası gibi, bir 
âbide gibi.  Fakat, genellikle kamu binalarının hizmet fonksiyonu ötesinde gösteriş, 
lüzumsuz teferruatla maliyetlerinin yükseltimemesi çabası içindeyiz... 

Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanlarında temas ettiğiniz en mühim konu, 
akaryakıt konusudur.  Buna değinmek isterim. İlk defa bu sene kabul ettiğiniz 1609 
sayılı Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât Kanunu ile yatırımprogramımıza akaryakıt boru 
hatları ve doğal boru hatları için bir ödenek konulmuştur. 42 milyon bir yatırımımız 
vardır, proje bazı üzerinde.  Bu para ile NATO enfrastürüktür boru hatlarının sivil 
amaçlarla kullanılması için hazırlanmış bir projenin ilk uygulama yılına geçeceğiz.  
Bunu da arkadaşlarıma müjdelerim... 

117 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 655-658.
118 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 658-661.
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Karayollarının, 21 Şubat 1973 tarihi itibariyle, gerçekleşme oranı % 95, yapıların 
% 90, demiryolları, limanlar ve hava Meydanları inşaatı % 80’dir. Son hafta içinde, 
Şubat ayı içinde muameleleri tekemmül ettiği için 136 milyonluk dayatırım yaptık... 
Bayındırlık Bakanlığı olarak çektiğimiz en büyük sıkıntı, yapım safhasına kadar 
gelen formalitesafhaları oluyor... 

Genellikle Cumhuriyet’tensonra yeni standartlara uygun yollar 
Doğu’dayapılmıştır...  Bunların altyapıları, fizik ve geometrik standartlarıGarb’a 
nispetle yeni yapıldığı için mükemmel yollardır... standardı yüksek yollar.  Ege’de, 
diğer bölgelerde bu standartta yollarımız yok... 

Demiryolları, liman, barınaklar, hava meydanlarıhakkındaki temennilerizin 
bütçe programımızda ayrı ayrı cevabı vardır.  Sizin yapılmasını istediğiniz yahut 
başlamasını, bitirilmesini istediğiniz konuların aşağı yukarı tam listesi bütçe 
programımızdaki proje bazında mevcuttur. Orada hepsine bu yıl ne ödenek 
tefrikedildiği ayrı ayrı gösterilmiştir.  Ben de, eğer teşrif ederseniz size gösteririm. 

Teknik personel sorunu, bugün bizim özellikle Bayındırlık Bakanlığının en büyük 
sorunu haline gelmiştir. Bunun sebepleri çok kısao larak özetlemek isterim.  Eskiden 
10195 sayılı Kararname ile yevmiyeli istihdam edilen teknik personel, 657 ve 1327 
sayılı Personel Kanunu uygulamasından sonra, bütün devlet sektöründe herkes 
yüzde 70 - 80 nispetinde bir zam alırken, teknik personelde uygulama, intibaklar 
dolayısiyle ters işlemiş, 400 - 800 lira arası eksikpara alınmaya başlanmıştır.  Buna 
ilâvetenteknik personelin bir de yan ödemeleri, arazi zamları gibi şeyler de Personel 
Kanunu ile tatbikedilen; maaştan gayri hiçbir ücret ödenmez ilkesine uyularak bunlar 
da ödenememişve arkadaşlarımız genellikle çok sızlanıyorlar, her vesile ile her yerde 
biz bu şikâyetleri dinliyoruz. Alınacak tedbirler Personel Kanunu çerçevesindebir 
hukukî tedbirdir...”

Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin zapta geçen yazılı sorulara ve 
milletvekillerinin sorguladığı konulara cevaplar verdi.119

Adalet Partisi grubu adına son sözü alan Hüseyin Balan (Ankara) Bayındırlık 
Bakanlığı personle sorunları hakkında konuştu: “... yüksek mühendis, mühendis, 
yüksek mimar, mimar olmak üzere 525 kişi şu anda çalışmaktadır.  Bunlar, diğer 
bakanlıklardan da intikal eden ve toplamı 5 200 000 000’u bulan yatırımları 
gerçekleştirmek için uğraşır.  Bir hesap yaparsak, adam başına 10 milyon liralık bir 
yatırımın gerçekleştirilmesi düşer. Şimdi bu kadar külfetlerle yüklenmiş olan teknik 
personeli, her halde tatmin etmek de devletin ve öncelikle Bayındırlık Bakanlığının 
görevleri arasındadır... Bumaaşlar maalesef özel sektör kesiminde fahiş değildir 
ve olağan bir seviyede gelişmektedir. O halde, devlet kesiminin de özel sektör 
seviyesindeolmasa bile, bir ölçüde onu aratmayacakseviyelerde tutulması; öyle 
milyarları bulan devlet yatırımlarının süratle ve selâmetle gerçekleştirilmesiiçin 
zaruridir, zorunludur... 

119 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 661-676.
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2490 sayılı Kanunda, hem de bu Kanununyıllar yılı uygulamaktan doğan 
zihniyetinde değişiklik yapmanın zannediyorum ki, gerekmüteahhitlerin, gerekse 
devletin uğradığı müşkülâtı çözecek bir sonuç doğuracaktır.  Bu değişikliğiyaparken 
şu konulara itina gösterilmesini rica ediyorum. 

1. İleriki yıllara sarî mukavelelilerde hersene birim fiyatları yeniden tespit etmek 
zorunludur.

2. Karşılığı kasaya koymadan ihale ya daiş yaptırmamalıdır. 

3. Hak edişi en süratle tahakkuka bağlayıp, tediyesini sağlamalıdır. 

4. İhaleler avan projelerle değil, hesabı detayı yapılmış uygulama projeleriyle 
yapmalıdır...”120

Ahmet Karaaslan (Malatya) tarafından verilen yeterlik önergesi aleyhinde 
konuşuldu, ancak yeterlik oya sunulduğunda kabul gördü. Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesinin bölümlerine geçildi: 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi

Bölüm  Program   Lira

101  Genel Yönetim    16 822 080

102  Destek Hizmetler   10 801 160

103  Makine ve Teçhizat alım, bakım ve 

 onarım işleri    91 048 200

111  Devlet yapıları yapım bakım

 ve onarım işleri  255 782 960

112  Ulaştırma yapıları inşaat bakım 

 ve onarım işleri  740 243 600

900  Hizmet programlarına dağıtılamayan

 transferler    13 562 000

Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi de bu birleşimde görüşüldü ve kabul 
edildi.121

120 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 676-679.
121  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 680-681. Bkz: Kanun No: 1685.
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TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Millî Güven Partisi grubu adına Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde ilk sözü alan 

Reşit Önder (Tokat) Bakanlığın 1972 yılı faaliyetlerini ve icraatını titizlikle takip 
ettiğini belirterek 1973 bütçesi üzerinde grubunun görüşlerini açıkladı: “Gerçekten, 
ihracat, erişilmesi güç bir ilerleme kaydederek 1972 yılında bir önceki yıla nazaran 
% 30, 8 oranında artış göstermiş ve 885 milyon dolara ulaşmıştır.  İşin asıl sevinilecek 
yanı, bu rakam içinde sanayi malları ihracatının % 67 oranında bir artış göstermiş 
olmasıdır... .

1970 yılında yapılan% 66 oranındaki devalüasyon acı neticelerini hâsıl etmektedir.  
Gerçekte bu orandabir para ayarlamasının memleketimiz ve kalkınmaçabalarımız 
için lüzumlu olduğu söylenebilir; fakat bu çapta bir devalüasyondan önceve 
devalüasyonu müteakip çok sıhhatli, çokdikkatli ve müessir iktisadî, parasal 
tedbirleralınması gerekmekte idi. Özellikle, para arzında yaratılan artış veİktisadî 
Devlet Teşebbüslerince üretilen mallarlahizmetlere yapılan anormal derecede 
zamlarfiyat artışlarını hızlandıran unsurlar olmuştur... 

Bilindiği gibi destekleme alımlarının ve taban fiyatları politikasının, gerek 
ekonomik hayatımız gerekse üretici ve tüketicilerimiz yönünden büyük bir önemi 
bulunmaktadır. Bu politikanın esasına katılmakta ve desteklemekte olmamıza 
rağmen uygulamada önemli aksaklıklar olduğunu belirtmek isterim. Taban fiyatı 
ve destekleme alımları uygulamasından amaç, her şeyden önce üreticiyi korumak 
ve üretim ve fiyat dalgalanmalarından zarar görmemesini temindir. Toplumumuzun 
büyük kesimini teşkil eden çiftçimizin hayat seviyesini yükseltmek, emeğinin 
karşılığım almasını sağlamak hepimizedüşen bir görev olmaktadır.  Temel amaç 
ise maalesef uygulama, çiftçimizin azamî şekilde yararlanmasını önleyecek şekilde 
olmaktadır. Meselâ geçen yıl pamuk ihracatına % 5 oranında yapılan vergi iadesi 
üreticiye intikal etmemiştir. Geç kalınmıştır.  Çekirdeksiz kuruüzümde aynı durumun 
ortaya çıktığı ve üreticinin mağdur durumda kaldığı hepimizin malûmlarıdır... .”122

Demokratik Parti grubu adına söz alan Ekrem Dikmen(Trabzon) Bakanlık teşkilat 
kanunu eksikliğinden bahsederek konuşmasına başladı: “Bakanlık üzerine aldığı çok 
çeşitli ve çok geniş vazifeleri 35 yıl evvel tedvin edilmiş olan Teşkilât Kanununa 
göre yürütmektedir.  Bâzıtadiller, yeni kuruluşlar hariç. Bu kanun, gerçeklere intibak 
etmek ve bugünkü zamanımızın icap ve ihtiyaçlarına cevap vermek kabiliyetini 
hemen tamamen kaybetmiştir. Teşkilâtın biran evvel bir reorganizasyona gitmek 
suretiyle ele alınması, ıslahı ve ihtiyaçlara cevap verecek hale getirilmesi zarurî 
olduğu kanaatindeyiz... 

Dünyanın her yerinde bu vekâletin adı ekonomi ve ticaretvekâletidir. Bu 
itibarla Ticaret Vekâletiyle aralarında vazife çatışması olan ve iktisadî vetireyi 
paylaşanilgili vekâletlerin vazife ve teşkilâtında da buna paralel değişikliklerin aynı 
anda yapılmasıve çok sıkı bir koordinasyonun da teşkiledilmesi şart ve elzemdir.  

122 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 61-684.
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Ancak bundan sonraTicaret Vekâleti Teşkilâtı üzerindeki tenkidlerde haklı olmak 
durumu ortaya çıkar.  Aksi haldepara ve kredi sahasında, vergi kanunlarında, taşkın 
tarifelerde, gümrük tarife ve muamelâtında, Banknot Matbaasının çalıştırılmasında 
v.s.  hususlarda zamanla yapılan işlemler ekonomikve ticarî hayata esaslı tesirler 
yapmaktave bu surette bozulan piyasa düzeni ve müzminhal alan fiyat istikrarsızlıkları 
karşısında TicaretVekâleti seyirci bırakılmakta veya müessirolamamak durumuna 
getirilmektedir... .

Ve yine fiyat istikrarını sağlama konusunda hükümetin taban politikasında 
hatalar var.  Tutmuşsunuzbuğdayı 92 kuruştan, 130 kuruşa çıkmışserbest piyasada.  
Elinde malını tutacak maddîimkânı olmayan yanmış.  Aynı durum pamuktaolmuş; 
370 kuruştan piyasayı açmışsınız.  440 kuruşubulmuş tüccarda, bilâhara 405’ten 
kooperatifleretalimat vermişsiniz bütün hesaplar onagöre yapılmış, ondan sonra 
onu da çizmişsiniz. Üzümde de bu böyle, hele pamukta, zaten mevsimitibariyle işçi 
bulamamış bilhassa Ege bölgesinde50 kuruşa toplattığı pamuğa 160 kuruş vermiş, 
gelecek sene pamuk ektiremezsiniz ona. Tütüne 14 liradan kuru tatbik etmişsiniz, 
pamuğaedememişsiniz.  Ama bütün bunlarda tek iddiamız belki bu hususlardaki 
tenkitlerimizde haklı olmayabilirdik bizim iddiamız fiyat istikrarı iddiası idi... ”123

Adalet Partisi grubu adına söz alan Atillâ İmamoğlu (Kahraman Maraş) 10 
Ağustos 1970 tarihinde A.P. iktidarının yapmış olduğu devalüasyon kararını 
savundu: “Bilindiği gibi, muarızlarımız tarafından hayat pahalılığının nedenleri 
olarak, A.P. ‘nin takip ettiği iktisadî politika genellikle 1970 senesinde alımın iktisadî 
istikrar tedbirleri, bilhassa, 10 Ağustos 1970’de ilân edilen devalüasyonkararı ileri 
sürülmektedir...  Şu hususları samimiyetle ve cesaretle ifadeetmekten büyük bir 
memnuniyet duyduğumuzubelirtmek istiyoruz: A.P. iktidarları köylümüzün ürününün 
gerçekdeğeri üzerinden satımını ve köylünün alınterinin değerlendirilmesini iktisadî 
politikasının temel icaplarından birisi olarak saymıştır, saymaya devam edecektir. 
Yine A.P.  işçilerimizin emeklerinin gerçekkarşılığını almalarını ve daha iyi hayat 
şartlarına kavuşmalarını temin politikasından da hiçbir zaman sapmayacaktır... 

Şimdi geliyorum hayat pahalılığının diğerbir nedeni olarak takdim edilen 10 
Ağustos kararlarına ve dolayısıyle devalüasyon kararının tesirlerine: Bildiğiniz gibi, 
10 Ağustostaki devalüasyon kararı ile Türk Parasının kıymeti % 66 nispetindedevalüe 
edilmişti. O zaman bu devalüasyon kararınım fiyatları büyük çapta etkileyeceği, şayet 
zamanın hükümeti bu devalüasyona rağmen fiyat artışlarını % 15 civarında tutabilirse, 
başarılı bir operasyon yapmış olacağını bütün iktisat ve maliye otoriteleri söz birliği 
halinde ilân etmişlerdi. Bu teşhis ve ınüşahadeye rağmen acaba devalüasyon sonrası 
fiyat artışları ne olmuştur? Aziz arkadaşlarım; 1970 senesini bir bütün olarak kabul 
ettiğimiz takdirde devalüasyona rağmen 1 Ocak 1970’ten Aralık 1970’e kadar geçen 
bir sene içindeki fiyat artış nispeti % 5 - 6 civarındadır. 10 Ağustos 1970 ila 31 Aralık 
1970 sonu itibariyle ise, fiyat artış nispeti % 10 civarındadır. Demek oluyor ki: o 
zamanın siyasî iktidarları tarafsız otoritelerin başarı olarak niteledikleri % 15 fiyat 

123 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 684-689.
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artışının daha altında bir nispettefiyat hareketlerini tutmaya muvaffak olmuşlardır... 
Kanaatimiz odur ki; bu yıllarda görülenyüksek fiyat artışlarının sebepleri, izlenen 
hükümetpolitikasından neşet etmektedir. 

Zamanındarlığı sebebiyle bu konuda geniş tafsilâtagirmeksizin satır başları 
olarak hemen şu üçnedeni sıralamak mümkündür. 

1. Temel maddelere yapılan aşırı zamlar. 
2. 1971 programında istikrar için öngörülen tedbirlerin tatbikat sahasına 

konulmaması ve buna muvazi tedbirlerin devam ettirilmemesi. 
3. Para arzı ile fiyat artışları arasındakiparalelliğin gözden uzak tutulması. 
Bu noktada da kısaca mâruzâtta bulunmakistiyorum. Malûmları olduğu üzere 

Ticaret Bakanlığınınyürütmekle yükümlü olduğu diğer bir konuise; dış ticaret 
rejimidir. Bu konuda 1971yılının ikinci yarısında ve 1972 yılı başlarındaalınan rijit 
kararların zamanla değiştirilereksuplese kavuşturulması dış ticarette gerek ihracatve 
gerekse ithalât yönünden 1972 yılında1971’e nazaran büyük gelişme imkânları 
sağlanmışolduğu bir vâkıadır.  Gerçekten, ihracatımız % 31 artışla 900 milyon 
dolara ulaşmıştır.  Yıllardanberi ekonomimiz için bir yük olan bâzıürünlerimize 
ait stokların ihracının artırılarakeritilmesi yanında, sanayi ürünleri ihracatımızın% 
67 oranında bir artışla 242 milyon dolaraerişmesini de memnuniyetle karşılıyoruz. 
Nitekim, 1969 yılında toplam ihracatımıziçerisinde % 18 oranında bir payı bulunan 
sanayi mamulleri ihracatı 1972 yılı sonunda %27. 4’e yükselmiş bulunmaktadır.  
Temennimiz, bu önemi gelişmenin içinde bulunduğumuz ve önümüzdeki yıllarda da 
aynı şekilde devamınısağlayacak tedbirlerin süratle alınmasıdır... ”124

Cumhuriyet Halk Partisi grubuadına söz alan Coşkun Karagözoğlu(İzmir) 
1972 yılı istikrarının korunması hakkında hükümetin beyanlarını eleştirdi: “1972 
senesininkorunan istikrarına bakalım. Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 
hazırlananrapora göre 1972 yılında toptan eşyafiyatları % 18, 3 artmıştır.  1971 
yılındaki artışise, % 15, 9 dur.  Bu yıllık ortalama artış oranıdır. Sayın Ticaret 
Bakanına göre yıllık ortalamalaryanıltıcı olabilir. Sene sonu durumlarına bakmalıdır.  
Sene sonu itibariyle toptaneşya fiyatlarında 1972 yılında % 14, 9 oranındabir artıs 
olmuştur.  Bu oran 1971 yılındaaynı esaslara göre % 23 nispetinde idi.  Keza, Ankara 
geçinme endeksi geçen yıl % 23 arttığıhalde, bu yıl % 12, 7, İstanbul geçinme 
endeksigeçen yıl % 23, 4 oranda arttığı haldebu yıl % 11 oranında artmıştır. Bu 
suretleSayın Bakana göre artış temposunda küçümsenmeyecekderecede hızlı azalma 
meydanagelmiştir... 

Aslında tüketimi kamçılamayı esas alan birölçüsüz ve yurt gerçeklerine aykırı 
para politikasıüretim artışını çok aştığından, fiyatlardayükselme ve hayat pahalılığı 
tabiî olarak ortayaçıkmıştır.  Hükümet, kendinden önceki hükümetlerinde yanlış ve 
hatalı politikasına yeniyanlış ve hatalar katarak, fiyat hareketlerininâfet halini de 
aşmasına sebep olmuştur.  1972 yılındapara arzı % 25 artarak 54 milyarı geçmiş, 

124 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 689-692.
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emisyon % 18 artarak 20 milyarı aşmıştır. 1972konsolide bütçesi yatırımlardan 
yapılan önemlikısıntılara rağmen, 4 milyar lira açık verecektir. Ekonomimizde 
plânda da belirtildiği gibi, bir âtıl kapasite vardır.  Sanayide ve tarımdamümkün 
olabilecek olan üretim gerçekleştirilememektedir.  Sanayide âtıl kapasite altyapı, 
yetişmiş insangüeü, hammadde, ara malı, yatırımmalı yetersizliği nedenlerinden 
meydana geldiğigibi, arzı suni olarak düşük tutarak, fiyatı yükselterek kolay ve 
kestirme yoldan aşırı kârlar sağlamak arzusundan da meydana gelmektedir... 

Enflâsyon, ezilen ve sömürülen tabakaların biryandan millî gelir dağılımındaki 
paylarını dahada azaltırken diğer yandan ekonominin tüm olarak gerçek gelişmesini 
de giderek yok eder. Türkiye’de enflâsyonların en adaletsizi uygulanmaktadır. 
Bâzı çevreler fiyat artışlarını işçi ücretleriyle izah etmek istemişlerdir.  Bunun ne 
kadar geçersizve haksız olduğu ispatlanınca, bu iddiaeskisi kadar yüksek sesle 
tekrarlanmadığından geçersizliğine işaretle yetinmek istiyorum. 15 Şubat 1973 
tarihli Türk Parasının dolara olan paritesini koruma kararının fiyatlar düzeyinde 
olağanın dışında etki yapmaması içingerekli tedbirler alınmalıdır. 1 Mart 1973 
tarihindenitibaren yürürlüğe girecek faiz oranlarıve hizmet masraflarıyle ilgili kararla 
yatırımve ihracatı teşvik iddiasıyle bütçeden ödenecekfaiz farkının 500 milyon lira 
civarında yeni bir yük getireceği hesap edilmektedir. Asıl önemlisi, Türkiye’de üretimi, 
mümkün olan seviyeyeçıkarabilmek, gerçek bir ekonomik kalkınmayapabilmek 
için, yapısal, köklü bir düzen değişikliği yapmak, mevcut sosyal ve ekonomik düzeni 
Anayasamızın öngördüğü sosyal ve ekonomik düzenle değiştirmek zorunluluğunu 
mevcut sorumlular bir türlü görmek ve anlamak istememektedir... 

Yabancı sermayeyeön yargıya dayalı ne hayranlığı ne de düşmanlığı anlamak 
mümkündür. Elbette ülkenin hayatî çıkarları bakımından yabancı sermayenin 
giremeyeceği sahalar vardır. Ancak, plân hedeflerine uygun, çağdaş teknoloji ve 
gerçek sermaye getiren ekonomik kalkınmamızla çelişmeyen, kalkınmamıza katkıda 
bulunan, kamu yararına aykırı olmayan, halkımızı ve ekonomimizisömürmeyen, 
istihdam yaratan ve ihracat yapabilen yabancı sermayeden yararlanmak doğaldır. 

Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisidekredi sistemidir. Bu sistemde yapısal 
bozukluklar devam etmektedir. 1973 yılı Aralık ayının 16’sında Türkiye’de toplam 
banka kredileri miktarı 53 311 000 000 liradır.  Bunun genel dağılımı şöyledir: Ticarî 
krediler: 35 696 milyar lira. Ziraî krediler: 9 200 milyar lira. Sınaî krediler: 2 895 
milyar lira. İpotekli krediler: 2 998 milyar lira. Küçük esnaf ve sanatkârlar kredileri: 
1 522 milyar lira. Her ne kadar ticarî krediler muhtelif kredilerise de, bu kredilerin 
özü işleyişi ve niteliği itibariyle ticarî kredi oldukları bellidir... 1971 yılında doğrudan 
doğruya çiftçiye açılan 6 650 milyarlık kredinin fiilen kullanılan miktarı 4 437 
milyar liradır. Bu krediyi, 1 882 585 çiftçi kullanmışolup, ortalama kredi miktarı 
2 367 liradır, Bilhassa, belirtmek isterim ki, çok ilerive insancıl amaçlarla küçük 
çiftçileri, tefecilerive aracıların elinden kurtarmak gayesiylekurulmuş olan Ziraat 
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Bankası, kendineverilen olanaklar ölçüsünde yararlı olmak istemektedir. Ancak, 
bozuk kredi düzeninde ihtiyacayeteri kadar ve zamanında cevap vermesimümkün 
olamamaktadır... ”125

Cumhuriyetçi Parti grubu adına söz alan Abdülkerim Bayazıt (Ağrı) Bakanlık 
mevzuatının yetersizliğinden bahsetti: “1939yılından beri 33 senedir uygulanan 
3614 sayılıTeşkilât Kanunu yetersizdir, bu nedenle yeni birkuruluş kanunu 
tasarısı hazırlayıp Bakanlıklarmütalâasına arz edilmiştir. Bu tasarı, biran evvel 
kanunlaştırıldığı takdirdeTicaret Bakanlığı uhdesine düşen vazifelerinibütün 
ehemmiyet ve genişliğiyle bihakkınyerine getirebilmek imkânına sahip olacaktır. 
Ticaret Bakanlığının hali hazırdaki icraatındagörülen ve milletimizin en ufak 
ferdinden enbüyük toplumuna kadar hepsini etkileyen aksaklıklarıve hatalar bu 
tasarının kanunlaşması ilegiderilebilccekse, Ticaret Bakanlığının TeşkilâtKanununun 
biran evvel kanunlaşmasını temenniederiz... 

Ticaret Bakanlığındavazife vermekte olan arkadaşların hepsi ayrıayrı birer 
kıymettirler.  Bunların hepsi verilenvazifeyi bihakkın ifa edebilecek ehliyet ve 
kabiliyettekikişilerdir.  Ne var ki, bu arkadaşlar, kendilerine tanınmış içe dönük 
dar bir çerçeveiçinde çalıştırılmakta ve memleket yararına olduğunainandıkları 
konularda dahi eğer konumevzuata birazcık ters düşüyorsa, en ufak toleransve suplesi 
gösterebilmek imkân ve salâhiyetindenyoksundurlar.  Halbuki ticarî konularda, 
yerinde ve zamanında gereken toleransve suplesin gösterilebilmesi gereklidir... 

Et ve Balık Kurumu çalışmalarıkuruluş gayesi istikametinde geliştirilmeli ve 
kurumun gereken yatırım imkânları sağlanmalıdır. Et dondurma ve stoklama tesisleri 
genişletilmeli ve miktarı artırılmalıdır.  Üreticiler teşvik edilmeli, kendilerine, siyasî 
yatırım gayesinden uzak, mahalline masruf, düşükfaizli kredi temin edilmelidir... .

Memleketimize yabancı sermayenin gelmesine karşı değiliz, bilâkis yabancı 
sermaye gelmesinde fayda görmekteyiz. Memleketlerin dış itibarları olan bu konu, 
bir istismar mevzuu haline getirildiğinde fayda yerine o memlekete zarar vermektedir. 
Şimdiki haliyle yabancı sermayenin, memleketimizdeki durumu maalesef böyledir. 
Yabancı sermaye iştiraki ile kurulmuş sanayinin mamulleri piyasamıza pahalılık 
getirenbirer faktör olmaktadır. Yerli sanayii korumayönündeki çalışmalara rağmen 
bu sanayiciler, imal ettikleri ve imalatları mevzuu malların ithaline mâni olmakta 
ve mamullerini istedikleri fiyatla istedikleri gibi satabilmektedirler. Yabancı 
sermaye iştiraki ile kurulmuş sanayi tesisleri mamulleri memleketimizde yapılmaya 
başlanmadan evvel, dış pazarlardan gelirve çok daha ucuza satılırdı, bugün dahi aynı 
mamullerin dış pazarlardaki fiyatları, bizdekisatış fiyatlarının çok aşağısındadır.  
örneğin;iki seneyi mütecaviz zamandan beri memleketimizde yapılmakta olan 
Murat otomobillerininmuadili Fiyat 124 otomobilinin İtalya’daki satışfiyatı 1 370 
dolardır. Yani 19 180 TL’dır. Bizde ise bir Murat otomobili peşin 56 000 liradır, 
taksitle alındığı takdirde 72 000 liraya kadarçıkmaktadır... 

125 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 692-700.
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Muhterem arkadaşlar, memleketimizdekiekonomik gelişmeler ve nüfus 
artışınınçoğalttığıihtiyaçlar muvacehesinde, ithalâtımızda birkısıntı yapılabilmesi 
mümkün görülmemektedir. Ancak, büyük miktardaki işçi dövizi gelirinerağmen, 
dış ticaret dengesindeki açık çokbüyük rakamlar seviyesinden her yıl da 
artmaktadır. Dış ticaret dengesindeki açığın dahaaşağı seviyelere indirtilebilmesi, 
ihracatımızıngeliştirilmesi ve buna muvazi ithal malları fiyatlarınındaha iyi kontrolü 
ile mümkündür... ”126

Hasan Tosyalı(Kastamonu) Ticaret Bakanlığının yerine getirmesinitemenni 
ettiği hususları sıraladı: 

“1.  Hayat pahalılığının önlenmesi 
2.  Köylünün, çiftçinin, kasabalı küçük esnafınürettiği mahsûlün mutlaka değeri 

fiyatınasatılmasını teminetmek lâzımdır.  Köylünün, çiftçinin, esnafın sattığı, üretip 
sattığı ucuzdur; fakat onun aldığı çok pahalı olmaktadır, aradabüyük bir nispetsizlik 
vardır. 

3. Köylünün ürettiği pirinç, pancar, kendir, buğday ve canlı hayvan taban alım 
fiyatlarınınmutlaka yükseltilmesi lâzım geldiğine inanıyorumve bunu Sayın Ticaret 
Bakanlığımızın 1973yılında mutlaka yapması lâzımdır. Buğday, canlı hayvan taban 
fiyatlarıaynı şekilde mutlaka yükseltilmeli. Banka faizleri azaltılmalı.  Bir taraftan 
sınaîkalkınma yapacağız, öbür taraftan faizler bu kadaryüksek olacak. Hükümeti 
bu durumu gördüğüiçin tebrik ederim. Traktör ve hayvan kredileri mevzuunda, 
Ziraat Bankamız plasman yok demektedir. Muhterem arkadaşlarım, bütün 
kazalardanaldığım mektuplarda plasman yok deniyor.  Şu plasman yok kelimesi yok 
olsun.  Onu istirhamediyorum... ”127

Ticaret Bakanı Naim Talû(CumhurbaşkanıncaSeçilenüye) Ticaret Bakanlığı 
vazife ve faaliyetleri hakkında şu açıklamalarda bulundu: “... mevcut mevzuat 
Ticaret Bakanlığının vazifelerinitam mânaisiyle yapmasına imkân vermemektedir. 
Bu bakımdan biz, bir kanun tasarısı hazırladıkve bunu Başbakanlığa sevk etmiş 
bulunuyoruz, kararname imza safhasındadır, ümit ederimki, yakın zamanda 
Parlâmentoya gelebilsinve biran evvel kanun haline gelsin.  Çünkübu, biraz sonra 
değineceğim fiyat meseleleriyleyakından alâkalıdır. Ayrıca, tekrar ifade edeyim, 
ben de aynı görüşteyim; Ticaret Bakanlığıbir Ticaret Bakanlığından ziyade bir 
ekonomibakanlığı şeklinde çalışması mecburiyetindedir, böyle çalışması lâzımdır... 

1972 senesinde bilindiği üzeregayri safî millî hâsıla, bu ikinci tahmindir, 
% 7, 7 nispetinde bir artış göstermiştir.  Büyükbir ihtimal dahilindedir ki, ileriki 
tahminlerdebu nispet daha da yükselsin.  Bu % 7, 7 nispetinikıymetlendirirke burada 
tarım gelirlerindebir artış olmadığını ve geçen sene de yükseknispette bir kalkınma 
hızı elde edildiğini gözönündebulundurmak lâzımdır. Çünkü bir evvelkisene kalkınma 

126 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 700-705.
127 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 705-707.
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hızı yavaş olduğu takdirdeiçinde bulunulan senede kalkınma hızı yüksekolması 
daha kolaydır, ama yüksek bir kalkınmahızından sonra tekrar yüksek bir kalkınma 
hızıelde edilmesi oldukça güçtür. 1972 senesininhem tarım gelirleri bakımından, 
hem de buanlattığım anlayış içinde bir hususiyeti vardır zannediyorum. 

Ayrıca gene bilindiği üzere sanayisektörü 12’ye yakın bir hız kazanmıştır ve 
imalât sanayiinde 12, 5 civarındadır.  Bu rakamlarda oldukça tatminkâr olduğunu 
kabuletmek icabeıden rakamlardır ve 1971 senesininüstünde olan rakamlardır. 
Gene ben geçen sene istikrar mevzuundanbahsederken, 1972 senesinde istikrarı 
korumakmümkündür dediğim zaman yanılmıyorsamşunu da ilâve etmiştim. 1971 
senesinde% 23 nispetinde artış gösteren toptan eşya fiyatlarınınbu sene % 10 
civarında tutmak mümkündür demiştim ve istikrar anlayışımı, 1972senesi için bu, 
şekilde ifade ettiğimi zannediyorum... .

Toptan eşya fiyatları% 14, 9 nispetinde arttı, geçim endeksleriİstanbul ve Ankara 
olarak % 11 ve % 12nispetinde artış gösterdi.  Tekrar ediyorum istediğimizhedefe 
varamadık ama zannediyorumbiraz müsamaha ile meselelere bakıldığı takdirde1971 
senesine nazaran, gene tekrar ediyorum, büyük ölçüde bir yavaşlama, fiyat 
mevzuundameydana gelmiştir ve bunu fazla küçümsememeklâzımdır. Hakikaten 
ifade edildiği gibi hayat pahalılığıson 2 - 3 senede şiddetlenmiştir, artmıştır. Ama 
burada şunu da hemen ifade edeyim ki, öyle bir hava yaratılıyor ki, sanki meydana 
gelmişolan hayat pahalılığının tümü bu 1972 senesininmuayyen devresinde meydana 
gelmiştir ve bütün kabahat da bu hükümetin veyabundan evvelki 1 - 2 hükümetindir.  
Hayır.  Buekonomik hâdiseleri bilirsiniz, bir zamanda alacağınıztedbirleri 1 sene 
sonra, 2 sene sonra kendinigösterir. Bu muayyen bir gelişin ve o devreiçinde 
alınmış olan tedbirlerin neticesi olarakmeydana çıkmıştır, ama biz her şeye 
rağmen1972 senesinde hayat pahalılığı artış hızınıkestiğimize inanıyoruz ve gerekli 
tedbirlerinalınması halinde 1973 senesinde bu memleketiçin şayanı kabul olacak bir 
fiyat istikrarınıntemin edilebileceğine inanmaktayız... 

Taban fiyatlarını muhtelif kıstaslar almak suretiyle üreticinin hayat seviyesini 
yükseltmek için artırdınız. Ben diyorum ki, taban fiyatlarını ancak ekonominin 
icapları kadar artıracaksınız. Ama bunun yanında üreticiyi himaye için bütçenize 
koyacağınız tahsisat ile icabında direkt veya endirekt sübvansiyon yapmak suretiyle 
girdilerin maliyetini ucuzlatacaksınız ve bu suretle üreticiyi himaye edeceksiniz.  
İşte himaye etmeninyolu budur ve bu şekilde himaye ettiğiniz takdirdehem üreticiyi 
himaye etmiş olursunuz, hem ekonomik istikrarı ve fiyat istikrarını bozmamış 
olursunuz... 

Et-BalıkKurumu Şeker Şirketi ile anlaşma yapmıştırve bu anlaşmaya göre besi 
müddetlerini nazarıitibara almak suretiyle Mart sonuna kadar bunlarbitirilecektir. Et 
Balık Kurumunun 46 bin metre murabbalık7 deposu vardır.  Bunun kiraya verilmiş 
kısmı, öğrendiğime göre, şu anda 500 metre murabbadanibarettir, hiç mesabesindedir 
o da zamanındaet alınmadığı için boş kalmış yerlerikıymetlendirmek bakımından 
yapılmış bir mukaveledir, yakında ortadan kalkacaktır, esasen. Et Balık Kurumu 
büyük bir gayret içindevazifesine devam etmekte ve et meselesi bu anlayışiçinde 
yakında halledilmiş olacaktır... ”



681

Bakan Talû, konuşmasını tamamladıktan sonra Meclis Başkanı kendisinden 
milletvekilerinin sorularını cevaplamak üzere kürsüde kalmasını istedi.128

Demokratik Parti grubu adına söz alan Ekrem Dikmen(Trabzon) yeni teşvik 
tedbirleriyle ilgili olarak, bütçeye beş yüz milyonluk bir külfet getirilmesini eleştirdi: 
“... bu muhtelif yerlerde yağma olarak vasıflandırılmaktadır. Bizim kanatiimiz odur ki, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, Türk Milletinin hakkını, büyük bir kısmını ihmal 
ederek, büyük bir kısmının hakkını muayyen zümrelere yedirecek hükümetler değildir; 
evvelâ, taşıdıkları damgalar itibariyle. Devlet anlayışı bakımından, bu hususa iştirak 
etmek mümkün değil. Kaldı ki, kanun tasarısı buraya gelecek, üzerinde görüşeceğiz.  
Bizim, parti olarak bu tasarı üzerinde, hattâ eksik gördüğümüz hususlar da var... 

Birinci Erim Kabinesi sırasında bile ekonomikşartlar sıkıştığı için işçilere 
bâzı işaretlerverilmiştir.  Devletçiliği daha yüksek seviyedetutmak isteyen mesul 
makamlar bu işaretivermiştir.  Yani hak alabilmeleri bakımındantahdit edici sözler 
gazetelerde yeralımıştır.  Oitibarla bu hususlarda özel teşebbüsü bu kadaryağmacı, 
vurguncu göstermenin, memleketin lehineolmadığı kanaatmdayım. Dürüst olan 
özelteşebbüsün yanındayız ve Türk özel teşebbüssahiplerinin istisnaları olabilir.  
Bunun dışındaherkesi dürüst kabul ediyoruz... Üçüncü Beş Yıllık Plânın bunispetlerini 
devletçilik lehine genişletmeninkarşısındayız. 40 seneye yakın zamandan beriTürk 
Milleti dişinden tırnağından  artırarak yüzmilyarın üzerinde bir sermaye biriktirerek 
İktisadîDevlet Teşekküllerini kurmuştur.  Bu kuruluşlarınise Türk Milletine ne 
verdiğinin hesabımeydandadır. Borçlarının tahkik edilmesiyleilgili kanunlar gözden 
geçirilirse bu daharahat anlaşılır... ”129

Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindekigörüşmelerin yeterli olduğuna dairVeysi 
Kadıoğlu(Kahraman Maraş) tarafından verilen önergenin kabul edilmesiyle Bakanlık 
bütçesinin bölümlerine geçildi: 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi
Bölüm Program   Lira
101  Genel yönetim   9 032 297
102  Destek hizmetleri  17 547 598
111  Dış ticaretin düzenlenmesive 
 geliştirilmesi  44 551 453
112  İç ticaretin düzenlenmesi ve
 geliştirilmesi  23 488 065
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan
 transferler    2 739 649

128 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 707-721.
129 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 721-723.
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Vefa Tanır (Konya) Sağlık Bakanlığı bütçesi 

üzerinde genel olarak şu konuları eleştirdi: Sağlik hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, 
sıtma eradikasyonu, verem savaşı, bulaşıcı hastalıklarla savaş, çevre sağlığı, trahom 
savaşı, ana ve çocuk sağlığı, nüfus plânlaması, sağlıkpropagandası ve tıbbî istatistik, 
ruh sağlığı, kanser savaşı, ilâç kontrolü, sağlık okulları, yataklı tedavi kurumları, 
sosyal hizmetler, donatım işleri, personel durumu, bütçe durumuve 1973 Sağlık 
Bakanlığı yatırımları.

“1973 Bütçesi içerisinde Sağlık Bakanlığı bakımımdan ehemmiyet kazanan 
iki konu vardır; grubumuzun kanaati budur.  Bu iki büyükkonudan bir tanesi 
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, diğeri her yıl olduğu gibi dertolan yataklı 
kurumlardır. Sosyalizasyon dediğimiz yahut sağlık hizmetlerinins osyalleştirmesi 
dediğimiz büyük konunun içerisinde de koruyucu sağlık hizmetleri ağırlık taşır.  
Koruyucu sağlık hizmetlerinden bugün Türkiye’de büyük bir şikâyet yoktur… 
Koruyucu sağlık hikmetlerinden bugün şikâyetin olmaması, koruyucu sağlık 
hizmetlerinde Bakanlığın büyük bir yüzde ile muvaffak olmasının delilidir. 
Bugün sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plân 
içerisinde 10 milyon nüfusu, Üçüncü Beş Yıllık Plân içerisinde de 18 - 19 milyon 
nüfusu içine alacakbir hizmet haline geliyor. Aşağı - yukarı nüfusumuzun büyük 
bir kısmını böylece 1973’te başladığımız Üçüncü Beş Yıllık Plân devresiyle 
beraber sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi içine alıyor... Sağlık hizmetlerini 
sosyalleştirdiğimiz bölgelerde mütehassıs hekim olarak 968 kadroya lüzum var. 
Mevcut 324, açık 644. 1 222 pratisyen hekime ihtiyaç var.  Mevcut373, açık 849.  
Yani 26 sosyalizasyon vilâyetimiz mütehassıs hekim olarak % 66, pratisyen hekim 
olarak % 69 eksiğine çalışmaktadır. İşte 1973 bütçesinin ağırlığı buradan geliyor... 

Sıkıntımız buradan. Bu bölge hastanelerini kuracağız ve vatandaşlarımız bu bölge 
hastanelerine geldikleri zaman, yatak yoktur veyahut efendim benim röntgenimde 
mide filmi sırası 8 ay sonra gelir veyahut Yüksek İhtisas Hastanesinde 1972 nin 5 nci 
ayında randevu almış insanlar kalb ameliyatı oluyorlar... 

Daha büyük hastaneler, büyük şehirlerde daha büyük hastaneler. Ankara’nın 
hastası Ankara’nın hastaneleriolarak hesaplarsanız yanılırsınız.  Ankara’nınihtimali 
hasta sayısının üç misli, beş misli hastayatağı bulunduracaksınız ki, civardan ve 
uzakvilâyetlerden gelenler beklemeyecekler. Çok zaman biz haksız oluruz, çok 
zaman hekimhaksız olur. Ama bütün bu mesele, büyükşehirlerdeki yatak sayısını 
artıramamamızda ndolayıdır... ”130

Cumhuriyetçi Parti grubu adına söz alan Celâl Ahmet Sungur(Yozgat) Bakanlığın 
1972 yılı faaliyetlerinin tartışarak konuşmasına başladı ve 1973 bütçesi hakkında 
görüşlerini sundu: “Koruyucu hekimlik alanındaki çalışmalarının çok başarılı 
olduğunu gösterilmektedir. Bunları şöylece hülâsa edebiliriz:

130 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 723-728.
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1. Bulaşıcı hastalıklarla savaş ve çevresağlığı konusundaki bakanlık çalışmaları
2. Verem savaşı konusunda Bakanlık çalışmaları
3. Sıtma Eradikasyonu konusu 
4.Ruh sağlığı konusu 
5. Kanser Savaşı 
6. Ana - Çocuk Sağlığı ve Aile Plânlaması
7. Tedavi hizmetleri 
Ancak; yataklı tedavi kurumlarında halli gereken şu konular üzerinde Bakanlığın 

hassasiyetle durmasını öngörmekteyiz:
1. Hastanelerin yeteri kadar hekim, hemşireve diğer personel ile takviyesi için 

kadrove mevzuat yönünden gereken tedbirler alınmalıdır. 
2. Yatakların yurt sathına dengeli dağılımıiçin yeni hastanelerin inşasında az 

yataklı illere öncelik verilmelidir. 
3. Yatakların tek elde toplanması için Üçüncü Beş Yıllık Plâna giren ve Millî 

SavunmaBakanlığının özel ve üniversitelerin eğitimamaçlı hastaneleri dışındaki bütün 
yataklarıiçine alacak bir kurumun kurulması tedbiri önceliklegerçekleştirilmelidir. 

4. Hastanelerimizi tıbbî cihaz ve malzeme yönünden standardizasyona götüren 
tedbirleralınmalı, hastane işletmeciliğine, hasta bakımişlerine daha iyi hizmet 
verecek yenilikler getirilmelidir... 

Personel durumu: Bakanlığın verimli hizmetleri arasında ençok şikâyet olunacak 
konu personel işleridir. Çünkü,

1. Sağlık personelinin yurt sathına dengeli dağılımını sağlayacak tedbirler 
yıllardan beri alınamamıştır. 

2. Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin ücret rejimi, hizmetin özelliğiyle eşit 
olacak bir seviyeye getirilememiştir. 

3. İstihdam politikasında, muhtelif kuruluşlar arasındaki farklılıklar 
giderilememiştir. 

4. Pratisyen ve uzman hekimlerin sayıları arasındaki dengesiz oran halen 
yurdumuzda devam etmektedir. 

5. Yurt dışına hekimlerin gidişi önlenememiştir...”131

Demokratik Parti grubuadına söz alan Süleyman Çiloğlu’nun(Antalya) 
vurgusu da sosyalizasyon, personel ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği üzerine 
oldu: “Sosyalleştirme neden başarılı olamamıştır? Bunun sebepleri üzerinde de 
görüşlerimizi kısacaarza çalışacağım: Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme tatbikatı 
başladığı yılda pilot bölge olarak alınan mıntıkalarda bilhassa sosyal, ekonomik 
vealtyapı şartlarının ve imkânlarının müsait olmamasından ve yapılan tatbikat, 
zamanında esaslıve ciddî araştırmalarla değerlendirilemcdiğinden sosyalleştirme 

131 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 728-734.
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âni olarak bu pilot bölgelerin dışında diğer vilâyetlere teşmil edilmiş ve böylece 
de sosyoekonomik imkânlardan mahrum, geri kalmış bölgelerimizde hekimler ve 
yardımcı sağlıkpersonelinin çalışması durumu hâsıl olmuştur. Ayrıca tatbik edilen 
ücret politikası da sosyalleştirmenin başarılı olamayışında müessir faktörlerden 
birisidir. Hekim ve yardımcı sağlık personeliyönünden durum hakikaten üzücü ve 
düşündürücüdür... 

Yataklı tedavi kurumlarında hastane yatağınageçen yolun muayenehaneden 
değil polikliniktengeçmesi sağlanmalıdır.  Birtakım vazifelilerbu hususu itiyat 
haline getirmişlerdir. Vatandaşımızı canevinden vuran, devlet itibarını zedeleyenve 
âmme hizmeti ifası felsefesi ile hiçbir ilgisiolmayan bu ticaret erbabına ne pahasına 
olursaolsun mâni olunmalıdır.  Vazifeli klinik şeflerininve yetkililerinin mesai saatleri 
içinde hususîmuayenehane ve diğer işleri için vazifeleribaşından aynlmalarına 
müsamaha edilmemelidir... 

Çağımızda ruh sağlığını kötüyönde etkileyen faktörler arttıkça tedavi 
kuruluşlarınada ihtiyaç artmaktadır.  Halen 5 binyatak kapasiteli 4 adet ruh ve sinir 
hastalıklarıhastanesi vardır, fakat ihtiyaca kâfi değildir. Sağlık Bakanlığı uzun bir 
süredenberi memleketimizin ilâç politikası konusunda anlaşılması güç bir tutum 
devam ettirmektedir. Bu tutum hakikaten düşündürücü ve endişevericidir.  Sağlık 
Bakanlığı Türkiye’de birilâç enflâsyonu olduğu, ilâç tüketiminin normalinüstünde 
bulunduğu gerekçesi ile son zamandabirtakım kısa ve uzun vâdede büyüktehlikeler 
doğuracak uygulamalara girişmiştir. Bu uygulamaların en mühimlerinden birisi 
hangitıbbî ya da ekonomik gerekçeye dayandığınıanlayamadığımız ilâç ruhsatı 
kısıtlamasıdır...”132

A.P.  grubu adına söz alan Baha Müderrisoğlu(Konya) halk sağlığı ve koruyucu 
hekimlik konularına ağırlık verdi: “Halk sağlığını tümü ile mütalâa etmek lâzımdır. 
Koruyucu hekimliğe büyük önem verilmelidir. Koruyucu sağlık hizmetleri, yani 
halksağlığını korumak bir Anayasa hükmüdür; Sağlıkve Sosyal Yardım Bakanlığının 
aslî görevidir. Devletçe parasız olarak yapılmaktadır.  Buhizmetin, günden güne 
gelişmesi, başarıya ulaşmasıneticesi, insan ömrü uzamaktadır.  Koruyucu hekimliğin 
muvaffakiyeti sayesinde, memleketimizdesarî ve salgın hastalıkların çoğuönlenmiş, 
bâzıları da yok edilmiştir. Koruyucu hekimliğin başında, çevre sağlığı, gıda kontrolü, 
bulaşıcı hastalıklarla aşılargelmektedir.  Çevre sağlığı, altyapı hizmetlerininyeterince 
olmasıdır... 

Hava kirlenmesi dolayısıyle ömür yarı nispetinde azalmaktadır. Büyük 
şehirlerdeki bu meyanda Ankara’daki hava kirlenmesiyle Sağlık ve SosyalYardım 
Bakanlığının birinci derecede ilgilenmesiicap ederken, bu önemli konudaki 
ilgisizliğiyüzünden ikinci plâna itilmiştir. Gıda maddelerinin kontrolü da önemlidir. 
Gıda kontrolü ve beslenmede veteriner hekimliğiile müşterek bir çalışma olmasını 
faydalıbulmaktayız.  Bu konuda veteriner hekimler, kimyagerler, ekonomistler ve 
nihayet bunlarınbaşında hekim olmalıdır... 

132 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 734-739.
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Koruyucu sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi uygulamaları, Türkiye’nin 
gerçeklerineen uygun olan uygulama tarzıdır.  Bugün dünyada gelişmiş 
ülkelerde, az gelişmiş ülkelere kadarsağlık hizmetlerinin koruyucu yönü, bizim 
sosyalleştirme ve uygulamamıza paralel uygulanmalarla yürütülmektedir. Bu 
sistemde sağlık hizmetleri, en uç toplumlara kadar rahatça götrürülebilmektedir.  Bu 
hizmetepartimiz iktidarı zamanında büyük önemverilmiştir.  1965’te sadece altı ilde 
uygulanansosyalize sağlık hizmetleri, partimiz iktidarı zamanında25 il, 189 ilçe, 
üç eğitim araştırmabölgesi, 12 177 köyde tatbik edilmiş, 10 milyonnüfus sosyalize 
sağlık hizmetlerine kavuşturulmuştur. 12 Marttan sonra gelen partilerüstümodeli 
hükümetlerinin kısır görüşleri yüzündenbu hizımietlerde duraklama ve gerileme 
olmuştur. 1973 yılında 10 ilin sosyalizasyon kapsamınaalındığı bildirilmiş ise 
de, finansman güçlüklerisebebiyle daha ilk yılda ancak bu programınyarısının 
gerçekleştirilebilmesi mümkün olabileceğini göstermektedir... ”133

Mehmet Emin Erdinç(Van), C.H.P. grubu adına söz aldı ve Sağlık Bakanlığının 
1973 malî yılı bütçesinin sağlık hizmetlerine yeterli olmamasını eleştirdi: “... 1973 
bütçesi 2 452 812 195 TL’dır.  Bu, genel bütçenin %3, 96’sıdır.  1972 bütçesi ise, genel 
bütçenin %4, 67’si idi.  Dünyada sağlık hizmetlerini başarılıolarak yürüten devletlerin 
genel bütçedenayırdıkları miktarlar % 8, 9, 10 civarındadır. Gene sağlık hizmetlerini 
başarıyla yürüten ülkelerdesağlık bütçesi için ayrılan tahsisatlarmillî gelirin yüzde 
beşi civarındadır. Bizde isesağlık hizmetlerine ayrılan tahsisat millî gelirin% 1, 
3’ü civarındadır.  Bu mukayeselerle SağlıkBakanlığı bütçesinin yeterli olmadığını 
arzetmek istiyorum. Sağlık Bakanlığına ayrılan tahsisatın kifayetsizliğiyanında 
sağlık hizmetlerini yürüten, sağlık ve yardımcı sağlık personelinin sayısı daihtiyacın 
çok altındadır. Nitekim, Sağlık veSosyal Yardım Bakanlığı kadrolarına göre4 268 
mütehassıs hekime ihtiyaç varken, mevcut mütehassıs hekim adedi 2 299’dur. 
Yani, 1969 mütehassıs hekime daha ihtiyaç vardır. 6 800 pratisyen hekim ihtiyacına 
karşılık 1 889pratisyen hekim mevcut olup, pratisyen hekim ihtiyacı, yani eksikliği 
4 911’dir.  9 328 sağlıkmemuru ihtiyacına karşılık 5 263 sağlık memurumevcut olup, 
Bakanlık kadrosuna göre sağlık memuru eksiği ihtiyacı 4 065’tir. 10 645 hemşire 
kadrosuna karşılık mevcut hemşire adedi 5 771’dir.  Böylece kadrolara göreeksik 
hemşire miktarı 4 874 tür.  8 748 köyebesi kadrosuna karşılık köy ebesi mevcudu 
8 539 olup, 209 köy ebesi eksikliği vardır. Görülüyor ki Sağlık Bakanlığı, uhdesine 
verilmişbulunan hizmetleri yürütmek için kifayetsizbir bütçe ile kifayetli ve fakat 
sayıca ihtiyaçtançok az sağlık elemanına sahiptir... 

Sosyalizasyon mevzuunda ilk yılların ciddî ve inançlı çalışmaları zaman 
zaman politik ve zaman zaman datatbik edilen yanlış personel rejimi sonucu 
aksamalarkaydetmiş ve gerilemeler olmuştur. Sosyalizasyon aleyhinde bâzı tatbikatlar 
ilesosyalizasyon dışında çalışan hekim ve yardımcı sağlık personeline çeşitli 
kanunlarla tazminatlar verilerek sosyalizasyon aleyhine ücret dengesi bozulmuş, 
Hakkâri’nin Çukurova’sında çalışan bir hekimle İstanbul, Ankara, İzmir’de çalışan 

133 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 739-746.
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bir hekimin aldığı ücret arasındaki farkkaldırılmıştır. Bilâhara Personel Kanunu ile 
sosyalizasyonbölgesindeki tazminatlar da kaldırılınca, bubölgeye mütehassıs hekim 
ve yardımcı sağlıkpersoneli göndermek çok zor hale gelmiştir vemevcut kadrolar da 
süratle boşalmıştır... 

Halen yataklı tedavi kurumlarında 78 503yatak mevcuttur. Millî Savunma 
Bakanlığının15 100 yatağı bu rakamın dışındadır. 78 503 yataktan49 449’u Sağlık 
Bakanlığına, 29 054 isebakanlık dışı kuruluşlara aittir.  Toplam olarak 93 603 
yatak mevcuttur.  İkinci Beş Yıllık Plânda1972 yılı sonunda Sağlık Bakanlığına 
bağlıyatak adedinin 52 bin olması öngörülmüş ikenbu sayı 49 499’a ulaşabilmiştir.  
Buna rağmenTürkiye’deki tüm yatak adedi olan 93 603 plân hedeflerini bulmuş ve 
biraz da geçmiştir.  Budurumda yurdumuzda 10 bin kişiye 24,7 yatak düşmektedir. 
Gelişmiş ülkelerde 10 bin kişiyedüşen yatak adedi 45 tir... Sağlık Bakanlığındaki âtıl 
yatak kapasitesimaliyeti 1 milyar liranın üzerinde, Sosyal Sigortalar Kurumundaki 
âtıl yatak kapasitesinin maliyeti ise yarım milyarın üzerindedir. Bu ve buna benzer 
tüm meselelerin halli için Millî Savunma ve üniversite eğitim hastaneleri hariç, bütün 
yataklı tedavi kurumlarının tek elde ve Sağlık Bakanlığında toplanması gereklidir... ”134

Başkanvekili Nurettin Ok başkanlığında toplanan 65 nci birleşimin üçüncü 
oturumunda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesiüzerindeki ilk sözü Hasan 
Tosyalı (Kastamonu) aldı. Tosyalı, yedi adet şahsî temennisini ileteceğini belirtti: 

“1. Sağlık hizmetleriyle sosyal hizmetlerinbütün yurt sathına ve bilhassa geri 
kalmış bölgelerimize dengeli ve adaletli bir şekilde yayılması. Arife tarif lâzım değil, 
hiç izah etmeyeceğim, ne demek istediğimi anlarsınız.  Bununbaşında Kastamonu 
vardır. 

2. Seyyar sıtma savaş memurları var; Anadolu’nundağını, taşını ve köyünü 
tarayan.  Vebir de seyyar sağlık memurları var.  Bunlar, her nedense yan ödemelerden 
– dağıttığımızyan ödemeleri var ya onlardan– mahrumedilmiş. Sayın Bakandan, 
bilhassa; bu mağdur vefakat, Anadolu’nun köylüsüyle her gün yanyana olan bu 
güzide sağlık elemanlarına mutlakayan ödeme tesis etmelerini istirham ediyorum. 

3. Köylerde, küçük kasabalarda, açıkta bulunan, hastalık ve mikrop saçan -af 
buyurun, kelimeyi açık kullanacağım- helaların ve lâğımlarm, Bakanlıkça mı olur, 
Hükümetçe mi olur, maddî yardım yapılarak, teknik yardım, bilgi yardımı yapılarak 
ve bunun yanında dazorlayıcı, zecrî tedbir uygulayarak kapatılmasılâzımdır... 

4. Küçük kasaba ve köy grup merkezlerindesağlık memuru, ebe, motorlu araç ve 
birkaç yataklı sağlık ocaklarının açılması lâzımdır. Sağlık hizmetinin asgarisini köy 
grup merkezlerineulaştıralım. 

5. Doktor yokluğunu gidermek, dışarıda bulunan doktorlarımızı yurdumuza 
çekmek, içerdekilerin dışarıya gitmesini önlemek ve SağlıkBakanlığının elinde 
bulunanları gönül rızasıile yurdumuz sathına dengeli olarak yayabilmek için, gerekli 
tedbirleri almak gerekir... 

134 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
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6. Nüfus plânlaması bakımından alâkalı olduğunakani olduğum bir husustan 
bahsedeceğim… Sağlık Bakanlığımızı direk veya dolaylı yoldan ilgilendirir. Fakat 
bir hükümet üyesi, bir hükümet olarak evlenmelerde başlık parasının alınmaması 
hususunda bir kanun tasarısını Meclise sevkedebilirler. Bunu ben bir teklif olarak 
ileriye sürüyorum... ”135

Sağlık ve Sosyal YardımBakanı Kemal Demir (Bolu)Bakanlık bütçesinde 
Komisyon görüşmeleri sırasında yapılan tasarrufun çalışmalarını etkileyeceğini 
belirterek sözlerine başladı: “... Bakanlığımız bütçesinden, 2 milyar 452 milyon 873 
bin lira olarak sevk ettiğimiz bakanlık bütçesinden yapılan bu kesintilerle 275 milyon 
890 bin lira eksilmiştir.  Bugerçekten çalışmalarımıza etki yapacaktır.  Bu çalışmaları; 
Bakanlığın isminden de belirgin olduğu gibi ikiye ayırarak yapmak mümkündür. 
Bunlar; sağlık hizmetleri ve sosyal yardım hizmetleri olarak sınıflandırılabilir. Sağlık 
Bakanlığı gerçekten hizmetlerini yürütebilmek için personel sıkıntısı çekmektedir 
Bunu Yüce Meclis biliyor.  Halen Türkiye’de 17 579 hekim vardır. 3 617 eczacı, 
3 684 diş tabibi, 10 130 sağlık memuru, 12 000 köy ebesi, 6 bin küsur hemşire, 
4 500 hemşire yardımcısı. Bunlar sayı itibariyle, elbette ki yeterli değildir. İhtiyacı 
karşılamaktan uzaktır... 

Sağlık Bakanlığı, ülkenin sağlık ihtiyaçlarını yerine getirmek için bundan birinci 
derecedesorumlu Bakanlık olarak, gelecek çalışmalarında ümidini; son yıllarda 
gelişmekte olan yenitıp fakültelerinin ülkeye kazandıracağı yenihekimlerde, sayıları 
her geçen dönem biraz daha artan sağlık okul, kolej ve yüksek okullarından mezun 
olan sağlık personelinin artan sayılarındave gelişen süre içerisinde çeşitli ekonomik 
ve sosyal tedbirlerin yavaş yavaş özendirici hale geleceğini ümit ettiği uygulamasında 
bulmaktadır, ülkenin sağlık hizmetlerinin görülmesindepersonel sorununun giderilmesi 
tedbirlerini… Lojman ve yazın tatillerinde kendilerine sosyalimkânların sağlanması, 
eşit işe, eşit ücret sisteminin uygulanabilmesi, değişik kuruluşlarda çalışanlar arasındaki 
farklı ücret sisteminin kaldırılması ve tüm üniversite mezunları için söz konusu olan 
yurt kalkınması hizmetinin uygulanması...  Türkiye’de personel sıkıntısı var, ama asıl 
personel sıknıtısı personelind ağıtımındaki dengesizlikten meydana geliyor... 

Koruyucu hizmetler deyince genellikle hatırasağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesi gelmektedir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi çalışması 
zaman zaman aksamalar geçirmiştirgibi görülebilir. Gerçekten duraklamalar olmuştur, 
ama bu, hizmetteki boşlukları doldurmak ve hizmeti geliştirmek zorunluğundan 
doğmuştur ve çeşitli zamanlar içerisinde olmuştur. Uygulama hataları genellikle 
personel sıkıntısına bağlanmaktadır, doğrudur...  Beş Yıllık Plân döneminde 21 
ilde sosyalleştirme uygulaması başlayacaktır. Bu 21 ilde 18 400 000 yeni nüfus 
sosyalleştirme bünyesine girmiş olacaktır.  Böylece, Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemi 
sonunda28 400 000 nüfusun sosyalleştirme bölgesine alınması sağlanmış olacaktır. 
1973 yılı için, iki yılda tamamlatılmak üzere, 10 il sosyalleştirme bölgesine 
alınmıştır... 

135 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 751-752.
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, havakirlenmesi ile ilgilidir.  Sağlık ve Sosyal 
YardımBakanlığı, hava kirlenmesinin insan sağlığıüzerine yaptığı etkiyi tespit eder, 
bunu duyurur, söyler.  Hava kirlenmesini önlemek içinalınacak tedbirler, tıbbî tedbirler 
olmaktanfarklıdır.  Bunlar, yakıtların kontrolü, merkezîsistemde ısıtma ve saire gibi, 
Sağlık Bakanlığı dışında ve genellikle Enerji Bakanlığmın bünyesindetoplanmış 
hizmetler olduğu için EnerjiBakanlığının koordinasyonluğunda kurulmuşolan 
kurul, bunları kısa ve uzun vadeli tespit etmiştir, gerçekleştirmeye de yavaş yavaş 
başlamıştır, imkânlar ölçüsünde... 

Halen dünyada 20 milyon kanserli olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde 
100 ilâ 150 000 kanserlinin bulunduğu ve her yıl bunun yarısının öldüğü tahmin 
edilmektedir. Kanserin özellikle 30 ve 60 yaşlar arasında görülmüş olması, çalışma, 
üretici durumunda olan nüfus grubu için yarattığı tehlike bakımından önemini 
göstermeye yeterlidir sanırım.  Halen Türkiye’de 300 kanser yatağı vardır. Halen 
Türkiye’de, genel hastanelerimizin bünyesinde yapılankanser tedavilerinin dışta 
müstakil kanser yatağı olarak 300 kanser yatağı vardır.  Üçüncü Beş Yıllık Plân 
dönemine 500’er yataklı bölge hastaneleri öngörülmüştür... 

İlâç sanayiinin uygulamada görülecek aksaklıklarının giderilmesi bakımından 
sorunları olduğunu biliyorum. Elbette ilâç sanayiimiz millî bir sanayi olarak 
ihraç olanaklarına kavuşmuştur.  Ama halk sağlığı önde gelecektir. Evvelâ halkın 
sağlığını iyi, kaliteli ve ucuz ilâçla sağlamanın tedbirlerini alacağız, onun yanında 
ilâç sanayiinin millî bir sanayikolu olarak ayakta durmasını sağlayacak tedbirleri 
alacağız... ”136

Son söz milletvekilinindir hükmüne göre söz alan Hüseyin Yenipınar(Tunceli), şu 
görüşleri dile getirdi: “Bakanlık, sağlık hizmetlerinin gereği gibi yurda yayılmasınıve 
plân hedeflerine ulaşmasını istiyorsa evvelâ mahrumiyet bölgelerine doktorun 
gönderilmesiiçin ne lazımsa, mevzuatta ne değişiklikyapılması gerekirse ona tevessül 
etsin.  Bununiçin de mesleğin cazip hale getirilmesi, bâzıkanunî tedbirlerin alınması 
zorunludur.  Bu noktadan hareket edilmesi gerekir. Sosyalizasyon bölgelerinde verilen 
hizmetlerin başarılı olabilmesi için diğer kamu kuruluşlarıyleSağlık Bakanlığının 
koordoneli birçalışma içine girmesi lâzım. Maalesef bunuda göremiyoruz.  
İllerimizde sağlık personelininbütün gayretlerine rağmen, diğer Bakanlıklarlave 
kamu kuruluşlarıyle olan münasebetlerindekoordoneli bir çalışma göremiyoruz. 
Bilhassa son yılların aktüel konusu olan vehepimizin hayatı ile ilgili bulunan bir 
konu Ankara’nın kirli havasıdır.  Bakanlığın bu konudada rehberlik yapmasını 
diliyor,  saygılar sunarım.”137

Bütçe üzerinde başkaca söz isteyen olmadı ve Sağlık Bakanlığı bütçesinin 
bölümlerine geçilmesihususu oya sunuldu ve kabul edildi: 

136 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 752-770.
137 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 770-771.
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi

Bölüm  Program   Lira
101  Genel yönetim         9 523 458
102  Destek hizmetleri     177 466 172
111  Koruyucu sağlık hizmetleri 
 ve sosyalleştirme  1 115 903 883
112  Ana - çocuk sağlığı ve aile plânlaması     86 677 265
113  Yataklı tedavi kurumları  1 061 344 683
114  Sosyal hizmetler       69 242 339
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan
 transferler        23 154 395
1973 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesi de bu birleşimde 

kabul edildi.138

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Millet Meclisi’nin 23 Şubat 1973 tarihinde toplanan 66 ncı birleşimi Gümrük 

ve Tekel Bakanlığı müzakereleriyle başladı. Bütçe üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi grubu adına söz alan Sami Kumbasar (Rize) bütçenin yetersizliğini belirterek 
konuşmasına başladı.“1972 yılında 51 milyara yükselen bütçedenBakanlığın aldığı 
hisse binde ikidir.  Budurum, her sene bütçede defalarca dile getirilmektedir. Bakanlığın 
iş hacmi çok artmıştır. Gerek personel, gerekse ödenek bakımındanmahrumiyetlerinin 
giderilmesi temennimizdir. Bakanlıkta çalışan yükseköğrenim yapmışeleman sayısı 
% 2, 5 civarındadır.  Son zamanlardayükseköğrenim yapmış elemanlara yerverilmesi 
sevindiricidir. Gümrüklerimiz ve Gümrük Muhafaza Teşkilâtımız, her ne kadar 
kısmen düzeltildiysede diğer devletlerle mukayese edilirse, çok dahatadilâtlara 
ve yeniliklere ihtiyacımız olduğumeydandadır. Turizmin memleket ekonomisine 
katkısı açıktır. Turistin ise ilk temas ettiği kişi gümrük personelidir. Bu kişilerin 
lisan bilmeleri, dirayetli, nazik, güleryüzlü, vazifesever olmaları şarttır. Ayrıca 
gümrük binalarının da modern ihtiyacacevap verecek şekle getirilmesi gereklidir. 
Turistin ne gibi eşyalar getirebileceği veya getiremiyeceği seyahat acentalarında 
kendilerine önceden bildirilmelidir.  Turist, gümrük kapılarında göreceği iyi veya 
fena muamelenin müspet veya menfî duygularıyla dolar. İkinci defa gelmesi de bu 
intibalara bağlıdır... .

Şimdiye kadar iç ve dış pazarlara dayanmak suretiyle ilmî esaslara istinat eden millî 
bir çay politikası maalesef tespit etmiş duruımda değiliz. Memleketimizde tarımsal, 
sosyal ve ekonomik alanda çay mahsulünün önemi herkesçe bilinmesine rağmen, bu 

138 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 773-774; Bkz. Kanun No: 1676.
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kıymetli ürünümüz, yıllardıruğradığı ihmal ve politik nedenler dolayısıylabilhassa 
dış pazarlarda tutunamamışve rakiplerimizle mücadeleye girememiştir.  Ayrıcaiç 
pazarlairda Tekelin bu mahsulüne rağbet azalmış ve kaçakçılığın önlenememesi 
sebebiyledışardan yurdumuza sokulan çaylar dahafazla rağbet görmüştür. İyi kaliteli, 
dışarıya satabileceğimiz ve içtüketimde kullanabileceğimiz çayı elde edebilmekiçin 
nasıl bir strateji takip edeceğimizibir an evvel saptamamız lâzımdır... 

Eğer tedbir alıp çaydaki kaliteyidüzeltmek istiyorsak, aşağıdaki önerilerimizin 
Bakanlığın acilen yerine getirmesinde fayda mülâhaza ediyoruz:

1. Elde nakit olarak 25 milyon lira para vardır. Bu, Tekel Genel Müdürlüğünden 
devredilen paradır.  Tekel’in 50 milyon lira daha Çay Kurumu Genel Müdürlüğüne 
vermesi, kuruluş hazırlıklarını yapma bakımından faydalıolacaktır. 

2. Hali hazırda ihracat, bez torbalarla yapılmaktadır. Dünya standartlarına göre 
böyle bir durum bizden başka hiçbir devlette yoktur. Kontraplâk kutularda ve nikâlaj 
içerisinde ihracat yapmamız için gereken tedbirlerin alınması lâzımdır. İyidere 
nahiyesindeki Tekele ait kereste fabrikasının onarılarak bu işe tahsisedilmesini, 

3. Yine fabrika ve atelyelerdeki makinelerimiz çok eski olup, bu durum çaydaki 
çöp adedini artırmaktadır. % 10 çöp olursa kimse çayımıza talip olmuyor. Bu 
makinelerin yenilenmesi için gereken çalışmaların sağlanması, 

4. 30’dan fazla fabrika ve atelyelerdeki tasınifmakineleri değişik tipte olduğu 
için standartbir taısnif yapılamıyor. Her fabrikaya aynımarka tasnif makinelerinin 
konması, 

5. Hemen hemen hiçbir fabrika ve atelyededepo yoktur. Olanlar da az olup 
yetersizdir. Her fabrika ve atelyeye silo şeklinde depolarınyapılması, 

6. Paketleme makinelerinin miyadı dolmuşolup, bunların tamamen değiştirilmesi 
ve Rize’deyeni faaliyete geçen Çay Paketleme Fabrikasının İstanbul ve Ankara’da 
olan paketlememakinelerinin biran evvel Rize’ye nakledilmesi, tüm paketlemenin 
Rize’de yapılması hem çayın evsafının nakliye dolayısıyle bozulmaması ve hem de 
maliyetin düşürülmesi içinzaruridir. 

7. Personel kadro olanak eksik ve zayıftır, takviye edilmesi, 
8. Alım yerlerinin artırılması, 
9. Çayın vatandaşın bizzat tarlasındanalınması cihetine gidilmesi, 
10. Ortak Pazar ve iyi ilişkilerimizin olduğuülkelere çayın ihracında kolaylık ve 

kontenjansağlanması, 
11. Tuzla yolları gibi çay yollarının daKarayolları ve YSE ile anlaşarak 

yapılması, erken nakliye ve çayın kalitesinin bozulmamasıbakıımından lüzumlu 
olduğu kanaatindeyiz... ”139

139 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 777-781.
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Adalet Partisi grubuadına söz alan Salih Zeki Köseoğlu (Rize)kaçakçılık için 
süratlive müessir tedbirlerinneler olması gerektiği hakkında temennilerini açıkladı: 

“1. Yurdumuzun şartları kaçakçılığa müsaittir. 2 500 Km deniz ve 1 500 Km kara 
olmaküzere çok uzun bir hududumuz vardır. Komşularımız ile aramızda ekonomik 
farklılıklarmevcuttur.  Komünist bloka dahil memleketler, ekonomimizi ve sosyal 
bünyemizi sarsmakiçin kaçakçılığı teşvik etmekte ve yardımcı olmaktadırlar. 
Diğer taraftan kaçakçılık ile mücadele için devletin iki teşkilâtı vardır.  Bakanlık, 
hudutkapıları ile Marmara ve havalisinden sorumludur. Diğer yerlerden Jandarma 
Genel Komutanlığıgörevli ve sorumludur.  Kaçakçılıkla mücadelegörevinin iki 
teşkilâta verilmesi son derecemahzurludur.  Tek elde toplanması gerekmektedir. 

2.  Bugünkü araç ve gereçlerle kaçakçılıklamücadele etmek zordur.  Süratli 
gemiler, helikopterve benzeri modern vasıtalarla teşkilâtımücehhez kılmak şarttır. 

3.1918 sayılı kaçakçılığın men’i hakkındakikanun artık ihtiyaca cevap 
verememektedir. Günün şartına uygun yeni bir tasarı hemenMeclise sevkedilmelidir. 

4. Kaçak eşyalar yurdumuza esas itibariyle gemiler, TIR Kamyonları ve yeni 
satın alınan gemilerle girmektedir. Bunlar üzerindeçok sıkı bir kontrol sistemi 
kurulmalıdır.  TIR kamyonları giriş ve çıkışlara ilâveten birkaçyerde sıkı kontrola 
tabi tutulmasını faydalı mütalâa etmekteyiz. 

5.  Canlı hayvan kaçakçılığı için hudutbölgelerinde sıkı tedbirler alınmalıdır... 
Tütün ekicilerinin almteri olan mahsullerin devletçeen iyi şekilde değerlendirilmesi 

istikametindedir. Bu mevzu ile ilgili olarak temennilerimizşunlardır:
1. Türk tütünü dünya tütünleri arasındaön sırada yer almaktadır.  İhracat 

üzerindeönemle durmak lâzımdır... 
2.  Sigara endüstrisini süratle geliştirmeklâzımdır... 
3.  Evvelce büyük değer taşıyan şark tütünlerigeliştirilmelidir... 
4. Tütün ekicilerinin Ziraat Bankası, Tarım. Kredi Kooperatifleri ve Tekelden 

aldıkları avansların miktarları artırılmalı ve formaliteler kısaltılmalıdır. 
5. Tütün yetişen topraklar esas itibariyleverimsiz sahalardır. Üreticinin başka 

bir mahsulyetiştirmesi âdeta mümkün değildir.  Kalitelibütün yetiştirilebilmesi için 
devlet, teknikve idarî imkânlarla tütün ekicisine rehber veyardımcı olmalıdır... 

Bu temel prensipten sonra çay ziraatı vesanayiisi ile ilgili olarak diğer görüş ve 
temennilerimiz şunlardır:

1. Süratle gelişen çay ziraatı ve sanayiini sevk ve idare için 27.11.1971 tarihinde 
1497sayılı kanun ile bir İktisadî Devlet Teşekkülü olan Çaykur kurulmuştur.  
Sermayesinin tamamı devletindir. Kâr ve zararı da devlete aittir. Kurumun 
faaliyete geçmesini beklemekteyiz... 
2. Çaykur’un personel kadroları Şubat sonuna kadar çıkarılması gerekmektedir.  
Hükümeçebu husus halledilmelidir. 
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3. Çaykur’un başarılı olması; başlangıçta sermaye bakımından sıkıntı 
çekmemesine bağlıdır. Bütçeye konan tahsisat ve Tekel Genel Müdürlüğünce 
devredilecek nakit 1 Mart 1973 tarihinde Çaykur’a ödenmelidir. 
4. Kurumun 1972 yılı içinde malî bakımdanbir faaliyeti olmadığına göre, 
Çaykur’un zararından bahsetmek artık lüzumsuzdur. BütçeKomisyonunda; 
Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülürken Çaykur için ayrılan tahsisat zarar 
maddesinden alınarak Sermaye Teşkili maddesine aktarılmıştır. Bu suretle 
zihinlerde istifham yaratan Çaykur’un zarar meselesine artık kapanmış gözüyle 
bakmaktayız... 
5. 20 binton kuru çay olduğu söyleniyor. Hollanda, İngiltere ve Orta Doğu 
Devletleri isteklidir.  En iyi fiyatla ve en kısa zamanda ihracat gerçekleşmelidir. 
6. İçerde tüketimi artırmak ve hazır çayimalâtı için gerekli gayret ve çalışmalara 
hemenbaşlamak lâzımdır. 
7. Yaş yaprak çaylarımızın çok üstün vasıflı olduğu tespit ve tescil edilmiştir.  
Kuru çayı arzu edilen vasıfta olmayış sebebini satın alınan yapraklara bağlamak 
tamamen gerçek dışıdır. Aşağıda arz edeceğimiz tedbirler alındığı takdirde kuru 
çayın kalitesinin süratle düzeleceğine inanmaktayız... ”140

Millî Güven Partisi grubuadına söz alan Reşit Önder(Tokat) gümrük işlerinde 
aşırı formalite ve aşırı kırtasiyecilik konusunda düşüncelerini aktararak konuşmasına 
başladı: “Memleketimize yabancı turistlerin celbi konusuda gümrük işlerimizin 
düzenli yürümesiile yakından ilgilidir. Sınır kapılarında gereksizyere beklemeye 
mecbur edilen, nahoş muameleleremâruz bırakılan turistlerin yurdumuzabir daha 
gelmemeye karar vereceğini unutmamaklâzımdır.  Kaldı ki, turist gördüklerini 
veyaşadıklarını her yerde anlatan insandır.  Gittiğiher yerde karşılaştığı güçlükleri 
anlatanbir turistin millî menfaatlerimize ne kadar zararvereceğini takdir edersiniz...  

Gerektekel ve gerekse tüccar elinde bulunan stoktütünlerin de bir monopol 
maddesi olması bakımından, Sayın Bakanın ilgili bakanlıklar nezdindebir mesai 
sarfetmek suretiyle gerekli ilgiyigöstereceğini ümit ederek, Türkiye’de bütünstok 
tütünlerin elden çıkarılması için kendisinden ehemmiyetle gayret beklemekteyiz. 
Ekim sahalarımda tahdit işini memleketimizin şartları bakımından ciddiyetle 
takibetmesiniSayın Tekel Müdürlüğüne ve Sayın Bakana bir defa daha hatırlatmayı 
yerinde görmekteyiz... 

Ambalaj işlerinin Türk çayının kıymeti ileorantılı olarak düzgün bir şekilde 
yapılmasıiçin titizlik gösterilmesini hatırlatmak isteriz. Tuz, memleketimizin önemli 
ihtiyacını temineden, küçümsenemeyecek kadar memleketimizedöviz getiren 
bir metaldir.  Bundan evvelki yıllar bütçesinde tuz tesislerinin modern tesislere 
kavuşturulması için temennilerde bulunduk; maalesef bugüne kadar bu konuda 

140 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 781-785.
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bir adınatılmış olmadığını üzüntüyle görmekteyiz.  Bununda Sayın Bakandan 
daha modern, daha verimlibir şekle konacak tesislere kavuşturulmasınıbiran evvel 
belemekteyiz... ”141

Cumhuriyetçi Parti grubu adına söz alan Celâl Ahmet Sungur (Yozgat) Gümrük 
Kanununun eskidiğini belirterek konuşmasına başladı: “1. 2 . 1973 tarihinden 
itibaren uygulanmayabaşlanmış olan 1915 sayılı yeni Gümrük Kanunu, bu bakımdan 
ferahlatıcı birçok hükümlervazetmiş bulunmaktadır. Yeni kanunun; gerekli 
hususlarda BakanlarKuruluna, Gümrük ve Tekel Bakanlığına, diğerbakanlıklara 
yetkiler tanıması, hediyelikeşyanın muafiyet bedelinin zaman ve icaplaragöre 
Bakanlar Kurulunca tespit olunması, postayoluyle, gelen gayrı ticarî mahiyette eşya 
içintek ve maktu vergi tespitine Bakanlar Kurulununyetkili kılınması, getirmekte 
olduğu yeniliklerdenve iyi olan hususlardandır... 

Personel politikası gümrükler için bir masrafpolitikası olmayıp bir yatırım 
politikasıkarakteri arz etmektedir.  Bu husus yeni Teşkilâtkanunu tasarısında 
detayları ile de alınmaklabirlikte her gün tezahür eden bir zaruretinicabı olarak 
Teşkilât kanunu tasarısındak gümrük muayene uzmanlığına paralel birbiçimde 
yükseköğrenim yapmış olanlar arasındansınavla seçilen 73 adet yeni muayene 
memurununmeslek içi eğitimlerinin tamamlanımışolmasını staj devrelerinin de 
müfettişlernezaretinde çalıştırılmış bulunmasını bilhassaturizm politikasına uygun 
olarak kapılarda görevverilmeye başlatılmasını isaıbetli bulduğumuzuarz ederiz... 

Kaçakçılığın men, takip ve tahkikine dair1918 sayılı Kanunun kaçakçılıkla 
mücadele yönündenzamanımızın icaplarına uygun hale getirilmesiiçin tadili ile ilgili 
çalışmalara başlanmasını, kaçakçılıkla mücadele konusunda çalışmalarınartırılmasını 
olumlu bulduğumuzu belirtmekisteriz... .

Yurdumuzda sigara sanayiini çok hızlı birtempo ile geliştirmek mecburiyetindeyiz.  
Eskisine nazaran büyük şehirlerde nispeten bollaştığını müşahede ettiğimiz filtreli 
sigaralar, yurdun her tarafında arandığı zaman bulunabilir birüretime kavuşturulması 
zorunluğuna inandığımızı belirtmek isteriz.  Ayrıca bütün sigaralarınıslahı için 
çalışmalara özel bir önem verilmesilüzum ve zarureti aşikârdır.  Bu iki çalışma 
sağlandığıtakdirde genellikle şikâyet konusu olan kaçakçılıkla mücadelenin en iyi 
şartlarından birisiyerine getirilmiş olacaktır... 

Tütün ürününün değerlendirilmesinde tahakkukunu öngördüğümüz istikrarlı 
uygulamalardır. Bir piyasanın iyi bir şekilde inkişafetmesi yeterli değildir. Takip 
edecek piyasaların rağbete ulaşması tedbirleri vaktiyle alınmak icabeder.  Bunun için 
de tütün politikasında yurt yararına, ekici yararına prensipleri dikkatli ve devamlı bir 
şekilde uygulamak lâzımdır. Çay İşletmeleri Kurumu (Çay - Kur) bir İktisadî Devlet 
Teşekkülü halinde kurulmuştur. O halde, Tekele, hiç değilse bünyesini veren Çay - 
Kur’a sağlaman statüyü kazandırmak lâzımdır...”142

141 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 785-787.
142 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 787-792.
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Demokratik Parti grubu adına söz alan İbrahim Abak (İstanbul) Bakanlık teşkilât 
kanununun biran önce çıkarılmasında zaruret olduğunu belirterek sözlerine başladı 
ve personel sorunlarıyla kaçakçılık meselelerine değindi. Abak, Çay Kurumu ile 
ilgili bulunan ekonomik, sosyal problemler, organizasyonve işletme problemlerinin 
çözümüiçin aşağıdaki tedbirlerin alınmasını zarurî gördüklerini belirttti: 

1. Yaş çay alımında çay eksperliği müessesesinin önemi büyüktür.  Çay alım 
merkezlerindeçalışan eksperlerin çoğu gerekli vasıflarahaiz değildir.  Bu sebeple çay 
eksperi yetiştirmeişi ele alınmalıdır... 

2. Mevcut çay fabrikaları imalât kapasitesininçok üstünde bir kapasite ile 
çalışmaktadır. Bu maksatla modern tekniğin icaplarına uygunyeni fabrikaların 
yapımına devam edilmelidir. 

3.  Çok ağır şartlar altında çalışan fabrikamüdürleri siyasî parti başkanlarının ve 
diğerpolitikacıların baskısından kurtarılmalıdır... 

4. Yegâne geçim kaynağını çaydan sağlayanDoğu Karadeniz halkının çay ekim 
sahalarınıtahdit etme düşünülmemelidir. 

5. Çayın kalitesi mutlaka yükseltilmelidir... 
6. Son Demirel hükümetinin öncülük ettiğihatalı fiyat politikası yüzünden 

pahalılık görülmemiş şekilde artarak kilosu dört lirayaolan yaş çay yaprağının hakikî 
değeri iki lirayadüşürülmüştür. Yaş çay fiyatları umumî fiyatartışına uydurulmalıdır... 

7. Çay üreticisine çok daha düşük fiyatlarlasuni gübreyi intikal ettiren Çay 
Üretici Kooperatiflerineithalât yapma hakkı verilmelidir. 

8. Tüketim fazlası çaylarımızın ihracı içinyeni dış pazarlar arama imkânları 
yaratılmalıdır... ”143

Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp (Niğde) Bakanlığın hizmetleri hakkında 
bilgi sundu: “Gümrük ve Tekel Bakanlığının hizmetlerindeki gelişmeyi bir nebze 
olsunsizlere bu rakamlarla zannederim ışık tutabilirim. Meselâ 1970 yılında 
kapılarımızdan giriş yapanyolcu sayısı 3 milyon iken bugün 7 milyonun üstüne 
çıkmıştır. Vasıta sayısı 115000 iken bugün 400000’nin üzerine çıkmıştır. Bir günde 
hava alanına 01. 00 ile 04. 00 saatleri arasında inen yolcu sayısının 15 000 olduğunu 
söylersem ve bu hava alanının da Yeşilköy gibi bugününihtiyaçlarına cevap vermekten 
uzak olan bir tesisleriçinde bulunduğunu da düşünürseniz hakikaten diğer teşkilâtlar 
gibi Bakanlığımın da buarada büyük sıkıntı çektiğini ifade etmek isterim...  

Bakanlığa geldiğini zaman gördüğüm manzara şu idi: Sayın bakanlar tayin 
tasarruflarını kullanırlar idi. Hiç kınamıyorum, yani sayın bakan, bakanlıkta filân 
yerefilânı atıyor, filân yerden de filân yere alabiliyordu. Ben bugün geldiğim andan 
itibaren Bakanlığın Müsteşarının Başkanlığı altında iki Genel Müdür, Muhafaza ve 
Gümrükler Genel Müdürü, Teftiş Heyeti Reisi, Bakanlık Zatişleri Müdürü ve Hukuk 
Müşavirinden müteşekkil birtayin komisyonu marifetiyle bu tayinleri ve atanmaları 
yaptırıyorum... 

143 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 792-797.
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Çay Kur iyi bir kuruluş olmuştur.  Çaymeselesi, ekiminden pazarlanmasına 
kadar tekelde toplanmıştır. İnşallah bu kuruluş, bu çalışma çabası ve azmi içerisinde 
memleket ekonomisi için bugün sıkıntılı bulunan çayı, yarın bu sıkıntıdan kurtarmış 
şekilde bir başarınıniçine girebilir tahmin ediyorum.  Bu bakımdan Çay-Kur üzerinde 
fazla durmayacağım...” Bakan miletvekillerinin sorularını da yanıtladı.144

Demokratik Parti grubu adına söz alan Vedat Önsal (Sakarya) Bakanın uygunsuz 
bir ifade kullandığını söyledi. Bakan Özalp’in kısa açıklamasından sonra yeterlik 
önergesi ve bütçenin bölümlerine geçilmesi oya sunuldu. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi
Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı oylandı ve kabul edildi.145

TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Demokratik Parti grubu adına söz alan  Ali Naki Üner (İzmir) bütçe hakkında 

şunları ifade etti: “Üçüncü Beş Yıllık Plân, ayrıbir özellik taşımaktadır.  Bu dönemde 
tarımıngelişme hızı gayrisâfi millî hâsılada faktör fiyatlarıile ‘% 3, 7, tarımsal 
üretimde % 4, 5 artışöngörülmektedir.  Kalkınma hızı % 7, 9 hesapedilmiş olup, 
sanayi sektörüne ağırlık verilmiştir. Gayrisâfi yurt içi hâsıladaki sektörlerinfaktör 
fiyatları ile payları tarımda 1972 de %26 dan 1977 de % 23’e inerken, sanayininki 
%23’den % 27’ye yükselmekte ve 1995’de de tarımda% 12, sanayide ise % 37 
olacaktır. Plân döneminde 281,1 milyar liralık sabitsermaye yatırımlarından % 
11,7’si tarıma ve% 45,4’ü sanayiye ayrılmakta ve toplam sermayeyatırımlarının 
gayrisâfi millî hâsıladakipayı ‘% 23,4, tarımın payı % 27,5, sanayinin kiise % 10,65 
olacaktır... 

Ülkemizdetraktör karaborsasını bilmeyen yoktur. İmalât sanayiinde üretim 
gerçekleştirme hedefini geçen ve büyük bir yurtiçi talebi ile karşıkarşıya 
bulunmasına rağmen traktör üretimi frenlenmiştir.  Nitekim 1967 ‘de 6.000 adet 
traktör hedefine karşı gerçekleştirme 12.038, 1972’de plân hedefi 15 000 olmasına 
rağmen gerçekleştirme 21.200 olmuşken, 1977 ‘de 35.350 adet öngörülmüştür. Öte 
yandan binek ve arazi otomobilleri için hedef 53.000 olarak seçilmiş ve tarımın 
modernleştirilmesinde en güçlü araçlardan biriolan traktör ve diğer tarım âletlerine 
yeteri ölçüde önem verilmemiştir... 

Kısaca Üçüncü Beş Yıllık Plânda ağırlık merkeziolarak seçilen sanayi sektörü, 
tarımı destekleyici, teşvik edici, üretimi arttırıcı ve modern tarım teknolojisini 
geliştirici istikamette tercihler yaparken sektörler arası dengeyi tek taraflı kurmaya 
çalışmıştır. Tarımda verimi artıran ve onu doğal şartlardan kurtaran en önemli 
faktörlerden biri de sulamadır. Üçüncü beş yılda hedef gösterilen 650 000 hektarın 
gerçekleşebileceğine inanmak zordur. Zira 1971 yılına kadar fiilî sulamaya açılan 

144 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 797-809.
145 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 809-813.
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sabanın 311.050 hektar olduğu dikkatealınırsa, bugünkü kuruluşlarla bu rakama 
ulaşmakmümkün değildir.  Kaldı ki, 7 milyon hektarlıksulanabilecek arazinin ancak 
3.6 milyonhektarı 1995 yılı sonuna kadar sulanabileceği öngörülmektedir. Bu da 
gösteriyor ki, tarımın enönemli konusu olan sulama yatırımları, geçmiştekitecrübelere 
de bakarak, yeteri kadar değerlendirilememişveya gereği kadar benimsenememiştir... 

Tarım Bakanlığı gerçekten Türkiye tarımınıdoğal şartlardan kurtarmak ve çiftçinin 
hayatstandardını yükseltmek için zorunlu olan yatırımkaynaklarına ve imkânlarına 
sahip olmayan, fakat sadece kamuoyunda bunun sorumluluğunutaşıyan talihsiz 
bir bakanlık görünüşündedir. Onu, Türkiye tarımına daha faydalı ve verimlihale 
getirebilmek için gerek kendi Bakanlığıve gerekse merkezî hükümet içinde yeni 
birbünyeye kavuşturmaya şiddetle zaruret vardır. Bu konudaki tedbirlerin ve teşkilât 
ayarlamalarınıngeciktirilmesi Türk ekonomisine çok pahalıyamal olmaktadır.”146

A.P. grubu adına söz alan Sabahattin Savcı(Diyarbakır) tarımın sorunlarından 
bahsederek konuşmasına başladı: “Hakikatte kendisine hizmetedilen büyük kitle, 
çiftçi kitlesinin tarım problemlerinihalletmek, her Hükümetin anagörevive meselesi 
olmalıdır.  Tarım sektöründeki problemleregereken ağırlığı veremezsek, köy 
veköylü meselelerimizi de çözemeyiz.  Dolayısıylerefahı tabana yayma idealimizi 
gerçekleştirmekmümkün olamaz.  Bu bakımdan tarımın ve tarımlauğraşanların 
bütün meselelerini toplucaele alan ve millî plânla ahenkli olarak onuniçinde mütalâa 
edilecek bir özel plânın öncelikleele alınması ve yürütülmesini lüzumlu görmekteyiz. 
Yeşil plân olarak adlandıracağımızbu çalışmadan gaye, tarım ve toprağın ıslahı, 
modernizasyonu yolu ile toprak-insan gücü, sermaye ve benzeri kaynaklardan azamî 
verimiallmak, üreticinin hak ettiği değeri mutlakabulmasını sağlamak, toprak-insan 
münasebetlerinidüzenlemek, onların hayat seviyesini yükseltmıek, tabiî âfetler ve 
benzeri beklenmeyendurumlara karşı üreticiyi çaresizliğe düşürmeyecekbir garanti 
sistemini getirmek olacaktır... 

Bakanlığın 1972 yılı bütçesi, cari ve yatırım harcamalarıyle sermaye teşkili 
vetransfer harcamaları toplamı olarak 881 335 048liradır.  Bu yıl program bütçe 
esaslarına görehazırlanan bütçe teklifi 1 080 812 849 liradır. Bunun 793 067 919 lirası 
cari harcamalar, 204 788 000 lirası yatırım harcamaları, 9 350 000lirası kamulaştırma 
bedeli ve 73 606 930 lirasıda transfer harcamalarından teşekkül etmektedir... 
Görülüyor ki, bu Bakanlığın arzu edilen tarımsalgelişmeyi sağlayabilecek bir malî 
gücekavuşturulması gerekmektedir. 

Bugün memleketimizde tarımsal üretim, 5’liyıllık plânlarda tespit edilen 
seviyelere ulaşamamakla beraber, hedefe yaklaşmaktadır. Problem, özellikle 
hayvansal üretimde ve su ürünlerinde görülmektedir. Bunun da bellibaşlı nedeni, 
tabiat şartları ve teknolojik gelişmelerin arzu edilen seviyede olmayışıdır. Son 
4-5 yıldan beri buğday ithaline gidilmemesi, elbette ki, sevindiricidir. Tabiat 
şartlarıyle beraber, bilhassa teknolojideki gelişmeler, yüksek verimli tohumluk 
kullanılması, sulama ve gübrelenen sahaların attırılması, ilaçlamaya hız verilmesi, 

146 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 813-819.
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bitkive hayvan hastalıklarıyle mücadeleye önem verilmesi, çiftçinin eğitilmesi 
gibi Bakanlık teşkilâtınıngösterdiği gayret, elbetteki olumlu yöndeetkili olmuştur. 
Üretime katkısı % 15 - 20 oranında olacağıbilinen tohumluk ihtiyacı, yılda 400 - 500 
000ton civarındadır.  Bakanlık, 1972 yılında 128 000tondan fazla sertifikalı hububat 
tohumluğu dağıtmıştır. Hububat tohumluğu fiyatının geçenyıla nazaran 10 kuruş 
düşürülmesi memnuniyetvericidir... 

1973 yılında yoğun süt işletmeciliği ile köy hayvancılığı projelerinin uygulanılması 
yanında, yem üretimi tedarikive köy hayvancılığı projelerinin uygulanması gibi 
çalışmalar hayvancılığın gelişmesinehız verecektir.  Kalkınmada öncelikli yörelerile 
hayvancılık bölgelerine bu hususta gerekli önem ve ağırlık verilmelidir.  Bu yıl et 
fiyatlarına uygulanan narh sisteminin kaldırılması, bir tedbir olarak hayvan besiciliğini 
teşvik edecektir. Bunu memnuniyetle karşılarken, diğertaraftan en değerli yem 
kaynağı olan küspeve kepeğin ihraç edilmesi, tasvip edilecekbir husus olmayacaktır.  
Yine Bakanlığın erkenkuzu kesimini önleme yolunda yapmış olduğufaaliyet 
isabetli bir karardır. Türkiye’de üretimden tüketimekadar, bütün çiftçi ve köylü 
problemlerinin halline ve köy kalkınmasına temel teşkil edecekolan toprak ve tarım 
reformu tasarısının memleket gerçeklerine uygun olarak Yüce Meclislerdeen iyi şekli 
alacağına inanıyoruz. Memleketimizin topyekûn kalkınmasının tamve şuurlu bir 
şekilde teşkilâtlanmış çiftçi kitlesininvarlığı ile mümkün olduğunu belirtirkenbunun 
da, fedakâr ve yurtsever aydınlarımızın köylerimize yönelmeleri ve hizmetin eniyi 
şekilde köye götürülmesiyle mümkün olacağınıbiliyor ve buna inanıyoruz.  Köy ve 
köylü meselesini bir beşeriyet ve medeniyet davasıolarak telâkki ediyoruz... ”147

Cumhuriyet HalkPartisi grubu adına söz alan Mehmet Yüceler(Kayseri) 
Bakanlık faaliyetlerini eleştirerek konuşmasına başladı: “Tarım sektörünün altyapı 
hizmetleri veyabaşka bir deyimle tarımın altyapı politikası, tarım ürünleri ile ilgili 
fiyat politikası, tarım ürünlerinin iç ve dış pazarlama politikası ve nihayet tarımsal 
gelişmeyi teşvik politikası, TarımBakanlığı dışındaki Bakanlık ve kuruluşlara 
bırakılmıştır. Daha doğrusu, Tarım Bakanlığı beceriksizliği ve ihmali yüzünden 
bu hizmetlerüzerindeki yetki ve fonksiyonunu genişçapta kaybetmiştir. Tarım 
Bakanlığının yetkive fonksiyonlarını paylaşan bakanlıklar arasında başta Ticaret 
Bakanlığı olmak üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Köy İşleri, Orman, Sanayi ve 
Teknoloji bakanlıkları bulunmaktadır... 

Tarım Bakanlığında bilim vetekniğin gerektirdiği köklü bir idarî reform 
yapılmadığı için, Tanm Bakanlığının sektörler üzerindeki etkisi her geçen yıl 
maalesef biraz daha azalmaktadır. Şunu üzülerek ifade etmek mecburiyetindeyimki, 
Meclis içinde ve dışında herkes Türk çiftçisinin fedakârlığından, çalışkanlığından 
ve sıkıntısından, onlara yardımcı olmanın mutlakaşart olduğundan nüfusumuzun 
% 65’i gibi büyükbir kısmının tarım kesiminde çalıştığından, millî gelirimizin 
% 28’ini tarım gelirlerinden teminedildiğinden, ihracatımızın % 70 - 80’inin tarım 
ürünlerinden sağlandığımdan, tarımsalgelişmenin ve gelişmiş bir tarım ekonomisinin 

147 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 819-824.
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özlendiğinden, ileri ve gelişmiş bir tarımla yurdumuzunönemli sorunlarından olan 
istihdam olanaklarının sağlanacağından, işsizliğin giderileceğinden, daha sağlıklı 
yaşantıdan, tarımadayalı sanayi dalının gelişeceğinden ve daha çok döviz sağlanarak 
milletçe refaha ve mutluluğa ulaşacağımızdan bahsedilmektedir.  Özellikle seçimin 
yaklaştığı şu günlerde bir deYEŞİL PLÂN edebiyatı başlamıştır.  Buna rağmenyıllar 
yılı tarımsal gelişmenin en ön şartıolan Tarım Bakanlığının bütçesine özellikle 
yatırımlarlailgili olan kısmın ağırlığı oranında ödenek koydurmada aynı hassasiyet 
gösterilmiştir. Bu bakımından tarımsal gelişmenin veçiftçiyi refaha kavuşturmanın 
üzerinde yapılanbu politik edebiyetta samimiyet aramak çok zordur. 1973 yılı Devlet 
bütçesinde Tarım Bakanlığına ayrılan ödenek miktarı 1 007 812 849 liradır... 

Tarım Bakanlığının bu kadar ağır ve önemlihizmetleri, gelişmiş olan memleketler 
paralelindeyürütebilmesi için personel giderleri dışındakiödeneğin normal olarak 
5 kat artırılmasılâzım olduğu kanaatindeyiz. Devlet personel rejimindeki aksaklık 
veadaletsizlik Tarım Bakanlığı bünyesindeki personelidaha çok tedirgin etmiştir.  
Çünkü Tarım Bakanlığında kadrosuzluk dolayısıyle terfiedemeyen, sayısı bir hayli 
kabarık personelvardır.  Ayrıca; maaş, ücret ve yevmiye sistemi Tarım Bakanlığında 
geniş çapta uygulanmaktadır. Bu iki durumdan dolayı, Personel Kanunudolayısıyle 
memurların işgal ettikleri kadroyagöre intibaklarının yapılması nedeniyle bütün 
devlet personelinde olduğu gibi, Tarım Bakanlığı personeli de geniş çapta huzursuz 
ve tedirgin olmuştur... 

Türk ekonomisinde büyük ağırlığı bulunan hayvancılığınve su ürünlerinin gelişme 
hızı ise, plân hedeflerinindaha da altında olmuştur. Modern girdilerde, yatırımlarda, 
örgütleşmeve tarımsal üretimde de tespit edilen plân hedeflerineulaşılmamıştır. 
Hayvan yemi üretimi hayvancılıkta beklenengelişmeyi temin edememiş, yurdumuzda 
yerleşenhayvan hastalıkları tam kontrol altına alınamamıştır. Sulardan yararlanma 
olanağı düşük seviyedekalmış, traktör ekipman dengesi kurulamamıştır. Son 10 yıllık 
plânlı dönem içinde tarım sektörününyukarıda bir kısmını sıraladığımız dallardaplân 
hedeflerinin altında kalışını yalnızbir nedene yani olumsuz hava şartlarına bağlamak 
kanaatimize göre, geçerli bir gerekçe olamaz. Plânlamada çalışan uzmanlarımızın 
tarımsektöründeki gelişme hızını tespit ederlerken tarımkesiminde hızlı gelişmeyi 
engelleyen teknolojik ve doğal engelleri de, tarım kesiminin gelişmesini, iç ve dış 
taleplerin sınırladığını da, daha pek çok etkenlerle birlikte olumsuz hava şartlarını 
da hesaba kattıkları malûmdur. Görülüyor ki, memleketimizde tarım sektöründeki 
engelleri, bozuk bir sistem içerisinde aşarak hedefe ulaşmaya çabalayıp duruyoruz. 
Tarımdaki pek çok darboğazların aşılmasının, ancak tarımda köklü bir düzen değişikliği 
ile mümkün olacağını açıklamıştık.  Bu, düzeni yıkmakdeğil; arızalı ve verimsiz 
işleyen düzeni, yenibaştan millî menfaatlerimiz istikametinde ayarlayarakarızasız 
ve verimli işlemesini temin etmektir. Hiç şüphe yok ki, kördüğüm haline gelmiş 
bulunanbu sorunların çözümünü de ancak davaya samimî olarak sarılan inançlı ve 
iddialı iktidarlar sağlayacaklardır.148

148 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 824-829.
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Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Turgut Topaloğlu da (Adana) tarımın 
sorunlarından söz etti:“Türk tarımının çeşitli problemlerinin başındatarım ürünlerinin 
maliyet yüksekliğisorunu gelmektedir.  Hayat pahalılığını ve fiyatartışlarını 
önlemek için tarım ürünleri tabanfiyatlarını sabit tutmak politikası Türk 
çiftçisiniümitsizliğe ve üzüntüye düşürmektedir. Fiyat istikrarı sadece tarım ürünleri 
açısındangerçekleştirilemez.  Süratle artan ve kontroledilemeyen tarım girdilerinin 
fiyatları ürünlerinmaliyetini etkilemekte ve bazen dünya satışpiyasalarının üzerine 
çıkarmaktadır.  Buşartlarla da gerek içtüketlimde kullanılan gerekseihraç ettiğimiz 
tarım ürünlerimize uygun fiyatve pazar bulmakta güçlük çekilmekte vedolayısıyle 
Türk çiftçisi tatmin edilememektedir. 

Üretimde en büyük unsur olantraktör problemi, çözümlenemediği için üretim 
üzerinde olumsuz etkisini devam ettirmektedir. Hububat alanımıza göre yılda 1 000 
adet artması gereken biçerdöver ihtiyacı da karşılanmadığıiçin, hububat hasatı 
zamanında vezarar görmeden yapılamamakta ve bu yüzdende büyük kayıplara 
uğranılmaktadır. Ayrıca, piyasada bol miktarda yerli veya ithalmalı biçerdöver 
bulunmadığı için de üreticiler, biçerdöver almak isteseler dahi bunu temin 
edememektedirler. Kimyevî gübre, üretimde büyük önem taşıdığıherkesçe bilinen 
bir gerçektir. Bu önemison yıllarda iyice kavramış olan çiftçilerimiz, yeterince gübre 
temininde güçlük çekmektedirler. Plânda, Türkiye’nin gübre ihtiyacının 24 milyon 
ton olduğu saptanmış olmasına rağmen bu miktarın henüz yarısını gerek yerli, 
gerekse ithal yoluyle ancak karşılayabiliyoruz... 

Yerli gübre sanayiinin gelişmesine daha büyükönem verilmeli ve ihtiyacı 
karşılayacakşekilde yeni yatırımlara gidilmelidir.  Yerli üretimdegübre fiyatları ile 
ürün fiyatları arasındaen isabetli ve en uygun denge kurulmalıdır. Tarım kredi faizleri 
düşürülmeli ve çiftçiyeyeterli kredi verilmelidir.  3202 sayılı Ziraat Bankası Kanunu 
hükmü gereğince her yıldevlet bütçesinden bankaya bütçenin % l’i oranındaaktarma 
yapmak suretiyle Bankanın özkaynağı artırılmalıdır.  Ziraat Bankasının ticarî kredi 
hacmi kısılmalı, buna karşılık ziraî kredi oranı da artırılmalıdır... ”149

Cumhuriyetçi Parti grubu adına kürsüye gelen Celâl Sungur (Yozgat) 1939 ve 
1972 yıllarını karşılaştırarak şu görüşleri ifade etti: “... 1972 yılında ise toplam arazi 
varlığımız 27 471 000hektara ulaşmış ve bunun 18 milyon 871 binhektarı ekilmiş 
ve 8 milyon 600 bin hektarı nadasa bırakılmıştır. Başlıca tarım ürünlerinde 1939 
ve 1972 üretim miktarlarımı tetkik edecekolursak üretim miktarlarındaki artışları 
dahaiyi görmek mümkün olacaktır.  Meselâ: 1939 yılında 4 milyon 191 bin 528 ton 
olan buğdayüretimi 1972 yılında 12 milyon tona yükselmiş ve % 300’e yakın bir 
artış sağlanmıştır. Aynısüre içinde yağlı tohumlar üretimi 221 463 tondan 1 480 600 
tona, pamuk üretimi 63 950 tondan520 439 tona, narenciye üretimi 66 651 tondan 
891 600 tona, zeytinyağı üretimi 61 386 tondan 175 000 tona, elma üretimi 108 994 
tondan 900 000 tona, şeker pancarı üretimi 634 938 tondan 6 milyon tona ulaşmış 

149 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 829-833.
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bulunmaktadır. Böylece 1939’a nazaran 1972 yılında başlıcatarım üretiminde 
buğdayda 3 katı, yağlı tohumlarda5 katı, pamukta 8, 5 katı, narenciyede 13 katı, 
‘zeytinyağında 2, 8 katı, elmada 8 katı, şekerpancarında 9 katı artış görmekteyiz... 

Tarım sektörümde entansitenin artırılması, üretimin hava şartlarınabağlılığımın 
asgarî seviyeye indirilmesi bakımındangirdi kullanımı ve sulama olanaklarını 
artırmamız ve tarım sektörüne daha fazla yatırımyapmamız gerekmektedir. 1963-
1967 yıllarını kapsayan Birinci BeşYıllık Plân döneminde tarım sektörüne, 
1971fiyatlarıyle, 95 879, 0 milyon TL. Tutarındakitoplam yatırımların % 15, 3’ünü 
teşkil eden. 14 625, 1 milyon TL tutarında sabit sermayeyatırımı yapılmıştır. Bu 
miktar ikinci Plân döneminde 18 633, 3milyon TL olarak realize edilmiş ve toplam 
yatırımların% 11, 8’ini teşkil etmiştir, Arkadaşlarım, bütün bu hususlar ÜçüncüBeş 
Yıllık Plânda açık ve seçik olarak: görülmektedir... 

Tarım Bakanlığının, memleketimizin tarım politikasının tespit ve uygulanmasında 
yetkili olacak bir statüye kavuşturulmasını faydalı ve zorunlu görmekteyiz. 
Çiftçi perişan hale düşmüştür. Çiftçinin malı değerini bulmamaktadır ve çiftçinin 
kalkınımasına imkân kalmamıştır.  Piyasadan aldığıher şey pahalanmıştır.  Piyasadaki 
fiyatartışları devam etmektedir.  Kullandığı araçve gereçler, traktörü, biçerdöğeri, 
pulluğu, diskarosu, kültivatörü, bununla ilgili bütün araçları motopompu, her şeyi 
pahalanmaktadır. Kendileri buna malik olmayıp da arazisiniücretle sürdüren çiftçi 
eskiden sürdürdüğü fiyatıniki misline tarlasını sürdürmek mecburiyetindedir. 
Tohum ve gübre fiyatları artmıştır. Ama köylünün sattığı tek mahsulünün fiyatı 
artmamış, sabit kalmıştır. Bu durum Türk köylüsünü gittikçe çukura itmektedir.  
Benim şu anda değerli Tarım Bakanıve Tarım Bakanlığı erkânından istirhamımşu 
olacaktır. Arz ettiğim gibi konu esasitibariyle Ticaret Bakanlığında mütalâa edilmesi 
gerekmesine rağmen, Tarım Bakanlığı olarak, Türk çiftçisinin hami bakanlığı 
olarak Tarım Bakanlığı bu meseleye el atmalı ve bumeselenin asıl sahibi olmalı ve 
Türk çiftçisinin kurtarılması yoluna gidilmelidir. Aksi takdirde çiftçiyi kurtarmak 
imkânları kaybolacaktır...”150

Gruplar adına konuşmalar tamamlandıktan sonra kişisel görüşlerini ifade 
etmekisteyen Hüseyin Yenipınar (Tunceli) kürsüye geldi ve görüşlerini sundu: “... 
bu bozuk düzenle, sorunların çözülemeyeceğiartık anlaşılmış bulunmaktadır. İki 
yıldan beri, Toprak Reformu kanun tasarısı Yüce Meclislerde görüşülmektedirr 
Komisyondaki bâzı çevrelerin çabaları gerçekleşirse, toprak dağılımındaki 
dengesizlik de giderilemeyecektir. Bu. reformun yara aldığını, Sayın Başbakan bu 
kürsüde ifade buyurdular. Yine, sulanansahalar gülünç bir durumdadır. Aynı zamanda, 
bu konudaki yatırımlar da, bölgeler arasında bir ahenksizlik yaratmıştır. Hele, 
çiftçininen çok zorluk çektiği konuların başında, gübre ihtiyacını zamanında ve ucuz 
bir şekilde elde edemediği konusu gelir. Gerekli tedbirler alınmadığı için çiftçinin 
sırtından zenginleşen aracı ve tefecilere imkân hazırlanmaktadır. Tarım ülkesi olan 

150 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 833-838.
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yurdumuzda tarımsal üretimin artırılması için yegâneçare, modern ziraate yönelmek 
ve teknik tarımsistemlerinin uygulanmasıdır.  Bunun içinde, tarımda modern araç ve 
gereçlerin kullanılmasıve çiftçinin de eğitilmesi en başta gelensorunlardan biridir... 

Halkımızın dengeli beslenmesi, çiftçimizingeliinin artırılıp refahının 
yükseltilmesi, onungelir ve refahı artırılarak yerli sanayiin sağlambir içpazarı 
olabilmesi için, hayvancılığabüyük bir önem verilmesi, hayvancılıkpotansiyelinin 
iyi değerlendirilmesi ve geliştirilmesigerekmektedir.  Bunu sağlamak için :

1. Yem üretiminin artırılması, yem kaynaklarınınişlenmesi ve geliştirilmesi, 
2. Hayvan ıslahının çabuklaştırılması vedaha etken metodlar seçlip projelere 

bağlanarakuygulamaya konulması, 
3. Hayvan hastalıkları ile mücadeleye daha ağırlık verilmesi bclli hastalıkların 

belli süreler içerisinde eradike edilmesinin projelendirilipuygulamaya geçilmesi, 
4. Hayvan besiciliğinin daha hızlı bir gelişimiçine sokulması ve beslenecek 

hayvanlarınpazarlanmasmdaki tıkanıklıkların süratlegiderilmesi ve aksamadan işler 
bir pazarlamasisteminin kurulması, bu sistemin aksamadanişleyebilmesi için entegre 
bir et sanayiinin tesisi, 

5. Bütün bu işlerin gerçekleşmesi için gereklifinansmanın bütçede yer alması, 
bu işleriyürütecek personelin sayılarının ve niteliklerininartırılması, en yetişkin 
elemanlarınbu sahadan birer ikişer ayrılmalarının önlenmesi, sorumlu kuruluşların 
vasıta ve teçhizatladonatılması gerekmektedir... 

Toprak Reformu Kanun tasarısında bu milletin kesesinden 90 milyar lira 
civarındabir meblâğ sarf ederek gerçekleştirilmekistenen tarım vetoprak reformunun 
daha ciddîsebeplere dayanması, daha büyük faydalarsağlaması ve inandırıcı 
hükümlere sahip olmasılâzımdır.  Memleket şartlarına göre bu reformunsosyal adaleti 
gerçekleştirmede yardımcıolmasına imkân yoktur.  Onun için reformunekonomik 
amacına ağırlık vermek zorunluluğuvardır. Ancak, ortakçılar sırtından geçinen, 
köyleri içine alacak kadar geniş toprakları olanveya verimli olarak işletilmeyen 
topraklara sahip olankişilerin arazisi kamulaştırılmalıdır... ”151

Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde yedi üyenin görüşlerini ifade etmesinden 
sonra kürsüye gelen Tarım Bakanı İlyas Karaöz (Cumhuriyet Senatosu Muğla üyesi) 
bakanlığının faaliyet ve çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı: “... Bilindiği üzere 
memleketimiz 1971 yılında geçmiş yılların en yüksek tarım üretimini elde etmiş 
ve büyüme hızı % 11, 8 olmuştur.  1972 yılındada ofdukça iyi bir mahsul idrak 
edilmişve 1971 seviyesine yaklaşılmıştır. İkinci Plân döneminde tarımın yıllık 
ortalamabüyüme hızı % 3, 7 olduğu halde 1971 ve1972 yılları ortalama büyüme 
hızı% 5,5 olmuştur. 1968 sabit faktör fiyatlarıyle tarım sektörünün 1972 yılında 
gayrisâfi millî hâsılaya katkısı 35 615 000 000 liraya baliğ olmuş ve buGSMH’nın 
% 28,4’ünü teşkil etmiştir. Carî faktör fiyatlarıyle tarımın GSMH’ya katkısı aynı yıl 

151 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 838-842.
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için 48 935 700 000 lira olmuşve artış hızı % 4,11’e yükselmiştir. Tarımsal üretimin 
değer itibariyle 1972 yılında% 61,9’u bitkisel üretimden, % 34,6’sı hayvansal 
üretimden, % 0,6’sı su ürünlerinden, % 2,9’u da orman ürünlerinden elde edilmiştir... 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda tarım sektörü için tespit edilen genel hedeflerle 
ilgili olarak bir özet vermeye çalışacağım. 1973-1977 yıllarını kapsayan Üçüncü 
Plândöneminde gayrisâfi yurt içi hâsılada 88 milyarliralık bir artış öngörülmüştür.  
Bu artışın %12, ‘si tarım sektöründen sağlanacaktır.  Bununiçin de tarım sektörü 
üretiminin yılda ortalama% 4, 5 artması gerekmektedir.  Tarım sektörünün 
GSMH’daki payı 1972’de % 28 iken 1977’de % 23’e düşecek buna karşılık sanayi 
sektörününpayı % 2, 3 ‘den % 27’ye çıkacaktır.  Bununla beraber tarım sektörünün 
GSMH’daki payı 1971 fiyatları ile mutlak değerler olarakartmaya devam edecek ve 
1972’de 46 400 000000 lira iken 1977’de 55 700 000 000 liraya baliğ olacaktır. 281 
milyar liralık toplam sabit sermaye yatırımlarının% 11,7’si yani, 33 milyar TL’sı 
tarımsektörüne tahsis edilecektir.  Tarım sektörüneayrılan 33 milyar lirannı % 43’ü 
toprakve su kaynaklarına, % 33,8’i traktör, makine ve ekipmanına ayrılacaktır... 

Üçüncü Plân döneminde 540 bin hektarlıkbir alan sulamaya açılacak, 155 bin 
hektar taşkındankorunacak, 101 bin hektarda drenaj vekurutma yapılacak, 96 
bin hektarda toprak korumave 285 bin hektarda da tarla içi geliştirmehizmetleri 
yapılacaktır. Kullanılan gübre miktarı 1977 de 5 612 000 tona ulaşacak ve dolayısiyle 
1972 yılında % 24, 9 olan gübreleme oranı 1977 de % 43,4’e yükselmişolacaktır. 

Hayvan ürünleri olarak1972 yılına nazaran 1977 yılında sığır ve koyuneti 
üretimi 545 800 tondan, 730 100 tona, tavuketi üretimi 118 900 tondan, 180 100 tona 
ve dolayısiyle toplam et üretimi 664 700 tondan, 910 200 tona çıkarılacaktır. Aynı 
sürede süt üretimi 3 377 600 tondan, 4 429 600 tona, yumurta üretimi 119 900 tondan, 
195 600 tona, yapağı, tiftik, kıl üretimi68 400 tondan, 84 500 tona yükseltilecektir. 
1972 yılında 200 bin ton olan açık deniz balıkçılığı, iç sular ve kültür balıkçılığı, 
kabuklularve diğerleri olmak üzere toplam su ürünleriüretimimiz 1977 yılında % 50 
artırılarak 300 bin tona baliğ olacaktır... 

Tarım Bakanlığı olarakprojeli çalışma içerisine girmiş bulunmaktayız. Bu 
maksatla muhtelif projeler hazırlanmış ve 1973 malî yılı içerisinde bunların 
uygulanmasınageçilecektir.  Bunlar hakkında detaylıizahat vermeden başlıklarını 
okumakla yetineceğim. Buğday üretimini geliştirme projesi, Çeltik üretimini 
geliştirme projesi, Mısır üretimini geliştirme projesi, Yerfıstığı üretimini geliştirme 
projesi, Soya üretimini geliştirme projesi, Yemeklik baklagiller projesi, Patates 
üretimini geliştirme projesi, Yem bitkilerini geliştirme projesi, Ayçiçeği ziraati 
geliştirme projesi, Köy hayvancılığını geliştirme projesi, Tavukçuluk araştırma 
ve geliştirme projesi, Arıcılığı geliştirme projesi, Hindiciliği geliştirme projesi, 
İpek böcekçiliğini geliştirme projesi, Meyve üretimini geliştirme projesi, İhracata 
dönük sebze üretimini geliştirmeprojesi, Zeytinciliği geliştirme projesi, Devlet 
sulamalarında ziraî yayın projesi, Şerbetçi otu geliştirme projesi ve hayvanpancarı 
yetiştirme projesi olmak üzere, bu yıl20 projeyi ele almış bulunmaktayız... 
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Hayvancılığın tekâmülü ve hayvan ıslahıBakanlığımca üç ana sistemde 
yapılmaktadır; bunlardan biri; yerli ırkların yüksek verimlikültür ırkları ile 
melezlenmesi, ikincisi; saf kültürırklarının ithal ve yetiştirilmesi, üçüncüsü;yerli 
ırkların seleksiyon suretiyle ıslahı. Diğer taraftan, sığır neslinin ıslahı faaliyetleride 
devam etmektedir.  Bunlardan birisiyabancı kültür ırklarıyle yapılan çalışmalar, 
diğeri de yerli ırklarla yapılan çalışmalar. Yabancı kültür ırklarıyle yapılan 
çalışmalardakianaprensibimiz, ırkların memleketimizin çeşitli bölgelerindeki 
ekolojik ve ekonomikşartlara uygunluğu esasına dayanmaktadır.  Bubakımdan, 
yabancı kültür ırklarıyle yapılan çalışmalar, genel olarak üç bölgede ayrı 
ırklauygulanmaktadır. Karadeniz sahil şeridinde uygulanan Jersey ırkı çalışmaları 
Trakya, Marmara, Ege, kısmenAkdeniz ve Orta Anadolunun müsait bölgelerinde 
uygulanan Horştayn ırkı çalışmaları, Doğuve Orta Anadolu bölgesinde uygulanan 
Montofonve İsviçre Espa ırkı çalışmaları... ” Bakan, bu açıklamalarından sonra 
kendisine sorulan sorulara yanıt verdi.152

Son sözü alan Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) “... Tarım Bakanlığı bu toprağı, 
çeşitli bilimsel tekniklerle inceledikteın sonra; bu toprakta yetişecek tarım çeşidini 
o köylüye bildirmelidir ve eğer buğdaytoprakta yetişmiyorsa, yiyecek buğdayını 
da Ofisvasıtasıyle Ticaret Bakanlığıyle işbirliği yaparakkendilerine sağlamalıdır. 
Ayrıca; hayvancılık konusunda Tarım Bakanlığıdaha verimli çalışmalar yapabilir.  
Yetkililerinağzından öğrendiğimize göre; Türkiye’de35 milyon koyun varmış.  36 
milyon insana bukoyunları bölüştürürsek, şahıs başına birer koyun düşmez.  Bir 
koyun bir insana kaç gün yeter? Bunun üreyeceğinii dehesap edersek demekki, 
şu andan itibaren bizim birer aylık et yiyeeeğimizvar demektir.  O bakımdan çok 
acı olan bir gerçeği biran önce çözümlemek için, bu Bakanlıktedbirleri almalıdır. 
Toprak erozyonunu önleme, ağaçlandırmave hayvancılık için Çankırı ve Çorum 
illerineDünya Bankasınca bir fon ayrılmıştı.  Birkaçuzman bu ilin ilçelerini 
gezdiler, bâzı köylereuğradılar fakat halk ne yapılacağını bilmiyor. Bu konuda halk 
aydınlatılmamıştır... ”153

Zekeriya Kürşad (Kahraman Maraş) tarafından verilen yeterlik önergesi 
aleyhinde Musa Doğan (Kars) söz aldı. Yeterlik önergesinin oya sunulup kabul 
edilmesinin ardından Bakanlık bütçesinin bölümlerine geçildi154: 

Tarım Bakanlığı Bütçesi
Bölüm  Program   Lira
101  Genel yönetim    11 049 560
102  Destek hizmetleri    16 833 387
111  Tarımsal üretimin geliştirilmesi 525 473 943

152 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 842-851.
153 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 851-852.
154 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 852-856.
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112  Hayvan ıslâhı ve hastalıklariyle savaş  299 026 698
113  Tarımsal mücadele ve tarımsal 
 karantina hizmetleri   151 153 000
114  Hayvancılığı geliştirme projeleri
 hizmetleri    15 953 990
115  Pamuk ıslâhı, üretimi ve geliştirilmesi   18 545 757
116  Tarım ürünleri pazarlamasının
 geliştirilmesi         957 892
117  Su ürünleri hizmetleri      9 617 574
118  Gıda hizmetlerinin geliştirilmesi     2 774 759
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan
 transferler    29 426 289
Tarım Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edildikten sonra Tarım Bakanlığına 

bağlı Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütçesi ve Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü bütçesi kabul edildi.155

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Cumhuriyetçi Parti grubu adına söz alan Orhan Kabibay(İstanbul) devlet 

havameydanlarındaki sorunlar ve düzensizlikler hakkında görüşlerini dile getirdi: 
“... Özellikle hava limanlarında otoritetamamen parsellenmiş olup, yetkili tek birkişi 
ile temas kurmanız mümkün değildir. Havayolunu tercih edenlerin çoğu, zaman 
değerlendirmekzorunda olan kimselerdir. Gerçekteen çok zamanı da havayolunu 
tercihedenler harcamaktadırlar.  Havadaki uçuş süresi bellive kesindir.  Uçuşa 
geçmeden veuçuştan sonraki bölümler hava ulaştırmasınınen zorlu kesimleridir.  
Ve çok kere de nekadar süreceği meçhuldür. Devlet Hava Meydanları İşletmesini 
havayollarından ayırmak mümkün değildir. Meydan hizmetleri birçokbölümlere 
ayrılmış, her bölüm birbirindenkopuk, kendi mevzuat ve usullerini uygular. Bu yüzden 
de düzensizlik daha da artar. Bu sistemin hava ulaştırmasının yurtiçinde rakipleri 
olmadığı için tarif ettiğimizdurumlarına rağmen verimliliği gözükmektedir. Aslında 
ise, kamu hizmeti yeter derecedeyapılamamaktadır. Demiryolu işletmesi ise rekabet 
olanaklarından tamamen ımahrumdur.  Ne güvenlik verme derecesi, ne normal hızı, 
ne de kaliteli hizmeti mevcuttur.  Bu durumu ile yeter derecedekamu hizmetini de 
yaptığı iddia edilemez. Bu rekabet olanaksızlığına sadece ödenekyetersizliği, personel 
yeteneksizliğini önesürmek, kanımızca tam bir ikna da olamaz. Denizyollarımızda ve 

155 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 856-859. Bkz. Kanun No: 1688.
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nakliyatımızda bu genelkıyaslamanın dışında değildir.  Özellikle yurt içinde kıyıya 
paralel ve hattâ karşıdankarşıya olan hatlarda rekabet unsurlarına eğilinmediğinden 
rekabet sağlanamıyor, kamuhizmeti de yeter ölçüde yapılamıyor ve geliştirilemiyor... 

Artan ihtiyaçları tam olarak karşılamamakla beraber, PTT hizmet ve verimliliğini 
dengede tutabilen bir idaremizdir.  1968 denbu yana fiilen 960 işyerini yeniden 
kurmuş, 1973 için de 275 işyerinin açılmasını planlamıştır. İdare, 1968 - 1972 
arasındaki dönemde 1970yılı hariç devamlı kâr sağlamış ve bu aradakamu hizmetini 
de karşılamıştır... .

Meydan açmak, uçak satınalmak yeter birfaaliyet sayılınaz.  Bu meydanları 
işletecek, onları ve her türlü hava şartarında uçakların inişve kalkışlarına hazır 
bulunduracak, uçakların emniyetle uçuşunu sağlayacak ekipleri yetiştirmek, lüzumlu 
teknik cihaz ve malzemeyi yerinde ve zamanında bulundurmak ve kullanmak, 
yolculara yolculuklarının başladığı terminaldenson bulduğu terminale kadar yakınbir 
ilgi ve nezaketle muamele etmek, ihtıiyaçlarını gidermeye çalışmak suretiyle bu 
hizmet vefaaliyet tamamlanmış olur. Havayollarnmızın verimli çalışabilmesi için pek 
çok ülkenin elinde bulunmayan kaynaklarda mevcuttur.  Bunlar değerlendirilmeli ve 
buarada döviz kaynakları yurdumuza geniiş mikyastaaktarılmalıdır... ”156

A.P. grubu adına RızaÇerçel (AfyonKarahisar) Ulaştırma Bakanlığı bütçesi 
hakkında grubunun görüşlerini açıkladı: “... Ulaştırma Bakanlığının Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 4770 sayılı Kanunun yerine kaim olmak üzere hazırlanan 
tasarı Millet Meclisine sunulmuş ve Ulaştırma Komisyonunca incelenip kabul 
edildiktensonra Bütçe Plân Komisyonuna tevdi edilmiştir.  Bu tasarının biran evvel 
kanunlaşması hususunun gruıbumuzca destekleneceğini Yüksek huzurunuzda bir 
defa daha ve tekraren arz etmekteyiz... 

Bu vesile ileçeşitli idareler arasında dağınıkbir şekilde bulunan yetkilerin 
memleketin bünyesine uygun bir düzende yeniden organizeedilmesini, trafik 
emniyeti ve kazalar yönündende üzeninde durulması bir zaruret haline gelen 
karayolu taşımacılığının teknik ve ekonomik veçhesini nizamlayacak tedbirlerin 
süratle alınmasını temenni ediyoruz... 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesinin 1972 yılı yatırım programı 
% 96 oranında gerçekleştirilmiştir. Grubumuz elbetteki, bu hususu memnuniyetle 
kaydetmektedir. Keza Üçüncü Beş Yıllık Yatırım Plânı % 91 artışla kabul edilmiştir. 
Memleketimizin demiryolu sorunu, ulaştırma faaliyetlerimiz içindeki önemini 
korumaya ve sanayileşmede büyük projelerin tahakkukuna giriştiğimiz plânlı 
bir devrede daha daartırarak devam etmektedir. Memleketimizin başlıca stratejik 
maddelerini bölgeler arasında taşımaya Devlet Demiryolları İdaremiz elindeki bütün 
imkânlarla gayret sarf etmektedir. Ancak, teşekkülün bu gayretleri ile bünye dışı 
malî külfetlerine daha realist bir çare bulunamadığı için her sene büyük zararlarla 
efkârıumumiyeye takdim edilmektedir. 

156 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 859-865.
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Denizcilik Bankasının 1972 yılı yatırımprogramı % 85 oranında gerçekleşmiştir.  
Tersanelerin tevsii ve modernize edilmesinin İzmir’debulunan Alaybey Tersanesinde 
inşa edilecek gemilerle beraber Ege Denizinde seyreden gemilerin tamir ve 
bakımlarının yapılması, PendikTersanesinin telsisinin üç adet süratli yolcugemisi 
inşasının yapımına devam edilen üç adetmotorlu yolcu gemisi ile Marmara hattı için 
yapılacakdiğer gemilerin Üçüncü Beş Yıllık yatırım plânına alındığını memnuniyetle 
karşılamakta ve tahakkukunu temenni etmekteyiz... 

Devlet Hava Meydanları Umum Müdürlüğünün1971 yılı yatırım programı 
% 32 nispetinde, 1972 yılı yatırım programı % 73 nispetind tahakkuk etmiştir... 
Yirmi dört saat faaliyetgösteren ve hava meydanlarının dimağınıteşkil eden bu 
personele, Türk Hava Yollarıyle mütenasip bir maaş ve ücret sisteminin tatbikini, 
birbirini tamamlayacak olan bu iki kardeşmüessesedeki ayrı ayrı hukukî statülere 
tabiolmalarından doğan farkların mümkün mertebe giderilmesini bilhassa temenni 
etmekteyiz... ”157

Cumhuriyet Halk Partisi grubuadına söz alan Kâzım Özeke(İstanbul) Ulaştırma 
Bakanlığının Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Denizcilik 
Bankası A.O. , Deniz Nakliyat A.O., Türk HavaYolları A.O., Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü kuruluşları hakkında görüş ve 
önerilerini açıkladı: “... Kuruluşundan sonra, zaman zaman, UlaştırmaBakanlığının 
bâzı görev ve yetkileri başkabakanlıklara aktarılmış, böylece bu Bakanlık sağlam 
ve disiplinli bir çalışma ve organizasyon yeteneğinden yoksun hale getirilmiştir. 
Ayrıca, bu keşmekeşin sonucu olarak ulaşım hizmetlerinin görülmesinde Ulaştırma 
Bakanlığıile diğer bakanlıklar çelişme haline düşmüşler, böylece hizmetin görülmesi 
ya imkânsızhale gelmiş ya da gecikmiştir... 

Ulaştırma Bakanlığının en eski ve de en büyükhizmet bölümü Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüdür. Bu kuruluşun sermayesi 8 
milyar lirayı bulmaktadır. Personel sayısı ise 58 bini aşmıştır. Devlet Demiryolları 
her yıl zarar etmektedir. 1968 yılında 480 milyon, 1971 yılında 788milyon olan zarar, 
son 1972 yılında 791 milyonlirayı bulmuştur.  Devlet Demiryolları İşletmesibugünkü 
durumu ile modem bir işletme olmaktanuzaktır. Demiryolları şebekesinin % 70’i 
teknik ömrünü doldurmuştur.  Şebekenin % 62’si kırk yaşındanküçük, % 32’si kırk 
ilâ yüz yaş arasındadır. Lokomotiflerde hızlarını kaybetmişlerdir. Az hız, devamlı 
rötar demiryolu ile seyahatten halkımızın kaçmasına sebep olmaktadır... 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı ve yıllar boyubozuk düzen içimde çalışan diğer 
bir kuruluşta Denizcilik Bankası A.O.dır.  Kıyılarımızınuzunluğu 7 bin kilometreyi 
bulan ülkemizde deniz ticaret filomuz 750 bin gros tondur. Bunun 650 bin gros tonu 
Deniz NakliyatA.O. nındır.  Büyük devletler bir yana, komşumuzYunanistan’ın 
deniz ticaret filosu, elimizdekiistatistiklere göre 8 milyon gros tondur. Hattâ bâzı dış 
kaynaklı bilgilere göre de bizimkinin20 misli bulunmaktadır.  Bu arada komşumuz 
İsrail’in 800 000, hattâ Kıbrıs’ın gene 800bin gros ton deniz nakliyat filoları 
mevcuttur. Denizcilik Bankası her yıl zarar etmektedir... 

157 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 865-869.
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PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün postave telgraf hizmetleri için kullandığımız 
olumlu ifadeleri maalesef telefon hizmetleri için kullanamayacağız. İtiraf edelim ki, 
bugün memleketimizdeşehirlerarası ve şehir içi telefon görüşmesi, görüşen için bir 
ıstırap kaynağı olmaktadır. Hattâ son yıllarda artan sinir hastalıklarında telefonun 
büyük faktör olduğu esprisiyaygın hale gelmiştir.  Özellikle büyük şehirlerimizde 
ve başta İstanbul’da telefon konuşmasıiçin bazen yarım saat sinyal beklemek 
zorunluluğuvardır.  Bu kadar bekledikten sonra çevirdiğimiz, ama dikkatle ve doğru 
olarak çevirdiğimiz numara yerine başka bir numara düşmektedir...”158

M.G.P. grubu adına söz alan İhsan Kabadayı(Konya) şu görüşleri ifade etti: 
“...Tersanelerimizde de âtıl kapasite varken, yurt dışına gemi siparişi imkânlar 
nispetindeayarlanmamaktadır. Büyük gemi inşaatına yöneleceği tabiî olanPendik 
Tersanesi kurulması kararını ve bunabaşlanmasını sevinçle karşılamakla beraber, 
içinde bulunduğu statik halden kurtarılması lüzumunada Millî Güven Partisi grubu 
olarakinanmış bulunmaktayız. Gümrük resmî formaliteleri ve kamulaştırma bu 
bakanlığın genel hizmetlerini aksatan enbüyük nedenlerdendir.  Süratle hallinin 
gereğinibildirmek isteriz. 

Kara ulaştırma hizmetlerimiz, büyük bir düzensizlikiçindedir. Her sene bu 
husus bu yüzden büyük mal, canve prodüktivite kaybına uğrayarak ekonomimizi 
ters yönden etkilemektedir.  Dünyanın hiçbir yerindebizdeki kadar karayolu 
felâketi olmaz. Bunun başlıca sebebielimizde düzensizliğiortadan kaldıracak 
bir tevsikâtın henüz kurulmamışolması ve hizmetlerin sahipsiz kalmasıdır. ...  
KarayollarıUlaştırma Dairesinin yeterli kadro ve personelle takviyesi gerekmektedir. 
Yaş meyve ve sebze ihracatımızın taşımasorunlarını çözmek üzere bakanlığın 
koordinatörlüğündefrigorifik kamyon ve taşıma hizmetlerininsüratle tanzimi 
gereğini de önemle belirtmekisteriz... 

Bu Bakanlıkla ilgili yeni kanunların çoğu Meclislere ve Başbakanlığa 
sevkedilnıiştir. Biran evvel kanunlaşması en büyük temennilerimiz arasındadır; 
Karayolları Trafik Kanunu dahil. Bu Bakanlıkla ilgili hizmetleri ağırlaştıran 
gümrük mevzuatı da, süratle düzenlenerek, günün şartlarına uydurulmalıdır. Ağır 
ve çok önemli hizmetler gören bu Bakanlığa sözleşmeli personel istihdamı yetkisi 
verilmelive fiilî hizmet zammının tanınması lüzumunuda belirtirken, yeni hizmete 
alınacak personeliçin eski kadrolar torba kadrolardan yeterli şekilde değiştirilmeli, 
personel alma formaliteleri de kolaylaştırılmalıdır... ”159

Demokratik Parti grubu adına söz alan Necati Kalaycıoğlu(Konya) öncelikle 
Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât Kanununun kanunlaşması gereğinden söz etti. “... 
Bakanlıkça hazırlanıldığı veya hazırlıklarının bitmek üzere olduğu ilerisürülen; 
Bakanlık Teşkilât kanunu tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
Kuruluş kanunu tasarısı, Türk Deniz Yollarıİşletmesi kanunu tasarısı, PTT Kuruluş 

158 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 869-874.
159 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 874-879.
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kanunutasarısı, Devlet Limanları İşletmesi kanunutasarısı, Karayolu Taşıma ve Trafik 
kanunlarıtasarıları, Demiryolu Nakliyatı kanunu tasarısı, Hava Seyrüsefer kanunu 
tasarısı, PostaBiriktirme kanunu tasarısı gibi lüzumlu, işletmelerirahatlatacak ve 
işleri daha verimlihale getirecek olan tasarıların kanunlaşmalarıhususunda Bakanlıık, 
ilgililer nezdinde ivediolarak gerekli temasları yapmalıdır.

Devlet Demiryolları, İktisadî Devlet Teşekkülü olan bir Gtenel Müdürlüktür.  
Dünyanın birçok kalkınmış ve ileri ülkelerinde olduğugibi, bizde de bu kuruluş her 
yıl bir milyarayakın zarar etmektedir. Ancak o ülkelerlebizim zarar şartlarımızda 
değişik faktörlerrol oynamaktadır.  Bunlardan bâzılarını sıralayayım:

1. Demiryolu ulaştırma sistemindeki aksaklıklartespit olunduğu halde ve 2 nci 
BeşYıllık Plânda da bunlar sıralanmasına rağmen halen giderilememiş olması, tesirli 
bir işletmenin kurulmayışı, Demiryolları tarafındantaşınması mümkün olan yüklerin 
karayollarına kaymış bulunması.

2. Ulaştırma kesiminde çeşitli sistemlerarasımda koordinasyonu sağlayacak bir 
Ulaştırma kanununun bugüne kadar çıkarılamaması ve Osmanlı Devletimden kalma 
nizamnamelerlebu işin yürütülmeye gayret edilmesi, 

3. 2 nci Beş Yıllık Plânda belirtilen; demiryolundahatların büyük kısmının 
eski, şehirlerarası bağlantıların uzun, vagon ve lokomotiflerineskiliği, personelin 
kifayetsizliği, hatların teknikman yetersizliği, 

4. Demiryolu şebekemizin % 70’inin standartların altında olması ve bütün 
şebekemizin uluslararası standartlara göre yetersizliği, 

5. Vagon ve lokomotiflerin yenilenmesi vemodern hale getirilmesi sağlanamamış, 
yolcu ve yük vagonlarının da ömrünü tamamlamış olanlar seferden kaldırılamamıştır. 

6. 8 500 Km.’lik demiryolunun 3 500-4 000 Km.sinin altyapısının süratle 
değişmesi zaruretine rağmen; malî kaynakların imkânsızlığından seferler ağır ve 
arızalı olmakta, böylece yakıt ve zaman israfı ile karşılaşılmaktadır. 

7. Demiryolları resmî sektörün hizmetleriniifa ederken fedakârlığı kendisi 
yapmakta, diğer sektörler bundan bilistifade kâra geçmişgörünürken Demiryolları 
zarar etmektedir. 

8. İnsanlar hızlı ve temiz yaşamaya alışmışlardır. Süratin, davranışın önemi 
büyüktür. Hali vakti yerinde olanlar bugün tayyareyitercih etmektedirler. Malî 
imkânı dahaaz olanlar veya işine biran önce gitmek arzusundaolanlar ise, tayyare 
olmayınca otobüs ve taksiyi tercih etmektedirler. Bu da Demiryolları için büyük 
kayıp oluyor. 

9. Yolcu trenleri umumiyetle çabuk kirleniyor ve temizlikleri konusunda da itina 
gösterilmiyor; tipik bir devletçilik örneğidirler...”160

160 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 879-884.
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Musa Doğan (Kars) Personel Kanununun yarattığı huzursuzluk, yerlilokomotifve 
vagon yapımının gelişmesi, PTT Genel Müdürlüğü teşkilâtının köylüyle en iyi 
irtibatısağlaması denizciliğin sorunları gibi konularda görüşlerini belirtti.161

Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman(Erzurum), hatiplerin konuşmalarına cevap 
verdi: “... Birinci Plân döneminde ulaştırma hizmetlerimiz için tahsis edilen 
yatırımları kısaca şöylece bir gözden geçirelim: Demiryolları için Birinci Plân 
döneminde 1 748 000 000, İkinci Plân döneminde 3 150 000 000, Üçüncü Plân 
döneminde 7 600 000 000. Endekslemukayese ettiğimiz takdirde 100, 200, 300 
şeklinde gitmektedir. Denizcilik Bankası; 872 milyon, 900 milyon, 4 200 000 000.  
Demek ki, Birinci Plân döneminde 100, İkinci Plân döneminde 115, Üçüncü Plân 
döneminde 339 gibi bir gelişme ile yatırımlaryapılacaktır. Hava yolumuz Birinci 
Plân döneminde 247milyon, İkinci Plân döneminde 520 milyon, Üçüncü Plân 
döneminde 4 400 000 000 liralıkbir yatırımla, 1962 yılı 100 kabul edildiği takdirde 
1977’de 1 253 gibi büyük bir yükselmegöstermektedir. 

Haberleşme hizmetleri için Birinci Plân döneminde641 milyon Türk Lirası, İkinci 
Plândöneminde 960 milyon Türk Lirası, ÜçüncüPlân döneminde 5 500 000 000 Türk 
Lirası tahsisedilmiştir. İmalât hizmetlerimiz için 1 400 000 000 liraayrılmıştır.  Bu 
suretle Birinci ve İkinci Plândöneminde yapılmış olan tahsis ki 9 milyar Türk Lirası 
civarındadır, buna mukabil Üçüncü Plân döneminde ulaştırma hizmetlerimiz için 23 
milyar liralık bir yatırım öngörülmüş bulunmaktadır... 

Demiryollarımızın meselelerind’en birisi de vatandaşa emniyetli ve kontrollü 
bir hizmeti götürmesi, bu seviyeye gelmesi meselesidir. Bilhassa, Doğu 
trenlerinden büyük şikâyetler alınmıştır. Temizlik üzerinde titizlikle durulmuştur, 
Garların restorasyonu, yeniden yerleştirilmesi, personelin eğitimi, vatandaşa iyi 
muameleedilmesi gibi konular üzerinde büyük ölçüde durulmuştur.  Zaman geçtikçe 
bu şikâyetler azalmaktadır; bütün teşkilâtımızda bu konuları yakinen takip etmekteyiz.  
Halen Demiryollarımızın elinde bulunan Adapazarı Vagon Fabrikası, Eskişehir, 
Lokomotif Fabrikası, Sivas Vagon Fabrikası büyük ölçüde tevsi edilmektedir; tevsi 
edilme hazırlığı içerisindedir... 

Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât Kanunu bilindiği gibi Bütçe Plân Komisyonunda 
beklemektedir.  Yapılan programa göre üniversitereform tasarısı görüşüldükten sonra 
Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât Kanunu BütçePlân Komisyonunda görüşülecek ve 
Yüce Meclise sunulacaktır... ” Bakan milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.162

Başkaca söz isteyen bulunmadığından Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin madde ve 
bölümlere geçilmesi oya sunuldu ve kabul edildi: 

161 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 884-886.
162 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 886-896.
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Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi
Bölüm  Program  Lira
101  Genel yönetim     7 348 836
102  Destek hizmetleri     3 692 731
111  Haberleşme faaliyetleri politikasının
 düzenlenmesi ve geliştirilmesi       707 342
112  Kara ulaştırma politikasının 
 düzenlenme ve geliştirilmesi     1 397 692
113  Deniz ulaştırma politikasının 
 düzenlenme ve geliştirilmesi    16 334 955
114  Sivil havacılık politikasının 
 düzenlenmesi ve geliştirilmesi      2 470 482
115  Ulaştırma-Haberleşme araç ve gereç 
 imalât politikasının düzenlenme ve 
 geliştirilmesi         563 968
116  Ulaştırma hizmetlerinin koordinasyonu     3 912 083
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan 
 transferler  541 012 611

Yüksek Denizcilik Okulu Kurumu
101  Genel yönetim         407 096
102  Destek hizmetleri      1 980 466
111  Öğretim hizmetleri      6 559 862
Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edildikten sonra Bakanlığa bağlı 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bütçesi da bu birleşimde kabul 
edildi.163

ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Millet Meclisi’nin Başkanvekili Nurettin Ok başkanlığında 24 Şubat 1973 

tarihinde toplanan 67 nci birleşiminde Çalışma Bakanlığı bütçesi müzakere edildi. 
Bütçe üzerinde ilk sözü alan Cumhuriyetçi Parti grubu sözcüsü CelâlSungur 
(Yozgat)Bakanlığın ve bağlı kuruluşların kuruluşyasaları, uyguladıkları mevzuat 
ve uygulamayöntemlerindeki yetersizliklerden söz ederek konuşmasına başladı: 
“... Bakanlığın ve bağlı kurumların kuruluşkanunları bâzı talî değişikliklere 
uğramışsa da, esas itibariyle bundan bir çeyrek asır önceki yurt ve dünya koşulları 

163 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 890-900. Bkz: Kanun No: 1689.
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gözönüne alınanak düzenlenmiş yasalarıdır.  Oysaki çalışma koşulları, işçi sorunları, 
istihdam, sosyal adalet, sosyalgüvenlik, yurt ve dünya olaylarının büyükçapta etkisi 
altındadırlar.  Buna göre, yasal düzenlemelerin süratle yapılması gereklidir... 

1972tarihinde Bağ-Kur kurulmuştur.  Serbest meslek sahiplerinin bu örgüt 
bünyesinde toplanmasıdoğaldır.  Bu yönden, bugün Sosyal Sigortalarabağlı 
avukatların Sosyal güvenliklerinin bu kuruluştarafından sağlanması uygun 
olacaktırkanısındayız... Dış kuruluşlarda çalıştırılacak sözleşmelipersonel mevzuunda 
1973 malî yılı Bütçe Kanununaek (R) cetvelindeki mâli hükümler düzeltilmelidirki, 
hizmet görüleibilsin inancında olduğumuzu ifade etmeyi de zorunlu görmekteyiz... 
Toplu iş ilişkilerini düzenleyen 274 sayılıSendikalar ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt kanunları arasındaki paralelliğisağlayacak ve özellikle barışçı çözüm 
yollarınındaha etkili bir şekilde işlemesine imkân verecekdeğişikliklerin bir an önce 
yapılmasını temenniettiğimizi belirtmek istiyoruz... ”164

 M.G.P. grubu adına söz alan Turgut Topaloğlu(Adana) Türkiye’nin 
karşı karşıya bulunduğu güçlüklerin başında istidhamprobleminin geldiğini 
belirterek konuşmasına başladı: “İş hayatındakonunun, sadece sosyal hakların 
genişletilmesini, ücretlerin seviyesinin arttırılmasını, emeklilikteyaş haddinin 
indirilmesini istemek ve gerçekleştirmekletoplumumuzu huzura kavuşturmalıyız. 
Üretim artışı sağlanmadıkça, yeni iş sahalarıaçacak yatırımlar gerçekleştirilmedikçe 
memleketevlâtlarının dışarıda iş arama mecburiyetindenkurtulmaları kabîl değildir. 
Yurt dışındaki işçilerimizin haksızlığa uğramadan ve istismar cdilmeden iş yerlerine 
gitmeleri her zaman mümkün olamamaktadır. Yurtdışındaki işçiler konusunda 
evvelce alınmış tedbirlerin yetersizliğini tespit eden hükümetingösterdiği gayretleri 
memnuniyetle ve takdirle karşılıyor ve bu gayretlerin olumlu sonuçlarını ümit ve 
güvenle bekliyoruz... ”165

Adalet Partisi grubu adına söz alan Hasan Türkay (İstanbul) Bakanlığın 
ilgilenmesi gereken sorunların istihdam sorunları, çalışma sorunları ve sosyal 
güvenlik sorunları olmak üzere üç temelgrupta toplanabileceğini ifade etti: “... 
Türkiye, bugün, her 100 vatandaşımızdan 6’sının işsiz, her 50 vatandaşımızdan 
birininyurt dışında çalışmak zorunluluğunu hissettiği ve imkân aradığı, son derece 
kritik ve düşündürücübir ortamda bulunuyor.  Devlet PlânlamaTeşkilâtı’nın 
hesaplarına göre 1972’de 16milyon kişiye ulaşan işgücü arzı, 1982’de 21milyon 
kişiyi, 1992’de ise 26 milyon kişiyi bulacaktır. Tarım dışı kesimlerde, bugünkü 
yapısı ve ekonomide ulaşılabilen azamî kalkınma hızı ile ortalama olarak her yıl 
işgücüne katılan 400bin kişiden ancak 250 binine iş bulunabilmektedir. Bu tablo, her 
yıl en az 150 bin kişinin mevcut işsizlere katıldığını göstermektedir. Sorunu 20 yıllık 
perspektif içinde ele alırsak, bu dönemde, yaklaşık olarak 12 milyon kişiye yeniden 
iş bulmak veya mevcut iş alanı sayısını üçte iki oranında arttırmak mecburiyeetiyle 

164 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (24 Şubat 1973), 
s. 3-8.
165 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (24 Şubat 1973), 
s. 8-9.
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karşı karşıya bulunduğumuz anlaşılacaktır... Yabancı ülkelere işçi göndermede, yurt 
dışında çalışan işçilerimizin karşılaştıkları sorunları çözümlemede, yurda dönüş 
ihtimaline göre geleceğiplânlamada Bakanlık kaçınılmaz ödevlerle karşı karşıyadır.  
Bu görevler, hem Bakanlık Kanunununda, hem de Kalkınma Plânlarında ifadesini 
bulmuştur... 

Çalışma Bakanlığı, 12 Mart 1971’den bu yana, Türk sendikacılık hareketini 
kendisine müttefik olarak değil; adetâ frenlenmesive imkân bulunabilirse, faaliyetleri 
geniş ölçüde sekteye uğratılması gerekli bir unsur olarakkabul etme eğilimindedir. 
Çalışma Bakanlığınakarşı kamuoyunda geniş bir şekilde müşahedeedilen ciddî 
tereddüt ve güvensizliklerin temelinde, Bakanlığın sürdürdüğü ve çeşitli yan 
tedbirlerlepekleştirmeye çalıştığı bu eğilim de yatmaktadır. 12 Mart 1971’den bu 
yana, toplu pazarlıkdüzeni son derece ciddî baskılar altında, kendisinden beklenen 
barışçı sosyal ve ekonomikfonksiyonu yapamaz hale gelmiştir.  HükümetI ve Bakanlık 
olarak sürdürülen bu politikada, her çeşit sindirme tedbirinden yararlanılmıştır, 
yararlanılmaktadır.  Sıkıyönetim tedbirleri; gereksizgrev ertelemeleri ve haksız grev 
yasaklamalarıile pekleştirilmiş; Personel Kanunu, gibiaraçlardan yararlanılarak işçi 
hak ve özgürlüklerizedelenmiştir.  Bu arada işçi ve memur ayırımıbir türlü vuzuha 
kavuşmamıştır. Önemle belirtmeliyim ki, Türk işçisi, bugün, sosyal güvenlik 
haklarının zedelenip, zedelenmeyeceğinden; geriye dönüş çabasının başarı kazanıp, 
kazanmayacağından dahi emin değildir...”166

Cumhuriyet Halk Partisi grubuadına söz alan Abdullah Baştürk (Yozgat) şu 
görüş ve önerileri dile getirdi: “Çalışma Bakanlığı işgücü hazırlığı; yani, tarımda, 
sanayide, hizmetler kesiminde ihtiyacımızolan yeterli vasıfta insan gücü hazırlama 
konusunda henüz, hiçbir sorumluluk altına girmiş değildir. Gariptir ki, kalkınma 
plânlarında öngörülen işgücü hazırlığı ihtiyacını karşılamak görevi, kelimenin tam 
anlamiyle sahipsizbir durumda bulunmaktadır.  Bir yanda Millî Eğitim Bakanlığı 
plân hedefleriyle hiçbirilişkisi olmayan okullar açarak, buralarda gençlerimize 
diplomalar dağıtmaktadır. Türkiye’de, Çalışma Bakanlığının kuruluş yasasiyletespit 
edilen belli başlı amaç ve görevlerşunlardır:

1. Sanayi, hizmetleri ve tarım kesimini kapsayantüm ekonomimizin ihtiyacı olan 
vasıflıişgücünü hazırlamak ve hizmet içi eğitim vermek, 

2. Ülkemizde istihdam politikasını yürütmekve emeği pazarlamak, 
3. Çalışan insanlarımızın sosyal güvenlikleriniteminat altına almak.
Bakanlık, istihdam görevini yerine getirecek biçimde örgütlenmelidir. Hiç 

şüphesiz, Çalışma Bakanlığı bu görevine sahip çıktıktan sonra, çalışanların 
vasıflandırılması ile birlikte, emeklerinin pazarlanması da daha düzenli ve adaletli 
bir sisteme kavuşacaktır... 

Bu arada yıllardır sürüncemeye bırakılan Çıraklık Kanunu da başlıcareform 
tasarılarından birisi olarak çıkarılmalıdır... 

166 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (24 Şubat 1973), 
s. 9-14.
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Bâzı ülkelerde İstihdam ve VerimlilikBakanlığı adını aılam bu Bakanlık, son iki 
yıl içinde özellikle, partilerüstü, partili hükümetlerdöneminde yasaların kendisine 
verdiği görevleri bile yerine getiremez durumlara düşürülmüştür. Çoğu kez Toplu İş 
Sözleşmeleri ihtilâflarında, Bakanlık kendi sorumluluk ve yetkilerinikullanamamıştır. 
Hükümet adına durumamüdalhale etmek, arabuluculuk yapmak görevleri Çalışma 
Bakanlarının dışındakilere verilmiş, sendikalar, sık sık Maliye ve DevletBakanları 
ile, yahut da kendisini iktidar partininin asıl sahibi sanan ufarak bir partinin 
yöneticileriile ilişki kurmaya zorlanmıştır. Avrupa Ortak Pazarına tam üye 
olarakgirinceye kadar, yani; 22 yıl boyunca, sosyaladaleti bir kenara bırakalım.  
Avrupa piyasasına girebilmek için, maliyetlerimizi düşürmekzorundayız. Bunun 
sağlanması için de, işçilerinücret artış taleplerini dondurmak, sözleşme hukukunu 
kısıtlamak gerekir! Evet, sayın milletvekilleri, Türkiye’de kamu ekonomisinden 
sorumlu, işletmeci bakanlarınbeyanları ile sadece kendi kârlarındanbaşka bir şey 
düşünmeyen bâzı iş adamlarının görüş ve ifadeleri arasında böylesine benzerlikler, 
ortaklıklar vardır.  Bu paralele düşen bir hükümetin Çalışma Bakanı elbette, toplu 
sözleşme ihtilâflarının çözümlenmesinde bir kenaraitilir. İşler, siyasal amaçlı 
ve kapalı odalarda yapılan toplantılarla kotarılmak istenir. C.H. P. grubu olarak 
kararımız ve politikamızşudur: Ücret, sadece çalışanla çalıştıran arasındageçen bir 
pazarlık sorunu değildir. Bizce ücret, millî gelir dağılımındaki bozukluğu düzeltecek, 
adaletsizliği giderecek bir yeniden bölüşme aracıdır. Ücret üretim sonunda yaratılan 
değerdenaslan payını sermaye sınıflarının elinde yoğunlaştırıp, ekonomik, sosyal 
ve siyasal egemenliklerini kurmak isteyenleri engelleyen etkili birterazidir. Ücret, 
henüz örgütlenme, demokratik hakve özgürlüklerini kullanma olanağı bulamamış 
sosyal sınıf ve tabakaların, devletimizin koruyucu kanadı altına alındığını belirten 
bir ölçüdür... 

Konuşmama son vermezdenönce, C.H.P. grubunun açık ve kesinbir görüşünü 
burada biz kez daha belirtmekisterim. Adaletli bir gelir dağılımını sağlamak, millî 
ekonomimizi bir küçük azınlığın büyükçoğunluğa tahakküm aracı olamaktan 
kurtarmak, herkesi, Anayasal hak ve özgürlüklerinikullanma imkânı veren ekonomik 
bağımsızlığakavuşturmak, emek sahiplerinin, yaratılan değerden, gerçekpaylarını 
almasına imkân tanıyan bir istihdamve ücret düzeni kurmak, Ortak Pazar ve benzeri 
ekonomik kuruluşlarakatılma bahanesiyle sosyal adaleti bir kenaraitmek isteyenlerin 
heveslerini kursaklarındabırakmak, C.H.P. grubunun izlediği ilkelerdir... ”167

Demokratik Parti grubu adına söz alan Vehbi Engiz (Kocaeli) şu görüşleri 
savundu: “... İşçilerin sosyal güvenliğini sağlayanve geçen dönem Yüce Meclislerden 
oybirliğiylekabul edilerek kanunlaşan 1186 sayılıkanun üzerindeı Sosyal Sigortalar 
Kurumunun malî olanakları nedeniyle açılan yersiz tartışmalar yüzünden, bugün 
bütün yurtta, işçilerhuzursuz bir duruma itilmişlerdir. BAĞ-KUR’un bugüne kadar 
sağlayabildiği gelişmeyi yeterli saymak, maalesefmümkün değildir. Kanunun, 
esnafın darimkânları aleyhine gerçekleştirme çabası herne kadar esnafın sosyal 

167 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (24 Şubat 1973), 
s. 14-20.
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güvenliğini gerçekleştirmekiçin müsbet bir çalışma olarak nitelendirilmekteise de, 
bu konuda yeterli ikaz ve çalışmanınyapıldığını iddia etmek güçtür.  TRTbültenleri 
aracılığı ile ve hükümet bildirisi şeklindeyapılan uyarmaları Demokratik Parti 
olarakyeterli bulmuyoruz.  Bundan sonra yapılacakcezalı pirim tahsilatının, imkânları 
aslındayeterli bulunmayan esnaf ve sanatkârlarımızıgüç durumda bırakacağı 
endişesini taşıdığımızıifade zorundayız... 

Engiz, Çalışma Bakanlığınabağlı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, 
İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü, 
Yakın ve Ortadoğu Çalışma EnstitüsüGenel Müdürlüğü, Yurt Dışı İşçi Sorunları 
Genel Müdürlüğü, Çalışma Genel Müdürlüğü hakkında Demokratik Parti 
grubunungörüşlerini de sundu.168

Mehmet Zekeriya Kürşad (KahramanMaraş) çalışma sorunları üzerinde durdu: 
“...bugün Türkiye’de işçi sorunlarının, özellikle sendikalar konusunun maalesef 
eskiçıkmazlarıyle hâlâ devam ettiği bir vakıa olarakgörülüyor.  Sayın Bakanın bütün 
gayretlerinerağmen kanaatim odur ki, Türkiye normal döneme geldiği zaman işçi 
meseleleri vesendikalar konusu, Türkiye’nin sanayileşmealanındaki en büyük engeli 
olacaktır. Dış memleketlerde çalışan işçilerimizin durumuda yine acı bir felâkettir.  
Oraya gönderilengörevliler murakabe yerine, kendi çıkarlarıiçin çalışıyorlar.  Bu sene 
orada yaptığımincelemelerde esefle müşahade etmişimdir; aylarcadeğil, senelerce 
hiç bir memurumuzun işçimizleilgilendiği görülmemiştir... 

Kahraman Maraş ili dağlıktır. Her sene bir felâkete mâruz kalır. Seller, heyelanlar 
dağlık olduğu için Torosların mihrakı olan yerdedir, halen onbir bin insan sıra 
beklemektedir. Felâkete uğrayanlar sırayagirerler, tam Maraş’a gelir sıra, on tane 
gönderilir, ‘bunu bıraktık’ derler. Zaten gelengiden, gönderilen yoktur, pejmürde bir 
haldeinsanlar Çalışma Bakanlığının işverenlerinin bürosunun önünde kuyruk halinde 
bir sefaletmanzarası olarak görülürler. Bu hususu da dikkate arz ediyorum... ”169

Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner(Trabzon) Bakanlık faaliyetleri hakkında 
açıklamalarda bulundu: “Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın bütünüiçinde 
tanımlanan reformların uygulandığı ve uygulanacağı ortamda, sorunlarımızın, 
kalkınmamızın sürükleyiciliğiyle ahenkli olarakperspektif plân süresi içinde 
gerçekleşmesi gereğine inanıyoruz. Bu görüş ve inanç altında, çalışma yaşantısının 
düzenlenmesi, çalışanların yaşama düzeyinin yükseltilmesi, çalışanlar ile çalıştıranlar 
arasındaki ilişkilerin memleket yararına ahenklendirillmesi, memleketteki çalışma 
gücünün, genel refahı aktıracak biçimde verimli kılınması, tam çalıştırma ve sosyal 
güvenin sağlanması, her zaman güçlü kılınması ve tutulması gerekli olan etkin bir 
uygulama, izleme, denetim veeğitim ağının yaygınlaştırılmasına bağlı olmasında 
asla kuşku yoktur. Bu amacın gerçekleştirilmesinin ise, yüce huzurlarınızdaki genel 
bütçenin ancak binde 1, 8’i oranında olan Çalışma Bakanlığı Bütçesinin birkaç kat 

168 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (24 Şubat 1973), 
s. 20-23.
169 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (24 Şubat 1973), 
s. 23-25.
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artırılmasını zorunlukıldığı açıktır. Herkesin en yüksek yeteneğini kullanacağıbir 
işe yerleştirilmesini sağlamak için, güçlü bir İş ve İşçi Bulma örgütü gereklidir. 
Ücret adaletinin gerçekleşmesinde bir araçolan istihdam sorunumuz, bugün önem 
sırasındaönceliği olan bir sorundur... 

1972 yılı içinde yaptığımız çalışmaların, ulaştığımız sonuçların belli başlılarını, 
az önce anasorunları arz ederken izlediğim aynı sırayla özetlemek istiyorum. 
Geçtiğimiz yıl içinde, 1475 sayılı İş Kanunuyle, 274 sayılı Sendikalar ve 275 
sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunlarının uygulamaları, öte yandan bu 
kanunların boşluklarınındoldurulması üzerinde önemle durduk. Ayrıca Tarım ve 
Orman alanlarında yasal korunma altına alınmasına ilişkin çalışmalaryaptık.  Bu 
çalışmalar yüksek ilgi ve takdirinizesunulmuştur.  Hükümet ve Bakanlık olarak 
bizeverilen Anayasal ve plân görevini yerine getirmiş bulunımıaktiayız. Üç ve 
daha az işçi çalıştıran esnaf ve küçüksanatkârları iş Kanunu kapsamına alan ve 
bunlarınyanında çalışan işçi kardeşlerimizi, asgarîücret, yıllık ücretli izin, hafta ve 
genel tatilhakkı ve ücreti gibi en doğal, en vazgeçilmez haklara kavuşturmak için 
çalışmalar yapıldı... 

Tarım dışı asgari ücretler, sosyal politikatarihimiz ilk kez taraf hâk ve çıkarlarını 
elden geldiğince gözeten, sosyo - ekonemik bir dengeyekavuşturulmuş, önceki asgari 
ücretlereoranla yüzde 28 ve yüzde 42 arasında bir artışı da olmuştur.  Bu noktada 
grubu adına sözleriniifade eden bir arkadaşımız, maalesef gerçekdışı bir beyanda 
bulunduğu için derhal diğersorunlarına cevap verirken, bu konuya değinmekisterim. 
1978 yılında Bağ - Kur uygulamalarıyle birilikteaktif nüfusumuzun % 38’ini 
kapsayacakbir kapasitcye eriştirilecek sosyal güvenlik sistemimizdeki önemli 
gelişmelerden söz etmek olanağıvardır. Tarım ve orman işçilerimizin kademeli 
olarakSosyal Sigortalar kapsamına alınması amacıylehazırladığımız kanun tasarısı 
ilgili komisyonlarda ele alınmıştır.  İlkin kamu kesimindeçalışan beş yüz bini aşkın 
işçi kardeşimiz kapsama alınacaktır. Emekli aylıklarının sistematik ayarlanmasını 
öngören bir kanun tasarısı hazırlanarak Bakanlıkların görüşüne sunulmuştur... 

Bağ - Kur’la ilgili olarak şunu da arz etmeliyimki, başkasının aracında bir 
hizmet akdiile çalışan şoför yurttaşlarımızın Bağ-Kur’la ilgilendirilmelerine, 
kanun yönünden olanak yoktur.  Bir hizmet akdi karşılığında başkasının aracında 
çalışan şoförler doğrudan doğruya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun kapsamı 
içindedirler.  Bu gibilerin işvereni olan araç sahipleri Sosyal Sigortalar Kurumuna 
bildirgevermekle, yani araçlarında hizmet akdi ve ücretle çalıştırdıkları şoförleri 
bildirmekle yükümlüdürler. Başkasının aracında bir hizmet akdi ile çalışan 
şoförlerden Bağ-Kur’a yazılmış olanlarınSosyal Sigortalar Kurumama aktarılması 
kanun zorunluluğudur. 

İşçi konutları yeni rejimi Nisan 1973 ayından başlayarak uygulanacaktır.  Küçük 
konutlarıişçilerimiziin istediği yerde yapma olanağınıbulacak, 85-100 metrekare 
arasındaki konutlar çalıştığı işyeri ve ona komşu bir il dahilinde yapılabilecektir. 
Sosyal Sigorta mensuplarının, sendikaların herkesten çok yardımcı olması 
gerekmektedir. 
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Metotlar yönünden yapacaklarımız şunlardır:
1. Aktüarya hesaplarını daha etkin veistatistik değerlerle araştırma yöntemlerinin 

kullanılması yoluyle geliştirmek, 
2. Borçlanma, 25 yıllık emeklilik gibikurum patrimuanını tüketen faktörlerin 

parasal değerini, gerçek değerini hesaplamak, 
3. Bugüne değin yapılmamış olan maliyetanalizlerini yapmak, 
4. Muhasebe sistemini, sevk ve idare muhasebesi biçiminde dönüştürmek, 
5. Harcama yöntemlerini yeniden gözden geçirmek, iyileştirmek, 
6. Daha etkin para plânlaması yapmak, bölgelerde daha iyi para plânlaması yapıp 

merkezde bunları konsolide ederek para hesaplarının rasyonel izlenmesini sağlamak, 
7. Fonların kullanılmasında güvenlik, rantabilite, likitide ve esneklik ilkelerine 

uymak, 
8. Rant binaları gelirlerini cari fiyat düzeyine çıkarmakki bu büyük ölçüde 

sağlanmıştır. 
9. Bildirge vermeyerek Sosyal Sigortalar Kurumu dışında kalan işyerlerini 

kovuşturmak, kapsama almak,
10. Bildirge veren işyerlerinde sigortalanmamış işçi çalıştırılmasının önüne 

geçmek, 
11. İşverenlerin prim borçlarının süratle takibini sağlamak, 
12. İlâç ambalajlama yöntemi ile ilâç israfını, araç ve gereçlerini tasarruf kuralları 

dışında kullanımını önlemek. Genellikle donatım hizmetlerini geliştirmek,
13. Özellikle personel reformu yaparakiş-insan ilişkilerini düzeltmek. 
Organizasyon tedbirlerini de şöyle kısacaarz edebilirim: Kurumu idarî reform 

ilkelerine göre yeniden düzenleyerek Kuruluş Kanununu buna göre değiştirmek, 
sosyal güvenlik kapsamına alınanlar hükümetimiz döneminde iki katına çıkarılmıştır 
ve bu kanunları kabul ettiğiniz takdirde, ikikatını da aşacaktır.  Yalnız Bağ-Kur’la 710 
000 kişi sosyal güvenlik hakkına kavuşmuş, orman ve tarım kesiminde çalışanların 
sosyal ve güvenlikleri hükümet tarafından yerine getirtilmiş, Yüksek Meclise intikal 
etmiş, ama Yüksek Mecliste bulunan bu kanunların dahi, ele alınmadığı bendenize 
Bütçe Komisyonu tarafından, Yüksek Mecliste üye olan arkadaşlarımın soruları 
şeklinde tevcih edilmiştir. 

Sendikacılığımız demokratik, özgür ve milliyetçi doğrultuda gelişmektedir.  
İşçi-İşveren- Hükümet ilişkileri dostluk havasının yayılınasına yardım etmektedir.  
Özellikle 27 Haziran 1972 tarihinde yapılan Sosyal Sigortalar KurumuGenel Kurul 
toplantısı 27 Aralık 1972 tarihindeyapılan İş ve İşçi Bulma Kurumu DanışmaKurulu ve 
4 - 5 Kasım 1972 tarihinde hükümet üyeleriyle işçi ve işverenler arasındayapılan ayrı 
ayrı toplantılar, sendikal ilişkilereolumlu etkiler yapmıştır. Gerçekten sendikacılığı, 
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1961 Anayasası ile sağlanmış serbest örgütlenme ve serbest toplu pazarlık ve grev 
haklarınıkullanmada ve bu olanaklar içerisinde iyi bir gelişme gösterme yolundadır... 
”Bakan, konuşmasından sonra soruları da özetle cevapladı.170

AdaletPartisi grubu adına ikinci kez söz alan TurgutHasan Türkay (İstanbul) 
kendisinin önceki konuşması ile Bakan Uzuner’in söylediklerinin çeliştiğini 
vurguladı. “Sayın Bakanımız, benimkonuşmamın tamamen aksine, her tarafı güllük 
gülistanlık gösterdi.  Çalışma Bakanlığının ve ona bağlı bütün umum müdürlüklerin 
işlerininfevkalâde düzgün olduğunu ifade etti ve bu şekildeyaptığım konuşmayı da 
kınadı. İnşallah, Sayın Çalışma Bakanımızın ifadeettiği gibi olur ve bu bir senelik 
müddet içindeöne sürdüğümüz şikâyetler giderilmiş olur; bizde Adalet Partisi grubu 
olarak memnun oluruz... ”171

Abdullah Baştürk (Yozgat) sataşma olduğu için söz istedi ancak bu talebi kabul 
edilmedi. Çalışma Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçildi:

Çalışma Bakanlığı bütçesi
Bölüm  Program  Lira
101  Genel yönetim     7 504 685
102  Destek hizmetleri     1 885 544
111  İşyerlerinin tescili, sınıflandırılması 
 ve izlenmesi, iş hayatının düzenlenmesi 
 ve denetimi    22 846 812
112  İşçi sağlığı ve güvenliği sosyal 
 güvenlik ve istihdam    47 943 145
113  Yurt dışı işçi sorunlarının çözümlenmesi   33 628 480
900  Transferler  2 505 84545 
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan 
 transferler      2 505 845

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
MG.P grubu adına söz alan Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri) şu görüşleri ifade 

etti: “1973 ilâ 1977 yılları arasındaki beş yıllık dönemdir.  Bu dönemde uzun vadeli 
hedefleri öngören kalkınma hızının gerçekleşmesine ekonomik yapının bu hızlı 
kalkınmayı devamlı kılacakbir yönde değişmesine bağlıdır. Bu değişme ise sanayi 
sektörü gelişimi, millî gelir içindeki payının önemli ölçüde artırılması ile mümkündür. 
Sayın milletvekilleri, kalkınma millî tasarrufun ve yatırımların millî gelir içindeki 

170 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (24 Şubat 1973), 
s. 25-43.
171 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (24 Şubat 1973), 
s. 43-44.
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payının artırılması ile mümkündür. Geçim seviyesi yüksek olmayan, gelişme 
halindeki bir ülkede yatırımların millî gelir içindeki hissesinin yükseltilmesi hiç de 
kolay olmamasına rağmen, toplam yatırımların gayrisâfi millî hâsıla içindeki payının 
on yılda % 15’ten % 21’e yükseltmeğe muvaffak olunmuştur. Sanayi gelirlerinin 
gayrisâfi yurt içi millî hâsıla içindeki payı devamlı olarak artış kaydetmiştir. Son on 
yılda son derece önemli 46kalem yeni sanayi malının üretimine başlanmış, yatırım 
analları ve ara malları üreten sanayiinnispî önemi artmıştır. Çok kısa bir zaman önce 
çimento, dokuma, cam sanayii maddeleri ve daha birçok sanayiemvallerini ithale 
mecbur olan Türkiye, şimdi pek çok sanayi mamulünü yurt içinde üretmekteve 
tüketmekte, yıldan yıla artan mühim birkısmını da ihraca başlamış bulunmaktadırlar. 
İmalât sanayii yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı Birinci Plân döneminde 
% 19, 6, İkinci Plân döneminde de % 26’ya yükselmiştir. Plânlı dönemde imalât 
sanayii üretiminde ortalama %9 dolaylarında bir artış sağlanmıştır. Tüketim 
mallarının imalât sanayii içindeki payı1962’de % 62,3’ten, 1972’de % 46,6’ya 
düşmüş, yatırım mallarmda önemli bir değişiklik olmamakla beraber, ara mallarının 
payı 1962’de% 27,8’den % 39,4’e çıkmıştır... 

Plânlı dönemde kooperatifçiliğin de geliştirilmesilüzumu üzerinde durulmalıdır.  
Memleketimizdeki el sanatlarıyle uğraşanların bir kooperatif altında teşkilâtlanmaları 
gereklidir. Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu tadiltasarısı bir an önce Parlâmentodan 
çıkarılmalıdır. Çıraklık ve Kalfalık kanun tasarısı da biran önce kanunlaşmalıdır. El 
dokumacılığı ve halıcılığımızın geliştirilmiesi için bu emvallerin işletme vergisinden 
muaftutulması veya gayet az bir vergiye inhisar ettirilmesi gerekmektedir. Orman 
köylülerimizin boş zamanlarının değerlendirilmesi için el sanatlarının buralara 
götürülüp teşkilâtlandırılması gerekmektedir... ”172

C.P. grubu adına söz alan Celal Ahmet Sungur (Yozgat) Bakanlık bütçesi 
hakkında şu görüşleri aktardı: “... 1971-1972 yılında, 1971 fîyatlarıyle 121,9 
milyar TL olarak tahmin edilen sınaî üretimin, 1977 yılında 213,7 milyar TL’sına 
yükselmesi gerekmektedir. Bu ise, sınaî üretimin, yılda ortalama % 12 oranında 
artmasınızorunlu kılmaktadır. İkinci plân döneminde sabit sermaye yatırımlarının 
% 381 sanayi sektörüne ayrılmış olmasına karşılık, 1988-1995 döneminde bu oranın 
% 50 olması plânlanmış bulunmaktadır. Toplam ihracat içinde sanayi ürünleri payı, 
1967’de % 13,3’ten, 1972 yılında % 25,9’a yükselmiştir. 1987 yılında bu oranın 
% 64’ü bulması öngörülmektedir.  Bütün bunların yanı sırauzun dönemde söz 
konusu sektörün kendi iç yapısınında değişmesi gerekmektedir. Nitekim toplam 
imalât sanayii üretimi içinde tüketimmalı üretimi 1972’de % 47’den, 1987 yılında 
%31’e düşecektir.  Buna karşılık ara mallarınınüretimi % 39’dan, % 50’ye, yatırım 
mallarının üretimi ise %, 14’ten % 19’a yükselecektir. 

Bütün, bunların yanı sıra Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye olmamızın 
beraberinde taşıdığı yeni sorumluluklar ve ortaya koyduğu yeni şartlar 
çerçevesinde öngörülen sanayileşme hareketini yavaşlatmadan yürütebilmek için, 

172 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (24 Şubat 1973), 
s. 47-50.
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şimdiden sanayi mamullerinin maliyet, ücret, fiyat dengesini kurmak, kalite ve 
standartlarısaptanmak ve kontrol etmek ve iç-dış piyasaşartlarını araştırmak amacıyle 
Sanayi ve TeknolojiBakanlığı yapısı içinde sürdürülen çalışmaların en kısa zamanda 
sonuçlandırılması gerekmektedir kanısı içeririnde olduğumuzu belirtmek isteriz... 

Cumhuriyetçi Parti olarak yalbancı sermayeyekarşı ve düşman olmadığımızı, 
yabancısermayeye yurdumuzu ve milletimizi sömürttürenzihniyete karşı olduğumuzu 
belirtmek isteriz. Ereğli’daki Demir-Çelik Sanayii’nin sermayesinin % 51’i devletin 
olduğuna göre, bu sanayiin de kamulaştırılarak tüm Demir-Çelik Sanayiinin millî 
devletimiz elinde olmasını temenni ederim... ”173

Demokratik Parti grubu adına söz alan Mehmet Çelik(Gaziantep) grubunun 
görüşlerini şöyle özetledi: “... Bakanlığın merkez teşkilâtında birtakım yenikuruluşlara 
gidilmiş yeni makamlar ihdasedilmiş ve bunların başına değerli elemanlar 
getirilmişsede yüklenen işlerin altından kalkmak, devlet ve özel teşebbüsten gelen 
müracaatlarakısa zamanda cevap vermek mümkün olamamaktadır. Ayrıca Avrupa 
Ortak Pazarınagirmemiziçin yapılacak çalışmalarda ve sanayimizin OrtakPazara 
uyabilmesi için getirilecek tedbirlerdeBakanlığa büyük vazifeler düştüğü halde, 
Bakanlıkta henüz bu işi üzerine alacak bir organbile kurulamamıştır. Bunun gelecekte 
sanayimizi ve hattâ devletimizi büyük sıkıntılarasokacağına işaret etmek isteriz. En 
kısa zamandatedbir alınmasını da temenni ederiz. 

Bakanlık merkez teşkilâtı tarafından yürütülenorganize sanayi bölgeleri 
inşaatları ile küçük sanayi siteleri inşaatları hızlarını ve cazibelerini kaybetmiş 
durumdadır. Bunlara eski hızıve eski alâkayı vermenin tedbirleri alınmalıdır. Manisa 
ili organize sanayi bölgesi ile Konyaili organize sanayi bölgesinin bugüne kadar 
bitirilememesinebizce sebep bulmak mümkün değildir. Gaziantep ili organize sanayi 
bölgesi inşaatınınise iddia edildiği gibi 1974’te bitirilmesimümkün değildir. 33,5 
milyon Türk lirasınamalolacak olan bu tesislere 1971 ve 1972 yıllarındaancak 2,5 
milyon Türk lirası yatırım yapılabilmiştir. Bu rakam inşaatın hızının ne kadar yavaş 
olduğunu göstermektedir.  Ve inşaatın yıllarca devam edeceğinin de bir işaretidir. 
Organize sanayi bölgeleri inşaatlarının bu kadar yavaşgitmesi yanında ve 1970 
bütçesi müzakerelerindeorganize sanayi bölgesi yapılacağı ifade edilenvilâyetlerden 
hemen hiçbirinde organize sanayibölgesi inşaatına başlanmamışken daha 2 7 ilde 
organize sanayi bölgesi kurulacağının bütçeraporuna yazılmasının son derece 
yadırgadık... 

Bakanlıkla ilgili Kamu İktisadî Teşebbüslerinin faaliyetleri de iç açıcı olmaktan 
çok uzaktır. Bugün azot sanayiine bağlı fabrikalar, maalesef gerektiği gibi 
çalışmamaktadır. Yatırımlar âdeta durmuştur.  Yıllık istihsal her tesis için normal 
kapasitenin çok altındadır. Ayrıca, kurulduğu günden beri çalışmayan fabrikalar bile 
vardır.  Bu genel müdürlükte yapılacak işler hakkında bir türlü karar verilememekte, 
yeni tesislere başlanamamaktadır. Bu arada bilhassa Gemlik gübre projesi üzerinde 
durmak isteriz. Bu tesisin ihalesi 1969’dan beri bir türlü yapılamamaktadır.  Durum 

173 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (24 Şubat 1973), 
s. 50-53.
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böyle olduğu halde raporda; halen arazi ve sutemini halledilmiş olan projenin 
mukavele görüşmeleridevam etmektedir deniliyor. Halbukibu projenin su ve arazi 
meselesi 1969 yılındahalledilmiştir.  Demek ki o zamandan bu yana hiç bir şey 
yapılmamıştır... 

Ortak Pazara hazırlanırken özel teşebbüseait sanayinin fazla zarar göreceğinden 
endişeetmek de lâzımdır.  Özel teşebbüs kendisini yeni şartlara kolayca uyduracak 
ve gerekli tedbirleri alacaktır. Ancak devlete ait teşekküllerin durumu bu kadar kolay 
olmayacaktır... Dolayısıyle Kamu İktisadî Teşebbüsleri yeni baştan, ciddî ve uzun 
vâdeli olarak ele alınmalı, bilhassa personel meselesimutlaka halledilmelidir... ”174

A.P.grubu adına söz alan Selâhattin Güven(Trabzon),yatırım malları ve ağır 
sanayi tesisleri, hammadde ve aramalları sanayii ve üretim ve tüketim maları sanayii 
açısından Türkiye ekonomisi değerlendirdi: “... Şimdi Türkiye’nin manzarası şudur: 
Ağırsanayi büyük ölçüde kurulmuş ve kurulmakta devam etmektedir.  Yatırım malları 
sanayii ise henüz kurulmamıştır.  Üçüncü Beş Yıllık Plân bir ölçüdeyatırım malları 
sanayinin kurulmasını öngörmüştür. Bu sanayi dalının hızla kurulmasıile milyarlarca 
liralık yatırım malları memleketimizde imal edileceği gibi sanayi kurmadada kendi 
kendimize yeterli olacağımız bir vakıadır. Hammadde ve aramalları sanayii de 
kâfi derecede kurulamamıştır. Üçüncü Beş Yıllık Plânın öngördüğü hedefler ve 
tedbirler kifayetsizdir. 1977 yılına kadar bu sanayi dalında da mutlakabüyük bir 
hamle yapmak mecburiyetindeyiz. İmalât ve tüketim malları sanayimizin büyükbir 
aşama yapmış olduğunu söylemek mümkündür. Bugün bâzı sanayi mamullerimiz 
vebilhassa tüketim mallarımız dünya piyasalarındarahatlıkla alıcı bulmaktadır.  
Ancak bu sanayi dallarında da yine büyük bir hamle yapmaya mecburuz. Çünkü 
Ortak Pazar ülkeleriyle ciddî bir rekabet yapabilmemiz tüketim mallarımızın bol ve 
kaliteli olmasına bağlı görülmektedir... 

1971 - 1972 yıllarında işçi dövizlerinin bolluğu, memur ve işçilerimizin 
gelirlerinin artışı, piyasada munzam olarak 10 milyar liralık biriştira gücü yaratmıştır.  
Bu iştira gücü karşısında tüketim mallarının azlığı fiyatları büyükölçüde etkilemiştir.  
Görülüyor ki, bu sanayi dalında kaydedilecek gelişmeler iç piyasa istikrarını 
sağlayacağı gibi sanayiin gelişmesinde de yeni bir finansman kaynağı doğuracaktır. 
Durum devlet kesimi için de tamamen aynıdır.  Hükümetin bu konuya yeterli ve real 
tedbirleri mutlakave gecikmeden alması lâzımdır. 

Kredilerin ucuzlatılması teminat meselesi halledilmedikçe hiçbir fayda 
sağlamayacaktır.  Bize göre şu tedbirlerin alınması da mutlaka lâzım gelmektedir:

1. Dış ülkelerde çalışan vatandaşlarımızınorada biriktirdikleri 15 milyarı aşkın 
paralarınıemin ve kârlı kaynaklara seve seve vermeyehazır olduklarını biliyoruz. Bu 
paralara yeni bâzı imkânlar vererek veya temettüler vermeksuretiyle Türk sanayiinin 
emrine verilmesi lâzımgelmektedir. 

174 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (24 Şubat 1973), 
s. 53-56.
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2. Gerek kurulacak ve gerekse kurulmuşolan sanayi kuruluşlarımızın istisnasız 
halka açık şirketler haline getirilmesi lâzımdır.  Böylece hem millî tasarruflarımızı 
sanayiye aktarmış olacağız, hem de sosyal adalet ile gelir dağılımınıdaha âdil bir 
duruma getirmiş olacağız... 

Sanayi Bakanlığı sanayi ile ilgilitüm meselelerde tam yetkili ve karar mercii 
haline getirilmelidir. Bunun için Bakanlık sanayinin tümünde söz sahibi olmalı, 
muhtelif bakanlıklardaki sanayiler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlanmalıdır. 
Enerji politikasında söz sahibi olmalıdır. Teknolojik araştırma ve geliştirilmeleri bu 
bakanlıkyürütmelidir. Sanayi plânlamasını tümüyle bu bakanlık yürütmelidir. Teşvik 
tedbirlerinde söz sahibi olmalıdır. Bütün İktisadî Devlet Teşekküllerinin organizasyonu 
ve yönetiminde bu Bakanlığın kesin söz sahibi olması lâzımdır. Sanayi mamulleri 
fiyat ve kalite kontrollarının bu Bakanlıkça yürütülmesi lâzımdır. TÜBİTAK 
mutlaka Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlanmalıdır. Yurtdışı teşekküllerin 
verdikleri yüksek ihtisasve doktora bursları Türkiye’nin ihtiyaçduyduğu konulanda 
ve yetenekli kimselere yaptırılmalıdır. Ayrıca Türk üniversitelerinde verilen doktora 
ve ihtisaslar da mutlaka ihtiyaçduyulan konularda olmalıdır. Bu teşkilât gerektiği 
şekilde ve yetenekli kimselerle kurulduğu takdirde üç-beş yıl sonrateknoloji alanında 
büyük ölçüde kendi kendimize yeterli bir hale gelebileceğimiz gibi, bâzı sahalarda 
da teknolojik bilgi ve beceri satarhale gelebiliriz.  Dolayısıyle her yıl ödediğimiz 
milyarların büyük bir kısmını tasarruf etmiş olacağız... ”175

C.H.P. grubu adına söz alanYusuf Ziya Yağcı (Ankara) şu görüşleri aktardı: “... 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda sanayi sektörünün büyümıe hızı % 11, 3 olarak saptanmıştır. 
22 milyar liralık yatırım yapılması öngörülmektedir.  Kanımızca, Üçüncü Beş Yıllık 
Plânda sanayi politikası da yanlış tespit edilmiş bulunmaktadır. Kamu iktisadî 
kuruluşlarının bugünkü halleriyle ve özel kesimin disiplineedilmemiş durumu ile 
bu yatırımların gerçekleştirilebileceğini kabul etmek zordur. Tespit edilmiş bulunan 
sanayi politikası; sosyal adaletsizliğin ve gelir dağılımındaki eşitsizliğinartması, 
bölgelerarası dengesizliğin ve hayat pahalılığının devamı pahasına sanayileşmektir. 
1973 yılı Bütçesinin tümünde olduğu gibi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait bütçe 
bölümündede bu görüş yansımaktadır.  Bu yanlışpolitika sonucu tarım sektöründen 
sanayi sektörüne kaynak aktarma olanağı tarım kesimine verilmemiştir.  Kanımızca 
İkinci Beş Yıllık Plân dönemi sonucunda görüldüğü gibi, 1973 yılında da yatırım 
malları üretiminde gelişme olmayacak, buna mukabil tüketim mallarısanayii, montaj 
ve ambalaj sanayiinde dışabağlı gelişme devam edecek, bunun sonucudoğacak olan 
anormal hizmet büyümesi sanayiimizi olumsuz yönde etkileyecektir. Ara malı ve 
yatırım malı üretiminin gerçekleştirilememesi, enflasyonist baskıyı artıracak, hayat 
pahalılığı günden güne artarak köylü, işçi vedar gelirli vatandaşın taşıyamıyacağı bir 
ağırlığaulaşacaktır. Bütçenin carî harcamalar bölümündeki ödeneklerin kabarıklığı, 
transfler harcamalarının yatırım harcamalarına oranıbu görüşümüzü kanıtlamaktadır. 

175 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (24 Şubat 1973), 
s. 56-60.
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1973 yılı içinde de istikrarın sağlanamayacağı anlaşılmaktadır.  1972 yılı içinde 
istikrarı sağlayamayan hükümet, kısmî bir istikrar sağlama bahanesiyle üreticinin 
ürettiği malların fiyatlarını asgarî ölçülerde dondurmuş ve işçi ücretlerine baskı 
yapmıştır.  Fakat alınan sonuç bu tedbirlerle istikrarın sağlanamayacağını göstermiştir. 
Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı, mutlak bir istikrarın sağlanamayacağını, yılda % 
4 -6 oranında fiyat artışlarının normal olduğunuifade etmektedir.  Bu artışa Türk 
milleti razıdır; fakat Türkiye’deki fiyat artışlarının, özelliklesanayi mamullerindeki 
fiyat artışlarının% 40 - 50 civarında olduğu düşünülürse, SayınBakanın görüşüne 
iltifat etmek mümkünolmaz... 

Cumhuriyet HalkPartisi, Anayasamızın da kabul ettiği karmaekonomiye 
taraftardır.  Ancak, ekonominin hâkim noktaları devlet elinde bulunmalıdır. Bugün 
hükümet, sanayi kalkınmasını özel teşebbüsün inisiyatifi ve insafından beklemektedir. 
Özel yatırımlarda özendirici bir yol olduğu iddiasıyla teşvik tedbirleri getirmekte, 
vergi, gümrük ve sair muafiyetler sağlamaklasanayide kalkınmayı halledeceğini 
ummaktadır. Bu maksatla Meclislere sevk edilmiş bulunantasarı, Meclisimize 
geldiğinde tabiatıylamünakaşası yapılacaktır.  Ancak bu tasarının getirdiği tedbirlerle 
özlenen hızlı bir sanayileşmeninmümkün olup olmayacağının anlaşılmasıiçin konu 
üzerinde kısaca durmak istiyorum. Sayın Sanayi Bakanı, Bütçe Komisyonundaolduğu 
gibi, ‘bu tasarı geldiğinde bu konuyugörüşürüz’ diye geçiştirmez ümit ediyorum... 
Bu tasarı kanunlaştığı takdirde:

1. Özel teşebbüs kısa sürede çok kâr beklediğive buna alıştırıldığı için yatırım 
malı veara malı üretimine gitmeyecek, tüketim malıüretimi artacak, ara malı üretimi 
ise sıhhatli olmayantüketim malı üretimine yarayacak şekildeartacak, sonuçta, 
hizmet sektöründe hâsılolacak anormal büyüme fiyat artışlarını ve hayatpahalılığını 
teşvik ederek enflâsyonist baskıyıbüsbütün artıracaktır. 

2.  Fabrika imâl eden fabrika, makine imâleden makine demek olan sanayileşmede 
sıhhatlive dengeli hiçbir ilerleme kaydedilemeyecektir. 

3.  İç tasarruf sağlanamayacak, kredi düzenindeki adaletsizlikler devam edecek, 
teşkilâtlanmamış kredi piyasası adı ile meşrulaştırılmak istenen tefeci, aracı ve 
komisyoncular bundan geniş ölçüde faydalanmaya devam edecekler, bankaların ticarî 
kredi kârlarına dokunulamadığı, gerekli tedbirler bugünden alınamadığı için özel 
girişimciler adına, faiz farkları Hazineden ödenecek, bunun sonucu kamu yatırımları 
için yetersiz olan Kamu İktisadî Kuruluşlarının sermayeleri de azalacağından Kamu 
İktisadî Kuruluşlarının yatırımları da büyük ölçüde yapılacaktır. 

4.  Bölgelerarası dengesizlik daha da artacaktır. Çünkü bu tasarı özel girişimciyi 
gericeyörelere yatırım yapmaya zorlayamamaktadır... 

Değerli arkadaşlarım, sanayide hızlı kalkınmazorunluluğunda hepimiz beraberiz.  
Ancak hükümetin saptadığı politika ile hedefe varamayız. Hızlı kalkınma için 
içeride halkçı, dışarıyakarşı milliyetçi bir sanayi politikası izlemeyemecburuz, özel 
girişime de imkân veren ve fakat devlet önderliğinde halk topluluklarınıntasarrufları 
ile sağlayacakları sanayi yatırımlarınadayanan, yabancılardan çok Türk 
ulusununyararına olacak bir sanayi devrimine girişmemizzorunludur.  Ekonomik 
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gelişmemize hiçbir yararı olmayan spekülatif kâr kaynakları tıkanmalı, kredi düzeni 
halk yararına düzeltilmeli, vergi, gümrük politikası, sanayide sosyal adalet ölçüleri 
içinde gelişmeyi etkileyecek halkçı bir görüşle saptanmalıdır. Sanayide, kalkınmak 
için tarımdankaynak aktarma imkânları tarım sektörüneverilmeli, kalkınmanın 
köyden ve köylüden başlatılmasışartı esası kabul edilerek üretici köylünün 
mahsulünün fiyatı, istikrar sağlayacağız bahanesiyle dondurulmamalı, köylüyü 
tefecilerin sömürüsünden kurtarıp üretimini yükseltmeimkânı aranmalıdır.

Sermaye piyasasının gelişmesielbette teşvik edilmelidir.  Ancak bu teşvikkamu 
yararını gözeten, kontrolün belirli birkaçzenginin elinde toplanmasını önleyen 
tedbirlerlegerçekleştirilmelidir... ”176

Hasan Tosyalı (Kastamonu) fikirlerini dört, beş madde halinde, temenni halinde 
gayet kısazamanda arz edeceğini ifade etti:

1. Sanayinin bütün yurdumuz sathına vebilhassa geri kalmış il ve ilçelerimizle 
yayılınası. Böylece ekonomik ve sosyal kalkınmanın birliktebaşarılması.

2. Kurulacaksanayiin iptidaî madde üreten yerlerde kurulması, böylece iptidaî 
madde, nakliyatı sebebiylemeydana gelen mamul madde pahalılığımın dabir nebze 
olsun önlenmesi. Bu cümleden olarak, her zaman söylediğim gibi, dört yıldır aynı 
kürsüdenve komisyonlarda söylüyorum muhteremarkadaşlariım; Kastamonu’da 
kâğıt fabrikasınınkurulması. 

Üçüncü temennim, genel sanayiin temeli olanküçük sanayiin ve sanayi sitelerinin 
yurdumuzsathına yayılması ve bilhassa geri kalmış böligelerdekiküçük sanayi 
sitelerine öncelik verilmesidir... ”177

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez (Kütahya) Bakanlığın yeniden 
düzenlenmesi çalışmaları hakkında bilgi sundu: “... Sanayi Bakanlığının yeniden 
reorganizeedilmesi, günün koşulları içerisinde bir zarurettir ve bu çalışmalar 
başlanmıştır. Bir teşkilât kanunu hazırlanmaktadır; çalışmalar çok ilerlemiştir, 
çeşitli memleketlerin teşkilât kanunları getirtilerek oralarda sanayi bakanlıkları nasıl 
organize edilmiştir, bunlar da tetkik olunmuştur. Şunu arz etmek isiterim ki, Sanayi 
Bakanlığı daha üretim safhasından itibaren sınaî üretimin miktarı dahil üretimin 
kalitesi dahil, üretimin fiyatı dahil söz sahibi olması gerekli birbakanlıktır.  Ayrıca, 
Sanayi Bakanlığı sanayiin ham maidde ikmali konusunda söz sahibi olmalıdır; 
sanayie lâzım olan enerji hususunda söz sahibi olmalıdır; sınaî yatırımların finanse 
edilmesi konusunda söz sahibi olmalıdır; mevcut sınaî tesislerin finanse edilmesi ve 
rantabl bir şekilde işletilmesi konusunda söz sahibi olmalıdır; sanayi politikasının 
tespitinde, sanayi politikasının yürütülmesinde, takip ve kontrolünde sözsahibi 
olmalıdır. İşte Sanayi Bakanlığının yeni teşkilât kanunu, kısaca satır başlarını 
söylediğim bu konularıda içerisine alan bir teşkilât kanunu olarak hazırlanmaktadır... 

176 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (24 Şubat 1973), 
s. 60-68.
177 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (24 Şubat 1973), s. 
68-70.
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Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerinin hızı azalmamıştır. Küçük 
sanayi siteleri inşaat faaliyetleri hızında, azalma yerine, aksine büyük ölçüde artma 
bahis konusudur. 1972 yılı kredi tahsislerinde1971 yılına zaran % 61 artış sağlanmış 
olması bunun kesin bir delilidir. Halen 20site bittirilmiş, hizmete sokulmuştur.  Bu 
sitelerde 4203 işyeri mevcuttur. Üst yapı keşif bedelleri 123 milyon Türk Lirasıdır.  
36 yerde 10 391işyerini ihtiva eden 650 milyon Türk Lirası üstyapı keşif bedelli 
site inşaatları muhtelif safhadadevam etmektedir. 1973 yılında 13 yeni siteye 
başlanması plânlanmıştır. Sanayi siteleri inşaatlarındagenellikle gecikme yoktur.  
Az sayıdaki birkaç sitede gecikmenin tek sebebi, yürütücü kuruluşlar olan belediye 
ve kooperatiflerin kendi hisselerine düşen meblâğı toplayamamaları ve inşaat 
yapamamalarıdır... 

İktisadî Devlet Teşekküllerinde teknik personel sorunu, halen hükümetin 
de üzerinde durduğu bir sorundur. Birçok defa çeşitli vesilelerle bu kürsüden 
beyan ettim; Türkiye’nin imarı ve kalkınması mühendislerimizin gayretleriyle, 
mühendislerimizin çalışmaları ile olacaktır.  Bunu görememezlikten gelmek 
mümkün değildir ve mühendislerimizin özlük hakları ile ilgili problemlerinin 
süratle halledilmesi lâzımdır. Sanayi Bakanı olarak bunun takipçisi olmuşumdur, 
halenİktisadî Devlet Teşekküllerinde çalışan teknik elemanlara yan ödeme verilmesi 
konusundabir kararname çıkarılmak üzeredir. İleri bir safhadadır, önümüzdeki 
günlerde bu kararnamenin çıkarılacağını ümit ediyorum... 

Türkiye’nin döviz rezervleri bugün 1, 5 milyar liraya yaklaşmıştır ve Türkiye 
döviz sıkıntılarından kurtulmuştur. Şimdi muhtelif yıllar itibariyle sanayi kalkınma 
hızlarını arz ediyorum: Faktör fiyatları ile 1963’de 10,2, 1964’de 11,3, 1965’de 
10,4, 1966’da 14,1, 1967’de 6,9, 1968’de14,7,1969’da 9,4, 1970’de 3,1, 1971’de 
10,2, 1972’de 11. Arkadaşımız burada imalâlt sanayi hızını, 1970 ile ilgili olarak 
% 2,5 diye zikretti, imalâtsanayiinde ise 1972’de % 12,5. Bu, plân hedefinide aşan 
bir hızdır. Montaj sanayii safhasından Türk sanayiinin çıkması elbette temenni 
edilir bir husustur, arkadaşımızla bu konuda hemfikirim. Ancak, birçok defalar 
huzurunuzda zikrettim, dişli kutusu sanayiini kurmadan, motor sanayiini kurmadan, 
muayyen bir seviyenin üstüne montaj sanayiinde ulaşmak mümkün değildir.  Dişli 
kutusu sanayiini, motor sanayiini kurduğumuz zaman montaj sanayii diye bir sanayi 
kalmayacaktır ve ümit ederim ik o zaman arkadaşlarımız çok sever göründükleri 
bu konuyu artık tekrar etmeyeceklerdir. Yalnız, Türk sanayiini montaj ve ambalaj 
sanayii tarzında nitelemek de doğru olmaz. Bugünbiz çimento fabrikalarımızın 
% 85’ini, şekerfabrikalarımızın % 85’ini çelik konstrüksiyonları, çay fabrikalarını 
Türkiye’de kendimiz imal ediyoruz... 

Arkadaşıımız Teşvik Kanunu konusunda mütalâalarda bulundu ve devlet parası 
ile birçok büyük müteşebbislerin daha da zengin edileceği fikrini savundu. Meclislere 
sevk edilmiş olanTeşvik Kanunu şöyle bir sistem getirmektedir; Yapılacak yatırımın 
vüsati, yaratılacak istihdam hacmi ve Türkiye’nin geri kalmış bölgelerinde yatırım 
yapılması daha çok teşvik uygulamasını gerektiren unsurlar arasındadır. Demek ki, 
yatırımın hacmi büyükse, istihdamı yaratılan imkânı fazla ise ve Türkiye’ningeri 
kalmış bölgelerinde yapılıyorsa bütün teşviklerden istifade edecektir. Bunlardan 
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bâzıları noksan ise bir yatırımın % 100 teşviklerden istifade etmesi mümkün değildir. 
Ayrıca arkadaşımız; işte falanca vergiden; Kurumlar Vergisinden 10 yıl muaf olacak, 
Gelir Vergisinden şu kadar müddet muaf olacak, Gümrük Vergisinden muaf olacak 
diyc mütalâalar söyleyerek, devlet imkânları ile bir kısmı büyük müteşebbislerin 
daha da zengin edileceği fikrini ileri sürdü. Şimdi huzurunuzda şunu açıklamak 
istiyorum ve dikkatlerinizi istirham ediyorum.  Muhterem arkadaşlarım, bu teşvik 
tedbirleriyle ve teşvik tasarısı ile yapılmak istenen şey şudur: Eğer hiçbir teşvik 
getirmezseniz, hiçbir muafiyet uygulamazsanız o yatırım yapılmayacak. Daima 
zikrediyorum ve biraz da göze batan bir misâl olsun diye zikrediyorumı meselâ 50 
milyon liralık bir yatırım ise, bunun 25 milyonunutedarik etmiş ise müteşebbis, gerek 
diğerhissedarlardan, gerek halka açık küçük tasarruflarısanayie yöneltmek suretiyle 
25 veya30 milyonunu tedarik etmiş ise, 15 milyonveya 20 milyon da Gümrük vergisi 
ödemek durumuile karşı karşıya ise bu, yüksek maliyetlibir yatırım oluyor ve bu 
yatırımı yapması mümkün değil, yatırımı yapmayınca yani müessese kurulmayınca 
ne ödenecek Gümrük Vergisi vardır, (çünkü yatırım ithalâtı yok), ne ödenecek Gelir 
Vergisi, ne de ödenecek Gider Vergisi vardır. Yani müessese kurulmadan, kurulmamış 
bir müesseseden vergi tahsil etmek, devlete gelirsağlamak mümkün olmadığı için 
arkadaşımızın vergi muafiyeti veriliyor tarzındaki ifadelerinde duyduğu endişe o 
kadar şiddetli olarak doğru değildir... ” 

Bakan Erez, milletvekillerinin kendisinden cevaplandırılmasını diledikleri 
sorulara yanıtlar da verdi.178

A.P. grubu adına ikinci defa söz alan Hüseyin Balan da (Ankara) sanayileşmede 
teknik eleman işhtiyacına vurgu yaptı. “... Bugün Türkiye için hızlı kalkınma 
probleminin çözümü, teknoloji çağını kapatabilmesinebağlıdır.  Bunun için başta 
teknikelemana gerekli önemi vermek, sanayileşmedeele alınacak projelerin teknik 
eleman ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak şarttır. Şayet Türkiye’yi bir cennet vatan 
yapmak istiyorsak Türkiye’yi teknik eleman cennetihaline getirmemiz de şarttır. 

Türkiye’nin uygulamaktaolduğu karma ekonomi düzeni içindeözel sektöre 
ağırlık verilmeli, yabancı sermaye yatırımları teşvik edilmelidir.  Sermaye Piyasası 
Kanunu ve Sanayi Teşvik PrimleriKanunu süratle çıkarılmalı, özel sektörün tercih 
ettiği projelerin gerçekleştirilmesinde hersafhada yardımcı ve denetçi rolünü devlet 
üzerinealmalıdır. Türkiye’de kurulmuş yatırımadönük kooperatifler birleştirilmeli, 
halka açıkanonim şirketlerin sayılarını artırıcı çabalargösterilmeli, dış ülkelerdeki 
işiçlerimiziin tasarrufları devletin teminatı altında halka açıkanonim şirketler 
marifetiyle sanayi yatırımlarınayöneltilmelidir. Kamu iktisadî kuruluşlarının özel 
sektörle rekabete girmesinde kamu maliyesinin yararıdeğil, zararı bulunduğu da 
idrak edilmelidir... 

Büyük sermaye birikimleri için yatırım sahalarıdar olduğundan gelişmiş 
ekonomiler, kâroranı yüksek ve yatırım sahaları bakir ülkelerin cazibesine 
kapılmaktadır.  Türkiye’de hammaddeve işgücü bol ve ucuzdur.  Sermaye yetersizve 

178 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (24 Şubat 1973), 
s. 70-81.
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bu yüzden faizler yüksektir, teknolojide yetersizdir. İşte, yabancı sermayenin 
Türkiye’de yatırım yapmasını teşvik etmenin bu kadar kârlı tarafı ve önemli bir 
mânası vardır. Yabancı sermaye çok kazanıyor, bizi sömürüyor sözleri, hissî olmaktan 
öte hiçbir ekonomik değer taşımayan dar görüş ve zararlı propagandadır... ”179

Görüşmelerin yeterli olduğuna dair Mustafa Orhan Daut (Manisa) tarafından 
verilen önergenin aleyhinde Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) söz aldı. Yazıcıoğlu’nun 
konuşmasının ardından yeterlik kabul edildi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bütçesinin bölümlerine geçildi: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi
Bölüm  Program   Lira
101  Genel yönetim      7 897 040
102  Destek hizmetleri    42 182 950
111 Sanayii koruma ve geliştirme  114 149 100
112  Küçük sanatları koruma vegeliştirme  148 621 531
113  Sanayii teşvik, uygulama      6 005 295
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan
 transferler    20 246 926

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Demokratik Parti grubu adına AdnanAkarca(Muğla) Türkiye’de 1971 yılında 1 

milyon turist sloganı söylenirken Akdeniz ülkelerinden İspanya’ya27, İtalya’ya 16 
ve Yugoslavya’ya 19 milyona ulaşan turist geldiğini belirterek konuşmasına başladı. 
“…Bununla beraber işin asıl ilginç tarafı, ülkemizegelen turistlerin büyük kısmının 
BatıAvrupalı oluşudur.  Çünkü şimdi Avrupa’da turistikmodaarkeolojidir. Türkiye 
ise çok büyükbir arkeolojik değer hazinesine sahip bulunmaktadır. Bu amaçla 
Yunanistan’a gidenler, arkasından Türkiye’yi de görmek gereğini duymaktadırlar. 
Fakat maalesef biz arkeolojik turizminhiç reklâmını yapamıyoruz…

Bugün turizmde en büyük dâvamız turistlerearz edilecek otel, motel ve pansiyon 
yatakadedinin artırılması konusudur.  Otellerimizi vediğer konaklama tesislerimizi 
yeter sayıya çıkarmaklaberaber, bu yerler ucuz ve sade, yemekleriçeşitli ve eğlencesi 
bol olmalıdır.  Denizkenarlarında güneş dağıtan tatil köylerine ağırlıkverilmelidir.  
Diğer taraftan kış aylarındaboş geçen günlerin acısını yazın çıkartmak üzereçalışan 
mevcut otellerimiz pahalı tarife uygulamaktadır. Otellerin tarife konusu mutlakaele 
alınmalı, bu iş bir düzene konulmalıdır…
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Halen Ankara ve İstanbul otelcilik okulları ile İzmir, Ankarave İstanbul’daki 
otelcilik ve turizm eğitimmerkezlerinde yetişirilmesine çalışılan personelsayısı 
yılda 500’ü geçmemektedir.  Oysaturizm her şeyden önce eğitim demektir.  Çünkü 
turistlere hizmet, kelimenin tam anlamıyle eğitimlemümkün olmaktadır. Türkiye’de 
otelcilikve diğer konaklama tesislerimiz gelişirken, kalifiyepersonel miktarımızın 
maalesef çok azoluşu, ülkemizde personel yetiştirilmesi gereğineağırlık verilmesini 
zorunlu kılmaktadır.  Yatırımlarınverimli olması tesislerin iyi işlemesinebağlı 
olduğu için, bu işlerin personeliniyetiştirmek üzere, her türlü turistik tesislerin 
muhtaç olduğu elemanlara yeter miktarda bursvermek, bunları tam bir şekilde 
eğitmek gerekirdüşüncesindeyiz. Gelişme yolundaki ülkelerin enkısa bir 
zamanda ekonomilerini kalkındıracakolan turizm alanında şiddetle muhtaç 
bulunduklarıyatırımları sağlamak üzere uzun vadeli, çok düşük faizli krediler 
vermelidir…

Sayın milletvekilleri; turizm konumuz diğerilgili bakanlıklarla tam bir 
koordinasyon istemektedir. Bakanlıklararası bir komitenin bu konuile ilgilenmek 
üzere devamlı çalışması gerekmektedir. Bu komitenin kabul edeceği kararlarlateknik 
tedbirlerin memleketimizin turizmendüstrisine olacak faydalarına inanıyoruz.  
Diğertaraftan turiste zorluk çıkaran kanunlar, kararlar, tedbirlerin yerine en kısa 
zamandakolaylaştırıcı tedbirler alınmalı, engelleyici kanunve kararlar süratle 
kaldırılmalıdır.  Ayrıcatanıtma alanında milletlerarası tanıtma şirketleriyleişbirliği 
yapılmasını temenni etmekteyiz…”180

A.P. grubu adına söz alan Naime İkbal Tokgöz (İstanbul) turistik potansiyelin 
gerçekleştirilemediğini belirterek konuşmasına başladı: “…Adalet Partisi 1965’te 
iktidara geldiği zamanturizm gelirleri 18 milyon dolardı.  Zamanımızda76 milyon 
dolara ulaşmıştır, turizm gelirleri. 1971 yılının turizm gelirleri, rapora göre, 
ilk9 ayında 57 milyon dolar iken, 1972 yılının aynıdöneminde % 64, 6 oranında 
artarak 93, 9 milyondolar olmuştur. Yılsonunda bu miktarın118, 4 milyon dolar 
olması beklenmektedir.  Böylece1971 yılına nazaran artış oranı % 50, 7 olacaktır. 
Turist gelirleri artmakla beraber plân hedeflerininaltında seyretmiş bulunmaktadır.  
Turizmgiderleri ise, rapora göre 1971’in ilk 9 ayında31 milyon dolar olan turizm 
giderleri, 1972yılının aynı döneminde % 34,8 oranında artmışve 42,9 milyon dolar 
olmuştur.  Bu miktarın yılsonunda 54, 1 milyon doları bulması ümit edilmektedir. 
Böylece 1971’e göre artış oranı % 28,3olacaktır.  1971 yılında turizmden sağlanan 
gelir63 milyon dolara baliğ olmuştur…

Yurdumuzda 1971 yılında 31 000 belgeli yatağı bulunan konaklama tesisleri 
1972 yılında 72 000 yatağı bulmuştur. İkinci plân döneminde öngörülen 191 000 
yatak kapasitesine göre gerçekleşme oranı % 37gibi oldukça düşük bir seviyede 
kalmıştır. Konaklama tesislerimiz, yatak sayısı bakımından Yunanistan’dan 5 
defa daha azdır. Ayrıca, hizmet takdimi ve vasıflı olmaları bakımındanda yeterli 
değildir. Konaklama tesislerimizin kâfi seviyeye ulaşmamış olması turizm gelirleri 
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ıbakımından çok büyük kayıplara uğramamıza sebep olmaktadır.  Üçüncü Beş Yıllık 
Plânda 4, 5 milyar lira şeklinde kabul edilen turizm yatırımlarının 1, 5 milyarlirasının 
altyapı tesislerine, 3 milyar lirasınında konut tesislerine tahsisi öngörülmüştür. 1973 
bütçesinde tüm yatırımların miktarı 759 milyon lira civarındadır. Bu noktadan 
hareketle 5 sene içerisinde 4, 5 milyarlık yatırıma ulaşıp ulaşmayacağı endişesi 
doğmaktadır. Bu durumda, ileri yıllarda daha büyük yatırımları temin etmek ve 
gelecek yılların bütçelerinde 1 milyar lirayı aşan meblâğları karşılamak gayretini 
göstermek gerekecektir. 

Kongre turizmi: Turizm ve tanıtma konusunda memleketimiz bir hayli yol 
katetmiştir.  Bu konuda müessese rayına oturmuştur.  Gereken kuvvei zindeverilmiştir.  
Her geçen yıl memleketimizi lâyık olduğu merhaleye ulaştıracaktır…”181

Cumhuriyetçi Parti grubu adına söz alan Celal Ahmet Sungur (Yozgat) konaklama 
tesislerinin gerek kalite, gerek kantite itibariyle turizm talebi karşısında son derece 
yetersiz kaldığını, ülkenin turizmden yeteri kadar yararlanamadığını söyledi: “... 
Zengin bir turistik arz potansiyeline sahipolan ülkemizin dünya turizmindeki payı 
nedir? Diğer ülkelerle nasıl bir kıyaslama yapabiliriz? Bu sorulara verilecek cevaplar 
pek memnuniyetverici olmayacaktır.  Zira 1971 yılında 181milyon kişiye ulaşan 
uluslararası turizm hareketleri içinde ülkemizin payı ancak binde 5 civarındadır. 
Keza, aynı yıl 19, 9 milyar dolarlık uluslararası turizm gelirinin ancak binde 5’i 
Türkiye’ye aittir. Bu oranlar göstermektedirki, Türkiye’nin dünya turizminden 
alacağı pay, turistik potansiyeli ile bağdaşamamaktadır. 

Ancak, son yıllarda gerek turistsayısında, gerekse turizm gelirlerinde dünya 
ortalamasının çok üstünde bir artış görülmektedir. Ülkemize gelen turist sayısında 
1971 yılında% 21,8, 1972 yılında da % 10,6 lık birartış meydana gelmiştir.  Aynı 
yıllarda dünyaturist sayısında % 9,1 ve % 7,7 civarında birartış görülmüştür.  Turizım 
gelirlerimizde ise1971’de % 22,6, 1972’de de % 66,6’lık bir artışkaydedilmiştir ki, 
Sayın Bakanı ve Başkanlığı bu hususta tebriki bir vazife addederiz. Dünya turizm 
gelirleri için bu oranlar %10 ilâ % 15’tir…

Konaklama kapasitemizdeki artışise, hızla artan turist sayısı karşısında yetersiz 
kalmaktadır. Turizm endüstrimizin işletmecilik açısından önemli bir darboğazla 
karşı karşıya bulunduğunu arz etmekisteriz.  Yerli sermaye, otel ve işletmeciliğinde 
tecrübesizdir.  Kalifiye iş gücünün yetersizliği yüzünden, rasyonel bir işletmecilik 
uygulanamamaktadır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığının, turizm endüstrisine kalifiye 
elemankazandırma yolundaki yoğun eğitim çalışmalarına, bu vesile ile değinmek 
ister ve takdirle yadederiz. Otel işletmeciliğinde tecrübeli yabancı sermayenin de, 
bu konuda öncü roloynacağı bilinen bir gerçektir… Bakanlığın bölgedeki limanları 
onarma ve genişletmeve yeni yat limanları inşa etme yolundakiçabalarım takdirle 
karşılar, Bakanlığında bu hususta yardımcı faaliyetlerinden dolayıteşekkürlerimizi 
arz ederiz…”182

181 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (24 Şubat 1973), 
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Millî Güven Partisigrubu adına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar) 
şu görüşleri dile getirdi: “…Netice itibariyle, turizm gelir ve gider dengesi;1972 
yılının ilk 9 ayında, 1971 yılının aynıdöneminde gerçekleşen 25,3 milyon dolara 
nazaranbir misli artış göstermiş ve 51, 1 milyon dolarlehte fark vermiştir. 1972 
yılı sonunda, turizm gelirleri ile giderleriarasındaki müspet farkın 63,3 milyon 
dolaraulaşması beklenmektedir.  Bu vaziyette plânhedeflerine nazaran gerçekleşme 
oranı % 91, 9olmaktadır ki, bu sonuç sözlerimin başındakiolumlu görüşümüzü teyit 
eder niteliktedir. Ancak bu sonuç her ne kadar kârlı görünmekteise de, işçiler hariç 
yurt dışına çıkan vatandaşsayısı 1971 yılında 471 bin kişıi olmasıitibariyle bunların 
seyahat harcamaları 42 milyondolardır.  Bu takdirde sağlanan dövizden fazlası dışa 
gidiyor demektir…

Turizm alanında dünyada seyreden süratligelişmeyi vakit kaybetmeden izlemek 
zorundayız. Türküye’nin hemen birçok yeri şifa verenkaplıcalarla doludur.  Bunların 
ıslahı halinde vegerekli propagandası yapıldığı takdirde turist celbeden birer ünite 
kıymeti kazandırılabilir. Turistik bir tarife elde eden bâzı müesseselerin, murakabe 
dışında kaldıkları kanısiyle, fiyat politikasını maalesef istismar ettikleri birvakıadır.  
İnsanlar ekseriya çok para vermekten ziyade aldatılmaktan üzüntü duyarlar.  
Bununtedbirleri etkili ve süratli olarak almımalıdır. İç turizmimizde görülen gelişme 
nazara alınarakhava ve kara yolu ulaştırmasının geliştirilmesiiçin ilgili kuruluşlarla 
ahenkli bir çalışımayapılmalı, halkımızın ekonomik imkânlarına uygun tesislerin 
mutlaka kurulması gereğine inanıyoruz…”183

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına kürsüye gelenAli Döğerli (Muğla) diğer 
konuşmacıların değindikleri konulardan farklı olarak Türkiye’ye gelen turistlerin 
kalış süreleninin azlığına işaret ettti: “…Ülkemizde ortalama olarak 5 geceleme 
olankalış süresi, Fransa’da 9, Yunanistan’da 11 ve İngiltere’de 14,7’dir. Bunun 
nedeni ise Türkiye’de deniz, güneş ve havadan başka eğlence olanaklarının, gece 
hayatının olmayışıdır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı turistik potansiyeli yüksek bölgelerde plânlama 
çalışmalarınadevam etmekte, bu yerler kısa zamandaiçme sularına asfalt yollara 
kavuşmakta ve şehiriçi kanalizasyonlarını tamamlatabilmektedirler. Ancak, 
1973 yılı programında belirtildiğigibi fiziksel plânları yapan ve uygulayankamu 
kuruluşları arasında etkin bir işbirliğikurulamamıştır… plânlı dönemde turizmea 
yrılan kaynaklar sektörün ihtiyaçlarınacevap vermekten uzak kailımıştır.  Üçüncü 
BeşYıllık Kalkınma Plânı döneminde 1971 yılı fiyatlarıile öngörülen 281 milyar 
liralık toplamsabit sermaye yatırımları içinde turizm yatırımlarınınpayı 4, 5 milyar 
TL toplam yatırımlarıiçinde ki yüzde payı ise 1, 6’dan ibarettir. Bu rakamları 
sektörden beklenen faydalarlaorantılı görmek zordur…

Memleketimizin şifalı sularının ele alınarak tıbbî turizmin gelliştirilmesi 
meselesinin üzerinde önemle durmak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi Almanya, 
Avusturya, Fransa, İtalya bu yolla büyük gelirler sağlamaktadırlar. Bu konuda bir 
hazırlığın bulunup bulunmadığını, çalışmaların ne safhada olduğunu öğrenmek 
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isteriz. Turizm sektöründe gerçekleşmesini istediğimiz kitle turizmine uygun 
ve belirli şartları yerine getiren yatırım projeleri bugün Turizm Bankası eli ile 
kredilendirilmektedir.  Her ne kadar bankanın malî imkânları kanununda yapılan 
son değişikliğinden bu yana arttırılmış isede hâlâ yeterli değildir. Sözünü ettiğimiz 
kanunun ortaya çıkardığı imkânlardan yararlanılarakbanka sermayesinin sektör 
ihtiyaçlarının yeterince karşılanmasına imkân verecek bir düzeye çıkartılması 
görüşündeyiz…”184

Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Akçal (Rize) Bakanlık faaliyetlerini 
özetledi: “…Aşağıdaki rakamları 1972 OECD raporundan temin edilmiş rakamlar 
olarak veriyorum: 1961yılı turizm gelirleri nazarı itibara aldıktave endeksolarak 
hesap yapıldıkta 1961 yılı 100 kaim edilir ise, 1970’te Türkiye’de artış nispeti 434, 
Yunanistan’da 256, İspanya’da 320, Fransa’da161, Holânda’da 214, Belçika’da 239 
olmaktadır. Dolayısıyle, artış hızlarının da berabernazarı dikkate alınmasında yarar 
görüyorum. Turizm sektörüne yapılan yatırımlardan bahsederken bir noktayı daha 
ilâve edeyim. Birinci Plân Döneminde turizm sektörüne817, 3 milyon liralık yatırım 
yapılmıştır, İkinci Plân Döneminde 2 183 milyon liralıkbir yatırım yapılmıştır, 
Üçüncü Beş YıllıkPlânda 4, 5 milyarlık bir yatırım öngörülmektedir…

Arkeolojinin turizm bakımından önemini arkadaşlarım esasen konuşmalarında 
belirttiler. Münferit olarak turizmde arkeolojiyitabiî kaynaklar v.s. şeklinde teker 
teker sıralamaktansa, fiziksel plânlamanın bütün buverilere göre yapılması şeklinde 
ifade ediyoruz. Yani, Türkiye’nin neresinde, ne miktarda yatak kapasitesi meydana 
getirmiştir, getirilmesi gereklidir sualinin cevabını verirken, bütün bu doğal veriler 
nazarı itibarealınmaktadır. 

Bütün arkadaşlarımın eğitim konusuna temas ettiklerini memnuniyetle 
görüyorum. Eğitim konusu, Bakanlık olarak üzerinde hassasiyetle durulan bir 
konudur.  1972 yılında 32 işbaşı16 sabit işbaşı eğitim kursu açıldı. 1973’te 38 işbaşı 
ve 24 sabit işbaşı eğitim kursu açılacak.  Eğitilen eleman sayısını mukayeseliolarak 
vereyim. 1971 yılında 600 eleman yetiştirilmişken 1972’de yetiştirilen eleman sayısı 
2250oldu, 1973 yılında 3 500 eleman yetiştirmeyi plânlıyoruz. 

Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi Ankarave İzmir’de vardı, içinde bulunduğumuz 
sene zarfında Ankara’da ikincisi, Göreme Kabadokya Bölgesinde ve Antalya’da 
açılacak.  Binaları hazırlanmış ve çok kısa zaman içerisinde bunlar açılacaktır. 
Arkadaşlarımız turizmin özel sektör; işi olduğundan bahsettiler.  Turizm sahası özel 
sektöreaçık olan bir sahadır. Esasen Üçüncü Beş Yıllık plân bunu öngörmüştür. Özel 
sektörün turizm sahasında yatırım yapması için kendilerine gerekli her türlü şartlar 
temin edilmiştir. Turizm Bankası kredileri düşük faizlidir, uzunvadelidir…

Türkiye’de turistlerin daha fazla kalmaları içinbâzı tedbirler almış bulunuyoruz.  
Bunlar tabiatıyle devamlı yıllar itibariyle devam edecek tedbirlerdir. Örneğin; 
Uluslararası AkdenizFolklor Festivali, 9-16 Haziran tarihleri arasında organize 
edilmiştir.  Bundan sonra İstanbul Sanat ve Kültür Festivali 21 Haziran-15 Temmuz 
arasında organize edilmiştir.  Aradaki beş günlük devre Antalya veya Kapadokya 
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yöresinde bir tur yapma imkânı verilmeik için bırakılmıştır.  Dolayısiyle Türkiye’de 
turistlerin kalış sürelerinin uzatılması için çalışmalar yapılmaktadır ve gerekli 
tedbirler de alınmıştır…

Bakanlık altyapıprogramları bakımından İller Bankası iletemas halindedir.  
Karayolları ile esasen kılçıkyollar programı bakımından temas halindedir. Ulaştırma 
Bakanlığı ile devamlı temas halindedir. İmar ve İskân Bakanlığı ile esasen 
müşterekprotokol dahi imzalanmıştır…”

Bakan Akçal milletvekillerinin sorularını yanıtladı.”185

Bakanlık bütçesi üzerinde son sözü alan Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 
önceki hatiplerle benzeri konularda görüşlerini açıkladı: “…Uluslararası turizm 
hareketlerinden yararlanma bakımından büyük bir avantaja sahip olan yurdumuz ne 
yazık ki, kendisine yönelen turizm talebi karşısında konaklama kapasitesi yönünden 
yetersiz kalmaktadır. Yurdumuzda turizm sektörünün yurt ekonomisinde büyükbir 
önemi ve yeri vardır. Her şeyden önce turizmin ekonomimize olan en belirgin 
etkilerini şöyle sıralamak mümkündür: ödemeler dengesi üzerinde etkisi önemlidir, 
millî gelirlere olumlu yönden etki etmektedir, istihdam üzerindeki etkisi büyüktür…

Turizm sektörüne yapılacak her yatırım toplamistihdam hacmini belli oranda 
arttıracaktır… Yurdumuza gelen toptan yabancı turist sayesinde plânlı dönem içinde 
sürekli bir artış olduğu saptanmıştır. Plân hedeflerinin gerçekleşme oranı Birinci Beş 
Yıllık Dönemde ortalama olarak % 117,3; İkinciBeş Yıllık Dönemin ilk dört yılında 
ise %89,1’dir. Turizm plânlamasının öncelikle potansiyeli yüksek olan bölgelerde 
yapılması bir an normal karşılanabilir. Ancak, tercihler yapılırken yurdumuzun 
birçok bölgelerinin ihmal edildiğide acı bir gerçektir…”186

Bu konuşmanın ardından başka söz isteyen olmadığından bütçenin bölümlerine 
geçilmesi oylandı ve kabul edildi187: 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi
Bölüm  Program  Lira
101  Genel Yönetim     4 613 492
102  Destek hizmetleri     5 581 278
110  Ülke Turizminin geliştirilmesi
 Hizmetleri 849 682120
119  Ülkenin yurt içinde ve yurtdışında 
 tanıtılması hizmetleri   79 546 019
900  Hizmet programlarında dağıtılmayan 
 transferler      1 746 600

185 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (24 Şubat 1973), 
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187 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (24 Şubat 1973), 
s. 109-110.
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İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ
İmar ve İskan Bakanlığı bütçesi, 25 Şubat 1973 tarihinde Başkanvekili Kemal Ziya 

Öztürk başkanlığında toplanan 68 nci birleşimde görüşüldü. İlk sözü Cumhuriyet Halk 
Partisi grubu adına Reşit Ülker(İstanbul) aldı: “…Konut bakımından durumumuz 
kısa hatlarıyle şöyledir; Türkiye’de konut sorumu, son yıllarda hızlı nüfus artışı ve 
şehirleşme sonucu, büyük önem kazanmıştır.  Belli bir yerleşme; şehirleşme, konut 
ve arazi politikası izlemmeyişi, işi tam bir çıkmaza sokmuştur.  Yapılan konutların, 
düşük gelirli, yoksul ve yoksuldan biraz daha üstte olanlara yönelmemesi, şehirlerin 
etrafının gecekondularla sarılmasına ve şehir hizmetlerinin yetersiz kalmasına sebep 
olmuştur. 1972 sonunda 10 binden fazla nüfuslu yerlerde konut sayısı 2,8 milyondur.  
Bunların, yani bu konutların % 11,5’u 1 odalı konuttur, % 36,3’ü2 odalı konuttur.  
% 31,5’i 3 odalı konuttur, %13, 5’i 4 odalı konuttur. Görülüyor ki, 1 ve 2odalı 
konutlar büyük bir çoğunluğu teşkil etmektedir. 

Gecekondu meselesi; 1960 yılında gecekondu sayısı 240 bin olup, şehirli 
nüfusun % 13,55’i busağlık şartlarından yoksun, barınaklarda oturmakta idi.  
1968’de bu sayı 450 bin olmuş, 1972 sonunda, yani 1973 basında ise bu rakam 700 
bin olarak hesaplanmaktadır.  Bu, şehirli nüfusun aşağı-yukarı % 25’ini ve vatandaş 
adedi olarak da 3,5 milyon civarında nüfusu kapsamaktadır. Bu gösterge de lehte 
bir gösterge değildir.  Çünkü eğer vatandaş normal bir konut bulmuş olsa, konut 
ihtiyacı giderilmiş olsa, gecekondu yapımına bu kadar tahallûkle yönelmeyecektir. 
Konut açığı, konut yapımı bütün plânlar boyunca, yani Birinci, İkinci ve Üçüncü 
Plânlarda daima sayıca ihtiyacın altında kalmıştır. Bu açığın çoğunluğu gecekondu 
olarak kapanmaktadır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ilkdefa olarak konut 
meselesini batı memleketlerindeki örnekleri gibi ciddî bir şekilde bir bütün olarak ele 
almıştır.  Konut sorununu çözmek için şu ilkeleri getirmiştir: Lüks konut kısılmalı, 
halk konutu yapılmalı, düşük kiralı halk konutu yapılması; her türlü arsa alım 
satım oyunlarını önleyerek, ev yapmak isteyenlerin ucuz fiyatla arsa edinmelerini 
sağlamak, gecekonduları, içinde oturanlara konut yapılmadanyıkmamak, vatandaşın 
ihtiyaçlarını karşılayarak konutsahibi olmasını sağlamak ve yeni gecekondu 
yapımına engel olmak…

Bugün birçok batı ülkelerindeyani gelişmiş ülkelerde kira kontrolü vardır; 
binaenaleyh, bir kira kanunu çıkarılmasızaruretti vardır.  Gazetelerde okuduğumuza 
göre, Maliye Bakanlığı tarafından Hükümette verilen bir raporda (doğru veya yanlış) 
bunun üzerineeğilinmiştir. 

Kıyılar içinde yine İmar Kanununun ek 7nci maddesinde, deniz, göl ve nehir 
kenarlarında 10 metreden az olmamak üzere İmar ve İskân Bakanlığınca tespit 
edilecek mesafe dahilindehususî şahıslarca, umumun istifadesineayrılmayan bina 
inşa edilemezdiye sahillerikoruyan, en az 10 metresini mutlaka koruyanbir büküm 
çıkmıştır.  Fakat bunun da esaslarıtespit edilecekti. Ben göremedim. Görmemiş 
olabilirim, ondan dolayı özür dilerim aradım. Eğer çıkmamışsa bunlar, bunlar da çok 
büyük hatadır…”188

188 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 114-118.
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M.G.P. grubu adına söz alan Mehmet Türkmenoğlu(Kayseri) bakanlığa bağlı 
kuruluşların faaliyetlerini inceledikten sonra şehirleşme konusunda görüşlerini ifade 
etti: “…Şehirlere akış, şehirlerdeki cazibeden çok, köyünitiş gücünden doğmaktadır. 
1950’lerden sonra tarım arazisinin ekilebilirtopraklarının son sınırına kadar 
dayanması, ulaşımağının gelişmesi, kırsal alanların boşalıp kentleringecekondularla 
sarılması, ancak şehirde buakımı istihdam edecek iş sahaları da mevcut 
olmadığındanşehirleşmenin demografisi bozulmuştur… 10 binden fazla nüfuslu 
şehirlerimizde 2 milyon800 bin konut bulunduğu tahmin edilmekteve odabaşına 
1955’te 2,17 kişi, 1965’te ise 4,01 kişi ve 1972’de odabaşına 1,87 kişi düştüğü 
anlaşılmıştır. Ekonomik kalkınmada bu konutların sayı olarak yeterli olmasının 
yanında iyi ve yaşamaya elverişli ve sıhhî olmaları da şarttır. Bölge plânlamasının 
ülke plânlaması ile paralelbir hale sokularak etkenliğinin arttırılması cihetine 
gidilmelidir…

Tespit edilmiş organize sanayi bölgelerinin tesisine geçilmeden öınce yer 
seçiminde, tesislerinyerleşiminde, İmar - İskân, Sanayi veTicaret bakanlıkları ile 
istişarelerde bulunulmalıdır. Belediyelerin ve bâzı gönüllü derneklerinyapacalkları 
yatırımlar değerlendirilmeli icap eden kolaylıklar ve yardım İmar ve İskân 
Bakanlığınca gösterilerek plân hedefi ve üniteleri içinde değerlendirilmelidir. Konut 
kooperatiflerini teşvik edici ve yeterikadar krediler temin edilmelidir. Gecekondu 
bölgelerini önleme plânları ileimâr plânlarının tutarlığı sağlanmalıdır. Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğünün bilhassamalî imkânları güçlendirilmeli ve arsa stoklarımeydana 
getirilmelidir. Âfet İşleri Genel Müdürlüğümüz de heran için derhal faaliyete geçecek 
bir duruma getirilmelidir. Bütün bu tedbirlerin zamanında ve yerindeittihazı için 
gelişim bölgeleri, herkesin faydalanabileceği bir şekilde şehirleştirme ve araştırmada 
koordinasyon merkezleri bulundurulmalıdır…”189

A.P. grubu adına söz alan Orhan Deniz(Kastamonu) plân ve projeleringenç ve 
tecrübesiz elemanların veya bunlardan teşekkül eden kurullara bırakıldığından ve 
imar planlarının hazırlanamamasından yakındı: “…şehirlerin imara, kuruluş ve 
karakterleri, yapıların tarzı mimarileri, parkları milletlerin bir nevi kartvizitidir. 
Şehir imar plânlarının anahatları ile çokgeniş ölçüde, ileriye matuf genişlemeleri 
de gözönünde bulundurarak: hazırlanması ve bundansonra da en kısa zamanda imar 
tatbikat plânlarının hazırlanması arsa spekülâsyonu ve gecekonduya mâni olmak 
bakımından ehemmiyet arz eder. Parselasyon plânları tükenmiş bir şehirde arsa 
fiyatları artar ve vatandaş mecburen gecekondu yapmaya âdeta itilir. Ankara’da 
artık bina yapacak arsa hemen hemen kalmamıştır.  Ankara Nâzım Plân Bürosu beş 
senedir hâlâ ortaya bir nâzım plân koyamamıştır. Proje vizesi tatbikatının hiçbir 
kanunî mesnedi yoktur.  Daha evvelki senelerde, faydalıolur mülâhazası ile İmar ve 
İskân Bakanlığı bedel karşılığı şartı olmayan bir yazı ile tecrübe mahiyetinde yalnız 
Ankara’da olmak üzerevize işlemini istemişti.  Mimarlar Odası ise, bunu bir gelir 
kaynağı haline soktuğu için hastalık derhal İstanbul ve İzmir’e de sirayet etmiştir…

189 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 118-122.
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Sayın Milletvekilleri, dünyanın hiçbir yerindeher vatandaşın mesken sahibi 
olduğu görülmemiştir. Çok kimseler de, kendiliğindenonun vergisi ile bakımı ile 
uğraşmamak içinmülk sahibi olmak istemezler, ama onların güvendiği, inandığı 
yıllarca kiraları değişmeyen, ev sahibinin tehdidine mâruz kalmadan oturabilecekleri 
kiralık evler vardır, bunların kiraları cüzidir ve artarsa da beş - on yılda bir 
hükümetlerin tespit edeceği, içinde oturanı o evdençıkartmayacak kadar az artışlar 
olur; bu sebeplerden kirada oturmayı tercih edenler pekçoktur. Memleketimizin 
meskene olan ihtiyacı çoktur. Banka yardımı ile İşçi Sigortaları yardımıile ev sahibi 
olmak İsteyen vatandaşlar aldıkları kredilerle, hayallerindeki meskenin ancaküçte 
birini yapabilmekte hem boyundan büyük borca girmekte ve hem de kalitesiz 
inşaatlara ortak olmak zorunda kalmaktadırlar. Bunların ekserisi kendi evinde 
oturamamakta veyahacize mâruz kalmaktadırlar…”190

Cumhuriyetçi Parti grubu adına söz alan Hayrettin Hanağası(Elâzığ) bütçe 
hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi: “…Depremlerle ilgili çalışmalar konusunda 
Burdur, Bingöl ve Gediz depremleriyle ilgili konut yapımlarında gösterilen 
gayret ve varılan sonuçlar cidden şayanı takdirdir.  Mevcutyol imkânsızılıklarının 
giderilmesi aksaklığı önlemiş olacak, randımanı % 100’e ulaştıracaktır. Bilhassa 
Varto depreminde dilden düşmeyen dedikoduların bu bölgelerdeki çalışmalarda 
ağza alınmamış olması, İmar ve İskân Bakanlığının bu görevlerle sorumlu kuruluş 
ve idarecilerinin ne kadar düzenli, ciddî, vatansever bir duygu ile görev yapmış 
olmalarının açık delilini ve örneğini ortaya koymuştur…

Türkiye Emlâk Kredi Bankasının öz kaynaklarının en önemli bölümü ödenmiş 
sermayesibağlı değerlere tamamen tahsis edilmiş bulunmaktadır. Maliye Bakanlığınca 
uzun vadeli yabancı kaynak olarak tahvil ihracına izin verilmemektedir. Bankanın, 
artan plasmanlar karşısında konut kredilerine tahsis bakımından kaynakları ile 
yetersiz kaldığı belirtilmıektedir. Bu konu üzerinde gereği gibi durulmalıdır. En iyi 
bir hal yolu bulunması tavsiyeye değer. İller Bankası Genel Müdürlüğünün, bilhassa 
yatırımlarının yüzde yüz gerçekleştirileceğine dair bilgi şayanıı memnuniyettir. 
İller Bankasına finansman olarak Devlet Plânlama Teşkilâtının kabul ettiği miktar 
831 milyon liradır. Maliye Bakanlığınca kaynaklardan ayrılanödenek toplamı ise 
481 milyon liradır.  Buduruma ve yatırım tavanına göre 350 milyon lira ödenek 
açığı bulunmaktadır.  Mahallî idarelerdenve çıkması belklenen Belediye Gelirleri 
Kanununun vereceği imkânlardan sağlanacaklarla farkın kapatılması yolundaki 
mütalâa ve düşünce isabetsiz olup, eldeki işlerin devamına ve yeni yatırımları da 
mümkün kılmaz…

Bilhassa âfet bölgelerinde hizmet gören gerekliteknik personelin sağlanması 
ve kullanılmasındakigüçlüklerin önlenmesi maksadıyleilgili sözleşmesi personel 
istihdamı teklifli maddesinin, Bakanlığın kuruluş kanununa ek birmadde olarak 
konulup öncelikle gerçekleşmesi zorunluluğu vardır.  Ayrıca, bütün Devlet 
kuruluşlarındaolduğu gibi, bilhassa teknik personelkonusunda Personel Kanununun 

190 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 122-126.
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tatbikattakiçelişik durumları ve yetersiz tarafları bakımındangerekli düzeltmeler ve 
ilâveler hükümetçeyapılmalı, Kanun Kuvvetindeki Kararname hükümlerinin tanıdığı 
haklar hak salhliplerine geciktirilmeden verilmelidir.  Böylece teknikve uzman 
personel ziyaı da önlenmiş olacaktır. Belediyelerin malî yetersizlikleri nedeniyle 
gerçelkleştirilmesine olanak bulamadıkları tarihî ve turistik eserlerin etrafının 
açılması, yol ve alan, park, çocuk bahçesi ve otopark gibi yerlerin kamulaştırılması 
ve düzenlenmesi içinBakanlık bütçe teklifinde konulan ödeneğin yetersiz olduğu 
gözönüne alınarak, bu miktarın artırılması yerinde olacaktır.  Ayrıca, ağırsanayii 
yatırımları nedeniyle buzla şehirleşen kentlerin düzensiz gelişmesini önlemek 
amacıyle 1973 Bütçesine ödenek ayrılması gerektiğinede inanıyoruz. Köylerin 
merkezileştirilmesi, konut ve yerleşme konularının ciddî olarak ele alınması, şehir 
ve gelişen illerin çevre sorunları ile karşılaşılan problemleri azaltmaya: yol, su, 
elektrik, okul, kanalizasyon sağlık hizmetleri gibi hizmetvte tesislerin yeterince 
sağlanmasına imkân verecektir. Bu konuya gerekli önemin gösterilmesi yerinde bir 
hareket olur…”191

Demokratik Parti grubu adına kürsüye gelen Mehmet Ersoy(Kütahya) şu görüş 
ve önerileri sundu: “…İmar ve İskân Bakanlığı, Üçüncü Beş Yıllık Planın 1973 yılı 
için öngördüğü hizmetleri yapabilmek için 1 milyar 78 milyon liralık tahsisatistemiş; 
Hükümet, 391 852 262 liralık tahsisatı kâfi görüp teklifte bulunmuş.  Komisyonise 
cüzî bir artışla 417 352 262 lira ile bütçeyi bağlamış. İhtiyaç duyulanla verilebilen 
tahsisat arasındakifark; 660 647 738 lira. Bu, büyük bir farktır, bu durum her yıl 
böyle devam ederseBütçe Kanununun mahsus maddesi gereğince %10 tasarrufları 
da hesaba katarsak, her yıl yapılması lâzım gelen işlerin üçte ikisi kalacakdemektir.  
Binnetice, 20 yıl sonra şehirlerimizinve Türkiyeımizin ne hale geleceğini tahmin 
etmekgüç değildir. İmar ve İskân Bakanlığı bünyesinde bulunangenel müdürlüklerin 
hakkında 1972 bütçemüzakerelerinde serdettiğimiz görüşleri, ayrıcaümidimizi 
muhafaza ediyoruz…

Biz, Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemi sonundave daha sonraki yıllar mesken 
açığının içindençıkılmaz bir hal alacağı endişesini taşıyoruz. Bu mühim meselenin 
hallinde Avrupa Konseyiİskân Fonundan gereği gibi faydalanmaimkânlarının, 
araştırılmasını tavsiye ediyoruz. Yurdumuzun çeşitli bölgelerinin sık sık tabiîâfetlere 
mâruz kalması Âfetler Genel Müdürlüğünüönplâna çıkarmakta ve bütçe 
müzakerelerindeen çok bu genel müdürlüğün faaliyetlerieleştirilmektedir.  Ben de son 
yılların enbüyük âfetine mâruz kalmış bir beldenin çocuğuolarak geçen yıl grubum 
adına yaptığımkonuşmanın ağırlığını Âfet İşleri Genel Müdürlüğüfaaliyetlerine 
teksif etmiş, iyi niyetli gayretve faaliyetlere şükranlarımı arz etmiştim, bu hususta 
bir değerlendirme ve çalışma yapılmışmıdır? Âfetler Kanununda birçok aksaklık ve 

191 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 126-129.
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boşluk var. Bir köy ve kazanın toplu nakli hiç düşünülmemiş, bu sebeple büyük 
sıkıntılar çekiliyor, Birçok haksızlık adaletsizlikler oluyor, bunları bertaraf edecek 
mevzuat çalışmaları var mıdır, ne safhadadır?...”192

Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) İller Bankası faaliyetleri üzerine vurgu yaptı: 
“…Köylere, Köy Kalkınma Fonundan İller Bankasınca yardımlaryapılmaktadır.  
Bu yardımlar için İller Bankasıprojeyi ölçü almıştır.  Projesi hazır olan yere 
gücüoranında Köy Kalkınma Fonundan, yardımetmektedir. Şimdi, bu durumda 
Belediye Gelirleri Kanunu çıkmadığına göre İller Bankası belediyelerin suyundan, 
elektriği, yolu, kanalizasyonu hertürlü hizmetlerine el uzatmak zorunda kalıyor. 
Devlet gelirlerinden şahıs başına düşen ne varsabir belediyenin geliri o oluyor.  
Personel masrafı buradan çıkıyor, diğer carî masrafları buradan çıkıyor; geri kalanı 
ile de belediyenin iihtiyaçlarınıkarşılamak mümkün olmuyor. 

Belediyelerimizin işletme durumları hepinizce malûmdur. Bakanlıktaki son 
personel hareketlerini, teferruatına inmeyeceğim, tasvip eftmediğimi arz etmek 
zorundayım. Çeşitli nedenlerle personelin sık sık değiştirilmesi, hizmetlerin 
aksamasına sebep olmaktadır.  Hatırlarsınız, Birinci Erim Hükümetinden sonra çeşitli 
partilerim etkisiyle, özellikle Adalet Partisinin etkisiyle, büyük idare makamlarında 
bulunan personelin değiştirilmemesi için kararlar alınmıştı; bu tek yanlı 
uygulanmamalıdır. Bizde şehircilik, yalnız oturulup kalkılan evler ve çarşılar olarak 
düşünülüyor. Halbuki Batıdaşehircilik deyince akla gelen en önemli işyeşilliktir, 
yeşil alandır. Büyük kentlerin, üçte birinden fazlası park olarak kullanılmaktadır. 
Türkiye’de bu yeşil alanların tahribine en başta gecekondular sebep olmaktadır.  
Gecekondu Türkiye’nin artık kanserleşmiş bir sorunudur… Yalnız bir görüş var; 
bâzı teknik kişiler, büyük kentlerin kurulması sanayileşmenin bir belirtisidir şeklinde 
düşünmektedirler, buna özenti duymaktadırlar.  Büyük kentlerin kurulması, sanayiin 
bir belirtisidir, ama büyükkentlerin kent olarak kurulması, kent özelliğini taşıyarak 
kurulması iftihar edilecek bir konudur. Büyük kentlerin bir tarafta gökdelenler, bir 
tarafta da yer delenlerle kurulması herhalde iftihar edilecek bir konu değildir.  Bunlar 
iyi değerlendirilmelidir…”193

Zekeriya Kürşad (Kahraman Maraş)kendi seçim bölgesinde Afşin-Elbistan 
bölgesinin bölge plânlaması ile ilgili olarak düşüncelerini sundu: “… bu bölgede 
3 milyar küsur ton linyit yatağı bulunmuş ve şu anda Türkiye Kömür İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü 4,5 metre genişliğinde ve 120 metre derinliğinde bir kuyunun 
açılmasına başlamıştır. Diğer bir konuki, bunu da senelerden beri komisyonlarda arz 
ediyoruz, İstanbul’un dünya çapındaki güzelliğini haleldar eden ve yetkisiz kimselerin 
en güzel, biblo gibi olan villâlarımızı yok ederek ve esefle kaydetmek isterim, 
diplomalı arkadaşlarımızın da isimlerinin gayet çirkin olarak karıştığı yıkıcılığı, bu 

192 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 129-132.
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güzelşehrimizi son derece de kötü bir manzaraya hergeçen gün biraız daha itmektedir 
ve burası ileilgili 2 sene evvel verdiğim bir teklifim Bakanlıktazannediyorum ki 
yeterince, ele alınmamışbulunmaktadır... ”194

İmar ve İskân BakanıH. Turgut Toker (Ankara) grup sözcüleri ilemilletvekillerinin 
görüşmeleri sırasındagenellikle şehirleşme, hızlı şehirleşme, gecekondulaşma, 
şehir plânları, âfet konusu hizmetleri, konut sorunu, konut sorunu ile ilgiliolarak 
arsa sorunları üzerinde durduklarını, kendisinin de bu konularda açıklamada 
bulunamayaçalışacağını ifade ederek konuşmasına başladı: 

“…1950 yılından itibaren Türkiye’de hızlı birşehirleşme başlamıştır ve bu 
şehirleşme, yinehepinizin bildiği üzere, daha çok yüz binden yukarı nüfusu 
barındıran şehirlerimizde olmuştur. Şöyle hemen kısaca 1-2 rakam vereyim; meselâ 
1960 yılında Türkiye’de 10 bin nüfusun üstünde 148 civarında şehir ve kasabamız 
var iken bu, 1965 yılında 199’a, 1970 yılında birdenbire 262’ye fırlamıştır. 1960 
ilâ 1965 arasında yine demin bir arkadaşım konuşurken ifadeetti, şehirleşme hızı 
% 5, 2 iken, 1965-1970 arasında bu % 6,2’ye çıkmıştır. Geçenlerde Bakanlığımda 
değerli arkadaşlarıma yaptırdığım bir çalışma sonucunda tespit etmiş bulunuyorum 
ki, Türkiye’de yıllık şehirleşme hızı :% 20’ye hattâ % 60 oranına varan yerleşim 
yerlerimiz mevcuttur…

Türkiye’deki şehirleşme bir yapı değişikliğini ifade eden bir şehirleşme 
değil, endüstrileşmeyi takip eden bir şehirleşme değil. Demin arkadaşlarımın da 
söylediği gibi, mütemadiyen şehirde oturan insan oranı köylere nazaran artıyor ve 
yine bir arkadaşımın ifadeettiği gibi, ben de tekrarlıyorum, 1977’lerde% 45, genel 
nüfusa nazaran, 1990’larda % 70 oranına yükselmiş olacak.  Yani, şehirlerimizde 
oturan insanlarımızın nispeti köylerimize nazaran iki misli fazla olacak. Şimdi 
bu hızlı şehirleşmenin ortaya çıkardığı, -demin de ifade ettiğim gibi- sorunlarvar.  
Birisi istihdam konusu ki, bence başta gelir, ondan sonra konut, bunun içinde 
gecekondulaşma var ve bu arada altyapı hizmetleri meselesi var…

Konut, bunların içinde ağırlık taşıyan bir konu. Umumiyetle denirki, köyün 
itiminden ve şehrin çekiminden dolayı köy insanı şehirlere doğru gelmektedir, 
şehirlerde yığılma olmaktadır; mesken açığımızda mevcuttur. Bu itibarla da 
gecekondulaşma doğmaktadır ve mesken ağır bir problem olarak ortaya çıkmaktadır.  
Bu gerçektir ve klasikleşmişde bir sözdür. Benim kanaatimce, Bakanlığımızda şu anda 
yapmakta olduğumuz çalışmaların seyri itibariylede şunu söyleyeyim ki, bütün mesele 
öncebir genel iskân esaslarını tespit etmek, sonrada bu konuda iyi araştırma yapmak 
ve şartlarımıza göre çare aramaktır. Genellikle bizbir konuda sıkıntıya düştüğümüz 
zaman hemen meseleyi bir arsa spekülâsyonuna, daha fazlasıkıntıya düşünce -değerli 
arkadaşım Reşit Ülker’den özür dilerim- boraksa, toprak reformu meselesine 
bağlamaktayız.  Bu meseleyi izaha ve meseleyi halle kâfi değildir. Konut meselesinde 

194 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 133-134.
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elbetteki arsanın, arsa spekülâsyonunun ağırlığı vardır. Yapı malzemesi de bahis 
konusudur. Kredi de, yani konutun finansmanı konusu da önemlidir. Ama dahaönce de 
ifade ettiğim üzere, ne kredi meselesini, ne arsa meselesini, ne sadece yapı malzeme 
meselesini müstakil olarak ele alıp bu işin içinden çıkmak mümkün değildir…

…bir diğer konu İmarİskân Bakanlığının daha çok belediyelerle olan 
münasebetidir.  Belediyeler bildiğiniz, takdir ettiğiniz üzere mahallî idarelerdir, 
seçimle işbaşına gelen yöneticiler marifetiyle idare edilir, muhtardırlar, genel idarenin 
belediyeler üzerindeki vesayet hakkı fevkalâde sınırlıdır. Bu itibarla Türkiye’de geniş 
ölçüde yapılmışolan plânların uygulayıcısı ve konut meselesi gibi gecekondulaşma 
gibi, altyapı hizmetleri gibi meselelerde birinci derecede uygulayıcı olarak 
sorumlu bulunmuşlardır ve bütün bu kuruluşların bir taraftan İmar İskân Bakanlığı 
bakınmından yeterli kontrola tabi tutulabilecek imkânlara sahip olunamaması, bir 
diğer taraftanda belediyelerin esasan yeterli kaynağa sahip olamaması gibi bir sıkıntı 
ile de karşı karşıyayız. Belediyeler güçlendirilmedikçe, belediyelere kâfi derecede 
malî kaynak imkânları sağlanmadıkça, yine sadece politika esasları tespit edilmek 
suretiyle, sadece murakabe ederek sadece takip ederek bütün Türkiye sathında 
şehirleşmeyi düzenli bir hale sokmak ve şehirleşmenin ortaya çıkardığı konut 
gibi, gecekondulaşma gibi konularla yeterince başarılı olabilmek fevkalâde güç 
olacaktır…” Bakan Toker, Genel Kurul’un sorularına da cevaplar verdi.195

Son sözü alan Musa Doğan (Kars) deprem yaşanan bölgelerdeki ihtiyaçların 
tam karşılanamadığını belirterek konut gereksinimini vurguladı: “…Efendim, 
bir konuşmacı arkadaşımız, Gediz’deyapılan deprem evlerinin ikmal edildiğini 
memnuniyetle ifade ettiler ve burada bir sanayisitesinin, bir de camiin ikmal 
edilmemiş olduğunu söylediler. Hakikaten gönül ister ki, yüzdeyüz mamur bir 
durum olsun ve keşke bu durum Türkiye’mizin her tarafına, hiç olmazsa, yüzdeyüz 
olmazsa bile yüzde altmış sirayet etsin. Meselâ bir Varto depremi, felâketi olmuştur. 
Bir Karlıova, Bingöl, Genç depremi olmuştur. Daha Doğuda İran - Rus hududunda 
Aralık, Tuzluca, İğdır ilçelerinde de heyelanlar, selbaskınları olmuştur, Posof’ta 
olmuştur… Sayın Bakandanbir istirhamım daha vardır.  O da, meselâEmlâk Kredi 
Bankası ile Sosyal Sigortalar Kurumutarafından, bugün büyük şehirlere akını, 
Sayın Bakanın da burada ifade ettikleri gibi, yani köyden kente akını önlemek için 
Anadolu’nun, bilhassa Anadolu’nun mesken durumubakımından sıkıntı çekilen 
yerlerinde de hiç olmazsakonutların yapılmasıdır…”196

Veysi Kadıoğlu (Kahraman Maraş) tarafından verilen yeterlik önergesi kabul 
edildikten sonra bütçenin bölümlerine geçildi: 

195 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 134-147.
196 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 147-148.
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İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi
Bölüm Program   Lira
101  Genel yönetim    26 737 942
102  Destek hizmetleri    30 564 995
111  Bölge metropoliten alan şehir imar 
 plânlarının yapılması ve belediyelere 
 teknik yardımın yürütülmesi    88 537 524
112  Kentsel alanlardaki konutların 
 düzenlenmesi ve yapı malzemesi 
 standartlarının tespiti 235 787 467
113  Doğal âfetlerin zararlarını önleyici 
 ve giderici işler    34 235 115
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan
 transferler      1 429 259

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BÜTÇESİ
C.P.grubu adına söz alan Hayrettin Hanağası(Elâzığ), Bakanlık bağlı ve ilgili 

kuruluşlarının yatırımları hakkında konuştu: “…Birinci Plân döneminde toplam 
kamusektörü yatırımlarının % 22,2’si oranında, İkinci Plân döneminde ise % 36,3 oranında 
biryatırım gerçekleştirilmiştir. 1973 yılında kamu yatırımlarının % 35,3’ünüyürütmek 
ve 8 952 000 000’luk yatırım ödeneğini kullanmak sorumluluğundadır. Maden 
ve petrol reformu yasalarından sonra Bakanlık kuruluş yasasının da ivedilik ve 
öncelikle Yüce Meclislerden çıkarılmasında büyük yararlar vardır. Uzun vadeli ve 
çok yönlü yatırımlar yapanEnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, plânların biran önce 
gerçekleşmesi için öngörülensüreler içinde yatırımları tamamlamalıdır.  Araştırma, 
işletme ve geliştirme ile kontrol ve muhafazada gerekli hassasiyeti eksiltmeden 
artan bir hızla devam ettirmelidir. Aramalar ve fizibilite etütleri ile plân veprojelerin 
gereksiz yere sürüncemede bırakılması suretiyle önümüzdeki birkaç yıl içinde 
milyarların heba olmasına yol açmak doğrudeğildir.  Esas oJlan, yeterli ve verimli 
bir işletmeyebiran önce geçmektir. Temel amaç dabu olmalıdır. Maden ve Petrol 
Reformu, aynı zamandaYüce Meclislerce biran önce çıkmasını dilediğimiz Bakanlık 
kuruluş yasası ile doğal kaynaklarımız Büyük Atatürk’ün ilkelerine ve ulusalçıkarlara 
en uygun bir şekilde işletilip, değerlendirilmelidir…

Türkiye’ninde bilhassa bor mineralleri ve kendi doğal kaynakları konusunda, 
dünya piyasa vefiyat politikasını tanzim etmesi tavsiyeye değer. Bilindiği gibi, bu 
gerçekleri kendi çıkarlarına iyi değerlendiren yabancı çevreler, Türkiye’denayrılmak 
istememekte, hattâ Türkiye’de dolaylı yollara başvurup, açık kapılardan girmek 
suretiyle ortaklarını bu yönde aracı olarak kullanmaktadırlar.  Bu tür çıkarcılara göz 
yumulmamalıdır. 
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Üçüncü Beş Yıllık Plânda öngörüldüğü şekilde dağınık bir yönetime ve bunun 
sonucuolarak pahalı hizmet örneğine son verilmesibakımından 1973 yılı programına 
alınmış olduğuşekilde; petrol arama, üretim, taşıma, dağıtım ve satış faaliyetlerinin 
bir tek kamukuruluşunda toplanması hususunun 1973 yılındagerçekleştirilmesini 
parti ve grup olarakbiz de gerekli görmekteyiz. 

Keza, madenciliğin finansmanında karşılaşılan güçlüklerin kaldırılması 
için plân ve programda öngörülen Maden Bankasının öncelikle kurulmasını ve 
gerçekleştirilmesini istemekteyiz. Türkiye Elektrik Kurumu kurulduktan sonra 
Elektrik İşleri Etüt İdaresinde etüt ve proje konusunda yetişmiş teknik personelden 
yararlanmak suretiyle, tüm mühendislik hizmetlerinin görüleceği bir proje 
kurumunun kurulmasınıda öngörmekteyiz. 

Meclislerdeki Bakanlıkla ilgili yasalar biranönce çıkarılıp, gerçekleşmeli ve 
uygulanmalıdır. Dağınık yerlerdeki Bakanlıkla ilgili binalar, kira bedeli ve hizmetin 
aksaması nedeniyleverimi düşürmekte olup, imkân nispetinde devletmalı çatısı 
altında toplanmalı ve önceliklePetrol Dairesinin kira konusu halledilmelidir. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında ve bağlı kuruluşlarındaki teknik personel, bir-
ikikuruluş dışında, uygulanan özel ücret durumundanyararlanamamaları ve bilhassa 
Devlet MemurlarıPersonel Kanunu uygulamalarından şikâyetçiolmaları nedeniyle, 
durumlarıyle orantılı, kendilerine hizmet karşılığı refahlarını sağlamayanhususları 
ileri sürerek, çoğunlukla bulunduklarıyerlerden ayrılmaktadırlar.  Bu aradaharcırah 
konusunun da yeterli olmadığınıbelirtmek yerinde olur…”197

Cumhuriyet Halk Partisi grubuadına söz alan Hüseyin Baytürk(Zonguldak) 
Bakanlığa bağlı kuruluşlar tarafındanyürütülen maden, petrol, yakıt ve enerji 
işlerinin memleket kalkınmasında lâyık olduğuseviyeye ulaşamamış olduğunu 
ve Bakanlığınbirçok sorunları bulunduğunu belirterek konuşmasına başladı: “…
Fakat bunlardanen mühimi, Bakanlığa yön verecek, çalışmalarınaışık tutacak 
genel bir yakıt ve enerji politikasından mahrum oluşudur.  Böyle bir polikaya sahip 
olmayan Bakanlık, bu ve diğer bâzı nedenlerle bugün için kendi fonksiyonunu 
yerinegetirememektedir. Halbuki 10 senelik birmazisi olan bu Bakanlığın şimdi 
tam mânasiyle rayına oturması ve kendisinden bekleneni kuruluş gayesine uygun 
olarak yapması gerekirdi. Sayın milletvekilleri, halen bir kuruluş kanunu olmayan 
ve şimdiye kadar da bu kanunu çıkarmada ciddî bir gayret içine girmeyen Bakanlık, 
her sene bütçe kanununa konan bir maddeile kendine kuruluşlardan aldığı muvakkat 
personelle işlerini yürütmektedir. Kanun tekniği yönünden de mahzurlu olan 
bu durumun biran evvel giderilmesi ve en büyük yatırımcı Bakanlığımızın, bu 
dağınıklıktan kurtarılmasında büyük faydalar vardır…

Bakanlığın önemli sorunlarından biri de, son zamanların aktüel konusuolan, 
Ankara’nın hava kirliliği meselesidir. Malûmlarınız olduğu üzere 4-5 seneden 
beriüzerinde çalışılan bu konu iki yönlü yürütülmekteidi. Bunlardan birincisi, M.T.A.  
Enstitüsü lâboratuvarlarında deneylerine devam edilen tozlinyiti ısıtarak yumuşama 

197 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 150-154.
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derecesinde iken preslemeksuretiyle dumansız yakıt yani biriket eldeetmek; ikincisi 
ise, Orta Doğu Teknik Üniversitesindedeneyleri yapılan Seyitömer parça linyitlerini 
kurutma ve bunu takiben alçak sühunetkarbonizasyonu yoluyle dumansız yakıt elde 
etmek idi…

Üçüncü Beş Yıllık Plân 5 bin köye elektrik getirmeyi öngörüyor.  Ayrıca 
sanayiimiz de büyük bir ihtiyaç içinde ve günden güne daha da fazlasını istiyor.  
Yeni bir kuruluş olan T.E.K.  bu istekleri, yukarda izahını yaptığımız nedenlerden 
dolayı karşılayacağı şüphelidir. Komşu ve Avrupa memleketlerine nazaran çok 
geri durumdayız. 1930 senesinde temelleriatılan Kamu İktisadî Teşebbüsleri, 
kuruldukları zaman memlekete büyük hizmetler yapmış müesseselerdi. Fakat son 
zamanlarda bu müesseseler partizan idare ve ehliyetsiz ellerde birer iktisadî teşebbüs 
olmadan çıkmış, birer geçim kuruluşları haline gelmişlerdir. Biz C.H.P.  olarak, kamu 
teşebbüslerindenyanayız.  Ama bugün birer geçim müessesesi vearpalık haline gelen 
ve bir çiftlik gibi idare edilen bugünkü kamu teşebbüslerinden yana olmadığımızı 
ayrıca belirtir, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin memleketimize hayırlı 
olmasını diler, saygılar sunarım.”198

Adalet Partisi grubu adına CemalKülâhlı(Bursa) Üçüncü Beş Yıllık Plânın birinci 
yılında dahi Bakanlığın hâlâ teşkilât kanunundan mahrum olduğunu söyledi: “…
Hükümetinmaden ve petrol reformu tasarıları Meclisimizden geçerek yüce Senatoya 
intikal etmiş bulunmaktadır. Bu tasarıların maden ve petrol kaynaklarımızın 
değerlendirilmesi bakımından başarılı sonuçlar vermesini temenni ediyoruz. 1935 
yılından beni faaliyette bulunan MadenTetkik ve Arama Enstitüsü 10 000 den 
fazlaçeşitli maden ve hammadde zuhurlarının etüdünüyapmıştır.  Bu çalışmaların 
neticesi olarak 100 milyar lirayı aşan çeşitli maden, hammadde ve kömür rezervleri 
tespit edilmiştir.  Çalışmalarını takdirle karşıladığımız bu enstitünün maddî bakımdan 
daha da güçlendirilmesinin madencilik sanayimiz için elzem olduğuna inanıyoruz…

Meclislerimiz, 1961 yılındanbu yana, bilhassa petrol konusuna büyükönem 
vermiştir.  Geçen dönem kurulan Millet Meclisi Petrol Araştırma Komisyonu konuyu 
bizzat sahaları ve tesisleri görmek, kamu kesimive özel kesim yetkilerini dinlemek 
suretiyle, teknik seviyede incelemiştir.  Toplam olarak hampetrolüretimimiz, 1971’de 
3 495 225 ton iken, % 3, 9 azalma ile 3 357 000 tona düşmüştür. Yıllık ihtiyacımız 
9 624 000 ton olduğuna göre, bunun % 65, 2’sini ithal etmek mecburiyetindeyiz. Tüm 
enerji tüketiminde % 43 gibi en büyük oranı petrol ürünleri teşkil etmekte, bunun 
% 35’i yurt içi üretiminden karşılanmaktave geçen yıl takriben 100 milyon dolar bir 
dışödeme bu maksatla yapılmış bulunmaktadır. Yeni petrol rezervleri bulunmazsa, 
1980’de hampetrol ithâli için takriben 250 milyon dolara ihtiyaçduyulacaktır…

12 Marttansonra kurulan hükümetler, idareye biratalet getirmiş ve işler 
yavaşlamıştır.  Meselâ Seyitömer Santralinin Üçüncü Ünitesi, bir ve ikinci ünitelerini 
yapan firmaya verebilmek imkânı varken, tekrar ihale kararı, iki yılı aşan bir gecikmeye 
sebep olmuştur. Bu ihalenin sonunda artacak ihale bedeli farkınıve hele memleket 

198 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 155-160.



742

sanayiinin uğrayacağı zararın bedelini kimden ve nasıl tahsil edeceğiz. Sayın 
milletvekilleri, linyiti devletleştirelim, boru devletleştirelim, petrolü kademeliolarak 
devletleştirelim sloganlarınıncezbesine tutulup, memleketin buhayatî meselesine 
zaman ayıramayan veeğilemeyen C.H.P. kontenjanından EnerjiBakanı Sayın 
Topaloğlu, bugünkü durumun baş sorumlusudur.  Sayın Topaloğlu’nun müsteşar ve 
umum müdür kademesinde yaptığı isabetsiz tayin ve tasarrufların busorumlulukta 
rolü büyüktür.  Bu arada, SayınTopaloğlu tarafından tayin edilmiş bulunanBakanlık 
Müsteşarına ve TEK Genel Müdürüne C.H.P. Sayın Genel Başkanının, bütçenin 
tümü üzerinde yaptığı konuşmada sahip çıktığına şahidolduk…

Sayın milletvekilleri; elektrik konusunda şikâyetçi olduğumuz meseleler, bir 
bakıma kalkınma ve sanayileşme yolunda çekilen doğum sancılarıdır. Saym Bakan, 
üzülmeyiniz; emrinizde çalışan mühendislere güveniniz ve inanınız. Onları daha 
fazla kaybetmeyiniz. Onlara huzur, imkân ve hız veriniz. Batı alemiyle aramızdaki 
mesafeyi en kısa zamanda kapatacak ve bizi muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak 
yegâne vasıta, bu mühendisler ve teknisyenler ordusudur…”199

Demokratik Parti grubu adına söz alan İlhan Darendelioğlu da (İstanbul) 
Bakanlığın teşkilat kanunu yokluğundan söz ederek konuşmasına başladı: “…
Ümit ederiz ki, yakın ibir gelecekte Enerji veTabiî Kaynaklar Bakanlığı bir teşkilât 
kanununa kavuştuğu zaman, yurt ve millet hizmetindekibaşarısı hem şimdikinden 
büyük olacak, hemde çalışmaları bir intizama sokulacaktır...  

Bir müddet önce Yüce Meclisimizde reform serisine dahil kanunlardan ikisi daha 
kabul edildi. Birisi Madencilik Reformu Kanunu, diğeri Petrol Reformu Kanunu. 
Bu kanunlar yabancısermaye düşmanlığı yanında, daha katı bir devletleştirmeyi 
öngörmekte idiler.  Anayasamızın tabiî servet kaynaklarının aranması ve işletilmesi 
başlığı altındaki 130 ncu maddesinde şu hükme yer verilmiştir: Arama ve işletmenin 
devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veyadoğrudan doğruya özel teşebbüs 
eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Anayasamız bunu söylüyor, öyle 
ise yabancı sermayeyi memleketimizden kovarken istismarcı ve sömürücü yabancı 
sermaye ile yurt ve milletkalkınmasına hizmet edecek olan yabancı sermayeyi 
birbirine karıştırmamak gereklidir…

…DSİ, Bakanlıktan çokönce organize edilmişti. Tarım sektöründe sulama, 
şehir, kasaba ve köylerde ise, içme suyuhizmetinde oldukça başarılı hizmet gören 
bu müesseseye son yıllarda - belki benim tahminim, belki umumî bir kanaat, 
- bir atalet arız olmuştur. Ümidederiz ki, bütçesine kâfi para ayrılmadığı için son 
yıllarda kendinden bekleneni verememektedir. Kuraklıktan çok zor duruma geldiği 
bilinen Çukurova Bölgesinde DSİ’nin beton kanalları hâlâ bitirilememiştir.  Bu 
hususu da böylece dikkat nazarlarınıza arz ettikten sonra, Enerjive Tabiî Kaynaklar 

199 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 160-165.
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Bakanlığının birbirindendeğerli hizmetler gören mensupları ileona yakınkuruluş 
mensupları arasındaki ücret adaletsizliğinede bir son verilmesi dileği dileklerimizin 
başındadır…”200

D.P. grubu adına ikinci sözcüSamet Güldoğan(Elâzığ) Konya milletvekili 
Ölçmen veErzurum milletvekili Cinisli ile birlikte Keban Barajı inşaat mahalline 
gittiklerini belirterek gözlemlerini aktardı: “…Keban projesi 1966 senesinin 12 
Haziranında tatbike konuldu.  1971’de proje bitirilecek ve yılda 5 milyar 871 milyon 
kilovatsaat enerji üretecek şekilde bu tesis devreye girecekti.  Türk endüstrisinin, 
Türk sanayiinin ihtiyaçları da Kebanın 1971’de devreye gireceğine göre hesap 
edilmişti. Ancak aradan çok uzun yıllar geçmiş olmasına, yani 1971’in üzerinden 
üç yıla yakın birzaman geçmiş olmasına rağmen projenin dahauzun yıllar devreye 
giremeyeceği ve Türk endüstrisinin, Türk sanayi hayatının ihtiyaç duyduğuenerjiyi 
daha yıllar boyu üretemeyeceğinin anlaşıldığını ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin 
hali hazır içinde bulunduğu enerji sıkıntısı dikkate alındığında 1971’de tamamlanması 
gereken projenin hâlâ bitirilememiş olması bir hesaba göre yılda 35 milyar lira millî 
ekonomiye zarar vermektedir…

Kom ve mezralarla birlikte, 685 kilometrekareolan göl sahası içinde 205 
yerleşme ünitesivardır.  Bu 205 yerleşme ünitesinde 45 bin civarındainsan 
yaşamaktadır.  45 bin kişiyi turistikseyyahate gönderemeyeceğiz.  Doğup büyüdüğü, 
taşma toprağına severek bağlandığıköyünden, evinden, mezar taşından, tarihinden, 
hâsılı maddî ve manevî dünyasından temelli ayırıyoruz.  Bu ayrılış devletin hatırına, 
milletinfaydasına olacaktır.  Köylümüz bu idrakiçinde mütevekkildir.  Ancak, devlet 
bu fedakârlığıisterken şefkatli olmaya, hamiyet ve himaye imkânlarıyla vatandaşların 
yanında olmakmecburiyetindedir…”201

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Hasan Tosyalı(Kastamonu) şu görüşleri 
ifade etti: “…Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının birinci yılı olan 1973’te başta sınaî 
kalkınmamız olmaküzere, millî kalkınmamızın temel ve en mühim ihtiyaçlarıolan 
maden, elektrik enerjisi ve petrole, geçmiş yıllara nazaran miktarve yüzde itibarıyle 
daha büyük önem ve daha fazla pay verilmekleçok isabetli bir yatırım politikası 
izlenmekte olduğunu göstermektedir. 1973 yılı program tatbikatında dikkat nazarına 
alınmasını arzuladığımız temennilerimizi sırasıyle ilgililerin dikkatine arz ediyorum. 
Genel olarak:

1. Yeni çıkacak maden ve petrol kanunlarından sonra Enerji ve Tabiî, Kaynaklar 
Bakanlığınınteşkilât kanununun kısa zamanda hazırlanarakçıkarılması, 

2. Hava kirlenmesini önleyici tedbirlerin hızlandırılması, 

200 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 165-168.
201 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 168-170.
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3. Halkımızın kışlık kömür ve sivil andırılmış petrol gazı ile yakacak 
ihtiyacının zamanında ve yeterince ihtiyaç yerlerinde bulundurulması ve fiyatlarının 
ucuzlatılması, 

4. Daha ziyade millî imkânlarımıza dayanan petrol arama, üretim, işletme, 
taşıma, dağıtım ve Satış faaliyetlerinin bir tek kamu kuruluşunda toplanması, 

5. Millî madenciliğimizin inkişafı bakımından finansman ve kredi zorluklarını 
ortadan kaldırmak için bir Maden Bankasının mutlaka kurulması, 

6. Elektrik etüt, proje ve plân gibi tüm mühendislik işlerinin görülebileceği ve 
Tüikiye Elektrik Kurumu ile çalışan bir devlet elektrik mühendislik kurumunun 
kurulması, 

7. Sanayiimizin çeşitli maddelerini istihsal eden Petro-Kimya Sektörüne, daha 
fazla önem ve sermaye verilmesi, 

8. Sınaî kalkınmamız için yapılan yatırımların gümrük, para tahsisi ve transferigibi 
formalitelerinin basitleştirilmesi ve sürüncemelerdenkurtarılması, 

9. Devletçe yapılacak petrol aramalarının ve sondajlarının etkili ve yoğun bir 
şekilde yapılması için, petrol aramaya müsait bütünsondaj makinelerinin TPAO da 
toplanması, yenilerinin satınalmması, 

10. 1974’te Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarıbütçelerinin bu sene yapılamayan 
program bütçe esasına göre, hazırlanması, 

11. Aynı durumda olan yatırımcı ve teknikbakanlıklarda olduğu gibi devlet 
yatırımlarınınen büyük kısmını gerçekleştirmekvazifesini yüklenmiş olan Enerji ve 
Tabiî KaynaklarBakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşlarıpersonelini, maddî ve manevî 
bakımdantatmin edecek, yan ödeme işlerinin ıslahı, 

12. Harcırahların yeterli seviyeye getirilmesi, 
13. Meclislerimize sevk edilmiş olan suhaklarının kullanılması hakkındaki 

kanun tasarısınınsüratle kanunlaştırılması, 
14. Kömür, su, tabiî buhar ve atom enerjisi gibi bütün üretim kaynaklarının ve 

dağıtım tesislerinin belirli bir zaman içinde Türkiye Elektrik Kurumunda toplanması, 
15. İstanbul Boğazı, Terkos Gölü Alibeyderesi, Karadeniz, Adapazarı, Sapanca 

Gölü, İzmir Körfezi, Van Gölü gibi büyük su akıntılarınıhaiz olan kaynaklardan, 
elektrik istihsaliyoluna mutlaka gidilmelidir.

16. Mahallî nehir, ırmak ve çaylar üzerindeyurt sathına yaygın olarak 
küçüklübüyüklü akarsular üzerinde hem taşkınlarıkorumak, su toplamak, sulama 
suyunu teminetmek ve hem de elektrik istihsalinde kullanmaküzere çok miktarda 
tesislerin yapılması, 

17. Fiyat ve ücret artışlarını; koordineetmek ve düzenlemek için; işveren, işçi ve 
devlet üçlüsünden müteşekkil bir Ücret ve Gelirler Konseyi ile toplu iş sözleşmesi 
yapma durumunda olan Devlet İktisadî Teşebbüslerininortak bir ücret politikası 
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uygulamalarının genel esaslarını tespit etmek ve verimve kalite artışını özendirici ücret 
sistemleriile geliştirmek ve bu alandaki gelişmeleriizlemek amacıyle kamu kesimi 
endüstriyelilişkiler biriminin kurulması memleketimize faydalı olurkanaatindeyiz. 

18. Bakanlık bünyesinde bulunan İktisadîDevlet Teşebbüslerinin hükümetçe 
kabul edilmiş olan Kamu İktisadî Teşebbüsleri ReformStratejisi esaslarına göre 
biran evvelyeniden organize edilmeleri lâzımdır…”202

Şahısları adına söz alanlardan Mehmet Kazova (Tokat) seçim bölgesi olan 
Tokat’ın sol sahilindeki bâzı yerlerde kanalınönünün açılmadığını, suyun tam 
mecrasına dökülmediği için bataklık haline geldiğini, Turhal’abağlı Üzümeren, 
Burıga köylerinde hizmetin gerçekleşmemesine rağmen yeraltı sularını toplamak 
için bâzıyerlerde kanallar açıldığnı, sağ sahildeaçılan kanallara büz döşendiğini 
veüstünün kapandığını ifade etti.203

Bakiye süreyi kullanmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubuadına söz alan 
Hüseyin Baytürk(Zonguldak) Adalet Partisi sözcüsü CemalKülâhlı’nın Topaloğlu 
ve şürekâsının, maiyetierkânının hazırladığı kanunu Melen Hükümetinin bir kenara 
attığını söylemesi üzerine söz aldığını, gerçeğin bu olmadığını, Melen hükümetinin 
getirdiği tasarının Topaloğlu tasarısından ilerde olduğunu ifade etti.204

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu (Niğde) sanayileşme için 
gerekli elektrik üretimi hakkında açıklamalarda bulunarak konuşmasına başladı: “…
Elektrik üretimimiz, geçen yıl 11 milyar kilovatsaate ulaşmıştır. Yurdumuzda her 10 
yılda bir 3 misli artanelektrik enerjisi üretimi 1982 yılında 40, 1987’de ise 60 milyar 
kilovatsaati aşacaktır.  Buyıl 13 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiplânlanmıştır.  
Üretim, Keban’da yeniden birgecikme olmazsa 1974 yılında 15,5 ve daha sonraki 
yıllarda, sırasıyle 18,5 ve 21 milyar kilovatsaateve Üçüncü Plân Dönemi sonu olan 
1977 yılında 23 milyar kilovatsaate çıkacaktır. Bu hedeflere varmak için; bu yıl 3,8 
milyar, gelecek yıl 4,2 milyar, 1975’te 5,3, 1976’da 6 ve1977 yılında 6,5 milyar 
liralık yatırım yapılması gerekecektir.  1977 - 1982 yılları arasında yapılacakelektrik 
enerjisi yatırımları tutarı ise, 1972 fiyatlarıylc 34 milyar lirayı bulacaktır. Ancak bu 
yıl, elektrik yetersizliği yatırımların gecikmesi yanında ve daha çok, son iki yıldır 
devam eden kuraklıktan dolayı kritikbir noktaya gelmiştir.  Havalar, geçmişin en 
kurakyıllarından biri olan 1964 yılına nazarandahi çok daha fazla kurak gitmiş ve 
elektriküretimi yapılan barajlarımızda, su seviyesi, santralleri zaman zaman üretim 
için değil, sadece voltajı korumak üzere işletecek kadar düşmüştür…

Yurdumuzda bütün Cumhuriyet Hükümetleri, madenciliği kalkınmanın en önemli 
unsurlarından biri olarak görmüşler ve bu alanda çeşitli çabalarda bulunmuşlardır. 
Ancak, son derece geniş bir maden potansiyeline sahip bulunduğumuz halde, 
madencilik sektörü dış ticaret dengemizde ekonomimize yük olmaktan hâlâ 

202 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 170-175.
203 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 175-176.
204 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 176.



746

çıkarılamamıştır. Bu sektörün toplam geliri, gösterilen iyi niyete ve harcanan çabalara 
rağmen, uzun yıllardan beri gayrisâfi millî hâsılaiçinde sadece yüzde 1, 5 oranında 
kalmıştır. Dünya çapında büyük önemi olan bâzı maden yataklarımız, kalkınmamızı 
etkileyebilecekbir biçimde değerlendirilememektedir. Yurdumuzda tüketilen toplam 
enerjinin yüzde 30’u tezek- odun gibi kaynaklardan karşılanırken, sınırlılinyit 
yataklarımız gerektiği gibi üretime geçirilememekte ve tahrip edilmektedir.  
Elektrik enerjisini millî kaynaklarımıza dayandırmak ihtiyaç ve mecburiyeti, bâzı 
linyit yataklarının devlet eliyle işletilmesini sakınılmaz kılmıştır. Üçüncü Plânda, 
madencilik sektörü talebinde toplam olarak yüzde 13,4, ihracatta yüzde17 ve üretimde 
yüzde 15,3 oranında bir artık öngörülmüştür. Bu amaçla, ikinci plân dönemindeki 
10 milyar liralık yatırıma mukabil, yeni dönemde yüzde 63,2 fazlalıkla 16,3 milyar 
liralık yatırım tahsis edilmiştir. Bu yatırımın gerçekleştirilmesiyle madencilik 
sektöründe üretim 9 milyar lirayı, ihracat değeri ise 1 milyar lirayı aşacaktır.

Yerüstü sularının zararlarını önlemek ve busulardan çeşitli biçimlerde yarar 
sağlamaklagörevli bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün bütçe teklifi, 
bu yıl, geçen yıldan yüzde 50 fazlasiyle 4,1 milyar liraya ulaşmıştır. Devlet 
Su İşleri, geçen yıl, büyük su projeleri arasında bulunan 6 barajın inşaatı arka 
arkaya tamamlanacak ve bir barajın inşaatı bitirilme aşamasına ulaşılacaktır. Yeni 
tamamlanmış barajlar Akkaya (Bor), Devegeçidi, Porsuk (Eskişehir), Hasanlar 
(Düzce), Karakoçan (Kalecik) ve Kadıköy barajlarıdır. Bu yıl içinde de Atikhisar 
(Çanakkale), Tahtaköprü (Hatay), Karamanlı, Yalvaç, Medik ve Çoğun barajları 
bitirilecek, Karaçomak barajı ise bitirilme aşamasına ulaştırılacaktır…

Petrokimya Anonim Şirketimiz, devamlı birşekilde gelişme içindedir.  
Yarımca’da kurulmakta olan petrokimya tesislerinden Dodesil Benzol Fabrikası 
da işletmeye geçirilmiştir. 57 milyon liraya mal olan bu fabrika, sentetik deterjan 
hammaddesi üretmektedir.  Petrokimya tesislerinden, bu tesis sayesinde 22 milyon 
liralık döviz tasarrufu sağlanacaktır.  Yarımca petrokimya kompleksi 1975 yılında 
tamamlandığında her yıl 1 milyar liralık döviz tasarrufusağlayacak ve millî gelire 
758 milyon liralıkkatkıda bulunacaktır…

Metal madenciliği yapan güçlü kuruluşumuz Etibank, proje maliyet bedelleri 
tutarı 4 milyar liraya yaklaşan büyük yatırımları gerçekleştirmek çabasındadır.  
Etibank, bu yıl 937 milyon liralık bir yatırım yapacaktır. Etibank’ın uygulamaikta 
bulunduğu projeler tamamlandığında yılda yaklaşık 100 milyon dolar döviz ve 500 
milyon liiralık katma değer sağlanacaktır. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuz, kömür üretimini artırmak için büyük 
çaba göstermektedir. Yaz aylarında alınan tedbirlerle linyit üretiminde 570 bin 
tonluk bir artış sağlanması ve dağıtımındaki aksaklıkların geniş ölçüde giderilmesi, 
bu kış mevsiminde, vatandaşlarımızın geçen seneki gibi büyük sıkıntı çekmelerini 
önlemiştir. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, yeni plân dönemi içinde 2,3 milyar 
liralık yatırım yapacaktır. Bu yatırım hacmi, İkinci Plân döneminden yüzde 64 
oranında daha büyüktür. Kurumun, özellikle Afşin - Elbistan bölgesindebu plân 
döneminde hizmete sokulacağı açık işletme, 20 milyon tonluk üretim kapasitesiyle 
dünyanın en büyük işletmeleri arasında yer alacaktır... ”
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Bakan konuşmasında hatiplerin görüş ve eleştirilerine de cevap verdi. Bütçe 
münasebetiyle Meclis Başkanlığı’na birçok soru tezkeresi intikal etti.  Bakan’ın 
konuşması sırasında meydana gelen tartışmalar nedeniyle Bakan, Başkanlığın 
da ricasına ve telkinine uyarak bu soruları yazılı olarak cevaplandıracağını ifade 
etti.205— 189 —

Son sözü alan Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı)Bakan’ın konuşmasındaki bazı 
noktaları eleştirdi: “…Bakan bu kürsüde, bütçe görüşmeleri sırasında, kendimantığına 
göre bâzı konuları eleştirdiler. Birnoktada Sayın Bakanın bâzı olayları hatırlamasını, 
lütfen, kendisine salık veriyorum. Burada oturduğumuz zaman C.H.P. nin Niğde’den 
kaç oy alabileceğini, Güven Partisinin nekadar alabileceğini; hangi zeminin 
kuvvetli olduğunu söylemişler midir? Sayın Bakan bu kürsüden susuzluğa nasıl 
çare bulacağını, ışıksızlık sorununu nasıl çözeceğini, petrol sorununu ve kendi 
sorumluluğu altındaki memleketin çolk ciddî soranları hakkında nelerdüşündüğünü, 
ne gibi tedbirler akmayı tasarladığını ağırbaşlılıkla bu Yüce Meclise ve kamuoyuna 
açıklayacağı yerde, ulusal artıktan yararlanarak nasıl milletvekili olduğunu, o 
partinin kontenjanından Bakan olup partisinden istifa ettiği halde o bakanlıkta nasıl 
oturduğunu unutarak, içinin dinmeyen hırsını yansıtıyor…”206

Meclis Başkanvekilinin uyarıları üzerine tartışmalar fazla büyümeden Veysi 
Kadıoğlu (Kahraman Maraş) tarafından yeterlik önergesi verildi. Musa Doğan 
(Kars) yeterlik aleyhinde söz aldı. Hüdai Oral (Denizli) yeterlik aleyhinde daha önce 
söz istediği halde verilmediği gerekçesiyle başkanın tutumu hakkında söz aldı.207

Nihayet bütçenin bölümlerine geçilmesi hususu oya sunuldu ve bölümler kabul 
edildi: 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi
Bölüm  Program   Lira
101  Genel yönetim      5 188 744
102  Destek hizmetleri      2 103 859
111  Maden, enerji ve yakıt kaynaklarının
 işletilmesinin sağlanması 402 255 235
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan
 transferler  111 806 240
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe tasarısı ile Petrol Dairesi 

Başkanlığı 1973yılı Bütçe kanunu tasarısı da Meclis tarafından kabul edildi.208

205 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 177-190.
206 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 190-191.
207 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 191-195.
208 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 196-200. Bkz: Kanun No: 1690; 1691.
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KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Köy İşleri Bakanlığı bütçesi hakkında ilk sözü C.P. grubuadına alan Celal 

Ahmet Sungur (Yozgat), şu görüşleri ifade ett: “... Toprak dağıtımındaki adaletsizlik 
yurdumuzdamevcudiyetini muhafaza etmektedir.  Busebepten, gerçek Toprak 
Reformu ve ZiraiReform kanunlarını bekliyor, ona ait görüşlerimizikanunun Genel 
Kurula gelmesine ve görüşülmesineerteliyoruz. Köy İşleri Bakanlığının fiilen 
faaliyete geçmişbulunduğu 1964 yılı sonuna kadar ancak18 482 kilometre köy yolu 
yapılabilmişken, otarihten bu yana, yeniden, yaklaşık olarak55 bin kilometre köy 
yolu yapılmıştır.  Bugün, köylünün istifadesine her an hazır, 73 bin kilometreköy yolu 
yapılmış olduğunu şükranlakarşılıyoruz. Bakanlığın yapmış olduğu, bu çalışmanın, 
tahminlerin ve plân hedeflerinin katbekat üzerindegörünmekte olduğu açık ve seçik 
olarakbelirmektedir... 

Köylerimizinyol ve içme suyu tesislerinin kısa süredeikmali, bunu takiben 
ekonomik gelişimin gerektirdiğigirişimler için lüzumlu kaynakların kamufonlarından 
ve bizzat köylünün kendi gücünden, yeterince ve yerinde kullanılabilmesitemel şart 
olmaktadır. Bu nedenle, köylerimizin yol ve içme suyu sorunlarının çözümlenmesi 
için, Bakanlıkça saptanan hedeflere belirli sürelerle ulaşılmasını sağlayacak tarzda 
ödenektefrik edilmesini istemekte ve beklemekteyiz vebütçede verilen ödenekleri 
yetersiz gördüğümüzü belirtmek istiyoruz... 

Özellikle, sayıları bugün 3 700 civarında olanköy kalkınma kooperatiflerinin, 
kuruluş, idare, projeleme ve uygulama teknikleri ve finansman yönlerinden, 
yeterince ve mahallinde desteklenebilmeleri bakımından, 1973 yılı programındada 
öngörüldüğü şekilde Köy İşleri Bakanlığına yeterli kadro ve bütçe imkânları 
verilmesini daima zorunlu görmekte olduğumuzu belirtmek isteriz... 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu uyarınca, 1971 yılı sonuna kadar, yaklaşık 
olarak 447 000 çiftçi ailesine 22 milyondönüm arazi dağıtılmış ve köy tüzel 
kişilikleri adına, yaklaşık 31 milyon dönüm meratahsis edilmiş bulunmaktadır. 
Topraklandırılmış bulunan ailelere, aynı dönemde, ortalama 51 milyon lira, yıllık 
işletme ve onarım kredisi verilmiştir. Kredi miktarının, işletmeciliğin şartlarına 
yeterli hale getirilmesi ve Köy İşleri Bakanlığınca yeni bir politikanın uygulanması 
suretiyle, evvelce topraklandırılmış ailelere 1972 yılı içinde yeniden 43 milyon 
liralık bir kredinin verildiğini ve 1973 yılı içinde de ayrıca 50 milyon liralık kredi 
açılacağını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz... ”209

Adalet Partisi grubu adına söz alan İsmet Hilmi Balcı (Tokat) yol, okul, su, 
elektrik, toprak, suilişkileri şeklinde ifade ettiği köy ve köylü sorunlarına değindi: 
“... Gerçekten köy ve köylü hizmetleri; Cumhuriyete kadar, Cumhuriyet devri, plânlı 
dönemler olarak, tetkik edildiğinde, bu hizmetlerin demokratik nizam tahakkuk 
ve teessüs etmesive o çığırın açılması ile başladığını görürüz...  Plânlı dönemde, 
plânın öngördüğü hedefler bakanlık sektörlerince aşılmıştır, ancak, istenen, ideal 
seviyeye ulaşamamıştır. Bunun izahı maalesef güçtür. Plânın makro hedeflerine 

209 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 200-202.
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köy hizmetlerinin küçük tutulmasışayanı eseftir. Tek teselli, köye hizmetibilinçli bir 
şekilde benimsemiş YSE teşkilâtının bu hedefi % l00’den fazla bir rakamlaaşmış 
olmasıdır... 

Üçüncü Plân döneminde 9300 kilometrelikköy yolu hedef tayin edilmiştir.  
Bu yılda 2000kilometre köy yolu demektir. Şu hale göre, DevletPlanlamaya göre 
Türk köylüsünün yola kavuşması, ancak 10 tane beşer yıllık planla, yani 50 yılda 
mümkün olabilecektir. Şükranla arzedelim ki, sayın Köy İşleri Bakanlığımız 
teşkilâtı bu 50 yıllık hedefi 10 yıla indirmiş; 10 yıldabütün köylerimize yol yapılması 
Bakanlıkplânlamasına göre öngörülmüştür... 

YSE Genel Müdürlüğü, halen 52 milyon dolarlıkmakine parkına sahiptir. 
Bütçesi 1971 yılında837 milyona ve 1973 yılında 1 300 000 000’a varmıştır.  YSE 
Genel Müdürlüğünün bütçegrafiği bir üçlüden ibarettir; yani Devlet – Özelİdare 
ve Köy katkıları... DoğuAnadolu ve orman köyleri için kurulan ekipler, büyük 
hizmetler vermiştir.  Kısaca, yol, su, elektrikhizmetleri 1965 ve 1970 yılları arasında; 
yol hizmetlerinde % 200; içme suyu hizmetlerinde % 125; elektrik hizmetlerinde 
% 1191 ve köprülerde % 2 000’i aşmıştır. Bu kadar başarıya rağmen YSE Genel 
Müdürlüğünün içinde bulunduğu dar boğazlar vardır. 52 milyon dolarlık makine 
parkı ve 18 000 kişilik personeli ile takriben 10 - 12 000 kilometre yol yapılırken, 
5-6 000 üniteye su getirilirken, bütçeden ayrılan diliminaz olması Genel Müdürlüğün 
dolayısıyle bu hedefe varması imkânsız gibi görünmektedir... 

Topraksu Genel Müdürlüğünün, bugüne kadar yapmış olduğu çeşitli hizmetler 
sonunda, millî ekonomimize yapmış olduğu katkı 1 milyar lirayı aşmıştır. Adalet 
Partisi grubu olarak Türk köylüsünün, çiftçisinin cebine bir kuruş fazla girmesini ve 
bir lokma ekmek yemesini temin eden bu teşkilâtaşükranlarımızı iletiyoruz. Topraksu 
Teşkilâtının bugün birkaç problemi vardır.  Onlar da, Topraksu Kanununa göretavan 
500 litre saniyedir. Ancak, Devlet Su işleri, taban olarak, kaynaklarımızın bolluğu 
itibariyle, 2 bin veya bin litre saniyeden aşağı inememektedir. Binaenaleyh, bu tavan 
ve tabanarasındaki fark açık kalmaktadır. Bunu organizeetmek gerekir... ”210

Adalet Partisigrubu adına kala süreyi ikmal etmek üzere söz alan Münir Daldal 
(İzmir) tarım alanındaki yatırımlardan söz ederek konuşmasına başladı: “... Üçüncü 
Beş Yıllık Plânda toplam yatırımlariçindeki tarım sektörü yatırımları, geçmiş 
plânlardaki nispetlerden çok aşağılarda olup, %11,7 nispetinde ve toplam olarak 
33 milyar lira civarındadır. Tarım aile sayısı ve tarımın pekçok problemleridikkate 
alınınca bu miktarın yetersizliğikendiliğinden ortaya çıkmaktadır.  1972 yılında tarım 
sektöründe çalışan fertbaşına 5 300 Türk Lirası düştüğü halde, bu miktar sanayi 
sektöründe 24 700 Türk Lirası, hizmetlerde ise 25 500 Türk Lirasıdır. 

Sulama potansiyelimizden azamî, istifade düşünülürken, özel sektör sulamalarının 
da teşvik tedbirleriyle ele alınması gereklidir... Sulama randımanını artıracak olan 
lüzumlu büyük makine ve ekipman ithalini kolaylaştıracaktedbirlere bir an önce 
gidilmelidir. Verimsiz araziler ıslah edilerek tarım arazisi haline getirilmedikçe; tarım 

210 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 202-208.
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yapılan arazidesu erozyonu önlenmedikçe; çorak arazininıslahı ve sulama şebekeleri 
yanında drenaj şebekeleri ve toprak tahlil lâboratuvarları tamamlanmadıkça özel 
sektör sulamaları teşvikve kısa vadeli projelere öncelik verilmedikçe; sulu ziraattan 
doğacak ürtim fazlasının pazarlanmasıdüşünülmedikçe; ToprakSu kredileriyle, 
Toprak-Su Birlik Kanun tasarısı ele alınmadıkça dağıtılan toprakların hiçbir kıymeti 
olmayacak, çıkarılması düşünülen kanun aldatmaca ve yasak savmadan ibaret 
kalacaktır... ”211

M.G.P. grubu adına söz alan Hasan Tosyalı(Kastamonu) Köyİşleri Bakanlığının 
faaliyetlerini değerlendiren bir konuşma yaptı: “... Köylerde yaşayan nüfusumuz gizli 
ve açıkişsizlikten kurtarrlmadığı, köylü vatandaşlarımızadaha üstün bir geçinme, iş 
ve kazanç imkânlarısağlanamadığı takdirde; köylerden büyük kasaba ve şelıirlere 
olan hızlı göç durmayacak ve yeni sosyal ve ekonomik güçlükler meydanagelecektir... 

Millî Güven Partisi olarak, Köy İşleri Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı genel 
müdürlüklerin, bölge ve il seviyesindeki taşra teşkilâtının bir bütün olarak görev 
ve yetkilerini ve bütçe imkânlarını en iyi bir şekilde kullanarak, kendilerine verilen 
vazifeleri büyük bir gayret, vatanperverlik, fedakârlık ve başarı ile tahakkuk 
ettirdiğine kani olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz... 

Bakanlığın ve Bakanlık teşkilâtının mıerkezde ve taşrada ağır ve yorucu 
görevlerini yüklenmiş olan teknik personelinin durumu maddî bakımdan 
düzeltilmıeye muhtaçtır. Melen Hükümetinim yan ödemelerle ilgili olarak hazırladığı 
kararnamenin, düzeltilecek hususları büyük ölçüde karşıladığını memnuniyetle ifade 
etmek isteriz. Noksanlıklar kalırsa, bununda telâfisine tezelden gidilmesini temenni 
ederiz. Böylece, bu personelin bugünkü hayat şartları bakımından çok kifayetsiz olan 
aylık, intibak, yan ödeme ve harcırah durumları kısmen ıslah edilmiş olmaktadır... 

Köylü aleyhine olan bu haksız kalkınma, sosyal adalet ve sosyal güvenlik 
dengesizliğini ve haksızlığını telâfi için Köy İşleri Bakanlığının, bundan sonraki 
yıllar boyunca bütçelerine geçmiş yıllara nazaran çok daha fazla tahsisat koyarak 
köylümüzün geri kalmışlığını, çok daha kısa zamanda telâfi etme yolunu açmış olan 
MelenHükümetini takdirle karşılıyoruz. Köy İşleri Bakanlığının Hükümet teklifi 
bütçesine Bütçe Karma Komisyonunda daha fazla ilâveler yapılmasını da yerinde 
buluyor, takdir ve şükranla karşılıyorum. Ümit ederiz ki, 1973 yılı sonunda başka 
sahalardan iktisap edilen artırımlar da köy kalkınmasına tevcih edilerek, Bakanlığın 
daha fazla işyapma kapasite ve azmi değerlendirilmiş olsun.

Köy İşleri Bakanlığı teşkilât ve görevlerini belirtecek kanunun, Bakanlığın 
önem ve vazife kapsamlarına uygun olarak kanunlaşmasını katıbir zaruret olarak 
görüyoruz... ”212

211 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 208-209.
212 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 210-213.
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Cumhuriyet Halk Partisi grubuadına Sayın İlyas Kılıç(Samsun) söz aldı ve 
grubunun görüşlerini şöyle dile getirdi: “... Öngörülen 1973 bütçe teklifi, tüm 
Bakanlık için 2 066 371 036 liradır. Buna KarmaBütçe Komisyonunun ilâve ettiği 
308 400 00,0lira da eklenince 2 374 771 036 liraya yükseliyor. İleride Bakanlık 
kuruluşlarını ayrı ayrı incelediğimizde göreceğiz ki, Bakanlık bubütçe ile hizmetlerini 
istediği ve beklediği şekilde yapıp, Türk köylüsünü içinde bulunduğu durumdan 
kısa zamanda kurtarıp, büyük Atatürk’ün öngördüğü muasır medeniyet seviyesine 
çıkaramayacaktır. O halde, neden çabası kendine yetmemektedir? Sebep:

1. Teknik bilgiden mahrumiyet;
2. Teknik aletlerden mahrumiyet;
3. Noksan ve kâfi gelmeyen eğitim;
4. Toprak dağılımındaki dengesizlik, adaletsizlikve topraksızlık;
5. Sunî gübreyi yeteri kadar kullanmamak;
6. Hangi toprakta hangi gübrenin kullanılmasıgereğini bilmemek;
7. Sulu ziraat yapmamak, kaliteli tohumkullanmamak;
8. İlkel usulle ziraate devam zorunluluğundabulunmak;
9. Ziraatteki girdilerin çok pahalı olması-traktör, pulluk, biçerdöver gibi- ve 

nihayetkooperatifçiliğin istenilen seviyeye ulaşamamışbulunması;
10. Kredi imkânsızlığı ve kredi faizlerininyüksek olması ve köylünün zamanında 

kredialamamış bulunması. 
Ortanın solundaki C.H.P.’nin görüşüyle köylünün kalkınmasını, anahatları ile 

aşağıdaki gibi tânımılıyoruz. Köylünün kalkınması;
1. Üretiminin artırılmasına;
2. Bu üretim artışından meydana gelecek değerin geniş ölçüde köylünün 

olmasına, köylünün artan ekonomik gücü ile yurdun hızlı sanayileşmesine katkıda 
bulunmasına;

3. Tarım İş Kanununun çıkartılarak, tarım kesimindeki işçilerin çalışma 
koşullarının adaletli ve insanca bir düzene bağlanarak, sosyal güvenliğin 
sağlanmasına;

4. Otlaklar, yaylaklar, kışlaklar belirlikişilere değil, devletin veya köylülerin 
mülkiyetine verilerek, köylülerin bunlardan adaletli ölçüler içerisinde faydalanmasına;

5. Tarım tekniğindeki yeniliklerden faydalanmada, küçük büyük çiftçilerin, 
âdil esaslara göre tarım makine araç ve gereçlerinden istifade edecek şekilde 
örgütlenmesine;

6. Her yerde çok yönlü tarıma geçilebilecek tedbirleri almaya; bunun için de, her 
bölgenin doğal ve ekonomik koşullarına göre, çiftçilerinasıl tarım konuları dışında 
tavukçuluk, arıcılık, hayvancılık, mandıracılık; meyvecilik, zeytincilik, bağcılık 
veya sebzecilik yapmaya, boş zamanlarında küçük el sanatlarıile uğraşmaya teşvik 
edilmesine ve bu maksatla özendirme kredilerinin verilmesine;
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7. Ayrıca tabiî ve sunî göllerde, çay ve ırmaklarda, barajlarda ve deniz kıyısı 
köylerde balıkçılığın teşvik edilmesine;

8. Köylüyü büyük aracı ve tefecilere muhtaç bulunmaktan kurtaracak yeteri kredi 
mallarını topluca değerlendirmek için kooperatif ve kooperatif birlikleri kurulmasına 
bağlıdır... 

Yol, su, elektrik hizmetlerinin kısa sürede bitirilmesi için, yılı içerisinde fazla 
mesai, çiftvardiya ve şantiye esasına göre iş programları düzenlenmeli ve fedakârca 
çalışan işçilerimiziniş sonunda daha fazla zaman kaybetmeleri önlenmelidir... 
Köylünün, tarım, alanındaki halklarının savunucusu olan Ziraat Odaları maalesef 
köylüye henüz istenen desteği sağlayamamaktadır. Bu kuruluş aksine, birçok hallerde 
destek olmaktan çok, köylüye köstek olmaktadır. Köylümüz maalesef, verilen ve 
sağlanan imkânlarla ancak görülen ve bilinen durumdan ileriyegidememektedir.  
Mucize hariç, Türk köylüsünün bu imkânlarla görünenin üstünde bir hızlakalkınması 
mümkün değildir ve olmayacak gibigörünmektedir... ”213

Demokratik Parti grubu adına söz alan Hasan Değer (Diyarbakır) Bakanlığın 
görevlerine dair kanun tasarısının kanunlaşmamış olduğunu söyleyerek 
konuşmasına başladı: “... Söz konusu kanunun çıkartılmamış olması, hizmetlerin 
ifasında ve gelişmesinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Köy ve köylümüze büyük 
hizmetlerde bulunmak ve kalkınmaları için temel hizmetler ile geliştirici çalışmaları 
yapmakta bulunan Köyİşleri Bakanlığının, bir an evvel kuruluş ve görev kanununa 
kavuşturulmasını temenni etmekteyiz. 

Köy İşleri Bakanlığı, Türk köylüsünün dertlerine, ihtiyaç ve meselelerine en 
kısa zamanda çareler aramak ve bunları halletmek için kurulmuştur. Demokratik 
Parti, Türkiye’nin kalkınmasında temel hedef olarak köyün ve köylünün 
kalkınmasının ele alınmasını zorunlu görmektedir. İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı devresinde 17 500 km’lik yol yapılması öngörülmüş olmasına rağmen, 
Üçüncü Beş YıllıkKalkınma Plânı statüsü içinde 9 485 km’likyol yapılmasının 
plânlanmış olmasını esefle karşılıyoruz. Zira, geçmiş beş yıllık hizmete nazaranve 
yapılacak beş yıllık köy hizmetlerinde % 50 oranında indirim göze çarpmaktadır.  
Halbuki Köy İşleri Bakanlığına ayrılan ödeneklerde, bu plân döneminde artış 
vardır.  Sadece, 1978 yılı bütçesinin 2 339 793 000 liraya yükselmiş olması da bu 
artışı göstermektedir... 

Y.S.E. Genel Müdürlüğü tarafından 1968 yılında yapılanuzun vadeli plâna göre, 
köy yolu hizmetlerinin 15 yılda, köy içme suyu hizmetlerinin ise10 yıl zarfında 
tamamlanmasını öngörmüş olmasınarağmen, Üçüncü Beş Yıllık KalkınmaPlânı 
döneminde 9 485 km köy yolu yapımınınhedef olarak alınması calibi dikkattir. 
Köylümüzün iktisaden kalkınabilmesi içinyola, suya, okula, sağlık teşkilâtına, 
elektriğe, köy imamlıklarına ve köy muhtarlığı kadrolarınaöncelik ve ivedilikle 
kavuşturulması, köylülerimizin refahı ve kalkınması demek olduğugibi, Türk 
milletinin topyekûn kalkınması demektir. Bu hususta Hükümetin dikkatini çekeriz... 

213 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 213-220.
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Bölge merkezteşkilâtında kontrol ve projede çalışan diğer elemanlara da yeterli 
kadro ve yan ödemeverilmemiş olması bu çelişkileri devam ettiregelmektedir. Bu 
yönde de personel çözülmeye yön tutmuştur. Diğer taraftan, sık sık rastladığımız 
şikâyetlerden biri de, personelin intibak haklarınıhalen dahi tam mânasıyle 
alamadıkları gerçeğidir. Muvaffak olabilmek için yeterli ödeneklebirlikte kıymetli 
eleman ve mütehassısların ve personelin, lâyık olduğu terfi, kadro, intibakhaklarına bir 
an evvel kavuşturulması gereklidir. Bu itübarla, Bakanlığa yeni ve kaliteli teknisyen 
ve mütehassıs elemanların alınmasıyle mevcut teşkilâtı yeniden revizyondan 
geçirmek suretiyle Bakanlık hizmetlerinin ve köy sorunlarının değer bulacağına 
işaret etmek isteriz. 

YSE Genel Müdürlüğünün 1973 malî yılıbütçesini yeterli bulmuyoruz.  
Kanaatimizce YSE Genel Müdürlüğüne daha geniş imkânlar tanınmalıdır.  
Mezkûr bütçe ile hizmetin olumlu neticeler vereceğine inanmıyoruz.  Zira, Genel 
Müdürlüğün, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre asgarî 20 000 km, azamî 
25 000 km yol yapıldığı takdirde 35 yıl içinde 180 bin km’lik köy yolları ihtiyacını 
tamamlayabileceğine inanıyoruz. İçme suları ise azamî 15 yıl içinde bitirilmelidir ve 
elektrik konuları da bu paralelde olmalıdır... ”214

Şahısları adına sözalanlardan Cavit Okyayuz (İçel)köye hizmet götüren 
kuruluşların daha tesirli yetki ve usullerle kuvvetlendirilmesi ve hizmetin 
götürülmesinde vazifeli çeşitli kuruluşlar arasında tam birahenk sağlanması 
gerektiğini belirtti: “... Bugün şu anda, Devlet Plânlamada rantabilite bakımından 
birinci numarada bekleyenve hemen ele alınmasında Türk köyü ve Türk köylüsü 
ve millî ekonominin yararları yönünden değeri çok büyük birçok ziraî ve iktisadî 
mesele ele alınamamaktadır. Hepimizin bildiği gibi; projelerin iktisadîyetkinliği 
asla bir yana bırakılamaz ve mutlaka bir yana bırakılmamalıdır. Yakînen bildiğim ve 
yıllardır çevresine ve vazifelilere açıkça ıstırap veren bir köy ve köylü hizmetinden 
misal vermek istiyorum. Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Ayaş, Tırtar ve Sondal 
köyleri civarı iklim şartları bakımından kış aylarında dahi açıkçadomates gibi 
sebze yetiştirilebilmeye müsaittir. 8 300 dönümlük bir sahanın sulanması projesi 
şu anda Devlet Plânlamadan ve Devlet Suİşlerinde hazır beklemektedir. Ayaş liman 
projesi veya Taşlık projesi olarak isimlendirilen bu sahanın sulanabilmesi halinde 
bütün bu saha narenciye ve sebze yetiştirebilecekbir değer kazanacak, yaş meyve 
vesebze ihracatına da büyük katkıda bulunacakve bu civarın bütün köyleri, gözleri 
önündekibu büyük nimeti kullanabilmenin saadetine erişerek, hürriyet içinde refaha 
erecekler ve Türk ekonomisine tam ve müspet bir etkinlikle hizmet edeceklerdir. 
Bu ve bunun gibi projeler -bütün vatan sathında, Devlet Su İşlerinin elinde birikmiş 
işleri bakımından yaptığım tetkike göre- bugünkü sisteme rıza gösterilirse ancak 
1977’de ele alınabilecektir... ”215

214 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 220-226.
215 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 226-228.
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Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez Bakanlık bütçesi ve faaliyetleri hakkında 
açıklamada bulundu: “. . . Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları hedeflerine uygun 
olarak hazırlanan köy kalkınmasının bütün unsurlarına daha belirli ağırlıklar 
veaçıklıklar getiren 1973 yılı uygulama dönemineyaklaşmış bulunmaktayız. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında veuzun dönemli stratejide, köy ve köylü 
sorunlarımızınçözümü için öngörülmüş olan tedbirlerve ayrılmış olan ödenekler, 
gelişen uygulamatecrübesi ve teknolojinin ışığı altında, kırsalalanda yaşayan 
vatandaşlarımızın üretimi artırma, hızlı kalkınmamıza katılma arzuları dagözönünde 
tutularak değerlendirilirse, 1973 yılındanitibaren kırsal alanda daha belirgin 
kalkınmahareketlerinin birbirini izleyeceğini varsaymakmümkündür. 

Üçüncü BeşYıllık Plânda ve uzun devreli dönem kalkınmasında, topraksu 
kaynaklarına, bu hedefe ulaşmakveya hiç olmazsa ona yaklaşmak üzere çalışmaların 
yoğunlaştırılması ilkeler halinde konulmuş bulunmaktadır. Bu, 14,2 milyar liralık 
toprak su kaynakları yatırımıyle, Üçüncü BeşYıllık Dönemde 650 bin hektarlık yeni 
arazilersulamaya açılacak ve bu suretle 2,5 milyon hektarlık arazi -bugüne kadar 
sulananlarla birlikte- sulanma durumuna gelmiş olacaktır. 1973 yılında ise, 50 bin 
hektarı büyük su, 57 bin hektarı da küçük su kaynaklarının sulamaya açılması olmak 
üzere, buna ilâve olarakda 20 bin hektarlık arazinin çiftçi imkânlariylesulanması 
suretiyle 127 bin hektarlık arazinin sulamaya açılması, tarımsal üretimimizde 
büyük çapta etki yapacak kalkınma ve topraksu kaynakları developmanından güzel 
örneklerdir... 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ile vardığımız mutabakata göre bu yıldan itibaren, 
Köy İşleri Bakanlığınca hazırlanan proje esasına, uygunolarak, merkez köylere 
yatırımlar yapılmasına vehizmetlerin bu merkez köylerde toplanmasınabaşlanacaktır. 
Bilindiği gibi Köy İşleri Bakanlığı 1964 yılındanberi faaliyettedir.  Köylüye hizmet 
etmeksuretiyle çalışmaktadır.  Köye dönen hizmetlerikoordine etmektedir ve köylünün 
girişkenliğiniartırmak suretiyle köy kalkınmasını hızlandırmayaçalışmaktadır. Bu 
çalışmalar içerisinde, bugüne kadar yaptığı hizmetleri ayrıca tadadetmeyelüzum 
görmeden, sadece 1973 yılı içerisindekihizmetlerine değinmek suretiyle 
çalışmalarıözetlemek istiyorum. YSE çalışmalarında 1972 yılı programımızda7 889 
kilometrelik bir köy yolu programı vardır. İçmesuları konusunda5 yıl içerisinde, 
Türkiyede içmesuyu olmayanköy kalmayacağına göre, bunu da o seviyede 
plânlamak gerekmekteydi. Biz, 1973 yılı içerisinde 8 900 adet yerleşim biriminin 
içme suyunuetüt ve projeye bağlayacağız ve bu sene 2 320 köyün de içme suyunu 
tamamlamış, getirmiş olacağız. Köy elektriklerimiz konusunda, bildiğiniz gibi son 
dört sene içerisinde, beş sene içerisinde gayretlerimiz gelişti.  Sınır köylerinden 
başladıkve diğer enterkonnekte şebekenin gittiği köylerde elektrifikasyon 
hizmetlerini geliştirdik. Tahminimizin üstünde bir hızla gelişti;4 703 köyün fiilen 
elektriğe kavuşmuş olduğunu, huzur içerisinde arz etmek mümkündür... 

Köyaraştırma ve geliştirme hizmetlerine de kısacadeğinmek istiyorum. Bildiğiniz 
gibi, bu genelmüdürlük yeni kurulmuş olmasına rağmen, köy kalkınmasında sosyo-
ekonomik sorulara eğilmeksuretiyle tatbikata ağırlık veren bir düzeniçerisinde 
çalışmaktadır. Kurmuş olduğuve teşvik ettiği 3478 köy kalkınma kooperatififaal 
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haldedir.  Bunlardan 400’e yakını projeuygulamaya başlamış, bâzıları projelerini 
tamamlamış, bâzıları tamamlamak üzeredir.  Bu projelerden bir kısmı -örneğin, 
Denizli’deki hatırımageliyor- 26 milyonluk bir projedir... 

Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü... 1973 yılı içerisinde, bütçenin 
getirdiği artan olanaklar muvacehesinde, dağıtılacak arazilerin tespit edilmesi 
çalışmalarınadevam edeceğini arz etmek istiyorum. Bir de kredileme politikasını 
uygulamaya devam edeceğini belirtmek istiyorum. Kredileme politikası, daha evvel 
topraklandırılmışolup da, kredi vermek suretiyle kendilerinigüçlendiremediğimiz 
vatandaşları, 5 senegeriye gitmek suretiyle krediyle desteklemepolitikasıdır.  Geçen 
sene 41 milyon liralık birkredileme suretiyle çiftçilerimize yapı, tesis, işletme ve 
onarma kredileri vermiştik.  Bu sene debuna 50 milyonluk bir kredi projesiyle 
katılmışolacağızve böylece topraklandırılmış çiftçileri, bir taraftan da daha hızlı 
üretici ve daha çokkazanan çiftçiler haline getirme gayretlerimizihızlandıracağız... 

Köy İşleri Bakanlığının 1973 yılı bütçesi, Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesi dahil olmak üzere 2 339 790 000 Türk Lirasına ulaşmışbulunmaktadır.  
Huzurunuza getirilen bütçe, bir yıl evvel Hükümetçe Parlâmentoya takdimedilmiş 
bulunan bütçeye nazaran % 41,8 dahayüksek bir seviyededir.  Hükümetimizin 
teklifi% 25 bir artışı öngörmüştü. Yüce komisyonun, sizlerin adına yaptığı 
çalışmaları sırasında yaptığıilâvelerle % 41,8 oranında artırılmış bulunmaktadır. 
Bu fark, uzun vâdali strateji ve ÜçüncüBeş Yıllıik Kalkınma Plânında köy ve 
köylüsorunlarına verilmiş olan öneme paralel birhizmeti yapabilecek bir düzeye 
ulaşmış bulunmaktadır... ”

Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez üyelerin kendisine yöneltilen sorularını da 
yanıtladı.216

Bütçe üzerinde son sözü alan Nuri Çelik Yazıcıoğlu(Çankırı) şu önerilerde 
bulundu: “... Köy İşleri Bakanlığının altyapı hizmetleri, Türkiye’nin ihmal edilmiş 
bölge ve illeri bilimsel ölçülerle incelenerek yönetilmelidir. İl YSE müdürlüklerinin 
yıllık programları ve aylık iş programlarının uygulamaları Bakanlıkça iyi 
denetlenmelidir. Özellikle; Köy İşleri Bakanlığı müfettişlerinin teknik alanları 
ve yatırımları, yapım mevsimi içinde denetlemeleri olanakları hazırlanmalıdır.  
Teftişler etkili sonuçlar vermelidir. Köy kalkınma kooperatiflerinin amaçları, bâzı 
bakanlıkların kooperatiflere verecekleri 5 -10 lira ile gerçekleşemez.  Buna bir çare 
bulunmalıdır. Köklü bir çare, C.H.P’nin seçim bildirgesinde öngördüğü Kooperatifler 
Bankasının kurulmasıdır... ”217

216 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 228-241.
217 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 241-242.
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Köy İşleri Bakanlığı bütçesi üzerinde yeterlik önergeleri Lâtif Aküzüm (Kars) 
ve Mehmet Zeki Adıyaman (Adıyaman) tarafından sunuldu. Baha Müderrisoğlu 
(Konya) yeterlikaleyhinde söz aldı. Müderrisoğlu’nun konuşmasından ve yeterlik 
önergelerininkabul edilmesinden sonra bütçenin bölümlerine geçilmesi de kabul 
edildi:

Köy İşleri Bakanlığı bütçesi
Bölüm  Program   Lira
101  Genel yönetim         7 506 620
102  Destek hizmetleri         7 493 380
111  Köy yollarının yapımı, içmesularının 
 temini ve elektrik tesislerinin 
 kurulması  1 354 000 000
112  Köy topraklarının ıslahı ve su 
 kaynaklarının düzenlenmesi    697 200 000
113  Köy kalkınması amacıyle araştırma, 
 geliştirme ve kredileme          102 597 000 244
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan
 transferler       10 140 000
Bakanlık bütçesinden sonra Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi de 

görüşüldü ve kabul edildi.218

ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Millet Meclisi’nin 26 Şubat 1973 tarihinde Başkanvekili Hakkı Gökçe 

başkanlığında toplanan 69 ncu birleşiminde Orman Bakanlığı bütçesi ele alındı. 
Bütçe üzerinde ilk sözü Millî Güven Partisi grubu adına Hasan Tosyalı (Kastamonu) 
aldı. Tosyalı şu görüşleri dile getirdi:

“... Millî Güven Partisi grubuna göre Türkiye ormancılık politikası şu üç unsuru 
ihtiva etmelidir:

1. Ormanların ve orman köylüsünün korunması. Şimdiye kadarki tatbikat, 
tabiî bir vatanperverlik düşüncesiyle yalnız ormanlarımızın korunması şeklinde 
bir görüntü içinde idi. Bundan sonra ormanların ve orman köylüsünün birlikte 
korunmasını ısrarla talep ediyoruz. 

2. Orman varlığının, artan nüfus ve sarfiyat nispetinde artırılması. 
3. Ormanların plânlı ve verimli işletilmesi suretiyle devlete ve halka devamlı 

fayda sağlaması. 

218 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 245-246. 



757

1972 yılı bütçesinden de Orman Bakanlığına toplam olarak 3 420 586 lira ödenek 
vcrilmiştir. 1973’te ise bu miktar 20 milyona çıkarılmıştır. Bundan da, Orman 
Bakanlığının faaliyetlerine verilen önemin takdir edilmiş olduğunu memnuniyetle 
karşılıyoruz, yine yeter olmamakla beraber. Orman Bakanlığımızın orman sınırlarını 
hakikaten tespit ederek, orman-halk ilişkileri ihtilâfınıhaddi asgariye indirmek için, 
Yüce Meclislerimize sundukları Orman Kadastro Kanunununda Meclislerimizce, 
hem vatanımızın, hem ormancılığımızın yararına olarak acele çıkarılmasını temenni 
ediyoruz... 

Ormancılık hizmetleri bakımından, bilim ve tekniğe göre ehil eleman yetiştirilmesi 
için lüzumlu olan orman mühendisleri, İstanbul Üniversitesi ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Orman fakültelerinde; teknikerler Düzce OrmanTekniker Okulunda; 
orman muhafaza memurları Araç ilçesindeki okulda; orman bakım memurları 
Muğla ve Bolu’da; orman fidancıları Eskişehir ve Elâzığ Orman okulları ve eğitim 
merkezlerinde; orman uygulama memurları, Trabzon Orman Uygulama Memuru 
Eğitim Merkezinde yetiştirilmektedir. Ormancılık hizmetlerinde çalışacak teknik 
ve idarî personelinileri ormancılık politikası, işletmeciliği ve sanayiini uygulayan 
Avusturya, İsviçre, İsvleç, Finlandiyave Kanada gibi memleketlerde yeniden 
ağaçlandırma tatbikatında ileri olan İngiltere, İsrail ve İspanya’da tatbikat ve görgü 
çalışmalarına milletlerarası ormancılık kongre ve toplantılarına iştirak etmelerinin 
Türkiye ormancılığı için çok faydalı olacağına kani bulunuyoruz... 

Türkiye Akdeniz ülkeleri içerisinde, özellikle Orta Doğu’da orman potansiyeli 
bakımından oldukça zengin ve ihracat imkânlarına sahip bir ülkedir. Yurt ihtiyacı 
karşılandıktan sonra artan ürünleri ihraç etmek, hem döviz gelirlerimizi artıracak, 
hem de ormancılık sektöründeormanların ıslah ve imarını sağlamak içinlüzumlu 
alelt ve makineleri satın almak ve ormancılıkiçin gerekli yatırımları gerçekleştirmek 
imkânını verecektir. 1973’te 40 310 hektar orman ağaçlandırılması, 3 330 
hektar toprak muhafazası ve 940 hektar mera ıslahı yapılması programlanmıştır. 
Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğünün geçmiş yıllarda olduğu 
gibi önümüzdeki yıllar daha büyük bir hızla çalışmalarını beklediğimiz bu başarılı 
gayretlerini şimdiden takdirle anmak istiyoruz... 

Ormanı içinde ve civarında yaşayan vatandaşlarımız için bir dert kaynağı 
olmaktan çıkarıp bir geçim kaynağı haline getirmeye mecburuz. Ormanı korumanın 
en iyi yolu daplânlı bir çalışma ile kurtarılmalı, kurtuluş budur kanaatindeyiz.  
Bulunduğu yerde kalkındırılması kabil olan orman köylüleri yerleri gelişmeye müsait 
olmayan köylerin toprakve iş sahası ihtiyacı karşılanmalıdır. Arıcılık, tavukçuluk gibi 
hayvancılık faaliyetleri ile el sanatları ve küçük sanayiin geliştirilmesinde, topraksız 
ve fakir köylere öncelik verilmelidir.  Orman köylerinde ve kasabalarında kurulan 
marangozhanelerin keresteve makine ihtiyacı öncelikle, ucuz olarakve yeter miktarda 
ve kalitesine uygun olarak verilmemektedir, bunun mutlaka verilmesigerekir... ”219

219 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 249-254.
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Demokratik Partigrubu adına söz alan Vehbi Engiz (Kocaeli) orman ürünlerinin 
değerlendirilmesi konusu üzerinde durdu: “... Mevcut orman sanayiimiz, kapasiteleri 
düşük ve büyük ölçüde bıçkı sistemine göre kurulmuştur. Bıçkı imalâtı % 40 - 
50 arasında zayiat verdirmekte, hammaddenin geniş ölçüde ziyaına sebebiyet 
vermelktedir. Kapasitelerin düşüklüğüde modern tekniğin icaplarını yerleştirmeğe 
mâni bulunmaktadır. Bu sistem millî servetin israfına yol açmakta, bu suretle 
imalât masraflarının ve maliyet unsurlarının bir misline kadar artmasına sebcbiyet 
vermektedir. Sanayî mamullerimizin maliyetlerinin % 80 oranında düşürülmesi, 
orman cndüstrimizi, ormancılığımızı ve orman endüstrisi gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi, entegre edilmesini % 90- 95 randımanla düşük vasıflı odun ile diğer 
zayiatların değeılendirilmesini zarurî kılmaktadır. Memleketimizde orman ürünleri 
sanayiinigelişmiş ülkeler seviyesine ulaştırmak ve üretime paralel olarak geliştirmek 
zamanı gelmişve hattâ geçmiştir... 

Yeni orman tesisi ve mevcutların gcliştirilmesi için, teknik ve ekonomik yardım 
acilen sağlanmalıdır. 

Ormanların modern silvikültür esaslarınagöre idare edilmesini ve ormanlardan 
devamlıolarak en yüksek verim ve gelirin sağlanmasıiçin gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Ormanların erozyonu ve sel baskınlarını önleme, su rejimini düzenleme 
bakımından yaptıkları tesirlerin artırılması yurt topraklarınınmuhafazası bakımından 
en önemli yeri işgaletmektedir. Bu konuda gerekli çalışmalarhızlandırılmalıdır. 

Orman envanter çalışmalarının geliştirilmesi, işletme plânlarının periyodik 
olarak incelenip, gerekli tadillerin yapılması sağlanmalıdır. 

Ormanların teknik ve ekonomik geliştirilmeleriilme ve araştırma sonuçlarına 
dayatılmalıdır. 

Orman içi yerleşiminde bulunan köylerinkalkındırılması için orman amenajman 
plânlarının hazırlanmasında bu köylerin işgücünündeğerlendirilmesi ve yıl içindeki 
devamlılığı sağlanmalıdır. 

Orman içi faaliyetlerde orman köylerininidareye dayalı koıoperatifleştirlmesi 
teşvik edilmelidir. Bu kooperatiflerin kurulması içinorman idaresince teknik yardım 
ve kredi sağlanmalıdır. 

İlme, tekniğe, ekonomiye dayanan tarım-orman dengesini kurmak; halk-orman 
münasebetlerini daha radikal esaslara göre tanzimetmek, gerçek orman ve ziraat 
arazilerini birbirine tedahül etmeyecek şekilde hudutlandırmakşarttır.  Böylece adedi 
100 binleri bulan ve âdeta bir zulüm halini almış ihtilâflar sona erdirilmişolacaktır.  
Temennimiz odur ki orman potansiyelimizin geliştirilmesinde çok büyük emeği olan 
orman mühendis ve teknisyenlerinin görevlerinin polisiye tedbirler alınmak suretiyle 
değil, teknik ve ekonomik alana yöneltilmesi sağlanmalıdır. Bunların, Personel 
Kanunumuvacehesinde duçar oldukları maddîgüçlükler süratle izale edilmelidir... ”220

220 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 254-257.
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Cumhuriyetçi Parti grubu adına söz alan Celâl Ahmet Sungur(Yozgat) Orman 
Bakanlığı bütçesi üzerinde temennilerini ifade etti: 

“1. Her ne sebebe dayanırsa dayansın, orman yangınlarında yeterli ve gerekli 
tedbîrler alınmalıdır. 

2. Orman sınırlandırma çalışmaları artırılmalıdır.
3. Orman amenajman plânları Üçüncü BeşYıllık Plân uyarınca aksatılmadan 

yapılmalıdır. 
4. Yapacak ve yakacak üretimleri, keza, plânın direktiflerine göre uygulanmalıdır. 
5. Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğü Orman Genel 

Müdürlüğünden aldığı görevi dikkat ve titizlikle yürütmelidir. 
6. Ormancılık araştırma ve eğitim ile memleketimizin gelişmesine büyük katkısı 

bulunanmillî park ve avcılık hizmetleri yine Üçüncü Beş Yıllık Plân gereğince 
yeterli önemin verilmesiniister. Mümkünse rahmetli Atatürk’ün yadigârı olanYalova 
Termal Kaplıcalarının bulunduğu turistik mıntıkanın da millî park haline getirilmesini 
istirhamederiz, Çünkü görünmektedir ki, millî park haline getirilen mıntıkalarda 
başarı sağlanmakta, hem ormanlarımız korunmakta, hem deturistik imkânlar 
sağlanarak memleketimize iç vedış turizm bakımından olanaklar sağlanabilmektedir. 
Bu bakımdan rahmetli Atatürk’ün önem verdiğiTermal mıntıkasının millî parklarca 
ele alınmasınıbilhassa arz ve istirham ediyoruz. 

7. Orman ürünleri sanayii gayretlerinin artırılmasını talep ederiz. 
8. Halen orman içinde ve bitişiğinde bulunan15 722 köyde 8 372 925 nüfus 

yaşadığınagöre, orman köylerimiz probleminin ciddiyetiaçık ve seçik olarak 
meydandadır.  Bu köylülerin diğer köylü vatandaşlarımıza göre yıllık gelirlerininçok 
düşük olması nedeniyle, geçimlerinisağlayabilmek için ormanlar üzerinde türlü 
şekillerdevâki olan olumsuz etkilerini önleyici tedbirlerinalınması için daha 
çok gayret beklediğinıizi, yani vatandaşlarımızı incitmeyen tedbirlergetirilmesi 
talebimizi Sayın Bakandan bilhassa ricaederiz... 

Tüm ormancılık hizmetlerinin istenilen ve beklenilen en mükemmeldüzeyde 
rasyonel, daha etkili ve süratli birşekilde yürütülmesini sağlamak için şu tedbirleri 
de uygun görmekteyiz:

1.  Kara avcılığı kanun tasarısının, 
2.  Millî parklar kanun tasarısının, 
3. Anayasanın değişik 131 nci maddesinin55 nci fıkrasınca, uygulama kanunu 

olarak hazırlanan6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinindeğiştirilmesi ve 
bu kanuna ek bir maddeeklenmesine dair kanun tasarısının, 

4. Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu ‘ÖREN’ kuruluş kanun tasarısının, 
5. Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturanhalkın kalkındırılması fonu 

teşkili hakkındaki kanun tasarısının, 
6. Ağaçlandırma Erozyon Kontrol GenelMüdürlüğü kuruluş kanun tasarısının ve
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7. Ormanlık bölgelerdeki kıl keçilerinin tasfiyesinedair kanun tasarısının biran 
önce Hükümetçetakibedilerek realize edilmesini beklemekteolduğumuzu belirtmeyi 
bir vazife sayarız...”221

Cumhuriyet Halk Partisi grubuadına söz alan M. Niyazi Gürer (Balıkesir) 
ormanların korunması için orman-köy ilişkilerinin bir düzene sokulması gerektiğini 
ifade ederek konuşmasına başladı: “... Orman içinde ve bitişiğinde 15 722 köyde 
8 317 138 nüfus yaşamaktadır. Bu köylerde aile başına düşen yıllık gelir 1 000 lira 
civarındadır.  Devletin amaçve görevi bu vatandaşların yaşantısını haysiyetineyaraşır 
bir düzeye süratle ulaştırmaktır. Bu, çok çeşitli, çok yönlü ve çok güçlü olan 
bukonunun hallini tek başına Orman Bakanlığındanbeklemek insafsızlık olur. 
Ancak, bu çokyönlü ve çok müşkül problemin diğer devletdaireleri arasında Orman 
Bakanlığının onlarında önünde yer almak suretiyle önemle eğilmesininlüzum ve 
zaruretine inanmaktayız. Orman Bakanlığının bu konuda şimdiye kadar yalnız başına 
da olsa imkânlarının azamisi oranında çalışmalar yaptığını bilmekteyiz... Bunun 
için Orman Bakanlığının, Köy İşleri, Tarım, İçişleri bakanlıkları ve Ziraat Bankası 
ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak suretiyle devlet imkânlarının 
birleştirilmesini önermekteyiz... 

Ormanların korunmasında, orman yangınlariylesavaşın önemi de büyüktür.  
İstatistik yayınlarına göre, 1970 yılında 790 adet yangında15 019 hektar orman 
yanmasına mukabil, 1971yılında 651 adet yangında 7 532 hektar, 1972yılında 
651 adet yangında 6 603 hektar ormanyandığı ve bu suretle son iki yılda yanan 
sahabakımından % 50 azalım kaydedildiği görülmektedir. Bu sonucun alınmasında, 
zuhur edenorman yangınlarının zamanında haber alınıpsüratle müdahalede 
bulunulmasının büyük etkisiolduğu şüphesizdir.  Yangınlardan süratle haberalmada 
etkisi büyük olan yangın gözetlemekule ve kulübeleri, telefon ve telsiz ile 
ilgiliyatırımlara önem verilmesi lüzumunu belirtmekisteriz... 

Üretim artırılması, ormanlarımızın verimgücüne ulaşılmasının sağlanabilmesi, 
orman yollarının tamamlanmasiyle mümkün olabilecektir. Ormanların tamamının 
işletmeye açılabilmesi için, 150 bin Km’yi aşan bir yol şebekesineihtiyaç bulunduğu 
belirtilmektedir. Halen 63 bin Km’ye ulaşılmış olduğu nazara alınırsa, Orman Genel 
Müdürlüğünce verilen imkânlara göre yılda ortalama olarak yapılan 3 200 Km 
civarındaki yol programının azlığı açık olarak görülür... 

Orman Bakanlığı bünyesinde çalışan teknik kadro işinin ehli, yurdun en ücra 
köşelerinde, güç ve haşin tabiat şartlarında feragatle çalışan kimselerdir. İmkân 
verildiği takdirde, yukarıda belirttiğimiz zor işlerin altında her zaman kalkabilecek 
güçtedir. Orman Bakanlığının bu kadroile Üçüncü Beş Yıllık Plânın öngördüğü 
hedeflere ulaşabileceğine inanmaktayız... ”222

221 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 257-259.
222 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 259-263.
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Adalet Partisi grubu adına söz alan Yavuz Acar(Amasya), konu hakkında bâzı 
rakamlar verdikten sonra orman veorman köylülerinin içinde bulunduğu koşullarıarz 
etmeye çalışacağını belirtti: “... Esas problem, yaşayan nüfusu, yani mevzumuzolan 
orman köylüsünü kendi tabiî yerindegeliştirmek ve kalkındırmaktır.  Bu da, ancak, 
bugüne kadar devam edegelmiş olan, yani bellimerkezlere yönetilmiş olan yatırım 
uygulamalarınıbırakıp, Türkiye sathında bir yatırımuygulamasına geçmekle 
mümkündür.  Bundada ölçü en çok geri kalımış bölgeye öncelik vermekolmalıdır.  
Bu da Bakanlıklar arası bir işbirliğianlayışıyla ve yukarda arza çalıştığımızorman 
köylüsünün içinde bulunduğu acı gerçeklerdikkate alınarak en kısa zamanda 
harekette geçilmesiyle mümkündür... 

Orman Bakanlığına verilen görevler bünyesinde, orman köylüsünün 
kalkındırılmasına yardım fonksiyonu yeteri güçte işlenememiş yahut her 
nedense işletilmemiştir.  Son zamanlarda, köylü lehine tâdil edilen 6831 sayılı 
Kanununmaddeleri, köylü kalkınmasına yardımcıolacak bir görüşle uygulanmalıdır.  
Diyebilirizki, Orman Bakanlığı olarak, hizmetlerinyürütülmesinde; arzu edilen 
başarının sağlanamadığı, keçi probleminin yıllarca önce olduğu gibi devam 
ettiği, orman ürünü odun hammaddesinin, orman sanayiini endişeli bir yatırım 
durumuna düşürmeyecek bir teminat ruhunuhenüz doğuramadığı gerçeği meydana 
çıkmaktadır.  Temennimiz, Bakanlığın yurt ormanlarının korunması, işletilmesi ve 
kıymetlendirilmesinde, içinde yaşıyan fakir ormanköylüsünün kalkınmasını ihmal 
etmeyecek birtutumla, orman varlığımızdan elde edilen ürünlerinmilletimizin 
emrine sunulmasıdır. Netice olarak; Karayolları, YSE ve Orman Bakanlığının, 
orman yolları yapımındaki koordinasyonu takdire şayan olmakla beraber, hem 
ormanların işletmeye açılması ve hem de orman içinde yaşayanvatandaşlarımıza 
altyapı hizmetlerinin götürülmesi bakımından kifayetsizdir. Bu işbirliğinin daha 
genişletilmesi temennimizdir... ”223

Süleyman Mutlu (Afyon Karahisar) şu görüşleri ifade etti: “... Ormanın içine 
giden orman yollarından birkaç yüz metre içeriye daldığınız zaman tamamen 
bozulmuş ve helekesim gayri teknik yapılmış, büyük ağaçlar küçük fidanların üzerine 
devrilerek kırılması dahi önlenememiştir. Biz bu göstermelikten en kısa zamanda 
vazgeçmeliyiz... Orman köylüsünün ekonomik gücünün artırılması için gösterilen 
çabalar bugün yeterli değildir.  Hükümet, diğer bakanlıklara nazaran, her bakanlığın 
değeri olduğu gibi orman Bakanlığına daha çok yakın ve dahaçok elinden tutar hale 
gelmelidir. Hiç olmazsa Anayasa gereğini bütçe yoluyle yerine getirmelidir... Orman 
affı, diğer cezaî aflar gibi umumî aflarzamanına bırakılmamalıdır... 

Ormanlarımız, av yönünden istikbalde Türkiye’nindövizi bakımından, yani 
av turizmi bakımındanbir ambar durumundadır. Maalesef üzülerek söyleyeyim 
ki, orman içindeki av hayvanlarının bakıcısı, koruyucusu Orman Bakanlığı 
olduğu halde, maalesef arkadaşlarım halkınbu hayvanları öldürmesine, tahrip 

223 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 263-266.
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etmesineya gücü yetmemekte veya mevzuat yetersizliğivar veya göz yummaktadır. 
Bunu dikkattenuzak tutmamalı, bu hayvanların neslinin tükenmemesine, bilâkis 
üretilmesine gayret sarfedilmelidir... ”224

Orman Bakanı Selahattin İnal, alınan tedbirler ile orman yangınlarının yarı yarıya 
düşürüldüğünü, ormanların korunması için çeşitli zararlı böcekler ve diğer mantarlarla 
mücadelenin devam ettiğini belirterek ormanların kesin olarak korunabilmesinin çok 
önemli iki özel önşarta bağlı olduğunu ifade etti: “... Bunlardan birincisi, Türkiye’de 
ormanların sınırları ile, sahipleri ile kesin olarak belli edilmesi.  Bir ikinci çok 
önemli ön şartı da, orman ve halk ilişkilerinin düzenli bir hale getirilmesidir. 
Yurdumuzda ormanların kesin olarak sınırlanması işine yıllarca önce başlanmış 
olmasına rağmen, maalesef henüz bitirilememiştir.  Kısaca arz ediyorum: Türkiye 
ormancılığının bir numaralı problemini teşkil eden ormanların sınırlandırılması, 
mülkiyet ihtilâflarının halli, hazırlanmış ve Meclise sunmuş olduğumuz bir tasarının 
Meclisten kısa bir sürede kanunlaşmış olarak çıkmasına bağlıdır.  Halen Yüce 
Meclise sunmuş olduğumuzbu tasarı müzakere edilmektedir. Umuyoruz ki, yakın bir 
gelecekte çıkacaktır. Bugüne kadar sınırlaması yapılamamış ormansahası, mevcut 
orman sahamızın 1/3’i oranındadır. Şayet bu tasarı kanunlaşır ve yürürlüğegirerse, 
alacağımız çok sıkı tedbirler ileTürkiye ormanlarının geriye kalan kısmının, daha 
önce yapılmış olan kısmının da revizyonu dahil olduğu halde kısa bir süre sonunda 
bitirileceğini ummaktayız.

Orman içindeki ve kenarındaki köylülerimizin içinde bulundukları geçim 
sıkıntısını burada çok çeşitli vesilelerle sayın milletvekilleri, hem de çok veciz 
ifadelerle dile getirmişlerdir. Bu köylülerin içinde bulundukları sıkıntılı durum, 
sayın milletvekilleri gibi, bizlerin de, çok yakından çalışma sahamızı teşkil etmiş 
olmasınedeniyle malûmumuzdur. İstiyoruz ki, bu köylü vatandaşlar kısa bir zamanda 
kalkındırılsınlar ve böylece orman üzerindeki olumsuz baskıda azalmış ve günün 
birinde tamamıyle deortadan kalkmış olabilsin. Bu köyler üzerindeki etüt, envanter, 
plânve proje çalışmalarımız devam etmektedir... 

Bunun dışında haşhaş bölgesi için genel birproje hazırlanmaktadır.  7 ili içerisine 
alan bu projede, hiç şüphesiz ormanlık köylerin kalkındırılmalarıyle ilgili projeler 
hazırlanmak suretiyle onlara yardımcı olunacaktır. Yapılan bu çeşitli yardımları 
yeterli bulmadığımıziçindir ki, biz Orman Bakanlığı olarak, bir de orman köylerinin 
kalkındırılmasıyle ilgili bir fon teşkili hakkında kanun tasarısı hazırladık, bunu 
Başbakanlığa verdik ama buhazırlanmış diğer iki kanun teklifi, Bakanlığıngörüşüyle 
ve tevhit edilmek suretiyle halen Yüce Mecliste Karma Komisyon müzakere 
edilmektedir. Umuyoruz ki bu kanunun çıkmış olmasıda, bu bölgeler halkının 
kalkındırılması için tesis edilen fonun işler hale getirilmesiyle büyük ölçüde faydalar 
sağlayacaktır... 

224 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 266-267.
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Ormancılık politikamızın çok önemli ikinci amacı; mevcut ormanlarımızı 
imar ve ıslah ederek, onları daha verimli bir hale getirerek, mülkte ve memlekete 
daha da çok ürün sağlamasını gerçekleştirme amacıdır.  Ormanlarımızın gerek 
hammadde elde etme ve gerekse sosyal hizmetlerinden faydalanma suretiyle idare 
edilmesi ve işletilmesi amenajman plânlarıyle olur. Amenajman plânları ile ilgili 
çalışmalarımızda ta 1917’lerden başlar. Bunun safahatını arzetmek suretiyle vakit 
kaybetmek istemiyorum. Ancak, memnuniyetle ifade etmek ve sizlere duyurmak 
isterim ki, Türkiye ormanlarının tümünün amenajman plânlarının yapımı bitmiştir. 
Bunlarla ilgili büro çalışmaları da önümüzdeki aylar, hattâ haftalar içerisinde 
bitirilecektir.

Ormanlarımızdaki yıllık üretim, yıldan yılaartmaktadır.  1973 yılında 1972 
yılına nazaran aşağı, yukarı bir milyon metrekübe yakın birartışla yapacak odun 
üretimimiz 6 400 000 m3’e yükselecektir.  Umuyoruz ki, bunu gerçekleştirmek 
suretiyle, memleketteki fiyat yükselmeleri önlenecek, hattâ belki de bir ölçüde bir 
ucuzlama yada gidilebilecektir. Yakacak odun üretimimiz, 1972 yılında 18 700 000 
siter iken, 1973 yılında bu 19 300 000sitere yükselecektir.  Bibaenaleyh yakacak 
ağaçyanında, yakacak ağaç üretimi de çoğalacaktır... 

Yol inşasında yerine göre Karayolları, ama daha çok YSE ile işbirliği yapmaktayız. 
Bu suretleçeşitli maksatları telif ederek yol yapımı, hemçeşitli maksatlara cevap 
verme, hem de masrafı azaltma bakımından hiç şüphesiz daha da verimlive isabetli 
olmaktadır. Millî parklar, ormanlarımızın sosyal yönüyledeğerlendirilmesini ifade 
eden çalışmalardır. Sayınkonuşmacılardan bâzıları bu konuya değindiler. Bu 
konu üzerindeki çalışmalarımız gündengüne artmakta olup, memnunluk verici 
bir gelişim içindedir. Halen 12 millî parkımız, 3 tabiatıkoruma sahamız ve 168 
mesiremiz var. Bunlarınadedi yıldan yıla artıyor.  Bu yıl ayrıca Çanakkale’nin yani 
Gelibolu yarımadasının millî harptarihimizde ve ayrıca milletlerarası harp tarihinde 
yeri bulunması dolayısıyle burayı bir millîpark haline getirmeyi kararlaştırmış 
bulunuyoruz... ”

Bakan İnal konuşmasının ardından milletvekillerinini sorularını da yanıtladı.225

Bakanın konuşmasından sonra son sözü Mehmet Seydibeyoğlu(Kastamonu) aldı 
ve şu görüşleri sundu: “... Orman köylüsünün bilindiği üzere geniştoprağı yoktur. 
Çok zaman ancalk 3-5 aylık maişetini temin edecek bir mahsul idrak edebilmekte, 
bundan sonrasını çalışmak suretiyle temin etmek zorumda bulunmaktadır Bu 
itibarla, hakikaten orman köylüsünün geçim imkânının sağlanmasında devlete düşen 
görevler çok büyüktür. Toprak Reformu tasarısının komisyonda görüşülmesisırasında 
anlaşılmıştır ki, bugün Türkiyemizde2 200 000 ailenin çok az toprağıvardır, 1 
200 000 ailemin de hiç toprağı yoktur, tarımda çalıştığı halde. Binaenaleyh, 3,5 
milyonailenin topraksız ve yeter toprağı bulunmayan kimseler olduğu şüphesizdir. 
Şimdi durum bu olunca ve hükümetin getirdiğiToprak Reformu Kanunu eğer 
komisyonlardanve Yüce Meclislerden değişmeden geçilmişolsa idi, yetkililerin 

225 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 267-280.
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belirttiğime göre ancak539 bin ailenin toprak ihtiyacını karşılayabileceğide 
gözönüne alınırsa, orman köylüsünübugün bulunduğu yerden başka yere nakletmek 
olanağı yoktur.  Binaenaleyh, bu köylüyü yerinde, geçimini temin edebilir hale 
getirmek zoruınluğuile karşı karşıya bulunuyoruz.  Kasti zaruretler olmadıkça orman 
köylerinin nakli mümkünolmaz görünmektedir.

Orman yolları yapımında Köy İşleri BakanlığıYSE Genel Müdürlüğü ile Orman 
Bakanlığınınyol çalışmaları, yol yapım çalışmaları arasında bir koodinasyon bugüne 
kadar maalesefsağlanamamıştır... ”226

Kahraman Maraş milletvekili Veysi Kadıoğlu tarafından verilen kifayeti 
müzakere takriri oya sunuldu ve kabul edildi. Bütçenin madde ve bölümlerine 
geçilmesi de uygun görüldü: 

Orman Bakanlığı Bütçesi
Bölüm Program   Lira
101  Genel yönetim     3 679105
102  Destek hizmetleri       850 264
111  Orman köylerinin geliştirilmesi 15 358 820
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan
 transferler       112 421
Orman Bakanlığına bağlıOrman Genel Müdürlüğü 1973 yılı bütçesi de oylanarak 

kabul edildi.227

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Adalet Partisi grubu adına söz alan BarlasKüntay(Bursa) Bakanlığın sportif 

faaliyetlerine ait plân veprogram ilenesil yetiştirme politikasının hedeflerini şöyle 
ifade etti: 

“1.  Sporun geniş kitlelere yayılmasını teminetmek, 
2.  Bu gayeye ulaşabilmek için eğitici ve öğretici kadro yetiştirmek. Bakanlık 

bugüne kadarki faaliyetleri ile bu hedeflere doğru gereği gibi yönelememiştir. Spor, 
moralman ve fizikman zinde bir nesil yetiştirilmesinde gayeye gidecek vasıtalardan 
biri olması lâzım iken gaye olup çıkmıştır. Spor müsabakalarını organize etmek 
Bakanlığınen bariz faaliyeti olarak gözükmüştür. Memleketimizde çok sayıda insana 
spor yaptırmak yerine, seyircisi çok sporcusu az bir spor dünyası yaratılmıştır. 40 
milyona yaklaşan nüfusumuz içerisindelisanslı sporcu adedi 70 bin civarındadır.  

226 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 280-282.
227 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 282-284. Bkz. Kanun No: 1692.
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Bunların pek çoğu da faal sporcu değildir. Vatandaşların fizik ve moral eğitimini 
yönetecekbir teşkilât olarak kurulan Gençlik veSpor Bakanlığı, bir milletin temeli 
ve istikbâliolan gençliğin % 90’ını içine alan okul çağındakigençlerle ilgilenecektir.  
Aksi takdirde ortayaçıkacak meseleler, yaşamak azminde olan birmilletin geleceği 
için ciddî endişe ve tehlikelerin başlangıcı olabilecek değerde sosyal bir problem 
olmaya müsaittir. Vaktiyle okular yapılırken gençliğin beden ve ruh eğitimi gibi 
meseleler üzerinde durulmadığındanbugün mevcut 2 000 civarındaki orta dereceli 
okularımızdaki tesisler çok kifayetsizdir. Okullarda haftada bir dersten ibaret 
olanbeden eğitimi faaliyetrinin de haftada en azüç derse çıkarılması gereklidir…

Spor kulüpleri, futbol kulüpleri durumundan kurtarılmalı ve çok sayıda yurttaşın 
bu kulüpler içerisinde spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmaları sağlanmalıdır. 
Spor teşkilâtının, spor kulüpleri üzerinde gerekli otoriteyi kuramadığına ait mevcut 
kanaatimizi yok edecek tutum ve davranışın içerisine girilmelidir. Bugün sportif 
faaliyetlerde ileri gitmiş memleketlerin yaptıkları müsabakalarda aldıkları müspet 
sonuçlar tesadüflere bırakılmamıştır. Bu memleketlerde sporcuları yömeten 
teknikadamlar spor akademi ve enstitülerinde yüksekspor tahsili ve ihtisası yapmış 
kimselerdir… Gençlerimizin çoğu ehliyeti olmayan antrenör, monitör ve teknik 
direktör elinde kabiliyetlerinikörleşmektedirler.  Halbuki üniversite öğrenimiyapan 
sporcu gençliği, ilmî yeteneği olmayan, genç adam psikolojisi, pedagojisi fizyolojive 
anatomi bilmeyen birisine teslim edip de başarı beklemek mümkün değildir. Bunun 
için ehliyetli beden eğitimi öğretmenleri, spor idarecisi, antrenör, monitör, masör 
veboş zamanları değerlendirme faaliyetlerindegörev alacak liderleri yetiştirmek 
üzere SporAkademileri ve Enstitüleri açılmalıdır. Spor sağlık ve kontrol merkezleri 
kurulmalıve sporcunun sağlığı ile randımanı tesadüflerebırakılmamalıdır. 

Türk sporunun en geri kalmış taraflarındanbirisi de spor hekimi konusudur.  
Sporhekimi olmaksızın spor yapmak, kalemsizyazı yazmaya benzer.  Gençlik ve Spor 
Bakanlığı üniversitelerimizle temasa geçip sporhekimliği kürsüleri kurulmasını temin 
etmelidir. İlmî spor neşriyatı da yok denecek birhaldedir.  Bu sahada çıkarılacak telif 
ve tercümeeserlerle Batı ile aramızda açılmış olanmesafeyi kapatmaya mecburuz.  
Sporda öğrencininve sporcunun eline bol miktarda ilmîneşriyat ulaşmalıdır; meselâ 
beslenme konusunda bugün Türkiye’de sporda öğretici durumundaolanlar da, 
sporcular da, hemenhemen çoğunluğu, maçlardan evvel yapılankamplardaki kamp 
yemekleri dışında sporcubeslenmesiyle ilgili hiçbir bilgiye sahip değildirler…

Kredi ve Yurtlar GenelMüdürlüğü geçen seneye kadar ancak senedeüç bin 
öğrenciye kredi verebilmişti. Bütçe Karma Komisyonumuzun sayın üyeleribu sene 
elbirliği ile bu imkânı çoğaltmışlardır. Bu sene 12 bin öğrenciye kredi vermekimkânı 
mümkün olabilecektir.  Ayrıca Bakanlığınbu konudaki tavrını da takdir ediyoruz. 
Burada şunu ifade etmek isterim: Kredive Yurtlar Genel Müdürlüğünün 
kültürel vesportif faaliyetlerde bulunma imkânları ve tesisleri yükseköğrenim 
gençliğinin tümüne hizmetgötürmekten uzaktır. Bugün Türkiye’de aldatılmış bâzı 
gençlerinyerleştirmeye çalıştığı atmosferden uzaklaşılmaktadır. Esasen medenî 
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bir toplumda adaleti, ilerlemeyi, refahı; bina yakarak, adam öldürerek, kitleleri 
tehdit ederek ve silâh zoruyle gerçekleştirmekmümkün değildir. Hiç kimse devlet 
kuvvetlerini ve Parlâmentoyubir kenara bırakarak azınlık taleplerinidikte etmek 
suretiyle hedefine varamaz. Hürriyet ve demokrasi ancak çoğunluğunarzusunu ifade 
eden kanun hâkimiyetinesaygı gösterildiği, düzenli bir toplum ortamızedelenmediği 
zaman vardır…”228

Söz sırası Millî Güven Partisi grubu adına İhsan Kabadayı’ya(Konya) geldi 
ve M.G.P. sözcüsü grubununu görüşlerini sundu: “…Beden eğitimi ve spor genel 
eğitimde geniş yer tutmaktadır. Bu bakımdan her kademedeki okullarımızda, 
öğrenim yapan çocuk ve gençlerimizde, gerekli fikir eğitiminin yanında fizikî ve 
ruhîgelişmelere önem verilmesi ve konunun bütün olarak ele alınması zorunluğu 
vardır. Son yıllarda özellikle teknolojide, büyük ilerlemeler yaparak gelişmesini 
sağlamış olanmemleketlerde, toplumun sosyal yapısındakideğişikliğin genç 
kuşaklardaki etkisi, büyükbir sorun olarak bütün çıplaklığıyle kendinigöstermiş 
bulunmaktadır. Ülke nüfusunun yarısına yakınını, okul içive okul dışı genç kuşaklar 
teşkil etmektedir. Bu genç kuşakların bunalımlarını gidermeye, boş zamanlarını 
zararlı faaliyetlerden önlemeye, gençliğimizi yapıcı ve bilgili, millî kalkınmaya ve 
çağdaş uygarlığa katkısı olan, çalışkan, sağlık durumu çok iyi, millî duygulara sahip 
kimseler olarak yetiştirmeye mecbur bulunmaktayız…

Yükseköğrenim Yurtlar ve Krediler Kurumu,1961-1962 yılında 7 351 
müracaattan 1 700 öğrenciye kredi verirken, 1971-1972 yılında da 11 500 müracaat 
eden öğrenciden 2 806’sına kredi verir hale getirilmiştir. 1973’te 3 700 öğrenciye 
ödenek ayrılmış ikenbu miktar Bütçe Karma Komisyonunda 12 000’eçıkarılmıştır.  
Bu artırılışı Millî Güven Partisigrubu olarak memnunlukla karşıladığımızı 
YüceMeclise duyurmak isteriz… Bu hizmetlerini verimli yürütebilmesi için 
kurumunnakit açığından kurtarılarak yeni finansmankaynaklarına kavuşturulmasını 
Millî GüvenPartisi grubu olarak zarurî görmekteyiz. Ziragelirlerin tahmin edilenden 
daha az gerçekleşmesiveya tahsilatın gecikmesi halinde kurumunfaaliyetleri 
hissedilir derecede aksayacaktır…

Bir kısım gençliğin –miktarıaz da olsa- başka âlemlerin fikrine sapması, millî 
olmayan şekil ve kalıplara, görüntülerebürünmesi de, bizim, Millî Güven Partisi 
olarak en büyük ıstırabımızdır. Atatürk, fikirlerinde, hizmetlerinde yüce olduğu gibi, 
beşerî ve insanî münasebetlerindede yüce insandı.  O kalıp kıyafeti ve giyimi ile de 
bütün dünyanın en centilmen, en yakışır vetemiz giyinen insanı idi. Miktarları az da 
olsa, gençlik içinde bir kısımlarının, saçı ilesakalı ileye-ye ımüziği ile ‘Atatürk’ün 
Gençliği’ olmaya lâyık olmayanbirtakım görüntülerde ve kalıplarda bulunması, Millî 
Güven Partisi grubunun ikinci büyükıstırabı olmaktadır…”229

228 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 284-290.
229 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 291-295.
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Cumhuriyetçi Parti adına söz alan Hayrettin Hanağası (Elâzığ) gençliğin 
bunalımları ve çözüm bekleyen sorunları olduğunu belirterek konuşmasına başladı: 
Bunlar, adam sen de deyip geçiştilemez.  Masumve haklı talepleri bir yana, kökü 
ve kökeniiçerisinde, ya dadışarıda ideolojik yönü ile artniyet taşıyan türleri hesaba 
katmak lâzımdır. Gençliği, her türlü iç, ya da dış sakıncalı durumve tutum içine 
düşmekten korumanın ve onu uzak tutmanın birtakım usulleri, yolları ve çareleri vardır.  
Bunların başında, ifade edildiği gibi, aile yuvasından başlamak üzere temel ahlâk 
kuralları, vatan ve ulus sevgisi, eğitim ve öğrenimi gelir.  Eğitim ve öğrenim dışında, 
gençliği fikrîve bedenî yönden geliştirecek başlıca uğraş dasportif faaliyetlerdir.  
Sportif faaliyetler ise birtakım esas tutamaklara dayanılarak yürütülebilir. Bunlar 
spor kültürünü, yönetimini, usul ve metodunu öğretecek öğretmen, uzman personel, 
spor alanı, gerekli tesis, kuruluş araç ve gereçleridir…

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumununçalışmalarıyle ilgili olarak verilen 
öğrenci kredisi miktarı, Kurumyurtları yatak sayısının, yıllara oranla artışı memnuniyeti 
mucib olmakla beraber, ulusumuzun nüfusu ve yükseköğrenimdekiöğrenci sayısına 
oranla yeterli değildir.  Mevcut yurtların günün şart ve icaplarına uygunolarak her 
bakımdan elverişli, boş zamanları değerlendirmek için gerekli olanakları kapsar 
nitelikve özellikte olmaları şayanı tavsiyedir.  Nitekim bu eksiklik görülmüş, 
tamamlanması çabasına girilmiştir. Kurs ve kamp açılan yerlerde gerekli ve 
sürekliher türlü uygar olanaklar bulunan alan vetesislerin yapılmasını, mevcutların 
ise geliştirilmesiniöneririz…

Gençliği, yarının aydın, uyanık kişileri olarakhazırlayabilmek için onun, okul, 
öğrenim dışı boş zamanlarını değerlendirmede faydalanacağı araçların başında 
spor alanı ve tesisleri ile gereçleri gelir.  Bu ihtiyaçların tümünü doğradandoğruya 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının bütçelerinden karşılamak mümkün 
olmaz. Bu nedenle bâzı kaynaklara başvurmak gerekir.  Mahallî idarelerden kamu 
hizmetine ayrılan pay, spor faaliyetlerinin Eğlence Resmî Vergisinden muaf tutulması 
gibi.  Ayrıca, bölgeler spor faaliyetleri ödeneği yeterli değildir.  Artırılması yerinde 
olacaktır. Spor alan ve tesisleri için gerekli personel kadrolarının ve karşılığı olan 
ödeneklerin bütçeyekonulmuş olması beklenilen yararı sağlayacak, aksi takdirde 
alan ve tesisler faaliyetdışı kalmış olacaktır…

Sportif faaliyetlerde başarılı ve bilhassa memleketimizi temsilde kabiliyetli 
yoksul öğrenci ve gençlere, keza başarılı ve yoksul kulüplere yardım yapılmasının 
Cumhuriyetçi Parti olarak biz de, uygun olacağı kanısındayız. Yurt dışı ve hele 
millî karşılaşma ve yarışmalarla yapılan spor faaliyetlerinin, turistik bir gezi ve 
Türk onurunu kırıcı, toplumu üzücü bir görüntü olmaktan çok görgü, bilgi vespor 
tekniğini artırıcı, Türk spor ehliyetini tanıtıcı ve ününü yayıcı nitelikte olmasını, 
imkân nispetinde bu temas ve karşılaşmalara fırsat veyer verilmesini yararlı görüyor, 
bu konuda düzenli, disiplinli çalışmalara önem verilmesini öneriyoruz…”230

230 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 295-297.
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C.H.P. grubu adına söz alan Kemal Ataman(Ankara) gelişmiş ülkelerdeki 
gençlerin, daha çok, tüketim ekonomisinin kişiyi tutsak eden düzenine 
başkaldırdıklarını, makinelere, sermaye ve kapitalizmin reklâma dayanan tüketim 
kalıplarına tutsak olmak istemediklerini belirterek sözlerine başladı: “…Geri kalmış 
ülkelerde ise, başkaca nedenler söz konusudur:

1. Ülkenin sosyal ve ekonomik bağımsızlığınaerişememiş olması, 
2. Kötü sosyo-ekonomik koşullar, 
3. Gerici ve tutucu yöneticiler, 
4. Bu koşullara uyan ve ülke isteklerineters düşen eğitim, öğretim politikası ve 

benzerleri. 
Memleketimize gelince; Türkiye’de de azgelişmiş ülkelerdeki gençlik olayları 

için saydığımız bu nedenler geçerlidir.  Ülkemizide gençler, 1968 ortalarında eyleme 
geçmişler, bu hareketler bazan şiddetlenerek 1969 sonuna kadargelişmiştir. Bize göre, 
Türkiye’de öğrenci hareketleri -ortak nedenleri olmakla beraber- Avrupa’daki veya 
diğer dünya uluslarındaki yaygınlaşan hareketlerin moda olarak ülkemize yansıması 
değildir. Gençliğin hareketi, bir özdeyişle, çeşitli yabancı balkılardan, sömürü 
düzeninin çarklarından, emperyalizmin boyunduruğundan kurtulmak nedenine 
dayanır. Aşırı sağ ve aşırısol gibi anarşik olanlarını C.H.P. olarak benimsemiyoruz 
ve bunları bu kanımızın dışında tutuyoruz...  

Sayın milletvekilleri; spor çok yönlü bir eğitim aracıdır. Teknolojinin, ekonominin 
ve sosyal yaşantının büyük bir hızla değiştiği çağımızda spor da bu oluşumun etkisi 
altında kalacaktır. Bunun içindir ki, altını çizerek söylüyorum, spor eğitimsiz, spor 
plânsız ve sporilimsiz olamaz…

Gençlik ve Spor Bakanlığı, okul dışı gençliği de kendi kaderine terk etmiştir.  
Bugün Türkiye’de; Anayasanın gereği olan fırsat eşitliği gelişme çağındaki 
gençlerin birçoğuna sağlanamamaktadır. Örneğin; milyonlarca gence çeşitli yönde 
hizmet götüreceğine inandığımız gençlik kültür merkezleri, semt gençlik lokalleri 
kuruluşlarına, arzulananbiçimde gereken yatırımların yapılmadığı görülmektedir. 
Yıllardır sözü edilen, beklenilen ve özlemi duyulan ve Ankara’nın en fakir, nüfusuen 
kalabalık bölgesi olan Altındağ ilçemizekurulması gereken Gençlik ve Kültür 
Merkezi, bu yıl da programa alınmamıştır. Binlerce fakir gencin faydalanacağı bu 
önemli yatırım için, C.H.P. grubu olarak tek arzumuz; Gençlik ve Spor Bakanlığının 
topluma ve gençliğe dönük bir çalışma düzeyine girmesidir. Bakanlık ise, tüm 
bu önemli sorunlar yerine Cemil’in transferi, profesyonel kulüplerin istemlerini 
yerinegetiren bir kuruluş olmaktan öteye gitmemiştir. Gazetelerde Didi ile el 
sıkışmanız, Didi’nin A.P. Sayın Genel Başkanına tanıştırılması oyunları, Türk 
gençliğinin ve sporunun sorunlarını halletmez, Sayın Bakan…

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün, üniversite 
gençliğinin sosyo-ekonomik olanaklarını artırmak ve kültürel gelişmelerini 
kolaylaştırmak için son yıllarda göstermiş olduğu çabayı memnuniyetle 
karşılıyoruz. 18 538 öğrencinin yurtlarda barındırılması, 7 500 öğrencinin kredi 
alması küçümsenecek bir rakam değildir. Genel Müdürlüğün bu çabalarını daha 
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geniş bir gençlik toplumuna yöneltmesini dilemekteyiz. Okul İçi Beden Eğitim 
ve Spor Genel Müdürlüğünün kısa süre içinde göstermiş olduğu başarı bizim için 
sevindiricidir. İzcilik Genel Müdürlüğünün, Türk gençliğini bilinçli, becerikli ve 
her durumda başkalarına yararlı olacak kabiliyette yetiştirmesi yönündeki çabalarını 
takdirle karşılıyoruz.  Buyıl ülkemizde yapılan 7 nci Dünya İzcilik Kongresinin, 
Türk milletini dünya uluslarına tanıtmasıyönünden başarılı olmasından dolayı Sayın 
Bakan ve bu genel müdürlük mensuplarınıyürekten kutlarım…”231

D.P. grubuadınaRasim Cinisli(Erzurum) grubunun Gençlik ve Spor Bakanlığı 
bütçesi ve faaliyetleri hakkında görüşlerini ifade etti: “…Genç bir Bakanlık, 
henüz teşkilât kanunu da tamamlanmamış, yapılmamış, ismini koymuşuz; ama 
nüfus tezkeresini eline vermemişiz.  Bu yüzden midir bilinmez, bir türlü, kuruluş 
maksadınauygun bir yapıya ve hizmet devresine girememiştir. Gençliği, okuyan 
gençlik, çalışan gençlik diye iki kısımda mütalâa edebiliriz. Çalışan gençlik 
üzerinde, Bakanlık kurulduktan önceveya ondan sonra, bugüne kadar ciddî bir 
çalışmanın yapıldığına şahit olamadık. Okuyan gençliğin üzerindeki çalışmalar 
da, ciddî bir etüde, iyi bir çalışmaya ve plânlı bir gelişmeye tabi tutulmamıştır.  
Hattâsözün başında, bir eğitim plânlamasının olmadığını ifade edersek, bundan 
sonraki gelişmenin ne istikamette yürüdüğünü kestirmekte müşkülât çekmeyiz…

Öğrencilerimizin % 33,79’unun aylık geliri 50 ilâ 200 lira arasındadır, % 21,16’sının 
200 ilâ 300 arasında, % 15,13’ünün 300 ilâ 400 lira arasında; ancak % 16,61’inin 
aylık geliri 400 liranın üstündedir. Son derece düşünmeye değerbir ölçü. Bu 
öğrencilerimizin % 60’ından fazlası, ailesinin yanında bulunması nedeniyle yurtlarda 
kalmak zorundadır.  Mevcut 170 bin öğrencinin% 60’ı yurtlarda kalmak zorundadır. 
Halbukişimdi Yurtlar Kredi Kurumunun yurtlarında 18 bin civarında öğrenci 
yatmaktadır. Bu nispet % 60’a vurulursa, son derece az bir ölçü olarak karşımıza 
çıkar. Resmî yurtlarda, yani kurum yurtlarında öğrencilerin % 9, 64’ü kalabilmekte, 
% 13,78’i akraba yanında, %31,76’sı özel veya memleket yurtlarında, otel, pansiyon 
köşelerinde barınmaktadırlar. Halen üniversite öğrencisinin % 96, 7’si burslardan 
yararlanamamaktadır. Kredi alamayanların oranı ise, % 98,42’dir…

Türkiye’de gençlik politikası, artık, ciddî şekilde rayına oturmalıdır; devlet, 
bunu, gerçekten ehemmiyetine yakışan bir tarzdaele almak zorundadır. Devlet, 
gençliğini geleceğe hazırlamak zorundadır. Milletin ve devletin umudu bu noktaya 
bağlıdır. Eğer birdevlet, gençliğini sağlam yetiştiremeyecekse, geleceğe güvenle 
bakamaz. Tarihle konuşmuş birmilletin gençliği, milletine bağlı, toprağına bağlımillî 
değerlerine bağlı bir anlayış içinde, birgayret içinde yetişmelidir. Millî strateji ve 
gençlik stratejisini hazırlarken, önce, gençlere hangi felsefeyi, hangi dünya görüşünü 
vereceğimizi gözönünde tutmak zorundasınız. Askıda kalmış kuru bilgilerle 
gençlerin kafasını doldurmak, bir gün, onların, kendilerini, boş bir sahada yapayalnız 
hissetmelerine sebep olmaktadır. Bugünkü genç, komünist değilsem, neyim? sualine 

231 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 297-303.
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cevap aramaktadır. Gerçekten, gencin milliyetçi, memleketçi, maneviyatçı, millî 
değerlerine saygılı ve medeniyetçibir anlayış içinde yetiştirilmesiesas şarttır. Bu 
ölçüler içinde yetişecek gençler, memleketiçin güven kaynağıdır, ikbâldir…”232

Kişisel görüşlerini arz etmeküzere Hüseyin Yenipınar (Tunceli) kürsüye geldi 
ve gençlik sorunları ile yeteri ölçüde ilgilenilmediğinden yakındı: “…Bu sorunların 
hallinde devletimizin gücünün yeterli olduğukanısındayız. Bataklığa saplanmış 
ve sapıkuçların ağına düşmüş olanların dışındaki Atatürk’çüve devrimci güçlerle 
diyalog kurulmalıve küskün bir gençlik toplumu yaratmaktandikkat ve titizlikle 
kaçınılmalıdır. Sayın milletvekilleri; Türk gençliğinin ve sporunun sorunlarını 
süratle çözümlemek, Türk toplumunun beden ve ruh sağlığını geliştirmek, fizik ve 
moral güçlerini yükseltmek, Gençlikve Spor Bakanlığının anaamacıdır…

Üzüntü ile ifade etmekisterim ki, Gençlik ve Spor Bakanlığı bugüne kadar, amacı 
yönünde, arzulanan şekildebir gelişme gösterememiştir. Uzun yıllar, gençliğinve 
sporun çeşitli sorunlarının bilimsel metotlarve rasyonel bir organizasyon düzeni 
içerisinde ele alınmamış olması, bugün Gençlik veSpor Bakanlığını, önemli görev 
ve ciddi sorumluluklar karşısında bulundurmaktadır. Oysaki bugün Bakanlık, nitelik 
ve nicelik bakımından yeterli olmayan bir kadro ile görev yapmaktadır…”233

Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karakütük (Cumhuriyet Senatosu Kahraman 
Maraş üyesi) bakanlık faaliyetleri hakkında açıklamalar yaptı: “…1972 Münih 
Olimpiyatları ise, Türk sporunun durumunu ve seviyesini, diğer ülkeler arasındaki 
yerini çok açık bir şekilde ortaya koymuş; bu defa da bütün ilgi, dikkat ve 
hassasiyetspor ve spor sorunları üzerinde toplanmıştır. Devlet hayatımız, millî gurur 
ve dayanışmamızyönünden toplu veya ferdî bu hassasiyetçok normaldir ve yerindedir.  
Ayrıca, bu durumve olayların, millî varlığımız, millî şeref ve haysiyetimizile çok 
sıkı ilgisi bulunan gençlik sorunlarınınve spor sorunlarımızın taşıdığı önemin, 
teşkilâtımız dışındaki bütün yetkiler tarafındanda farkına varılmasının sağlanmış 
olmasıbüyük bir avantaj ve bizim için bir şans olmuştur. Birkaç ay öncesindeki 
basın ve yayınorganlarının, özellikle spor üzerinde yaptıkları yayınların başlıklarına 
bakmak, bu başlıklarıyanyana koymak dahi bize kamuoyunun nabzını, anlayışını, 
tepkisini, konuya verdiği önemive hassasiyeti açıklıkla göstermeye yetmektedirki, 
bu arada Münih Olimpiyatları sırasındave Münih Olimpiyatlarına tekaddüm eden 
günlerde, matbuatta çıkan baslıkları sıralamıştım. Bu başlıklar malûmunuzdur; fakat 
birkaç tanesini okumakta fayda görmekteyim. ‘Ne bekliyorduk ki!’ doğrudur; ‘Çark 
bozuktur’;‘Bu hezimetin günahını parada vebütçede aramak yanlıştır’; ‘Devletin 
sırtındakiKambur; Türk sporu’. Bunlar o zamanki matbuatta çıkan başlıklardır, 
flâş başlıklardır. ‘Yapanlar utansın’ vs. vs. Bunlara, Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki görüşmeleri, soru ve önergeleri de ilâve ettiğimizdekinitekim Münih 
dönüşünde SayınAslantür’k’ün gündem dışı konuşmaları; haklıolarak biraz evvel 

232 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 303-308.
233 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 308-310.
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konuşmamda bahsetmiş olduğumgibi, Sayın İşgüzar’m ve Sayın Tural’ın Meclis 
Araştırmasına ilişkin önergeleri, bu vadideve Senatodaki vâki gerek sual takrirlerive 
gerekse verilmiş olan önergeler, hepsi bunlarla ilgili hususlardır. Bütün bunların 
kamuoyunun nabzını ve tepkisini daha iyi belirtmiş olduğuna kaniim. Her ülkede 
olduğu gibi, gençlik sorunlarıbizde de milletimizin temel sorunudur.  Millîvarlığımız, 
güvenliğimiz ve geleceğimiz yönlerindenise, en başta gelen konularımızdan biridir. 
Ancak, gençlik sorunlarının eğitim, kültür, sağlık, beslenme, beden eğitimi, spor, 
bos zamanları değerlendirme, istihdam, sosyal refah gibi konularla çok yakın ve 
sıkı ilişkileri bulunmaktadır. Bu kadar çeşitli sektör ve hizmet alanlarıyle ilişkileri 
bulunan gençlik sorunları, aslında, sadece Bakanlığımızın sorumluluğunda olmayıp, 
yurt çapında çok yaygın ve geniş biralanı içine almaktadır…

Muhterem milletvekilleri, gençlerin psikolojik, sosyal ve fizyolojik, çok yönlü 
ve karışıkolan ihtiyaçlarının bir bütün olarak ele alınmasındazaruret ve mecburiyet 
vardır.  İşte buanlayış içinde spor, ortak ve millî bir toplumsorunumuz olan gençlik 
sorunlarının içinde vebaşında gelen en önemli hizmet alanlarımızdanbiridir.  
Çocukluk ve gençlik çağlarında ağırlıktaşıyan ve insanın bütün hayatı boyunca 
geçerliğibulunan spor, bilindiği gibi, beden ve ruhsağlığını geliştirir, fizik ve 
moral güçleri yükseltir. Kısacası spor, sosyal yapıda çok önemli ve fonksiyonel 
güçlendirme, kaynaştırma, birleştirmeve barış aracı olmaktadır…

1972 yılında yurt içinde ve dışında çeşitli spor faaliyetleri yapılmıştır.  Bunlardan 
19 Mayıs Uluslararası Maratonu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Balkan Boks 
Şampiyonası ve Balkan Ümit Millî Takımlar Turnuvası gibi müsabakalardada 
çeşitli Türkiye rekorları kırılmıştır.  Aynı dönem içinde çok kötü neticeler aldığımız 
hususlarda vardır. Bunları açıklarken, asla, yeterli olduğumuzu ifade etmek 
istememekteyim. Çevre komşularımızın, bizden çok çok küçük devletlerin dahi 
bu mevzuda ayırmış oldukları bütçe imkânlarının ve bu mevzua vermiş oldukları 
ehemmiyetin, sorun üzerindeki eğilmeaçısının bizimle değişikolduğunu telâkki 
ettiğimizandan itibaren, bizim bu mevzuda ne kadargeri kaldığımızı üzülerek 
beyan etmenintam yeri geldiğine de kaniim. Pek muhterem arkadaşlarım, 1972’nin 
enönemli olaylarından bir tanesi de; sportif faaliyetlerive üzücü olayları ile Münih 
Olimpiyatlarıdır. Değerli basınımızın, PTT’nin ve TRT’nin başarılı çalışmaları 
sayesinde memleketimizetam olarak yansımış olması, kamuoyunda, sporumuzun 
çağdaş uygarlıklarınkine kıyasla yenini açık ve seçik olarak ortaya koymuştur. 

Bakanlığımız, Plânın öngördüğü yönde, sporumuzunyurt sathına dengeli bir 
şekilde yayılması ve okullara sokulması için sistemli olarak çalışmaktadır.  Okul içi 
Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğümüz kanalı ile yürütülen bu faaliyetlere 1971 
yılında 605 835 öğrenci katılmış, şu anda erişmiş olduğumuz rakam 932 045’tir.  Bu 
sayının Mart sonuna kadar birmilyonu aşacağını memnuniyetle ve sevinçle sizeifade 
etmek isterim…

Bakanlık ve Genel Müdürlük bünyesindeki tesislerimizin ortak kullanılması 
esası kabul edilmiştir. Tam kapasitedeki tesislerimizin ortak kullanılması esası 
kabul edilmiştir. Tam kapasiteyle ve devamlı olarak gençliğin hizmetine sunulması 
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meselesi ele alınmıştır… Kitle sporumuzun geliştirilmesive gençliğin boş zamanlarını 
değerlendirilmesiiçin kamuya ait bütün tesislerin ortak kullanılmasınınsağlanması; 
sporcu sigortası ve sağlığıçalışmalariyle yaşama şartlarının geliştirilmesive güvenlik 
altına alınması; sporcu yöneticilerinizinleri; amatör sporumuzun kalkınmasını 
büyükçapta etkileyecek olan yeni Dernekler Kanunununkulüplere yardımı kaldıran 
50 nci maddesine istisnai hüküm getirilmesi için gerekli çalışmalaryapılmıştır.  
Büyük bir samimiyetle Adalet Partisi Grubu adına bu mevzuu dile getiren Sayın 
Küntay’a şükranlarımı arz etmek istiyorum. Hakikaten hepimizin gözünden kaçmış 
olabilir bu 50 nci maddeyle ilgili husus. Bu sebepten dolayıhazırlamış olduğumuz 
tasarı Hükümetimizde iltifat görmüş ve Meclise intikal ettirilmiştir.  Elbirliğiylebu 
kanunun biran evvel çıkmasına yardımcıolalım. Bunun biran önce çıkartılmasında 
büyük fayda vardır. 

Çok kıymetli zamanlarınızı fazla işgal etmemekbakımından ve eğer muhterem 
grup sözcüsüarkadaşlarım lütfedip kabul ederlerse, öbürsuallerin hepsinin cevabı 
olmakla beraber, bunlarıkendilerine yazılı olarak vermek istiyorum. 

Huzurunuzdan ayrılırken, her türlü sorularınıza amade olarak ayrılırken, 
bütçedeki mevdu tahsisatın her kuruşunun Türk gençliğinin ve sporunun sorunlarına 
harcanacağından emin olmanızı istirham ederim ve beni suhuletle dinlemişolmak 
nezâketinizden dolayı da şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ederim efendim.”

Bakan Karakütük milletvekillerinin sözlü sorularına da kürsüden yanıt verdi.234

Bütçe üzerinde son sözü alan Hasan Tosyalı (Kastamonu) Gençlik ve Spor 
Bakanlığı faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerini 7 madde halinde arzedeceğini 
ifade etti: 
“1. Gençlik ve Spor Bakanlığının başlıca gayesive vazifesi, Türk gençliğinin hem 
bedenini, hem de beynini ve maneviyatını terbiye ederek; sıhhati, millî maneviyatı, 
milliyetçiliği ve kültürüyüksek tek bir Türk gençliği kitlesi yetiştirmektir. Esas gaye 
budur. Daha açık bir ifadeyle türkçeleştirirsek;Türk gençliğinin, dünya milletleri 
arasında enyüksek vasıf ve asalete sahip olan Türk milletinintarihî, millî ve dinî yüksek 
vasıflarına vemillî menfaatlerine sahip olarak, millî ve dinîkarakterimizin reddettiği 
her türlü aşırı sol, aşırı sağ ve bilhassa insanlık âleminin, medeniyetâleminin reddettiği 
komünizm fikirlerindenarınmış olarak, Türk tarihinin ve Türkiye Cumhuriyetininen 
büyük evlâdı olan Atatürklünüzünvatan ve milletimizin geleceğini, Türk İstiklâlve 
Cumhuriyetini ilelebet müdafaa ve muhafazaetme görevi verdiği Türk gençliğimizin, 
Yüce Türk milletinin bütün yüksek vasıflarınışahsında sembolize eden Büyük 
Atatürkümüzünyolunda ve idealinde birlik ve beraberlik içindeolan tek bir Türk 
gençliği ülküsü ile yetiştirilmesidiresas vazifesi.  Gayesi, hedefi Bakanlığınbudur.  
Gerisi o kadar önemli değil.  Bu, beyin bakımından.

234  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 310-327.
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2.  Orta eğitim ve yüksek eğitim talebelerindenihtiyaçlı ve istekli olanlara, yeter 
miktardayurt; 500 liradan az olmayacak kadar kısa vadelikredi; 30 000 liradan 
daha az olmayacakkadar uzun vadeli eğitim kredisi ve bursu verilmesilâzımdır. 
Bu maksatla, bir talebe eğitimini desteklemeyatırım bankası kurulması lâzımdır 
Türkiye’de. Bu bankaya, sermaye olmak üzere, Devlet bütçesi yardımından başka, 
bütün tekel maddelerindenve lüks ithalât maddelerinden % 1 vergialınmasını teklif 
ediyorum…
3. En mühim temennilerimden birisini deBakanlıktan, Sayın Başkanlık vasıtasiyle 
ricaediyorum.  Bu da, hiç olmazsa, okullardakigençlerimizin saç, sakal, pantolon, 
etek giyimive tavrı hareketlerinin disipline edilerek, okuyanmert Türk gencine ve 
talebesine yakışır halegetirilmeleridir.  Talebe gençlerimizin, şahsîve millî karakter 
ve maneviyatlarını bozan hernevi uyuşturucu maddeden; içki, hap ve iğnehalindeki 
zararlılardan, mutlaka uzak tutulmalarısağlanmalıdır…
4. Sporu ve spor tesislerini yurt sathınayaymak hususunda, Sayın Bakanlığa 
ve Bakanlığabağlı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne, başlamış oldukları bu 
mutlu faaliyetten dolayıYüce Meclis huzurunda şükran ve takdirlerimisunarım. 
Muhterem arkadaşlarım, bir milletin hersahada sporca yükselebilmesi, sporun ve 
sportesislerinin yalnız bir bölgede öbek öbek yığılmasıyledeğil, yurt sathına adaletli 
bir şekildedağılmasıyle, kaynağın genişletilmesiyle mümkünolacağı aşikârdır…
5. Muhterem arkadaşlarım, bu güzel temennilerimin Yüce Meclisimizin kabul 
buyurmuş olduğu Bakanlık bütçesiyle ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçesiyle yapılmasının mümkün olduğu idraki içinde olmalıyız. Çünkü dış 
düşmanlarımıza karşı Millî Savunma Bakanlığı bütçesine 8 - 10 milyarı ayırmaktan 
hiçbir zaman çekinmiyoruz, çekinmeyeceğizde; fakat yüce Atatürk tarafından 
Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza vemüdafaa etme görevi verilen Türk 
gençliğinin beden terbiyesiyle meşgul olan bu Bakanlığa neden daha fazla bir bütçe 
imkânı vermiyoruz?.. 
6.Türkiye’de üniversiteye girme hususunda dünyanın hiçbiryerinde olmayan 
adaletsiz bir sistem uygulanıyor; merkezî sistemle üniversiteye giriş imtihanları. 
. . Bu konuda benim teklifim şudur: Türkiyemizde il ve ilçelerde bulunan her 
liseyekontenjan ayıralım.  Bu liselerden 1 nciden 10 uncuya kadar başarıyla mezun 
olanlar istedikleriüniversitelere imtihansız olarak girsinler. 10 ncu dereceden sonra 
mezun olanlara bugün kümerkezî sistem tatbik edilsin.  Ancak, busayede eğitimde 
adalet teşekkületmiş olur. 
7. Tahsis edilen yurtlardan, verilen kredi ve burslardan muayyenşehirlerin muayyen 
çocukları istifade etmektedir.  Bu bir hakikattir.  Bu işin Türkiye sathında adaletli 
olarak yapılmasını temenni ediyorum...”235

235  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 327-329.
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Talât Köseoğlu (Hatay) ve Mehmet Zeki Adıyaman (Adıyaman) tarafından 
verilen yeterlik önergeleri aleyhinde Musa Doğan’ın (Kars) söz almasının ardından 
yeterlik önergeleri oylandı ve kabul edildi. Böylece bütçenin madde ve bölümlerine 
geçildi: 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi
Bölüm  Program   Lira
101  Genel yönetim    3 566 234
102  Destek hizmetleri    5 556 447
111  Okul içi beden eğitimi ve spor
 faaliyetlerinin geliştirilmesi ve 
 yaygınlaştırılması  22 288 518
112  İzcilik hizmetlerinin düzenlenerek
 geliştirilmesi  8 357 693
113  Gençlerin boş zamanlarının 
 değerlendirilmesi  16 666 234
114  Beden eğitimi öğretmeni ve spor 
 görevlilerinin yetiştirilmesi ve eğitimi  34 009 505
900  Hizmet programlarına dağıtılamayan
 transferler       755 079
Bakanlık bütçesinin maddelerinin kabul edilmesinden sonra Gençlik ve Spor 

Bakanlığı bütçesinebağlı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı bütçesi de 
görüşüldü ve kabul edildi.236

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde ilk sözü D.P. grubusözcüsü Turgut 

Topaloğlu(İstanbul) aldı ve 1973 yılı itibariyle uygulanmakta olan program bütçe 
yapısını eleştirdi: “Bütçeyi yeni bir sistemle, program-bütçeolarak hazırlamakla; yani 
bütçe rakamlarınındeğişik yerlere konulmuş olması ile, arzu edilenhedefe varılmış, 
işler düzelmiş, israf önlenmiş, bütçe açık vermeden denge muhafaza edilebilmiş 
imidir? Hayır. Bugün Türkiye’nin kalkınmasına mani olanisraf, kanaatimizce daha 
ziyade insangücü israfı olmuştur. Hali hazırdaki mevcut geniş kadroile devletin tam 
randıman aldığını iddia etmek mümkün değildir. Ehliyetsiz ve kalitesiz elemanların 
sebep oldukları kaynak israfı da, ayrıca üzerinde durulmaya değer, bir başka israf 
konusu olmuştur. Demokratik Parti, yapıcı vasfı ileTürkiye’deki malî ve ekonomik 
sıkıntının en kusa yoldangiderilmesini samimî olarak arzulamaktadır. Devletin her 
sene artan cari masraflarını karşılamakiçin, tasarruf yolu hiç düşünülmeden, yeni 
bâzı kaynaklar ele alınmadan meselelerirealize etmek mümkün değildir. Yüee 

236  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 330-332. Bkz. Kanun No: 1693.
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Meclisin değerli üyeleri, bütçenin adınaister 1973 yılı gelir-gider bütçesi deyiniz; 
ister, yeni reformlar diline göre programı bütçedeyiniz, çocuğun adını koymak 
lâzımdır. Ebediyat yapmadan, rakamları hareke ettirmeden, bitaraf olarak konuşalım 
ve Sayın Bakanasoralım.  Sunduğunuz bütçe denk midir? Görebildiğimiz kadarı ile 
hayli milyarlaraçıktır.  Şimdi, bunu kamufle ederek doğruyusöylemiyorsunuz.  Yarın 
siz de selefleriniz gibi, bütçe denk olmasa bile, ‘yatırımları durdururuz, bütçeyi 
denk olarak kaparız’ diyeceksiniz. 1972 malî yılı konsolide bütçesi 52 milyarlira 
civarında iken, 1973 malî yılı için teklifedilen bütçe ödenekleri toplamı, 62 milyar 
liraya yükselmiştir.  Bu suretle bütçede yüzde 20civarımda, 10 milyar liralık bir artış 
öngörülüyor. Bütçedeki bu gelişmeyi, sıhhatli bir gelişme olarak da kabul edemiyoruz 
maalesef. 1971 bütçesine kadaryıllık bütçe artışları 2-3 milyar lira civarında kaimken, 
1971 yılından itibaren bütçeler onar milyar lira yükselmetemayülügöstermiştir.  
Dolayısıyle deher yıl büyük çapta bütçe açıkları meydana gelmiştir. Bu itibarla, 1973 
malî yılı Bütçesi de büyük bir açıkla kapanacağa benzemektedir…

Mevcut vergi sistemi, vergi yükünün âdilve sosyal amaçlara uygun bir şekilde 
dağılımınada imkân vermiyor.  Bu yüzdendir ki, Bakanlık, vergi mevzuatı bakımından 
daha ciddî gayretlerharcamak mecburiyetindedir… 

10 Ağustos 1970 devalüasyon kararı ile Türk Parasının dış kıymetinin % 66 oranında 
düşürülmesi keyfiyeti, ekonomimizde maalesef büyük sarsıntıların yaratılmasına da 
sebep olmuştu. Alınan yeni devalüasyon kararı ve düşünülen tedbirler ne olursa olsun, 
Türkiye’de hayatı daha da pahalılaştıracaktır. Operasyonnedeni ile ithal mallarının 
fiyatı çok daha artacak, dolayısıyle ekstra bir yükselme kaydedecektir. Ama bunun 
yanı sıra işçi dövizinin yurda gelişi hızlanacak, ihracat belki teşvik edilmiş olacak ve 
tarım ürünleri de kolaylıkla satılabilecektir…

Hulâsa olarak şunu ifade edeyim; Hükümet ve Maliye Bakanlığı malî ve ekonomik 
konularla alâkalı tasarıların hazırlanması ve kanunlaşması bakımından istenilen 
hassasiyeti gösterememiştir. Hatalı ekonomik politikası yüzünden MelenHükümeti, 
memleketimizde huzurun sağlanması bir tarafa, pahalılığı mütemadiyen artırmış 
ve denge tamamen bozulmuştur. Fiyat artışları karşısında köklü ve güçlütedbirler 
alınamamıştır. Üretimini ve tüketimini hesaplamamış bir yönetimin açık vermesi, 
memlekete sıkıntı çektirmesi de dolayısıylekaçınılmaz bir akibet olmuştur. Vergi 
yükünü ağırlaştırmak yerine, devamlıve sıhhatli yeni kaynaklar aranmamıştır. 
Döviz imkânlarımız hiçbir devrede bu kadar yüksek bir seviyeye çıkmamış iken, 
piyasadasıkıntısı olan ve ihtiyaç duyulan malların fazla miktarda ithal edilmesi yolu 
ile fiyat düşürülmesi cihetine de gidilinememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, toplum hayatımız bakımından zor günler geçirmekteyiz.  
Yurdumuzun kalkınmasını süratle temin etmek vesosyal adaleti sağlamak, hür teşebbüs 
içinde ayrıca garanti olacaktır. Partimiz görüşü olarak daha evvel de belirttiğimiz 
gibi, hür dünya âleminde milletimizinlâyık olduğu itibarlı yeri almasını istiyorsak, 
ekonomik gelişmemizi biran evvel sağlamak ve bu maksatla bütün kaynaklarımızı 
dengeli bir kalkınma yönünde seferberetmek mecburiyetindeyiz…”237

237  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 337-336.
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Cumhuriyet Halk Partisigrubu adına söz alan Ahmet Sakıp Hiçerimez (Ankara)
MaliyeBakanlığı’nın 1973 yılı bütçesini hazırlarkensosyal hukuk devleti kavramının 
gereklerindenve Anayasa’nın emredici hükümlerinden uzaklaşarakhareket ettiiğini 
belirterek bu düşüncesinin gerekçelerini açıkladı: 

“1. Bunun için, 1973 yılı Bütçe Kanununun19, 22, 30 ve 82 nci maddeleri 
Anayasaya aykırıolarak düzenlenmiştir. 

2. Bunun için, Personel Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 
devalüasyon, enflasyon, zamlar ve artan vergiler nedeniylehayat pahalılığı % 55 
oranında arttığıhalde, memurların aylıkları ile ilgili katsayı7’de bırakılmış, 
artırılmamıştır. 

3. Bunun için, adetleri 300 bine yaklaşan emekli, malûl, dul ve yetimin aylıklarını 
etkileyecek katsayı 7’de bırakılmış, artırılmamıştır. 

4. Bunun için, 800 bini aşkm kamu personelinin Personel Kanunundan doğan 
birikmiş alacakları, 9 aylık farklar bugüne kadar ödenmemiştir. 

5. Bunun için, Maliye Bakanlığı, Emekli Sandığının gelir fazlalarını Hazineye 
irad kaydedegelmiştir. 

6. Bunun için, Maliye Bakanlığı, Memur Yardımlaşma Kurumu, MEYAK 
aidatlarını Devlet Yatırım Bankasına aktarmıştır. 

7.  Bunun için, Teşvik Tedbirleri tasarısı Yüce Meclise sevkedilmiştir…
Maliye Bakanlığı Bütçesiyle ilgili Yüce Meclise sunulan raporun 9 ncu 

sayfasındaki ara başlığa baktığımız zaman, bu Bakanlığın yetkilerini aşarak, görevi 
olmayan konulara nasıl el attığını kolaylıklagörürüz.  Bu kararname, yükselmelerde 
öğrenim durumlarınagöre 1327 sayılı Kanunla konulan barajları kaldıramamış, 
yüz binlerce memurun10 yıl, 15 yıl amaçsız ve verimsiz bir hizmetezorlanması 
önlenememiştir. Bu kararname, tek istihdam politikasını gerçekleştirmekyerine, 
daha da güçleştirmiştir. Yüz binlerce, belediye, özel idare ve İktisadî Devlet 
Teşekkülü personeli yine değişik yasalaragöre işlem göreceklerdir. Bu kararname, 
yürüyen merdiven dediğimizEchelle - Mobille sistemini getirememiş ve 
ağırlaşan hayat pahalılığı karşısında memurlarınperişanlığı önlenememiştir. Bu 
kararname, öğrenimleri aynı, kıdemleriaynı ve aynı zamanda aynı işi yapan kamu 
personeliarasında ücret eşitliğini; eşit işe eşit ücret prensibini de getirememiştir…

Maliye Bakanlığınabağlı en önemli kuruluşlardan birisi de, kuşkusuz T.C. 
Emekli Sandığıdır. T.C. Emekli Sandığının, ister Personel Kanununun kapsamıiçinde 
olsun, ister kapsamı dışında bulunsun, ister genel ve katma bütçeli daireler 
kadrolarındanaylık alsın, ister almasın, 830 bin iştirakçisi vardır. Bu iştiraklerin, 
aylıklarından kesilerek busandığa ödedikleri kesenekler ile bağlı bulundukları 
kurumların karşılık olarak bu sandığaödedikleri karşılıkların tutarı yılda 4 milyar 
lirayı bulmaktadır. Bu sandık, 1950 yılında kurulmuş olup amacı, bugün 800 bini bulan 
kamu personeli ile 300 bine yakın emekli, malûl, dul ve yetimin yarınlarınıgüvence 
altına almaktır.  Kuruluş Kanununave 440 sayılı yasaya göre ‘müdebbir birtüccar 
gibi yönetilmesi’ kanunî bir zorunluk olan T.C. Emekli Sandığı, kuruluşundan 
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bugünekadar, iştirakçilerinin yararına çalıştırılmamış, aksine işbaşında bulunan 
hükümetlerin siyasîyatırım politikaları yararına yöneltilmiştir. T.C. Emekli Sandığı, 
bütçe açıklarına ve büyük iş sahiplerinin kalkınmalarına kaynak olarakkullanılmıştır. 
Bu kötü yönetimin başlıca sorumlusu kuşkusuzMaliye Bakanlığıdır. Başta T.B.M.M.  
Kamuİktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporlarıolmak üzere, Başbakanlık 
Yüksek DenetlemeKurulu raporları, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 
raporları ve bizim uyarılarımızdikkate alınmamış, bu kötü yönetime dur diyecektek 
sorumlu çıkmamıştır. Yukarıda kârlı görünen tesislerin geçmişleride hiç iç açıcı 
değildir. Bir örnekle yetineceğim1970 yılında 1 milyon küsur bin lirakârlı görünen 
İzmir Efes Otelinin 1964 yılındakizararı 1 900 000, 1965 yılındaki zararı1 600 000, 
1966 yılındaki zararı 1 200 000 liradır. Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, T.C. 
Emekli Sandığının 811 milyon lirayı bulan buyatırımlarının Sandığa getirdiği net 
kâr, rapordagösterildiği gibi 43 965 242 lira değildir. Sadece 24 628 037 liradır.  Bu 
kârın, bu büyükyatırılma oranı ise % 3, 3’tür. T.C. Emekli Sandığınınasıl ortakları 
olan memurlara kıskanarakverdiği ve 222 milyon lira olarak gösterilenborç paranın 
faiz olarak sandığa getirdiği kârın oranı bile, yukarıdaki yatırımların getirdiği kâr 
oranından fazladır... ”238

Adalet Partisi grubu adınaŞevket Doğan (Kayseri) kürsüye gelerek 1973 malî yılı 
bütçesinin ilk defa program bütçe esasına göre hazırlanmış bulunmasının kendilerini 
iki nokta üzerinde dikkatle durmaya zorladığını söyleyerek bütçe hakkında 
eleştirilerini sundu: “…Birincisi: Bütçenin teknik ve masrafçı yapısı. İkincisi: 
Müdahaleci tutumunun bariz bir hale gelmesidir. Birinci nokta olarak; program 
bütçenin teknik yapısı çok karışıktır.  Eski devlet muhasebe sisteminin zamanında 
değiştirilemeyişi sebebiyle yeni bütçe şeklinin bu sisteme intibak ettirilmesi için 
genel program bütçe sisteminde inhiraflara sebebiyet verilmiştir. Bu itibarla, işaret 
ettiğimiz hususlar uygulamada büyük zorluklar yaratacağından önümüzdeki yıl bu 
karışıklığın bertarafı için konvansiyonelbütçe sistemini ilgilendiren izlerinsüratle 
tasfiyesi gerekir. Bütçenin bir uygulama ünitesi olan (U)cetvelindeki harcama 
kalemlerinin kabarıklığıkarşısında Maliye Teşkilâtının bu bütçeyi nasıl yürüteceği 
merakla beklenmektedir. Ayrıca, bütçenin masrafçı özelliğine gelince, genel bütçenin 
cari giderlerinin geçenve evvelki yıllara nispetle arttığı müşahedeedilmekte olup, 
bütün partilerin grup sözcüleri bunda adeta ittifak halindedirler. 1973 bütçesinin bu 
karakteristiğini BütçePlân Komisyonu nispeten telâfiye çalışmış isede tatminkâr 
olamamıştır.  Bu hali ile 1973 bütçesibir cari harcamalar manzumesidir. 

Değerli arkadaşlarım; içinde bulunduğumuzplânlı dönemde Maliye politikasının 
hedefini genel olarak üç bölümde özetleyebiliriz:

Birincisi: Kalkınmanın gerektirdiği kaynakartışını sağlamak;
İkincisi: Sosyal dengesizlikleri telâfi etmek. 
Üçüncüsü ise: Ekonomik faaliyeti yönlendirmek ve istikrarı sağlamaktır…

238  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 337-342.
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Ülkemizde çeşitli sosyal güvenlik kurumları faaliyette bulunmaktadır. Aslında 
amaç, vatandaşların topyekûn sosyal güvenlik hizmetlerinden azamî ölçüde 
yararlanmasını sağlamak olduğuna göre, bütün bu kurumların tekbir çatı altında 
toplanması ve Batı ülkelerindeolduğu gibi bütün vatandaşları kapsamına almasını 
sağlayacak çalışmalara başlanılması gerektiği görüşündeyiz.  Bu, aynı zamanda 
çeşitli sosyal kurumlarda ayrı ayrı toplanan fonların daha rasyonel, ekonomik ve 
ahenkli kullanılması sonucunu doğuracak, israfları önleyecektir. 

İktisadî Devlet Teşebbüsleri mensuplarının yan ödeme konuları yıllardan beri 
devam edegelenve artık sabrı taşıran uzun bir hikâyehaline gelmiş olup, kararnamenin 
kesin bir uygulamaya vazedilmesi gerekmektedir…”239

69 ncu birleşimin üçüncü oturumunda Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde söz 
sırası C.p. grubu adına Celal Ahmet Sungur’a (Yozgat) verildi. Sungur, bütçe 
hakkında görüşlerini şöyle ifade etti: “…Bilindiği üzere son yıllarda ekonomimiz 
devamlı bir enflasyonist baskının altında bullunmaktadır. 1970 devalüasyonunun 
ağır neticelerinden sonra sarsılmış olan maliyemiz çok sıkıntılı bir döneme girmiş 
ve memleketenflâsyona doğru kaymaya başlamış bulunuyordu. 12 Marttan sonra 
toparlanmaya çalışan ekonomik durumumuzda bâzı hususları Yüksek Meclisin 
dikkatine arz etmeyi bir vazife sayarım. 

Toptan eşya fiyatları 1971 yılının ilk 10ayında yüzde 17,8; 1973 yılının 
ilk 10 ayındaise yüzde 16,6 oranında artmış bulunmaktadır. Bunun, hiç şüphe 
yokki, piyasayavaz’edilen, piyasaya dökülen fazla para vetoptan eşya fiyatlarının 
birdenbire artmasıveya enflâsyona doğru gidişin neticesi olduğumeydandadır.  
Fiyatlarda müşahede edilen artışhızının 1972 yılında 1971’e nezaran önemliölçüde 
azaltılmış olduğunu, burada takdirle zikretmenin lüzumuna inanmakla birlikte 
mevcutfiyat artışlarının hali hazırda bir istikrarortamını aksettirmemekte olduğunu 
da belirtmektefayda görüyoruz. Özellikle, sabitgelirli vatandaşlar mevcut fiyat 
hareketlerindenbariz şekilde mutazarrır olmaktadırlar. Bu bakımdan 1973 yılında 
fiyat artışlarınınmâkul bir düzeye indirilmesi, gereği üzerindeönemle durmak 
isterim.  Fiyat artışlarının durdurulmasında Sayın Bakanın Bütçe takdimnutkunda 
da belirttikleri gibi, kamu sektörününtüm finansmanının sağlam kaynaklardan 
karşılanmasının önemi büyüktür.  Sonyıllarda bütçelerin açık vermesinin önüne 
geçilememiş olması, devletin nakit sıkıntısına düşmesine yol açmış ve zaman zaman 
devleteiş yapmış müteahhitlerin paralarını zamanında almamaları gibi devlet itibarı 
açısından arzu edilmeyen şikâyetler yaygınlaşmış bulunmaktaydı. Bu sene bu türlü 
şikâyetlerin çok azalmış olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyim. Ancak, bu 
olumlu gelişmenin devam etmesini de ayrıca dilemekteyim...  

657 sayılıDevlet Mamurları Kanunu ve onu tadil eden1327 sayılı 
Kanundan bahsettiğimiz şu anda, bukanunun emrettiği tedavi giderlerine 
de dokunmadangeçemeyeceğiz.  Çünkübu kanunagöre bugüne kadar tedavi 
yönetmeliğinin çıkmasıve devlet memurlarının bakmakla yükümlüoldukları kişilerin 

239  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 342-346.
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de tedavilerinin devlettarafından karşılanması iktiza ederdi.  Bu, bugünekadar 
yapılmamıştır.  Sayın Hükümetin kanununemrettiği bu hususu biran evvel tahakkuk 
ettirmesini bilhassa rica etmekteyim…

Üzerine dokunacağım diğerbir mesele de Üniversite Personel Kanunudur. 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu çıktığı zaman devlet memurları bir ferahlık içerisine 
girmişti. Gerçi bugün artan hayat şartları, piyasa fiyatları karşısında 7 kat sayılı 
Devlet Memurları Kanununun geçim imkânları bakımındanhiçbir değeri kalmamış 
bulunmaktadır, ama o kanuna dahi kavuşamamış olan üniversite öğretim üyeleri ve 
yardımcılarının müşkül durumda olduğunu, bu sebeple Sayın HükümetinÜniversite 
Personel Kanunu da biran önce Büyük Meclise getirerek realize etmesi talebinde 
olduğumuzu arzı bir vazife sayarız…

İktisadî Devlet Teşekküllerinin yatırımlarının finansmanı amacıyle de olsa, 
bu türlü zor transferler genel bütçe açısından önemli biryük teşkil etmektedir.  Bu 
kuruluşların en kısa zamanda ıslahı için gerekli tedbirlerin alınması ve bunların 
kaynak yaratan müesseler haline getirilerek devlet bütçesine yük olmadan 
kurtarılmaları zarurî bulunmaktadır…

Bütçe açıklarının ekonomimiz üzerinde tevlit edeceği olumsuz etkileri herkesin 
malûmudur. Hükümetin takdim etmiş olduğu 1973 bütçesinde, bütçenin giderleri 
olarak 61 967 000 000 lira, geliri olarak da 59 930 000 000 lira takdim edilmişti, 
bunun neticesi resmî açık olarakda 2 037 000 000 lira gösterilmişti ve denkliği 
temin etmek için de istikraz olarak 4 milyar liralık istikraz öngörülmüştü. Buna 
göre 6 milyar liralık bir resmî açık görünmektedir. Halbuki, plânlamanın gelirlerinin 
tahminiyle, Maliye Bakanlığımızın gelirlerinin tahmini arasında da 1,5 milyar liralık 
bir fark aleyhte mevcudolduğuna göre, bu bütçenin takdimi 7, 5 milyarlık bir 
açıkla getirilmiş olmaktadır ve maalesef bütçenin müzakeresi esnasında, bütçenin 
62 266 000 000 liraya yükseltilmiş olduğunuda tespit etmiş bulunuyoruz. Bu duruma 
göre aziz arkadaşlarım, bütçe açığımız 8 milyara yaklaşmış bulunmaktadır. 

Bu arada mevcut vergiler sosyal adalet ilkesineuygun bir şekilde, en yüksek 
gelirlilerdendaha çok, düşük gelirli vatandaşlardan daha az vergi alınacak şekilde 
ıslah edilmelidir. Bu arada Maliye Bakanlığının, vergi hasılatını artırıcı yöndeki 
yeniden düzenleme çalışmalarını en kısa zamanda sonuçlandırmasında fayda 
görmekteyiz.”240

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Salih Yıldız (Van) ilk defa uygulanan 
program-bütçe sisteminin isabetine inandıklarını ifade ederek sözlerine başladı: 
“…Gittikçe artan ve israf noktasına varan kamu harcamalarının kontroluna imkân 
verecek, verimliliği sağlayacak, kamu harcamaları ile kalkınma hedefleri arasındaki 
irtibatı güçlendirecek nitelikte gördüğümüz program bütçenin başarılı olmasını 
dilemekteyiz. 

240  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 347-351.
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1973 yılınıbir dönüm noktası olarak kabul eden ve buhedefe varmak için samimî 
bir gayret içinde bulunanSayın Maliye Bakanına ve teşkilâtına başarılardiliyoruz. 
İhracatımız 1972 yılında sevindirici bir gelişmehızı göstermiştir.  Keza işçi dövizlerinin 
ulaştığıseviye memnuniyet vericidir.  Dış ticarethacmimiz 1972 yılında, bir önceki 
yıla kıyasla% 32 oranında bir artış kaydetmiştir.  Dış borçlarımızımuntazaman 
ödemek imkânına kavuşmuşbulunuyoruz. 

İktisadî Devlet Teşekkülleri hakkındaki görüşlerimize, gelince, bu teşebbüslerin 
malî açıdanyeniden düzenlenmelerini sağlamak, verimlibir şekilde çalışır hale 
getirmek, her yıl bu kuruluşların büyük zararlarını devlet maliyesineyük olmaktan 
kurtarmak için İktisadî Devlet Teşekküllerinin reformuna ilişkin olarak çıkarılmış 
strateji kararnamesi çok olumlu bir adımdır. Vakit geçirmeden 440 sayılı Kanunda, 
reformstratejisinin ışığında değişiklik yapılarakbu reform gerçekleştirilmelidir. 

Vergi sistemi üzerinde girişilen çalışmaların; ülkenin ekonomik şartlarına 
uygun, hâsılayı artırıcı, âdil bir noktaya ulaşmasını temenni ediyoruz. Vergi sistemi 
üzerindeki çalışmaların, ekonominin belli dallarını sıkıcı, gelişmeyi önleyicisonuçlar 
vermesini önlemek, bilhassa ihracatındaralması yolunda doğabilecek olumsuzetkileri 
giderecek yönde olmasını temenni ediyoruz. Bu itibarla mevcut sistemin 
müessiriyetini ve verimini artıracak tedbirlere öncelik verilmesindeisabet vardır. 
Yurdumuzda sermaye piyasasının kurulması, gerçekten ekonomiye büyük yararlar 
sağlayacaktır. Bu yolda girişilen tedbirlerin hızlandırılmasınıdiliyoruz.  Böylece 
yurtdaşı tasarrufaalıştırmak, bunun sonucu sermaye birikiminiartırmak ve halka açık 
anonim şirketlerin kurulmasını teşvik etmek yolunda imkânlar açmakisabetli bir 
politika olacaktır. Sektörler ve bölgeler arasında âdil ölçüler içinde kredi dağılışını 
temin etmek lâzımdır. Faiz hadleri hususunda alınan karar bütünyurtta olumlu 
karşılanmıştır.”241

Konuşmacıların ardından Maliye BakanıZiya Müezzinoğlu kürsüye davet edildi 
ve 1973 bütçesi hakkında açıklamalarda bulundu: “…1973 yılında teklif edilen 
şekliyle uygulamada istediğimiz aşamaya ulaşmışolmaktan uzağız; fakat biz şuna 
inanıyoruzki, program - bütçe beraberinde getirdiği yenitasnif tekniğiyle hizmet 
maliyetlerini daha yakındanhesaplamak ve hizmetler arasında YüceMeclislere 
mukayeseler yapmak imkânını vermeksuretiyle kamu sektöründe çok yaygın 
olduğubilinen israfın önlenmesine yardımcı olacaktır. Tekrar arz etmek isterim 
ki, tek başınaprogram-bütçe, hele bu yılki tatbik edilen şekliyle, bizi bu maksada 
götürmekten uzaktır.  Fakatbu uygulamayı geliştirdiğimiz ve buna paralelolarak bir 
zihniyet değişikliğine de yöneldiğimiztakdirde kamu sektöründe çok yaygınolan 
israfın önlenmesi ve böylece elimizdeki kıtkaynakların daha verimli bir şekilde 
kullanılmasımümkün olacaktır…

Her bütçe müzakeresindeher şeyden önce denklik konusu üzerindedurulması, 
artık vazgeçilmez bir gelenek halinegelmiş bulunmaktadır.  Fakat aslında bugün 
maliye tatbikatında, özellikle bütçe tatbikatındasayısal denklik, eskimiş bir kavram 

241  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 351-354.
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ve eskimişbir uygulama durumundadır.  Bütçelerin kendilerindenbeklenilen 
fonksiyonu yapacakdurumdaolması lâzımgelir.  Bu fonksiyon bazan bütçeninaçık bir 
bütçe olmasını, bazan da fazlaveren bütçe olmasını gerektirebilir.  Bu itibarlasayısal 
denklik üzerine bütün kıymetlendirmeyibina etmenin her halükârda en isabetli yol 
olmadığınıtekrar açıklamakta fayda görüyorum…

1973 bütçesi gerek gelirler gerekse ödeneklerbakımından elde mevcut giderler 
tam birdeğerlendirmeye tabi tutulmak suretiyle hazırlanmıştır. Bir başka ifadeyle, 
bütçe samimî birbütçedir.  Bütçede, tetkikinden de görülmüşolduğu üzere açık 
olarak görülen ödeneklerlegelirler arasında fark olarak görülen 4 milyarınistikrazla 
kapatılması öngörülmüş bulunmaktadır. Binaenaleyh, bütçeyi bu haliyle denk birbütçe 
olarak kabul etmek mümkün olduğu gibi, istikraz açık olarak kabul edildiği takdirde, 
bununüzerinde bir başka değerlendirme yapılarak, bunun 4 milyar açığı ihtiva eden 
bir bütçeolduğu da söylenebilir.  Fakat şunu unutmamakgerekir ki, istikraz devlet 
gelirlerinin bir çeşidindenibarettir ve bütçemizde öngörülen vegerçekleştirilmesi 
mümkün olan 4 milyarlık biristikrazla bu bütçenin denk bir bütçe olmasısağlanmış 
bulunmaktadır…

Hükümetiniz 1972 yılında bir taraftanharcamaları sınırlamak, öte yandan 
bankalardakimevduatın Merkez Bankasındaki karşılıklarını artırmak ve nihayet dövize 
çevrilebilirmevduat hesaplarını kontrol altına almaksuretiyle talebi tahdidetmek 
yoluna gitmiş vebunun neticesinde fiyatların artış hızı kesilmişbulunmaktadır.  
Nitekim1972 yılı sonu itibariyleistatistikler, kaydedilen fiyat artışının% 12,9 
olduğunu göstermektedir. Şimdi, karşı karşıya bulunduğumuz mesele, 1973 bütçe 
uygulamasıyle birlikte hızı kesilmişolan fiyat artışlarını Türkiye’nin ortamına 
veşartlarına uygun bir istikrara çevirmek olarakkendini göstermektedir.  Bütçenin 
boyutları buanlayış içinde hazırlandığı gibi, buna paralelolarak politikalar da 
uygulanması, yine bütçeylebirlikte ele alınmış bulunmaktadır.  Para- kredi ve dış 
ticaret politikası bu yönde ve bu anlayış içinde uygulanacaktır.  Ancak, itirafetmek 
lâzımgelir ki, Türkiye’deki fiyat hareketlerinin oluşmasında talep yanında arzda 
zaman zaman ortaya çıkan tıkanıklıklar ve bunun yanında yapısal nedenler de 
önemli ölçüde rol oynadığından, 1973 yılı içinde fiyatlardaki artışın tamamen 
durdurulmasını beklemek mümkün değildir…

Bu arada, memurların birikmiş maaş farklarının ödenmesi için 1973 yılı Bütçesinde 
de ilk defa bir uygulama yoluna gidilmiş olduğunu öyle sanıyorum ki, tekrar Yüce 
Heyetinize arzetmekte fayda vardır.  Sandık Kanunu, bilindiği gibi sandık fonlarının 
yüzde 40’ını geçmeyecek bir miktarının gayrimenkul satın alınmasında veya 
gayrimenkullere yatırılmasında kullanılmasını öngörmektedir. Sandık, bu hüküm 
çerevesinde şimdiye kadar bilindiği üzere, bâzı işhanları yaptırmış veya oteller inşa 
ettirerek bunları işletmek yolunagitmiştir. Bu işletmelerin neticesiyle ilgili olarak 
Maliye Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarakKomisyonca hazırlanan metinde yer alan 
rakamlar, sandığın yıllık bilançolarından alınmış olan rakamlardır ve bu rakamlar 
aynı zamanda Yüksek Murakabe Heyetince de kabul edilmiş olan rakamlardır. 
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Devlet Personel Dairesinin ilişkisine gelince; öyle zannediyorum ki, burada 
da bir yanlış anlayış söz konusu olmak gerekir.  MaliyeBakanlığı, Devlet 
Personel Dairesinin yerinekaim olmayı yahut onun vazifelerine sahip çıkmayı, 
yetkilerine sahip çıkmayı düşünmemiştir. Devlet Personel Dairesinden önce; 
personelreformuyla ilgili tasarıların bizzat Maliye Bakanlığıtarafından hazırlanmış 
olduğu ve yürürlüğekonulduğu Yüce Heyetin malûmudur. Ayrıca, Devlet Memurları 
Kanunu, bizzat YüceMeclislerde kabul edilmiş olan kanunun içindehemen hemen 
her alanda daima Maliye Bakanlığınayetki ve görev vermektedir…

MaliyeBakanlığı bütçesi üzerinde yapılan eleştirilerdevergi reformu üzerinde 
de duruldu… Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında yeralan vergi reformunun 
uygulanmasını hazırlamakhiç şüphesiz ki, Maliye Bakanlığına tereddüp 
eden görevlerin başında gelmektedir.  Buçerçeve içinde yapılan çalışmalar 
tamamlanmışolup, Vergi Usûl Kanunu ile Gelir ve KurumlarVergileri Kanunlarında 
yapılacak değişikliklerle ilgili tasarılar, öyle sanıyorum ki, çok kısa bir zamanda Yüce 
Meclise sunulmuş olacaktır. Bu kanunlarda vergi reformu anlayışı içinde öngörülen 
değişikliklerin ana hatları, 1973Malî yılı bütçe gerekçesinde açıklanmıştır…

Vergi Usûl Kanununda yapılan değişikliklerde ise, vergi kaybının başlıca nedeni 
olduğuna şüphe, bulunmayan belge sisteminin yeniden düzenlenmesi suretiyle, 
vergi kayıplarının önlenmesi fikrine hâkim olmuştur.  Biz şuna inanıyoruzki, vergi 
reformu çerçevesinde öngörülenbu değişiklikler kanunlaştığı takdirde, oto-kontrol 
mekanizmasının işlemesi suretiyle vergi kayıplarının önlemek mümkün olacağı 
gibi, aynı, zamanda mevcut vergi kayıplarından doğan haksız rakabet de önlenmiş 
olacaktır…”

Bakan Müezzinoğlu Genel Kurul’un sorduğu sorulara da yanıtlar verdi.242

Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde son sözü alan Ahmet Sakıp Hiçerimez 
(Ankara)T.C.  Emekli Sandığının birtakım paralarınınfuzuli yere harcandığı ve 
battığı ve birkısım parasının da yurt dışına kaçırılır hale geldiğini Meclis’te dile 
getirdiğinde bunu belgelemesini isteyenler bulunduğunu, şimdi belgeleri sunacağını 
belirtti. “…Birinci belge, Başbakanlık Yüksek DenetlemeKurulunun raporları.  
İkinci belge, Maliye BakanlığıHukuk İşleri Bürosunda Tarabya Oteliyleilgili, 100 
milyonluk bir transferin nasılyapıldığı ve ilgili olan dosya…

Bizegösterilen Emekli Sandığının genel rakamlarımaalesef Sayın Maliye 
Bakanının burada ısrarladoğru rakam verdim diye söylediklerinin tersinedirve Türk 
kamu personelinin, 800 bin kamu personelinin ve 300 bine yakın emekli, malûl, dul 
ve yetimin aleyhinedir. Genel mahiyetteki yaptığımkonuşmada Üçüncü Beş Yıllık 
Plânın birfıkrasını da okumak suretiyle, Türk maliyesiningeniş halk topluluklarına, 
işçilere, köylülere, memurlara, küçük esnafa dönük değil, ama büyükiş sahiplerine 
dönük bir çalışma düzeyi içindebulunduğu için böylesi birtakım Anayasaya aykırı 

242  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 354-362.
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olduğu bilinebiline maddelerle yüce huzurunuza gelindiğini ve bazen bâzı grupları 
yanlarına almak suretiyle de maksatlarına nail olduklarını bir kez daha ifade eder, 
hepinize saygılarsunarım efendim.”243

İsmal Hakkı Alaca (Kars) tarafından verilen yeterlik önergesi aleyhinde Burhanettin 
Asutay (İzmir) söz aldı. Bu konuşmadan sonra Meclis Başkanvekili yeterlik önergesini 
oya sundu ve Maliye Bakanlığı bütçesinin bölümlerini takdim etti244: 

Maliye Bakanlığı Bütçesi
Bölüm  Program   Lira
101 Genel yönetim       60 887 993
102 Destek hizmetleri     123 412 346
111 Bütçe politikasının hazırlanması, 
 yürütülmesi, Devlet Bütçesinin 
 düzenlenmesi uygulanması 
 ve malî kontrol        19 040 972
112 Vergi politikasının hazırlanması, 
 yürütülmesi ve Devlet gelirlerinin 
 tarh, tahakkuk, tahsil ve takibi      476 101 943
113  Devlet harcama ve Devlet 
 muhasebesi hizmetlerinin yürütülmesi 158 358 567
114  Devlet mallarının satın alınması, 
 yönetimi ve elden çıkarılmasına 
 ilişkin hizmetlerin yürütülmesi       148 330 131
115  Hazine politikası ve genel ekonomi 
 politikasının maliyeye ilişkin
 yönlerinin hazırlanması ve yürütülmesi 39 487 477
116 Devlet hukuk danışmanlığı ve 
 muhakemat hizmetlerinin yürütülmesi 49 224 034
910 Kurumlara katılma payları ve 
 sermaye teşkilleri    4 508 500 000
920  İktisadî transferler ve yardımlar   1 271 700 001
930  Malî transferler  10 436 484 533
940  Sosyal transferler       950 878 464
950  Borç ödemeleri   6 322 826 945

243  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 362-363.
244  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 365.
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27 Şubat 1973 tarihinde Başkanvekili Fikret Turhangil başkanlığında toplanan 
70 nci birleşimde 1973 yılı bütçe müzakereleri devam etti. Meclis Başkanvekili 
Turhangi l1 nci maddeyi tekrar okuttu: 

1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı
BİRİNCİ BÖLÜM: Genel hükümler
Birinci kısım: Gider, gelir ve denge
A) Gider Bütçesi: Madde 1. Genel bütçeye giren dairelerin harcamaları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, ikinci fıkrada belirtilen şekilde 
kesintiler yapıldıktan sonra 60 953 023 020 liralık ödenek verilmiştir. Genel 
bütçeli dairelerin bütçelerindeki (A)işaretli cetvelin 1 nci kod numaralı ödenek 
türüaltında yer alan 300, 400, 500, 600, 700 ve 800kod numaralı harcama 
kalemlerindeki ödeneklerinden % 6,5 oranında ki, ceman 500 000 000 liralık 
kısmı kesilmiştir. Bu hüküm katma bütçeler hakkında da uygulanır. 
Bütçe Karma Komisyonu sözcüsü Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) Başkanlıktan 

1 nci maddenin müzakeresinin tehirini talep etti ve maddenin tehiri hususunu oya 
sunularak önergelerle birlikte, tehir sebebiyle komisyona tevdi olundu.245

GELİR BÜTÇESİ
Meclis Başkanvekili Gelir bütçesine ilişkin ikinci maddeyi okuttu: 

Gelir Bütçesi
Madde 2.  — Genel bütçenin gelirleri, bağlı(B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere56 953 023 020 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Böylece gelir bütçesi üzerindeki müzakerelere geçildi. Gelir bütçesi üzerinde 
grupları adına ilk sözü alan Millî Güven Partisi sözcüsü Hasan Tosyalı (Kastamonu) 
1973 gelir bütçesi tahminleri üzerinde görüşlerini ifade etti: “... 1972 gelir bütçesinde 
45 060 000 000 TL olarak tahmin edilen vergi gelirlerinin ancak 39 milyar TL olarak 
gerçekleşebileceği anlaşılmaktadır. Bu durumun başlıca nedenleri, Finansman 
Kanunu değişiklik tasarısının kanunlaşmamış olması; Emlâk Vergisi Kanununun 
değişiklik tasarısı ile Malî Denge Vergisi kanunu tasarısının hükümetçe gelir 
tahminlerinde dikkate alınan şekilde kanunlaşmamış olmasıdır. 1973 gelir bütçesi 
tahminlerimde ise, sadece Finansman Kanununun değişiklik tasarısından beklenen 
750 milyon TL dikkate alınmıştır. 1973 gelir bütçesinde yer alan vergi tahminleri, 
komisyondaki değişikliklerle birlikte 48 252 000 000 TL’dır. Bunun, 1972 malî yılı 
sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen 38 milyar liraya nazaran otomatik artış tahmini, 

245  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 70 (27 Şubat 1973), 
s. 369.
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Finansman Kanununun değişiklik tasarısı ile öngörülen 750 milyon TL hariç % 22,2 
civarındadır. Vergi gelirlerinin son 10 yılda görülen artış trentleri incelenecek olursa, 
bu tahminin gerçekçi ve oldukça ihtiyatlı olduğu sonucuna varılabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtıma gelir bütçesi üzerinde bâzı rakamlar 
vererek devam edeceğim. Türkiye diğer bütün memleketlerle vergi yükü bakımından 
kıyaslandığında, dünyada 22 nci, 23 ncü sırayı işgal etmektedir. Halen Türkiyemizde 
vergi artırmasından ziyade, vergi idaresinde kamu gelirlerinin artırılması maksadiyle 
zayiatları önleyici reformlar yapılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye’nin 
iktisadî, sosyal ve kültürel sorunlarının kısa zamanda halledilebileceği kanaatinde 
değiliz.  Zira hepimizin malûmu olduğu üzere, kökü çok eskidir ve derinlerdedir.  Hal 
tarzları da ayni şekilde çok zor, ağır ve çeşitli bir çalışmayı gerektirir. Hükümetimiz, 
Türkiye sorunlarını, kalkınma plânlaeın çerçevesinde ve yine bu plânlar içinde tespit 
edilmiş yıllık programlarla halletmeye çalışmaktadır. Melen Hükümeti ve Sayın 
Maliye Bakanı Müezzinoğlu yalnız 10 aylık bir zamandır iş başında bulunmaktadır.  
Evvelâ hepimiz bu hususu gözönüne almalıyız...  

Kalkınma plânına uygundur, program-bütçe usulünü getirmiştir; Yıllık proıgramı 
iyi bir şekilde aksettirmektedir; Reformlara dönüktür; 1973 program bütçesindeki 
bütün işler için gerekli ödenekleri havidir; Devlet israfını azaltıcı ve gelirini artırıcı 
mahiyettedir.  Netice olarak, bu bütçe, memleketimizin bütün meselelerini çok kısa 
zaman içerisinde yalnız başına elbette ki halledemez; fakat bu meselelerin halline 
büyük mikyasta yardımcı olacağı kanaatindeyiz... ”246 

Adalet Partisi grubu adına İsmet Sezgin (Aydın) görüşlerini bütçenin tümü 
üzerindeki konuşmalarda izah ettikleri ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına 
Necati Çakıroğlu bulunmadığından söz Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’na verildi. 
Müezzinoğlu, bütçenin özelliklerinden söz ederek konuşmasına başladı: “1973 
malî yılı bütçesinin başlıca özelliklerinden biri, bu bütçe ile birlikte yeni vergilerin 
getirilmemiş olmasında kendini gösterir.  Bütçe tatbikatımızda, her yıl yeni bütçe ile 
birlikte yeni vergiler getirilmesi ya da mevcut vergilerin oranlarının değiştirilmesi, 
aşağı yukarı devamlı bir tatbikat halini almıştı.  Bu bütçe ile ilk defa, bu yol 
terkedilmiş bulunmaktadır. Gerçekten, 1973 malî yılı bütçesinde hiçbir yeni vergi 
öngörülmediği gibi, vergi kanunları üzerinde yapılmakta olan çalışmaların ileride 
getirmesi beklenen gelirler de, vergi tahminleri arasında yer almamıştır. Bunun tek 
istisnası, Finansman Kanununda yapılması öngörülen değişiklikte yer almaktadır...  

1973 malî yılı bütçesi hazırlanırken, gider tahminlerinde olduğu gilbi, gelir 
tahminlerinde de tam bir samimiyetle hareket edilmesi ilkesi benimsenmiş ve 
başlangıçta da arz ettiğim gibi yalnız yürürlükte bulunan vergi kanunlarının 
normal tahmin ölçülerine göre 1973 malî yılı içinde getirebileceği gelirlere 
tahminler arasında yer verilmiş bulunmaktadır. İlk nazarda, 1972 malî yılında gelir 
tahminlerinin tahakkuk etmemesi karşısında, özellikle vergi gelirlerinde öngörülen 
10 milyar civarındaki artışın, bütçe açığı bakımından bir mesele teşkil edebileceği 

246  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 70 (27 Şubat 1973), 
s. 369-372.
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akla gelebilir.  Bütçenin tümü üzerinde yapılan tenkitler sırasında da açıkladığım gibi, 
bu konuda da elde mevcut verilerin en hassas şekilde değerlendirilmesine özel önem 
atfedilmiştir.  Bütçenin hazırlandığı sırada, yani Eylül ayı içinde yapılan tahminler, 
vergi gelirlerinde 1973 yılı içinde 47 milyarlık bir gelirin tahmin edilebileceğini 
ortaya koymaktaydı. Kalkınma plânında, memleketimizde vergi uygulanmasının 
ulaştığı bugünkü nokta gözönünde tutulmak suretiyle, kalkınmamızın ve normal 
devlet hizmetlerinin yürütülmesinin gerektirdiği gelirlerin, yeni vergiler getirmek 
suretiyle değil, mevcut sistem üzerinde değişiklikler yapılmak ve bu sistemi bir 
reform anlayışı içinde yeniden düzenlemek suretiyle gerçekleştirmesi öngörülmüş 
bulunmaktadır...  

Vergi reformu çalışmaları, başka bir alan olarak, vergi yargısını da kapsamaktadır.  
İdare ile mükellef arasında çıkan ihtilâfın uzun zaman askıda kalması, devlet 
bakımından olduğu kadar, bizzat mükellef bakımından da çeşitli sakıncaları 
beraberinde getirmektedir.  Bu sebepledir ki, bugün Vergi İtiraz ve Temyiz 
komisyonları tatbikatının yerine Vergi Mahkemeleri kurulması kararlaştırılmış ve 
bununla ilgili tasarı da Yüce Meclise sunulmuş bulunmaktadır. Bugünkü tatbikattan 
vergi muhkemeleri tatbikatına geçmek, vergi ihtilâflarının süratle ve aynı zamanda 
gerek idare, gerekse mükellef bakımından daha iyi şartlar içinde sonuçlandırılmasına 
imkân hazırlayacaktır.  Bütün bu nedenlerle Hükümet olarak biz, 1973 malî yılı 
bütçesinde öngörülen gelirlerin tahakkuk edeceğine ve aynı zamanda biraz önce 
arzettiğim tedbirlerin gerçekleştirilmesi suretiyle, Türk vergi sistemine, vergi 
idaresine ve vergi yargısına çağdaş bir hüviyet verilebileceğine inanıyoruz. Bu 
uygulama ve buna paralel olarak bütçe giderleri alanında öngörülen tedbirlerin 
gerçekleştirilmesi, Türk maliyesine ve Türk bütçe tatbikatına eskisine nazaran hiç 
şüphesiz ki, daha ileri ve daha verimli bir hüviyet vermiş olacaktır. Bu duygular 
içinde, Yüee Heyetinize saygılarımı sunuyorum... ”247 

Mevlüt Ocakçıoğlu (Niğde) devlet gelirleri seviyesi ve gelir seviyesinin halkın 
ve ülkenin genel durumu üzerindeki yan etkileri üzerinde durmak istediğini ifade etti: 
“... Genellikle kabul edilmektedir ki, Hazine gelirimiz olması gerekenden çok azdır.  
Bu sebeple yurt sathına yeterli hizmet götüremiyoruz.  Gelir potansiyelimiz yüksek 
ölçüler göstermektedir. Hazine neden gerekli seviyeye yükselemiyor? Sebebini arz 
edeceğim.  Şöyle ki; bakıyorsunuz, adam İstanbul’un en iyi semtlerinden birinde 
oturuyor; 3 - 4 bin lira aylık ev kirası veriyor; altında 300 bin liralık araba; üzerinde 
şık elbiseler; eşi ve çocukları da onun gibi en iyi şekilde giyiniyor, yiyor, içiyor, 
eğleniyor; yazı, Ada’da geçiriyorlar; evlerinde ahçı ve hizmetçileri var; yaşadıkları 
günlük hayat ayda ortalama 30 - 40 bin lirayı gerektiriyor; bu hayatın daha az bir para 
ile yaşanması mümkün değil; beyefendi tüccardır, adı sanı vardır; ama defterdarlığın 
vergi cetvelinde pertavsızla arasan vergi ödediğini göremezsin; çok defa zarar 
gösterir, ya da 3 - 5 bin lira vergi ile geçiştirir... 

247  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 70 (27 Şubat 1973), 
s. 372-374.
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Gelirler ve millî servetler potansiyelimizi çalıştırmak; herkesten, kazancı 
ölçüsünde vergisini kaçırttırmadan almak; vergi kazasını işler hale getirmek; sosyal 
devlet ilkesini çalıştırmak; gelirimizi yükselterek sosyal adalet, sosyal güvenlik ve 
ekonomik dengeyi yurtta kurmak hedefimiz olmalıdır. Çıkar yolun bu olduğunu 
belirtmek isterim. Bütçenin, aziz Türk Milletine hayırlı olmasını diler, Yüce Heyete 
saygılar sunarım.”248 

D.P. grubu adına söz alan İsfendiyar Çakıroğlu (Trabzon) 1973 malî yılı konsolide 
bütçesinin bütçe gerekçesinde de ifade edildiği gibi program bütçe niteliğinde 
hazırlandığını belirterek grubunun görüşlerini açıkladı: “... Gelir bütçesinin 
hazırlanışında, genel ekonomik durumun şartları dikkate alınmamıştır. Konsolide 
bütçe gelir tahminleri 58 209 000 000 liradır.  Ayrıca, genel bütçe tasarısının 
öngördüğü 4 milyon liralık istikraz yetkisiyle bütçe denkliğinin sağlanacağı iddia 
edilmektedir...  

Bütçe gerekçesinde, Kurumlar Vergisi nispetinin % 25’ten, % 50’ye çıkarılacağı 
ifade olunmaktadır.  Bu durum Kurumlar Vergisinde % 100’lük bir artışı ifade 
etmektedir. Asıl gelir kaynaklarına devletçe el atılan belediyeleri vatandaşla karşı 
karşıya getirecek olan bu kanun tasarısıyle, ne kasabalarda oturan vatandaşların 
bu tasarıda öngörülen yükü kaldırması mümkündür, ne de belediyelerin Hazinenin 
tahsildarlığını yapmaktan öteye giden bir hali vardır. Görülüyor ki, vergi yükünü 
azaltmak, hiç olmazsa sabit tutmak yerine, mükellefi daha külfetlere sokacak yolda 
devam edilmektedir. Ağır vergiler, fiyat artışları ve geleneksel bir hale gelen bütçe 
açıklarının meydana getirdiği olumsuz sonuçlar, elde edilen kamu hâsılatının cari 
(harcamalara gitmesiyle ekonomimizi krizler ortamına düşürmektedir... ”249 

İsfendiyar Çakıroğlu’nun konuşması sırasında Meclis Başkanvekili Sayın 
Çakıroğlu’nu durdurarak Bütçe Karma Komisyonu Baskanı olarak 1973 yılı bçesinin 
Meclislerdeki müzakeresi esnasında yoğun çalışmaya katıldığı ve ebediyete intikal 
eden Kevni Nedimoğlu’nun naaşının Meclisi önüne geldiğini, Genel Kurul’un 
cenaze merasimine katılabilme imkânını verme maksadıyle birleşime 20 dakikalık 
ara verdiğini belirtti.250 

Aradan sonra İsfendiyar Çakıroğlu (Trabzon) Demokratik Parti grubunun 
ekonominin çıkmazdan kurtuluşunu, yeni ve yeterli kaynaklar bulunmasında 
gördüklerini açıkladı: “... Bu husus kanaatimizce iki yolla gerçekleştirilebilir:

1. Devlet kendi işletmesinde zorunlu olmayan iktisadî sahalardan çekilmelidir. 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinden devlet elinde bulundurulması zorunlu olanlar 
reorganize edilerek, Hazineye yük olmaktan kurtarılmalıdır.  Diğerleri ise halka 
açık anonim ortaklık haline getirilerek değerlendirilmelidir. 

248  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 70 (27 Şubat 1973), 
s. 374-376.
249  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 70 (27 Şubat 1973), 
s. 376-378.
250  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 70 (27 Şubat 1973), 
s. 378.
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2. Öte yandan, halka açık şirketlerin geliştirilmesi, vergi istikrarını sağlayacak, 
vergi tahsil usullerini basitleştirecek, yeni vergi kaynakları doğuracak, sosyal 
adalet ilkelerini gerçekleştirecek ve tüketime yönelen halk tasarruflarını 
üretici sermaye haline getirecek ve pahalılığın önemli bir faktörünü de ortadan 
kaldıracaktır.”251 
C.H.P. grubu adına söz alan Nail Atlı (Bursa) şu görüşleri dile getirdi: “... 

Devletle yükümlü arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, yargı organı olarak verdikleri 
kararlarda, hakkın yerini bulması elbette ki, bir raslantıdan ibaret olacaktır.  Bu aklın 
ve bilimin gereğidir. Vergi denetimine gelince; vergi denetimindeki durum da hiç 
kuşkusuz iyi değildir.  Hattâ kadar iyi değildir ki, yıllar yılı ettikleri kârları, zarar 
diye gösteren ve vergi ödemeyen kaçakçı firmaları herkes bildiği halde, Maliye 
bilmemektedir. 

Verginin önemi üzerinde de durmak isterim.  Vergi, devlet yaşamının en önemli 
problemidir. Hukuka, bağlı devlet ilkesine saygılı her ülkenin anayasaları vergiyi 
tanımlamıştır... Hükümetin, devlete gelir sağlayan kaynak ve vergi politikası 
iyi değildir, güven verici değildir, sosyal adalete uygun değildir, denge sağlayıcı 
değildir, kalkınma hedeflerine uygun değildir, gerçekçi değildir, reformist değildir.  
Gelirlerde % 25 artış olması beklenmektedir. Halbuki, geçen yıl bu artış % 18 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu duruma göre, gelirler şişirilmiştir. Üzülerek söylüyorum ki, 
Bakanlığın bütçe ve ekonomi sorunlarındaki tutumu objektif, iyi niyetli ve sosyal 
adaletçi değildir; hissidir, intikamcıdır. Örneğin; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetim görevi ifa eden Sayıştay müfettişleri, 25. 9. 1973 gün, 1971/11 esas 
ve 1972/3604 karar sayısıyle, görevlerini yaptıkları için ve bu tutumlarından dolayı 
Bütçe Kanununun 19 ncu maddesinin müzakereleri sırasında cezalandırılmışlardır.  
Giderler gizlenmiştir, gelirler şişirilmiştir. Bu bütçe ne denk ve ne de istikrar 
sağlayıcı niteliktedir. Bütçenin memleket yararlarına uygun hazırlanmamış olduğu 
iddiasmdayız. Günün olayları ve uygulamaları inanç ve güvenimizi yok etmiştir... ”252 

Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu yeniden söz aldı ve vergi sisteminin yetersizliği 
hakkındaki eleştirilere yanıt verdi: “... Vergi reformu çerçevesi içinde öngörülen 
kanun değişikliklerinin asıl amacı, vergi sistemimizde mevcut boşlukları doldurımak 
suretiyle otokontrol mekanizmasının işlemesini sağlamak ve böylece yaygın olduğu 
bilinen vergi kayıplarını önlemek noktasında toplanmaktadır. Biz şuna inanıyoruz 
ki, bu husus gerçekleştirildiği takdirde, yeni vergiler getirilmesine ihtiyaç olmadan, 
plânda öngörülen gelir seviyesine erişmek mümkün olacaktır. Esasen, plânda da 
bu anlayış kabul edilmiş ve bu nedenle de yeni vergiler getirmek yerine, kamu 
gelirlerinin yapılacak düzenlemelerle artırılması öngörülmüş bulunmaktadır...  

251  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 70 (27 Şubat 1973), 
s. 3678-381.
252  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 70 (27 Şubat 1973), 
s. 381-383.
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Hükümet olarak biz, bütçe gerekçesinde arz edilmiş bulunan çerçeve içinde 
bir vergi reformu ve vergi idaresi düzenlemesini gerçekleştirmek suretiyle, plânda 
öngörülen kamu gelirleri seviyesine ulaşılmasının mümkün olduğunu, daha 
şimdiden bu yönde alınan neticelerin bu tahminleri teyit edici nitelikte bulunduğunu 
ve bu itibarla, bu uygulama geliştirilmek suretiyle devam ettirildiği takdirde, yeni 
vergiler getirmeden devlet hizmetlerinin ve kalkınma hizmetlerinin gerekli kıldığı 
finansmanların sağlam kaynaklardan karşılanabileceğine inanıyoruz... ”

Bakan Müezzinoğlu bu konuşmasından sonra milletvekillerinini sorularını da 
yanıtladı.253 

Bakandan sonra söz alan Mehmet Atagün (Kırklareli) orman köylülerinden gelen 
bir mektubu okuduktan sonra bütçe hakkındaki görüşlerini açıkladı: “... Bir taraftan, 
geliri çok düşük olan, en az geçim seviyesinde bulunan orman köylerinden vergi 
tahsil ederken, Hazinenin kazanmış olduğu davalarda, çıkarılan 657 sayılı Kanunun 
146 ncı maddesi ortada iken; 1 .12. 1970 tarihi ile 29. 12. 1972 tarihi arasında, vekâlet 
ücretleri tevziatı yapılmaması, bu kanunla kararlaştırılmış bulunmasına rağmen; 
maalesef ve maalesef, bunlar, yeni kararname ile tevzie tâbi tutulmuştur... ”254 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) vergi adaleti üzerinde konuştu ve şu görüşleri dile 
getirdi: “... Devlet, tüketim vergilerine yüklenmemelidir. Devlet, gelir vergilerini çok 
iyi hesaplamalıdır. Gelirlerin artması için vergi adaleti sağlanmalıdır. Çok kazanan 
çok, az kazanan az vergi ödemelidir. Yani, herkes, geliri ölçüsünde vergi vermelidir. 
Biraz önce Sayın Bakanın buyurduğu gibi, vergi ödemek bir eğitim işidir; ama vergi 
ödemek bir vatandaşlık görevidir. Bu vatanın içinde bulunan ve vergisini kârı oranında 
vermeyen vergisini kaçıran insanların vicdansız olduklarını ve haram yediklerini bu 
kürsüden belirtmek zorundayım. Artık bu, vicdanlarına kaldı. Vergisini namuslu 
olarak ödemeyen kimse vatandaş değildir; vatandaşlık görevini yapmayan kimsedir. 
Ayrıca, gelirlerin bu türlü, yani çok kazanandan az alınıp, az kazanandan çok alındığı 
gibi, çok kazanana devletin bütçesinden çok para; teşvik fonu; az kazanana da, ‘Allah 
seni böyle yaratmış, şükret’ demek de doğru değildir... ”255 

İsmail Hakkı Alaca (Kars) tarafından verilen yeterlik önergesinin kabul 
edilmesiyle 1973 yılı gelir bütçesinin bölümlerine geçilmesi kabul edildi: 

Gelir Bütçesi
Gelir Türü  Açıklama  Lira
112  Vergi Gelirleri  48 252 063 740 
112  Vergi dışı normal gelirler    6 832 959 278 
113  Özel gelirlerve fonlar    1 868 000 002

253  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 70 (27 Şubat 1973), 
s. 384-385.
254  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 70 (27 Şubat 1973), 
s. 386-387.
255  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 70 (27 Şubat 1973), 
s. 387-389.
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Gelir bütçesinde Genel Bütçenin gelirlerinin, 57 023 303 956 lira olarak tahmin 
edildiğine ilişkin 2 nci maddesi de bu birleşimde kabul edildi.256  

 Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1973 tarihinde Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 
başkanlığında toplanan 71 nci birleşiminde 1973 malî yılı bütçe kanunu tasarısı 
üzerindeki müzakerelere devam edildi. Üçüncü oturumda bütçenin tümü üzerinde 
yapılacak konuşmalar kısmına geçildi. 

Bütçenin tümü üzerinde söz sırası C.H.P. grubu adına söz alan Ahmet 
Durakoğlu’na (Sivas) verildi. Durakoğlu, eleştirilerini şöyle sıraladı: “…Hükümet, 
1972 yılının en olumlu sonucu olarak, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından Kasım 
ayında yapılan geçici tahminlere göre gayrisâfi millî hâsılanın 1972 yılı cari 
fiyatları ile 223, 4 milyar liraya yükseldiğini ifade etmektedir. Böylece, gayrisâfi 
millî hâsıladaki artış sabit fiyatlarla % 7, 7’ye ulaşmıştır.  Bunun sonucu olarak da 
1972 program hedefi olan kalkınma hızı aşılmıştır. Sadece sonuca itibar ederek bu 
artışı değerlendirmeyekalkarsak -ki, Hükümet böyle yapmayı uygun bulmuştur- 
ekonomimizin gerçeklerine yaklaşmış olamayız. Önemli olan, millî gelir artışından 
belki de daha çok, gelirin adaletli olarak dağıtılmasıdır. Hükümet, özellikle Sayın 
Maliye Bakanı, tüm demeçlerinde ye beyanlarında, önemi açık-seçik belli olan bu 
konuya temas etmekten titizlikle kaçınmaktadır. Aslında bu Melen Hükümeti için 
artık yadırganmayacak bir olaydır.  Çünkü Üçüncü BeşYıllık Plân görüşmelerinde 
de aynı titizlik gizleme yolunda sarf edilmiştir.  Oysaki gelişmekteolan bir ülkenin 
plân hedeflerinin isabeti, gelirdağılımının adaletsizliklerini ortadan kaldıracak 
etkinliğe yönelmiş olmasına bağlıdır. Gelir dağılımı, hemen her hükümetin baş 
hedefiolan ekonomik, sosyal ve siyasal istikrarında en etken unsurudur.  Her ülkenin 
muhtaç olduğu ve kurulması için her türlü fedakârlığınyapıldığı sosyal adaletin en 
sağlam göstergesidir. Bu nedenlerle hükümetler, sadece millî gelir artışlarının plân 
hedefleri gerisinde kalıp kalmadığına bakmakla yetinemezler. Demirel hükümetleri 
ile Erim ve Melen hükümetlerinin izledikleri politikanın ana esasları bakımından 
birbirinden farksız oluşlarına bakınca, sonucun bu defa da değişmeyeceğini tahmin 
etmek güç olmasa gerektir. Hattâ Erim ve Melen hükümetlerinin, Adalet Partisi 
hükümetlerinden daha belirgin bir şekilde, halk faktörünü hiçe sayarak, belli 
çevreler lehine yürüttükleri politikaları ile gelir dağılımındakibu adaletsizliği yoksul 
halk kesimlerinin aleyhine olmak üzere, daha büyük ölçüde artırdıklarını söylemek 
gerçeğe daha uygun düşer. 

Anarşi ortamını yaratan ekonomik nedenlerdenbirisi de, gelir dağılımındaki bu 
adaletsizliktir. 12 Marttan sonra kurulan hükümetlerin görevlerinden biri de anarşiye 
son vermektir. İzlenen politikaları ile hükümetler, halkın büyük çoğunluğunu 
giderek artan yoksulluğa itmek suretiyle, varlık nedenlerine ters düşmekte ve bunun 
anlaşılmaması için millî gelir dağılımı rakamlarını gizlemek yolunu tutmaktadır. 
Ülkemiz ve halkımız için son derece zararlı olan bu durum, aslında C.H.P.  olarak 
yıllardan beri ileri sürdüğümüz bozuk düzenin, koruyucuları elinde, artık Türkiye’miz 

256  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 70 (27 Şubat 1973), 
s. 391-393.
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için yeni ve iyi bir şey getirmek olanaklarına kapıların gittikçe sıkı bir şekilde 
kapatıldığının kanıtı olmuştur. Mevcut bozuk düzende kalkınma hızı % 7,7 artmıştır 
da ne olmuştur? Köylü ve çiftçiye insan haysiyetine yaraşır bir hayat seviyesi mi 
hazırladık? Onun ürünlerini değer pahasına sattırarak, malî olanaklarınımı artırdık? 
Onu aracıların tefecilerin elinden mi kurtardık? Taban fiyatlarını artırmak suretiyle, 
Hükümet olarak, artan fiyatların ezici baskısından mı kurtardık? Gelelim işçiye; 
onlara ne yaptık? Bir yandan toplu iş akitlerinin yapılmaması için mümkün olan 
bütün zorlukları deneyip, daha sonra artırdığımız ücretleri, fiyat artıranların kesesine 
kısa sürede göndererek, yine aynı sıkıntılara soktuktan sonra yeni malî olanaklar 
mı hazırladık? Devlet Memurları Kanunu ile maaşlarını artırdığımız memurların, 
eski günlerini aratan ve 2 yıl içinde % 40’ı aşan fiyat artışlarının alıp götürdükleri 
yanında maddî ve manevî huzursuzluğuna bir çare mi bulduk? Aksine, eski günlerini 
aratır olduk. Ön plânda geniş halk topluluklarının refahını gözeten bir kalkınma 
yöntemi takip edilmemektedir. Sosyal adalete gereken önem verilmemektedir. Hattâ 
bâzı kuşkularla, bu kavramın, ağızlara alınmasının ilkel taassubunu duyanlar bile 
vardır…

Ortaya çıkan ve 12 Mart muhtırasının gereği olan partilerüstü anlayışa, 
hükümetlerin ve özellikle Melen Hükümetinin girememesinin, önemli saydığımız 
biri siyasal, diğeri ruhsal olmak üzere iki nedeni vardır. Siyasal neden, hükümetin 
kuruluş biçimiyleş ekillenir.  Partilerüstü hükümet modeli 12 Mart muhtırasının 
bu hükümetlere verdiği reform yapma görevi ile zıtlaşmaktadır.  Çünkü reform, 
öncelikle ona inanan ve bu konuda tesadüfen bir araya getirdiği kişilerle değil, reform 
fikrinin, onu oluşturmak için kendiliğinden bir araya gelmiş insanların elinde ve 
kafasında muhteva kazanır. Yeni dönemde kurulan hükümetler, özellikle reform adı 
verilen tasarıları Meclislerimize sevkeden Melen Hükümeti, hangi yolu tutmuştur? 
Partilerüstü anlayış içinde çalışması gereken Hükümet, reform tasarılarının 
hazırlanmasında, partilerden uzaklaşmayı ve gizlilik içinde bu çalışmaları yürütmeyi 
tercih etmiştir. Demokratik rejimin vazgeçilmez unsuru olan partilere rağmen, bu 
tutumu tercih eden Hükümetin anlayışını, partilerüstü anlayışla bağdaştırmak 
olanağı yoktur… 

Artık, Melen Hükümetinin sevkettiği kanunt asarılarının kanunlaşmasından 
sonra ortaya çıkan durumdan, ancak yozlaşmış demokrasi taraftarlar memnun 
olacaktır.  Halk için demokrasi isteği içinde olanlar üzgündür.  Bundan böyle bir 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile en masum ve makbul isteklerini bir araya 
gelerek söyleyebilmek, ancak 30 gün susmaya mahkûm edildikten sonra mümkün 
olabilecektir. Bu süre içinde ise Hükümet veya ekonomik bakımdan güçlü çevreler 
bildiğini okuyacak, masum ve makbul istek sahipleri, yaratılan emrivâkileri sineye 
çekmeye meclbur olacaklardır.  

Toprak Reformu İlkeleri ve Stratejisini, teknisyenler tasarısını ve Hükümet 
tasarısını tetkik ettiğimiz zaman çok önemli değişikliklerin Hükümet tarafından 
yapılmış olduğunu ve bu değişikliklerin, altında Saym Melen’in de imzası bulunan 
Toprak Reformu Temel İlkeleri Stratejisine tamamiyle aykırı olduğunu görmekteyiz. 
Bilindiği gibi ülkemizde Toprak reformu ve Tarım Reformu deyimleri aynı 
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anlamlarda kullanılmaktadır.  Hemen her ülkede ve bilimsel tabir olarak bu iki deyim 
eş anlamda kullanıldığı halde; bizde, tarım reformu, toprak düzeninde bir değişiklik 
yapmadan, hemen her hükümetin yaptığı hizmetlerin köylüye ulaştırılması anlamında 
kullanılmaktadır. Toprak reformu ise, toprak düzeninde değişiklik yapılmasını ve 
tarım hizmetlerinin bu düzene göre köylüye götürülmesini hedef tutar. Hükümetçe 
tespit edilen Toprak Reformu Temel İlkeleri ve Stratejisi, toprak reformunu esas 
almış, tarım reformunu bunun doğal sonucu olarak düzenlemiştir. Bu nedenle de, 
muhtevasına uygun düşmesi bakımından toprak reformu deyimini kullanmış, tarım 
reformu deyimini kullanmamıştır.  Ama Hükümet tasarıya yaptığı değişiklikler ile 
Toprak ve Tarım Reformu adını vermiş ve muhtevasını da o derecede değiştirmiştir ki, 
toprak deyimi tasarı için lüzumsuz kale gelmiştir.  Bu değişiklik, daha önce Bakanlar 
Kurulunda tespit edilen ilkelere de tamamiyle aykırı düşmüştür. Bir diğer değişiklik 
ise bundan da önemlidir. Adı geçen Bakanlar Kurulu Kararnamesinin tetkikinde, 
toprak reformunun 3 amacı olduğugörülür.  Bu amaçlar, sosyal, ekonomik vesiyasal 
amaçlardır. Hükümet tasarısında siyasal amaç yoktur; Toprak reformunun da, Petrol 
ve Madencilik Reformu tasarılarının da, talihsizliği, ÜçüncüBeş Yıllık Kalkınma 
Plânı görüşmelerinde yapılan değişikliklerle başlamıştı… 

Aşırı fiyat artışlarını, sırf satın alma gücünün artışı ile izah etmek yeterli değildir.  
Bu görüş ile derde deva sağlamak olanağı da bulunmamaktadır. Aslında, plânın da 
söylediği gibi, temel neden, gerek sanayide, gerek tarımda, mal ve ürünlerdeki arzın 
kapasiteden çok aşağıda kalmış olmasıdır.  Önemli kapasite boşlukları vardır. Tüketim 
sanayiindeki bu kapasite düşüşleri, telâfi edilmediği takdirde pahalılık sebebi daima 
ayakta duracaktır. Diğer taraftan, büyük ve güçlü firmaları kayıran teşvik tedbirleri 
tasarısı getirilerek, küçük ve orta işletmelerin iflâsını gerektirecek yol seçilir.  
Anadolu tüccarını, müteşebbisini cüce kalmaya mahkûm edecek yollar tercih edilir. 
Memnuniyette bugün görüyoruz ki, birçok ticaret ve sanayi odaları da yaptığımız bu 
uyarmalar karşısında, teşvik tedbirlerinin yeniden ele alınmasını ve Anayasaya aykırı 
hükümlerinin bulunmasını ifade eder hale gelmişlerdir. Kurulduğu günden bugüne 
kadar, halkımızdan yana bir ekonomik politika izlemeyen, bu sözlerimin altını 
çiziyorum, üstelik bozuk düzenin koruyuculuğu ve savunuluculuğunu yapan; büyük 
ekonomik güce sahip çevrelerin varlığını arttırmaya sınaî kalkınma sayan; tespit 
ettiği ilkelere, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve reformlarda sahip çıkmayı 
umursamayan; toplumun büyük ve güçsüz kesimlerini ihmal eden; olağanüstü 
şartlar içinde demokratik rejime güç katma çabası göstermeyen Melen Hükümetinin 
hazırladığı 1973 bütçesine yardımcı olmak suretiyle ülkemize ve ulusumuza hizmet 
etmiş olacağımıza inanmadığımız için, C.H.P.  Millet Meclisi grubu olarak kırmızı 
oy vermeyi görev saymaktayız…”257 

 Demokratik Parti grubu adına söz alan Hasan Korkmazcan (Denizli) şu görüşleri 
dile getirdi: “Bugün, 1972 malî yılı Bütçesinin uygulamasıyle birlikte, İkinci Beş 
Yıllık Plân dönemi de son bulacaktır. Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili geri saymanın 

257  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), 
s. 483-495.
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son iki haftalık zaman dilimi bugün başlamaktadır. Ayrıca, bugün karara bağlanacak 
olan bütçe, 3 ncü dönem Millet Meclisinin ele aldığı son bütçe olacaktır.  1973 
bütçesinde seçim giderleri de yer almıştır.  Ekim ayında her birimiz, üzerimizdeki 
emaneti asıl sahibi olan aziz milletimize iade ederek, millî irade önünde hesap 
vereceğiz.  Böylece seçilenlerin en tabiî görevlerinden biri yerine getirilmiş olacaktır. 
Önümüzde, millî varlığımızın ve ülkemizin bütünlüğünün güvenliğe kavuşturulması, 
gençliğimizin yıkıcı propagandaların tehditlerindenkorunması problemi vardır. 
Demokrasinin gücünde, işleyişinde ve asıl önemlisi demokrasiye olan inançta 
meydana gelen çöküntülerin giderilmesi problemi vardır. Ekonomik hayattaki 
bunalımın kalkınma davamızı çıkmaza sürüklemesinin önlenmesi zorunluğu ortada 
durmaktadır. Millet iradesinin, devlet idaresinde etkinliğini artıracak bir seçim 
sisteminin gerçekleştirilmesi meselesiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Birkaç 
cümleyle çizdiğimiz bu tablo dahi, başta Yüce Meclisler olmak üzere, millet 
hayatında sorumluluk taşıyan bütün kişi ve kuruluşların oldukça çetin yükümlülükler 
devresine girdiklerini göstermektedir… 

Demokrasiyi korumak bahanesiyle demokrasiye son vermek nasıl akıl dışı 
bir yolsa, hürriyetleri savunma bahanesiyle millet düşmanlarına zemin hazırlayıcı 
tutumda ısrar etmek de aklın ve sorumluluk duygusunun aydınlatmadığı bir geçittir. 
Demokratik Parti olarak sürdürdüğümüz muhalefet, bu gelişmelere, inançlarımızdan, 
taahhütlerimizden ve haysiyetimizden fedakârlık etmeden katkıda bulunmak amacını 
taşımaktadır.

1973 konsolide bütçesi 22 yıllık yeni stratejiye ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânına dayanılarak hazırlanmıştır. Yeni bir uzun süreli perspektifin ve yeni bir 
plân döneminin ilk dilimimi teşkil etmesine rağmen, 1973 bütçesi geriye dönük bir 
politikanın eseridir.  Esasen, gerek 22 yıllık perspektif, gerekse Üçüncü Beş Yıllık 
Plânın hazırlanışına hâkim olan zihniyet, Türkiye’nin bugün geldiği noktanın ve 
yarın karşılaşacağı şartların gerisinde kalmıştır. Bunların tabiî sonucu olarak biraz 
sonra karara bağlayacağımız bütçe, sadece şekilde kalan Program Bütçe niteliği 
dışında bir yeniliği kapsamamaktadır. Türkiye’deki sosyo-ekonomik gelişmeye ayak 
uyduramayan zihniyetin, en taze icraatına son üç yılda şahidolduk.  Bu icraatın Türk 
ekonomisine getirdikleri, gelişme yerine duraklamave hattâ gerileme, istikrar yerine 
güvensizlik ve dengesizlik, refah yerine fiyat artışları ve ağır vergiler olmuştur. Çağ 
dışı bir görüşün, derece derece, 1969 seçimlerinden sonraki ekonomik uygulamaları 
nasıl etkilediğini tespit etmek için, arkada kalan yıllara göz atmak gereklidir.  Bunu 
yaparken öncelikle üç yıldan beri ekonomik uygulamada, 1973 bütçesinde, Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve 22 yıllık perspektifte izleri görülen zihniyetin adını 
koyalım: Bu, devletçi soldur. Şimdi Adalet Partisi İktidarının 1970 yılı Bütçesiyle 
açtığı devletçi sola dönük ekonomik politika reformculuk adı altında koyulaşarak 
devam etmektedir. Üç yıllık uygulamanın ortaya koyduğu olumsuz sonuçlara rağmen, 
22 yıllık perspektif, Üçüncü Beş Yıllık Plân ve bunlara dayalı olarak hazırlanan 1973 
bütçesi devletçi sol politikanın damgasını taşımaktadır. 
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1970 öncesinin son iki yılında; 1968 – 1969 devresinde iktisadî hayatımız sıhhatli 
bir gelişme içindeydi.  Bu devrede, arka arkaya iki yıl, hava şartları dolayısıyle tarım 
sektörünün millî ekonomiye kattığı değerin düşük olmasına rağmen kalkınma hızı 
% 6, 5 oranında gerçekleşmiştir. Bu hız, Birinci Plân dönemindeki 1966 yılının 
% 10,3’lük gelişme hızı dikkatealınmazsa, diğer dört yılın ortalamasından fazladır. 
Sanayi sektörü gelişme hızının iki yıllık ortalaması % 9,7 olarak gerçekleşmiştir. 
Bu dönemde para, kredi, mevduat ve emisyon hacimlerinde görülen gelişmeler, 
kalkınma hızına paralel bir şekilde seyretmiştir.  Yıllık ortalama artış hızları para 
hacminde % 15,2, kredi hacminde % 19,3, mevduat hacminde % 21, emisyon 
hacminde ise % 5,2 olmuştur. Böylece, fiyat artışlarının normal bir seviyede 
seyretmesi sağlanmış ve toptan eşya fiyatları, ancak % 5, 3 oranında yıllık ortalama 
artış hızına ulaşabilmiştir. Ekonomimizdeki devletçi politikanın ve duraklama 
döneminin başlangıç yılı olan 1970’te ise kalkınma hızı, plân hedefinin çok 
gerisindekalarak, % 5,5 oranına düşmüştür.  Plânın ağırlık verdiği sanayi sektörü 
kalkınma hızı ise, tam bir çöküntü ifade eden % 2,5 oranında kalmıştır. Bu hız, plânlı 
dönemin en düşük sanayi kesimi kalkınma hızının % 30’una bile ulaşamamaktadır… 

1973 bütçesinde geçen yıla göre % 20 oranında, 10 milyar liralık bir artış 
öngörmektedir.  Bu 1970 öncesinin bütçelerinde görülmeyen, son yılların sıhhatsiz 
büyüme modasının devamıdır. Bizce bu sıçrama şeklindeki yükseliş, bütçenin 
açık vermesinin önceden kabulünü belgelemektedir. Bütçe, vergiler yönünden 
de kötü uygulamaların takipçisidir.  Vergi sisteminin, maliye teşkilâtının ıslahı 
düşünülemediği ve devlet israflarının önü alınamadığı için 1973 bütçesi de vergi 
mükellefinin yükünü artırıcı niteliktedir. Nitekim Gelir Bütçesi 48 253 000 000 
liralık vergi geliri öngörmektedir.  1972’de 45 milyarlık tahmine rağmen, vergilerin 
38 milyar lira civarında gerçekleşeceği anlaşıldığına göre, bütçenin 10 milyar 
büyüyen rakamı, doğrudan doğruya vergi gelirlerine yansımaktadır.  Bu durum, 
vergi gelirlerinde geçen yıla oranla %25’e yakın bir artış ifade etmektedir. Yeni vergi 
getirilmeyeceği teminatına rağmen, hem yeni vergi kanun tasarıları, hem muafiyetleri 
daraltıcı tasarılar, hem de vergi kapsam ve oranlarını artırıcı tasarılar gündeme 
sokulmuştur. Cari harcamaların artırılması, yatırım harcamalarının düşürülmesi 
yolundaki son yılların tehlikeli ve israfçı bir geleneği de 1973 bütçesinde sadakatle 
devam ettirilmektedir… 

Ekonomimizde yapı değişikliğinin önümüzdeki dönemde hızlandırılması 
gerekmektedir. Üçüncü Beş Yıllık Plânda, sanayi sektörünün gayrisâfi yurt içi 
hâsılasmdaki payının 1972’deki % 23’lük orandan, 1977’de % 27’ye yükselmesi 
öngörülmüştür.  Tarım sektörünün 1972’de % 28 olan payının ise, 1977’de % 23’e 
düşürülmesi tespit edilmiştir. Bu tespitlerdeki yapı değişikliği, uygulanmakta olan 
politikalardaki gibi, tarımın ihmal edilmesi suretiyle gerçekleştirilemez. Aksine, 
tarım kesiminin kaynak meydana getirecek bir düzeye yükseltilmesini ve bu 
kaynakların sanayi sektörüne katılmasını sağlayacak cazip şartların hazırlanması 
gereklidir. 
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Kamu sermayesi de, iratçı klâsik sermaye de statik karakterdedir.  Sanayileşmek 
için dinamik halk sermayesini devreye sokmak zorunludur. Dinamik halk sermayesi, 
halkın içinden büyük müteşebbisler çıkacaktır.  Kalkınma heyacanının bütün yurdu 
sarmasını sağlayacaktır. Ekmeğini helâlinden ve yeterince kazanan insanımızın 
tükenmez enerjisini sınıf kavgasına düşmeden ve millî bağları gevşetmeden millî 
ekonomimize katacaktır. Bunun için ilk yapılacak iş, Sermaye Piyasası Kanunu 
ile Teşvik Tedbirleri Kanununun birleştirilerek ve yeniden gözden geçirilerek 
çıkarılmasıdır… 

Demokratik rejim, Büyük Türk Milletinin eseridir. Hukukun üstünlüğü esasına, 
faziletli idareye, insan sevgi ve saygısına neticede de millet iradesinin yanılmazlığına 
açık yürekle inanmak, demokratik rejimin varlığı ve devamı için mutlak şarttır. Türk 
demokrasisi, milletimizin tarihinden aldığı kuvvete, bizzat kendi bünyesinde mevcut 
eşsiz birlik ve beraberlik bilincine, tefekkür ve temayüllerine, siyasî olgunluğuna, 
insan hak ve hürriyetleri için yaptığı büyük mücadeleye dayanır. Bu temeller üzerinde 
oturan demokrasimiz bütün engelleri aşacak güçtedir…”258

Cumhuriyetçi Parti grubu adına Sayın Sezai Orkunt (İstanbul) bütçe konuşmasına 
Türkiye-Avrupa siyasi karşılaştırmasıyla başladı: “…Avrupa, Parlâmento 
müesseselerini, artık mücerret anlamda politika yapılan bir yer olarak görmekten 
çoktan çıkmış; parlamenterleri, hızla ihtisaslaşan idare ile kaynaştırma dönemine 
girilmiştir. Bunu zamanında görebilen devletler, liberal veya kollektivist ekonominin 
doğmalarını bir tarafa bırakmış; bilimi, teknolojiyi ekonomiye aktarırken, toplumsal 
değişmelere de aynı derecede yer vermişlerdir. Devlet adamının buradaki rolü inkâr 
edilmez bir gerçektir. Türkiye’de Parlâmento ile bilim ve teknoloji arasında Batıda 
olduğu şekilde henüz tam bir kaynaşma, uyuşma olduğunu iddia edemeyiz. Siyasî 
ve iktisadî entegrasyonu içinde yer almağa karar verdiğimiz Avrupa topluluğuna 
katılmada bu hedefin her halde elde edilmesi lâzımdır. Önümüzdeki sorun, karma 
ekonomi düzeninin biraz evvel arz ettiğim üretim ilişkilerini ve kaynak tahsislerini, 
yöntemlerini ve millî hasılanın kesimler arasında nasıl bölüşüleceğini sıhhatle tayin 
edip etmediği veya böyle bir seviyeye gelip gelmediği veyahut ıslâhı keyfiyetidir. 

Türkiye’mizde ekonominin uzun yıllardır gelenek, otorite ve piyasa etkisinde 
olduğu da bir gerçektir. Özellikle toprakta ve tarımda hâlâ geleneklerin etkisinde 
olan bir üretim ve bölüşüm şekli caridir. Sıkıntılarımızın çoğu, bu geleneksel 
ilişkilerin alışılagelen nispî istikrar ve güvenlik koşulları içinde süratli bir iktisadî 
ve sosyal değişmeden kaçınması, asırlardır teessüs eden toplumsal organizasyonun 
dışına kolay kolay çıkılamamasıdır. Yıllardır Türkiye’de bu geleneksel iktisadî 
düzeni çağdaş bir seviyeye getirmek amacıyle uygulamada olsun, teoride olsun, 
liberal kapitalizmin veya kollektivist kapitalizmin tartışmaları sürüp gitmektedir. 
Bizim inancımız, Anayasanın temel ilkelerinden gelen bir ödevi de samimiyetle 
benimseyerek, toplum kesimlerini birbirine düşman etmeyecek, fakat en kısa 
zamanda ülkeyi kalkındıracak, geleneksel iktisadî alışkanlıkları modern ekonomi 
lehine terk ettirecek bir karma ekonomi düzeninin sağlamlaştırılmasıdır…

258  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), 
s. 495-504.



796

Toprak ve Tarım Reformunun gerçek anlamıyle tahakkuk etmesi, çok ağır 
oluşan tarım ekonomisinin canlanması ve verimliliğinin artması için şarttır. Bu 
yapılamadığı sürece, kim ne derse desin ve nasıl savunursa, savunsun; ‘Toprak 
Ağası’ edebiyatı ve propagandası, bir taraftan rejimi kollektivist kapitalizme doğru 
zorlayacak, diğer taraftan da tarımdan sanayie kaynak aktarılması, istenilen sürat ve 
dengeyi bulamayacaktır. Bu alandaki tereddütlerin, şartlardan doğan siyasî baskıların 
giderek otoriter bir iktisadî rejimind aha da sempati toplamasına ve bir güçlenen 
çevre meydana getirmesine olanak sağladığıda gözden uzak tutulmamalıdır. Geri 
ekonomilerde üretim ve bölüşümde radikal değişmeler, ekonomiye bağlaııgıçta 
sürat vermekte, topraktaki ekonomik iktidarı, direnmesi ve arzusu hilâfına 
değiştirebilmektedir.  Batının bu radikal sosyalizm karşısındaki başarısı toprak - insan 
ilişkilerini, zor metodu ile değilde, demokratik bir politika süreci içinde veyumuşak 
bir şekilde çözümlemiş olabilmesi ve bu çözümü sanayileşme süreci içinde de başarı 
ile yapabilmesidir. Bu başarının bir yolu, piyasa organizasyonunda toplumun ihtiyaç 
duyduğu mal ve hizmetlerin merkezî bir otoritenin emri olmadan sağlanabilmesidir.  
Bu sistemde onbinlerce malve hizmet, merkezî bir idareden emir almayan, bir ana 
plâna uymayan milyonlarca insan tarafından üretilebilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, dünyada, otoriter rejimler hariç, bir hükümet bütçesinin 
topyekûn alkışlar içinde bir Meclisten geçmesi görülmemiştir. Her bütçenin 
eleştirilecek bir yönü vardır. İnsaflı olunması lâzım gelen husus, vebali Yüce 
Meelisimize ait olan bir Personel Kanununun olumsuz sonuçlarının; yine Meclisimizin 
kabul ettiği Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının gerekli kıldığı yatırımlarının ve 
Bakanlıkların hizmet için zaruri olan harcamalarının gözönüne alınmasıdır. İçinde 
bulunduğumuz olağanüstü durumda bir bütçeyi reddetmenin ve onun doğal sonucu 
olarak Hükümetin düşürülmesinden meydana gelecek iktisadî ve idarî sıkıntıların 
göze alınabilmesi, devletin zararına karar verilmedikçe, normal mantığın kabul 
edeceği bir keyfiyet değildir. Bir plânlı dönemde yıllık bütçeler plânın kontrolü ve 
güdümü altındadır.  Böyle bir mecburiyet yokmuş gibi adalet ölçülerini kaybeden 
bütçe eleştirilerine girilmesi doğru bir hareket değildir. Bu itibarla, 1973 malî yılı 
bütçesine, olağanüstü şartların güçlüklerini de dikkate alarak beyaz oy vereeeğimizi 
ifade eder.  Cumhuriyetçi Parti adına, bütçenin yurdumuz için hayırlı olması dileğiyle 
Yüce Meclisimize saygılarımızı sunarız.”259 

Adalet Partisi grubu adına söz alan İsmet Sezgin (Aydın) bütçe hakkında 
görüşlerini şöyle ifade etti: “…Bu iki yıl içerisinde idarî, ekonomik ve sosyal 
alanlardaki reorganizasyon faaliyetleri büyük bir hacim tutmuştur.  Reform denilen 
bu çalışmalarda en büyük pay, hükümetlere değil, gerekli kanunları yapan Yüce 
Meclislerimize aittir. Bu iki yıl içerisinde para, maliye, ekonomi hareketleri büyük 
ölçüde önem kazanmıştır. Maalesef hükümetler, bu önemin şiddetine yakışan bir icra 
kuvveti gösterememiştir. Bu iki yıl içerisinde fiyatlar % 40 oranında artmıştır.  Malî 
ve ekonomik şevki idarenin barometresi fiyatlardır.  Barometre yüksekliği zaman 

259  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), 
s. 504-509.
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başarısızdır.  Politikalar, tedbirler boşa alınmış demdktir.  Yükselmemişse başarıdır. 
Ayrıca bu hükümetlere icra faaliyetleriniz başarılı değil denildiği zaman, bunlar, 
sorumluluğu başkalarına yüklemeye çalışmışlardır. Başkaları deyiminin kavramına 
da, yerine ve zamanına göre parti hükümetlerini, mevzuatı, şahısları, hattâ siyasal 
rejimi bile sokmuşlardır. Yabancı ülkelerin enflâsyonları bile bu kapsamın dışında 
kalamamıştır. Anarşi, reform ve günlük işler konularında icrayı denetlemek için, 
Yüce Meclislerimiz büyükbir çaba göstermişlerdir.  Buna karşılık, hükümetler, 
genellikle denetim dışı kalma eğilimini göstermişlerdir…

İki yıldır dönmekte olan bu daire, bâzı gerçeklerinde bütünüyle anlaşılmasını 
sağlamıştır. Bu gerçekler şunlardır değerli arkadaşlarım:
1. 12 Marttan önceki anarşizmin rejimi değiştirmeyi, yerine marksist ve komünist bir 
rejim getirmeyi ve devleti yıkmayı hedef aldığıanlaşılmıştır. 
2. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için, uygulanmayan anayasa, reform yapmayan 
parti, sandıksal demokrasi, sosyo-ekonomik nedenler, çağ dışı kalmış düzen gibi 
sloganların, tahrik ve şiddet körüğü olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. 
3. Silâhlı ve silâhsız propaganda ve eylemlerin Parlâmento dışına, sokağa, kürsüye, 
resmî daire ve meslek odalarına, basın ve çeşitli derneklere, siyasî kuruluşlara, 
bodrum, mağara ve kırlara kaydırıldığı anlaşılmıştır. 
4. Anayasada bu tehlikeleri önleyecek yeterli hükümler olmadığı anlaşılmıştır. 
5.Anayasayı güçlendirecek değişiklikler yapılması gerektiği ve Cumhuriyet 
Hükümetlerinebu konuda yardım yapılmadığı anlaşılmıştır. 
6. Bu davranışın, hür demokrasi rejimini sarstığı ve partilerüstü suijeneris bir 
hükümet şekli yarattığı anlaşılmıştır. 
7. Anarşiyi bastırmak ve reformları yapmak işlerini ancak Yüce Meclislerimizin 
gerçekleştirebileceği anlaşılmıştır. 
8. Partilerüstü Hükümet formülünün, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında 
ve siyasal istikrarın sağlanmasında başarılı bi rçözüm yolu olmadığı anlaşılmıştır. 
9. Tek çözüm yolunun hür demokrasi rejimine süratle dönmek olduğu anlaşılmıştır. 

…Başarılı çözüm yolunun partilerüstü hükümetlerde değil, normal hükümetlerde 
aranması gerektiğine işaret ettik.  Daha sonrada; siyasal istikrarı tanımlayarak, 
yeniden kurulması için gerekli olan unsurları ve AdaletPartisinin tarihi misyonunu 
ifade ettik. Partilerin siyaset yapma görevinin kapsamına yalnız günlük işler giremez.  
Hür demokratik cumhuriyetlerde partiler, siyaset yaparken, Devleti kimin, niçin, 
nasıl, nerede, ne yönde, hangi rejimle yöneteceğini de tartışır.  Bunların tartışma 
dışı olduğunu söylemek, millî iradeyi inkâr etmek demek olur.  Meclisler bunları 
tartışmazsa, kendi kendilerini inkâr etmiş olurlar, değerli arkadaşlarım. 

Reformların biran önce tahakkuk ettirilmesini, reformların aralıksız devam 
ettirilmesini, Türkiye’nin sürekli bir çağdaşlık düzeyinde kalmasını içtenlikle istiyor 
ve gayret ediyoruz; ama bu çağdaşlığın, yalnız ekonomik ve sosyal konularda değil, 
siyasal haysiyet alanında da gerçek olmasını arzuluyor ve bu nedenle seçimlerin 
zamanında yapılmasının, çoğunluğu maddiyata dayanan reformlara bağlanmasını 
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yadırgıyoruz. Sayın Melen’in ‘Memuriyet hayatında, Devlet hayatında -Atatürk, 
İnönü gibi insanlar hariç- belki hiç kimseye reform yapma şansı, bana geldiği 
kadar gelmemiştir’ demesini yadırgamadık. Ancak, bu vesileyle bâzı düzeltmeler 
yapmakta fayda görüyoruz. Atatürk, inkılâpçıdır, reformcu değildir.  Atatürk, millî 
hâkimiyetin ve çağdaş Türk uygarlığının meşaleşidir; üstün insandır; hiç, kimseyle 
mukayese kabul etmez. İnkılâp yapma şansı Atatürk’e gelmemiştir; inkılâplar Atatürk 
tarafından yapılmak şansına mazhar olmuştur.  Sayın İnönü’ye tarih, elbette gereken 
yeri ve değeri verecektir.  Sayın Melen, işi tarihe bırakmayıp kendi yerini bizzat 
kendisi tayin etmiş bulunduğu için, bu konuda görüş belirtmeyi zait addediyoruz… 

Adalet Partisinin ekonomik ve sosyal politikasını, felsefesini Anayasamızın 
bütünü ve ekonomik ve sosyal ilkeleri açısından görüp değerlendirmek gerekir.  Bâzı 
siyasal kuruluş ve çevrelerin bizi inat ve ısrarla çağ dışı olmak, ilkel kapitalist düzeni 
sürdürmek ve tutuculuk gibi, diledikleri biçimlerde nitelendirmeleri, siyasal amaç ve 
propagandalarının tabiî, bir icabından başka birşey değildir.  Buna gülüp geçiyoruz. 
Adalet Partisi ekonomik politikanın; 6 yıllık iktidarında uyguladığı üretim biçimini, 
Türk Milletlinin kabul ettiği ve Anayasamızda inikasını bulan hayat tarzı ve felsefesi 
ile sınırlı tutmuş, ekonomik ve sosyal, görüşlerini Anayasamızın ilke ve kurallarının 
ışığı altında düzenlenmiştir. A.P.  bir zümre, bir sınıf partisi değil, bir büyük kitle 
partisidir.  Bu büyük kitlenin görev ve sorumlulukları, hak ve menfaatleri vardır ve 
bunlar bir büyük denge içinde tutulur.  Kitle partilerinin, sınıf partilerinden, doktrin 
partilerinden farkı işte buradadır. Kitle partilerinin, denge partilerinin amacı; doktrin 
ve sınıf partilerinin aksine, bir uzlaşma içerisinde ekonomik ve sosyal dengeyi 
kurmak, sosyal barışı sağlamaktır…

Milletimizin ekonomik sosyal ve hürriyet bilgisi ve sağduyusu aldatılmaya, 
bulandırılmaya hiç de elverişli değildir.  Milletimizi, karma ekonominin, kapitalizm 
ile komünizmin bir halitası olduğuna veya bu yöntemin piyasa ekonomisi ve hür 
teşebbüsü yok edecek ölçüde devletleştirme anlamına geldiğine inandırmaya çalışmak 
beyhudedir. Karma ekonomi düzeninde, devlet her türlü faaliyetini ve kamu sektörü 
çalışmalarını milletimizin refah ve mutluluğa ulaşma çabalarına yardımcı olacak ve 
onu destekleyecekbir biçimde düzenleyecektir.  Devlet kapitalizmi yaratarak değil.  
Bu anlayış içinde kamu ve özel kesim birbirlerinin rakip ve köstekleyicisi değil, 
yurdumuzun ve ulusumuzun yüksek yarar ile fert zengin etme de değildir.  Adalet 
Partisi olarak, milletimizin bu çağdaş uygarlık seviyesine, hür adaletli ve demokratik 
bir düzen içerisinde erişime azim ve kararlılığına inanıyoruz.  Modern teknolojinin 
bütün imkânlarından, yurt ve dünya gerçeklerinde, ileri Batı ülkelerinin görgü, 
bilgi ve gerekirse sermayesinden velhasıl Türkiye’mizin biran önce kalkınması, 
çağdaşlaşması için her türlü imkân ve kaynaktan yararlanacağız.  Bu imkân ve 
kaynaklarımızı, en iyi bir biçimde kullanarak, erişmek istediğimiz hedeflere biran 
önce ulaşacağız.  Büyük milletimizin sahip olduğu yüksek haslet ve meziyetleri, 
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çalışma azmini, vefasını, hukuk ve nizam sevgisini, hak duygusunu, teşebbüs gücü 
ve medenî cesaretini, nihayet demokrasiye olan sarsılmaz inancını, kalkınmamızın, 
çağdaşlaşmamızın en değerli kaynağı olarak görüyoruz…”260 

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Nebil Oktay (Siirt) bütçe konuşmasına 
elli yıllık rakamları karşılaştırarak başladı: “…1923’te 4 894 olan ilkokul sayısı, 
1970’lerde 38 227’ye, 1923’te 10 238 olan ilkokul öğretmenlerinin sayısı, 1970’lerde 
132 577’ye, 1923’te 336 000 olan ilkokul öğrenci sayısı, 1970’lerde 5 milyon 
11 bine, 1923’te 72 olan ortaokul sayısı, 1970’lerde 1 846’ya, 1923’te 796 olan 
ortaokullardaki öğretmen sayısı, 1970’lerde 22 000’e, öğrenci sayısı, 5 900’dan 81 
000’e, 1923’te 23 olan lise sayısı, 1970’lerde 518’e, lise öğretmen sayısı 513’ten, 10 
136’ya, öğrenci sayısı, 1 241’den 253 000’e, 1923’te 9 olan yüksekokul ve fakülte 
sayısı, 1970’lerde 53’e, öğrenci sayısı, 2 900’dan 73 000’e, 1923’te 41 olan hastane 
sayısı, 1970’lerde 746’ya, 1923’te 3 300 olan yatakta tedavi edilen hasta sayısı, 
1970’lerde 72 000’e yükselmiştir. 

Bu gelişmeleri, köy yollarında, köy içmesularında ve köy elektrifikasyonunda 
rakamlarla müşahede etme de mümkündür. Yine aynı gelişmeyi sanayi dalından da, 
bazı rakamlar vererek ifade etmek isterim: 1945’te 14 bin ton olan kâğıt üretimi, 
1970’lerde 118 bini tona, 1945’te 68 milyon metre olan pamuklu dokuma üretimi 
1970’lerde 219 milyon metreye, demir cevheri üretimi 1945’te 200 000 tondan 
1970’lerde 2 milyar, 646 bin tona, çimento üretimi 1945’te 57 000 tondan 1970’lerde 
6 milyar, 300 000 tona, şeker üretimi 1945’te 13 000 tondan 1970’lerde 500 000 
tona, yükselmiş, 1923’te % 10 olan okuma yazma oranı 1945’te % 29’a 1970’lerde 
% 55’e ulaşmıştır. 

Her sahada, rakamlarla ifade edilmesi mümkün olan bu gelişmeler; Türkiye’nin 
Cumhuriyet döneminde büyük mesafeler kaydettiğinin, inkârı mümkün olmayan en 
açık ve tartırşma kabul etmez örnekleridir. 

12 Mart Muhtırası; meşru devlet otoritesinin kökünden sarsıldığı, kanun 
hâkimiyetinin büyük ölçüde müessiriyetini kaybettiği, anarşinin en geniş anlamiyle 
yaygınlaştığı ve huzurun bütünü ile kaybolduğu, her Türk vatandaşınınbu gidişe 
kesin çare istediği bir zamanda verilmiştir. 12 Mart Muhtırası; hiçbir şekilde hür 
demokratik rejime ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin varlığına son vermek için 
değil; en güç şartlar altında dahi, parlamenter mekanizmanın devamını sağlamak için 
verilmiştir. Millî Güven Partisi olarak samimî inancımız budur ve bu inancımızdan 
ötürüdür ki; 12 Mart Muhtırasını Anayasaya aykırı gören üstü kapalı veya açık 
beyanları; 12 Marttan önceki olayları hatırlamayanların veya bu olaylara isabetli 
teşhis koymayan ve belki de teşhis koymak istemeyenlerin beyanı olarak kabul 
ediyoruz. 

260  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), 
s. 509-519.
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Yine inanıyoruz ki; 12 Mart sonrasını ve bunun sonuçlarını zaman zaman ölçü 
tanımadan eleştirmeye kalkışanlar; 12 Mart öncesi olaylarının idraki içerisinde olan 
hiçbir vatandaşı yanlarında görmek imkânını bulamayacaklar ve demokrati krejimin 
geleceğine de, fayda değil zarar getirecektir. 

Millî Güven Partisi; milletçe kalkınmamızın demokratik plân anlayışı içerisinde 
ve karma ekonomi düzeninde mümkün olduğu kanaatindedir. Tercihimizi; 
millî iktisadın gerçeklerini göz önünde tutan, millî kaynakları en iyi şekilde 
değerlendirmeye çalışan, çalışma serbestliğine dayanan ancak iktisadî hayatın 
hiçbir safhasında memleket gerçeklerini ve sosyal amacı gözden uzak tutmayan 
bir demokratik plân anlayışı lehine kullanırken; tercihimizin tek sebebi bu plân 
anlayışının insan hak ve hürriyetleriyle, demokratik rejimle bağdaşabilen yegâne 
plânlama anlayışı olmasından değil; aynızamanda başıboş piyasa mekanizmasının 
yol açacağı israfa son veren en verimli iktisadî yol olduğu içindir. 

Sayın milletvekilleri, köyden geçmeyen, köylüye dayanmayan onu temel unsur 
kabul etmeyen bir kalkınmanın, Türkiye’de gerçek bir kalkınmayı sağlayamayacağına 
inanıyoruz. Köyün, yol, su, elektrik, okul gibi ilk plânda gelen hizmetleri ciddî plân 
uygulamalarıyle ve Türkiye’nin her yöresi dengeli bir şekilde ele alınarak çözüm 
yoluna kavuşturulmadıkça; kalkınma, sosyal dengeyi teminden mahrum bulunacak, 
sağlam temele dayalı bir kalkınma olmaktan uzak kalacaktır. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin verimli çalışması, kaynak israfının önlenmesi 
bakımından hayatî bir önem taşımaktadır. Bu teşekküllerin işleyişindeki aksaklıkları, 
bazan ağırlaşan vergiler şeklinde, bazan yüksek maliyetleri karşılayacak zamlar 
halinde vatandaşa büyük yükler getirmektedir. 1964 yılında çıkarılan 440 sayılı 
Kanun, günün şartlarına uygunluktan uzak bulunmaktadır. Hesapsız ve ölçüsüz 
müdahalelere gidilmeden, sağlam ve iyi düşünülmüş tedbirlerle bu teşekküllerin 
millî ekonomiye daha yararlı ve kaynak yaratır hale getirilmeleri, geciktirilmeden 
sağlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, muhtelif vesilelerle dile getirilmiş bulunan Ortak 
Pazar ile ilgili anlayışımızı ideolojik saplantılardan uzak bir anlayıştır.  Millî 
Güven Partisi, Ortak Pazarla olan ilişkilerimizi ideolojik menşelere bağlı peşin 
hükümlerle değerlendirenleri hiçbir zaman tasvip etmemiş; ancak iktisaden gelişmiş 
ve sanayileşmiş ülkelerle henüz sanayileşmekteolan bir ülke arasında kurulacak 
ilişkilerde çok dikkatli ve basiretli davranılmasının lüzumuna da inanmıştır. 

Dış politika anlayışımız, Türkiye’nin millî menfaatlerini gözönünde tutan bu 
sınırlar içerisinde kapitalist veya sosyalist politika diyebir ayrımı yersiz ve zararlı 
bulan bir anlayıştır. Millî Güven Partisi, NATO’nun hür dünyanın savunması 
bakımından bütün önemini muhafaza ettiği inancındadır. 

Millî Güven Partisi, Kıbrıs sorununun Türk Cemaatinin varlığına, Türkiye’nin 
stratejik menfaatlerine, milletlerarası anlaşmalardan doğan haklarına aykırı bir çözüm 
tarzına bağlanmasını asla kabul etmez. Esasen Kıbrıs konusu, belli bir Hükümetin 
veya partinin politikası değil, Türk milletinin bütünü ile benimsediği davadır… 
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Millî Güven Partisi, Melen Hükümetinin getirdiği 1973 bütçesine beyaz oy 
verecektir. Göreve başladığı sırada güvenoyu verdiğimiz Melen Hükümetine, içinde 
bulunduğumuz olağanüstü şartlardan memlektimizi biran önce çıkarmak çabasında 
samimî gördüğümüz içindir ki, mümkün olduğu ölçüde yardımcı olacağız. Değerli 
arkadaşlarım, Hükümet icraatının aksayan yönlerini dürüst ve yapıcı bir siyaset 
anlayışıyle eleştirmiş, vatandaş dert ve meselelerini ve bu meselelerle ilgili çözüm 
yollarını bütçe görüşmeleri boyunca dile getirmiş bulunuyoruz. Konuşmalarımı şu 
ifadelerle bağlamak istiyorum: İnsan hak ve hürriyetlerine dayanan demokratikrejimin 
normal ve sıhhatli bir şekilde işler hale biran önce getirilmesi için siyasî partilerimlizin 
sorumluluk duygusu ile anlayış birliği içinde olmalarına ihtiyaç vardır. Demokratik 
idare, mutlaka hür seçimlere dayanacaktır. Anayasanın öngördüğü savaş hali 
dışında, hiçbir sebep genel seçimleri erteleyemez. O halde, bu inançla birleşen 
siyasî partilerimiz, seçimlerin huzur içinde yapılmasına elverişli ortamı hazırlamak 
bakımından kendilerine düşen görevlerini yerine getirmelidirler…”261 

Gruplar adına yapılan konuşmaların tamamlanmasından sonra şahısları 
adına gelir bütçesi hakkında lehte söz alan Şâdi Binay (Bilecik) şu görüşleri dile 
getşirdi: “…sıkıyönetimin ciddî tedbirleri sayesinde memleket içindeki asayiş bir 
sükûn manzarasında görülüyorsa da, anarşinin tamamen söndüğü asla söylenemez.  
Zira bir ahtapotun kolları gibi her gün bir yeni örgütün tehlikeli uçları meydana 
çıkarılmaktadır. Anarşik hareketlerin hedefinin Adalet Partisi iktidarı olmadığı, 
devleti ve rejimi yıkmak isteyen beynelmilel bir komünist hareketi olduğu nihayet 
herkes tarafından anlaşılmıştır. Bütün mesele sıkıyönetim kalktıktan sonra da huzur 
ortamının sürdürülmesidir…

Yine bir partilerüstü hükümet etiketini taşıyan Erim Hükümetince, ortada hiçbir 
haklı sebep yok iken, devletin koruyucu vasfı unutularak, sudan tutunuz da halkın 
en mübrem ihtiyacı olan odun, kömür, elektrik, Sümerbank ve Et-Balık Kurumu 
mamulleri, Tekel maddeleri, Ulaştırma ve PTT’ye varıncaya kadar % l00’den % 
300’e varan zam furyası memleketimizde büyük bir ekonomik kargaşa yaratmış ve 
vatandaşı canından bezgin hale düşürmüştür.  Her şeyin fiyatı artmış, lâkin köylünün, 
mahsulü ise yerinde saymıştır. Bir kısım çevrelerce batırılan Adalet Partisinin iktidar 
günleri tatlı bir hayal olarak özlenmiştir. 

İktisadî Devlet Teşekkülleri ise devletin bütçesine ağır bir yük haline gelmiştir. 
Büyüyen bütçelerin ekonomik ve malî mâna kazanması karşısında program bütçe 
fikrinin maliyeciliğimize getirilmesi Adalet Partisi iktidarı zamanında olmuş ve 
bunun ne kadar isabet kaydettiği bugün bir kere daha anlaşılmıştır… 

Bugün gelişmiş ve gelişmelktc olan bütün dünya milletlerini meşgul eden 
ciddî konu, döviz birikimidir.  Bizim hükümetlerimiz ise Adalet Partisi sayesinde 
biriken milyarlarca liralık dövizden âdeta şikâyetçi olmakta ve pahalılığı buna 
yüklemektedirler… 

261  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), 
s. 519-524.
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Seçime kadar bir intikal hükümeti diyebileceğim bu hükümetin hazırladığı 
bütçenin her kuruşunun isabetle ve tasarrufla harcanmasını temenni ediyorum.  1973 
bütçesinin memleketiımizeve milletimize hayırlı olmasını dileyerek hepinizi saygı 
ile selâmlıyorum.”262 

Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu hükümet adına söz istedi ve kürsüye davet 
edildi. Müezzinoğlu, hükümet programının amaçları ile bu amaçların ne derece 
gerçekleştirildiği hususunda kısa bir tahlil sundu: 

“…Yüce Meclisin onayına mazhar olan hükümet programımızın yöneldiği 
başlıca hedeflerden biri, anarşiyi ortadan kaldırmak, anarşik hareketlerin bir daha 
ortaya çıkmasını kesinlikle önleyerek memlekette hukuk düzeni içinde genel 
seçimlerin yapılabileceği normal bir emniyet ve huzur ortamını tesis etmek noktasında 
toplanıyordu.  İkinci bir hedef olarak, Atatürk’ün en kısa zamanda çağdaş uygarlık 
seviyesinin üstüne çıkarmayı özlediği Türk toplumunu, iktisadî ve sosyal yapısı 
bakımından güçlendirecek köklü reformları ilmî ve gerçekçi bir yaklaşımla ve onun 
görüşleri doğrultusunda ele almak; ayrıca iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmamızı, 
karma ekonomi hür düzen ve sosyal adalet ilkeleri içinde istikrarlı, hızlı, dengeli ve 
plânlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışmak da milletçe benimsenmiş ortak bir hedef 
olarak programımız dayer almış bulunuyordu. Hükümet görevini üzerimize aldığımız 
zamanın, İkinci Beş Yıllık Plân döneminin sonlarına rastlamış olması dolayısıyle, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının ve bu plâna esas olarak strateji ve hedeflerin 
tespiti görevi de hükümetimize düşmüştür. Hükümetimizin kuruluşundan bugüne 
kadargeçen dönemde, Hükümet programı ile taahhüt ettiğimiz hedeflere doğru her 
türlü güç şartlara ve zaman zaman ortaya çıkan engellere rağmen, metanet, sebat 
ve azimle ilerlemeye ve tarihî şartların bize yüklediği ağır görevleri, Yüce Meclisin 
güvenine lâyik olabilme sorumluluğundan aldığımız cesaret ve ilhamla, tam olarak, 
yerine getirmeye çalıştık.  Memlekette asayişi, emniyet ve huzuru, hürriyet, güven 
ve istikrar içinde refahı ve kalkınmayı, Türk Devletinin milleti ve ülkesiyle birlik ve 
beralberlik ve bütünlüğünü sağlayacak ve kuvvetlendirecek milliyetçi, hürriyetçi ve 
sosyal adaletçi demokratik, bir hukuk devletinin bütün icaplarını icraatımızda daima 
rehber edinmiş bulunuyoruz. Ayrıca, Büyük Meclisin bizden esirgemediği güveni 
devam ettiği sürece görevimizi bu güvene lâyık bir titizlikle yerine getirmeyi millî 
ve vicdanî bir borç bildiğimiz gibi, bizi görevde tutan Yüce Meclisin güvenini geri 
almak kararını verdiği anda bu kutsal emaneti derhal gerçek sahibine iade etmeye 
hazır olduğumuzu her vesile ile belirtmekten de geri kalmadık. 

Kısaca arz ettiğim bu çerçeve ve anlayış içinde 9 aylık hükümet çalışmalarının 
ulaştığı merhaleyi, bütçe görüşmeleri münasebetiyle Yüce Meclisin önünde ana 
hatlariyle açıklamak bizimiçin hem bir fırsat, hem de bir görev teşkil etmektedir. 
Hükümet programımızda yer alan bu teşhisin bizi götürdüğü sonuçlara yönelmiş 
reform çalışmalarını ciddiyetle ele almış olduğumuzu şimdiye kadar muhtelif 
vesilelerle Yüce Meclislere ve kamuoyuna açıklamış bulunuyoruz. Başta Toprak ve 

262  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), 
s. 524-525.
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Tarım Reformu olmak üzere, adalet ve hukuk reformu, maden ve petrol reformu, 
eğitim ve üniversite reformu, maliye ve vergi reformu, idarî reform, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin reorganizasyonu gibi konuları kapsayan reform çalışmaları bugün 
bulunduğumuz noktada ya tamamlanmıştır ya da tamamlanmak üzere bulunmaktadır. 
Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler kanunu tasarısı Meclislerden geçerek 
kanunlaşmıştır. Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı ise Millet Meclisi Geçici 
Komisyonunca kabul edilmiş olup, Genel Kurula sevk edilmek üzeredir. Petrol 
Reformu kanun tasarısı ile Maden Reformu kanun tasarısının Millet Meclisince 
müzakeresi tamamlanarak kabul edilmiş, Cumhuriyet Senatosuna intikal etmiştir.  

Adalet ve hukuk reformu çerçevesi içinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve Yargıtay kanunu tasarıları Parlâmentomuzun 
incelemesine sunulmuştur. Eğitim reformunun önemli bir unsuru olan üniversiteler 
kanunu ile Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen hedeflere ve eğitim 
reformu stratejisine uygun olarak hazırlanan Millî Eğitim Temel kanunu tasarıları da 
Yüce Meclislerimizde incelenmekte olan tasarılar arasındadır Reform kanunlarıyle 
Anayasanın icabı olarak çıkarılması gerekli olan kanunların dışında kalmakla 
beralber Devletimizin güçlendirilmesi, memleketimizin iç güvenliği ve memleket 
umumî ihtiyaçlarının karşılanması bakımlarından önemli görülen bâzı kanunlar da 
Meclislerce kabul edilerek uygulama alanına girmiş bulunuyor. 

Bu arada Silâhlı Kuvvetlerimizin modernizasyonve reorganizasyonu ile ilgili 
olarak ileriki yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine yetki veren kanun ile Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin kendi kaynaklarımızdan yararlanarak zamanımızın icaplarına 
uygun şekilde güçlendirilmesi yolunda önemli bir adını atılmıştır.   1

1972 yılında GSMH’da sağlanan yüzde 7,7 oranındaki artışla, plânda hedef 
alınan yüzde 7 büyüme oranı aşılmış bulunmaktadır. Sanayi sektöründeki üretim 
artışı bir önceki yılda sağlanan yüzde 10,4 oranını aşarak 1972 yılında yüzde 11,9 ile 
program hedefine çok yaklaşmış, asıl önemlisi imalât sanayiinde yüzde 12,5 oraniyle 
İkinci Plân döneminin en yüksek gelişme düzeyine ulaşmıştır. Kaynak kullanmada 
ekonomik gelişmeyi ve yapısal değişmeyi etkilemek açısından önemi açık bulunan 
yatırım harcamaları, bir yandan miktar itibariyle önemli artışlar kaydederken, öte 
yandan GSMH içindeki paylarını artıran bir gelişme göstermiştir. 1972 yılında kamu 
ve özel sektör yatırımları gerek cari, gerekse sabit fiyatlarla plân döneminin en 
yüksek artış değerine ulaşmıştır. 

Plânda ve Hükümet programında öngörülen ve ülkemizin geleceği açısından büyük 
önem taşıyan toprak ve tarım, eğitim ve adalet reformlarının hazırlık, teşkilât ve ilk 
uygulaması için 1973 yılı programında öngörülen ödenekler, bütçede tam olarak yer 
almıştır.  1973 bütçesi bu yönüyle reformcu bir bütçedir.  Devlet yönetiminde yaygın 
israfı önlemek ve hizmet-maliyet ilişkisini kurmak amaciyle 1973 yılında program 
bütçe sistemi uygulamaya konulmuştur.  Bu bilimsel değişiklik şimdilik mütevazı 
ölçülerde bile olsa giderek önem kazanabilecek bu alanda 1973 bütçesine yeni bir 
hüviyet kazandırmaktadır. Nihayet önemle belirtmek gerekir ki, 1973 yılı bütçesi 
daha çok yatırım, daha çok hizmet getirmesine ve reformları başlatmasına karşılık 
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vatandaşa ek bir külfet getirmemekte veondan yeni bir fedakârlık istememektedir.  
Bu niteliğinden ötürü 1973 bütçesini aynı zamanda halka dönük bir bütçe olarak 
tanımlamak yerinde olur. 

1972 yılında bu amaçla bütçe uygulaması ve para-kredi alanında alınan 
tedbirlerle fiyatların artış hızı kesilmiş ve 1971 yılında yüzde 23 olan kümülâtif artış 
oranı, 1972’de yüzde 14,9’a düşmüştür.  Fiyat hareketlerinin bu yıl içinde ülkemizin 
koşullarına uygun bir istikrar ortamına dönüştürmek için boyutları bu anlayış içinde 
tespit edilmiş olan bütçe, yine bu anlayış içinde uygulanırken, para - kredi alanındaki 
tedbirleri de içe ve dışa dönük yönleriyle sürdürmek ve bu suretle para hacmini 
kontrol altında tutmak suretiyle enflâstyonist baskıları önlemek kararındayız. 
Toplam talebin kontrol altına alınmasına dönük tedbirler yanında arz cephesine de 
gereken önem verilmektedir.  Bu amaçla, 1973 yılı programında, yer alan ve pazar ve 
pazarlama alanındaki aksaklıkların giderilebilmesi için, bu konudaki organizasyon 
bozukluklarının iyileştirilmesini, ticaret hizmetlerinde verimliliğin artırılmasını 
ve fiyat açıklığının sağlanmasını öngören tedbirleri de gecikmeden uygulamada 
kararlıyız. Öte yandan mal arzında zaman zaman ortaya çıkan tıkanıklıklar nedeniyle, 
fiyat hareketlerinin olumsuz gelişmeler gösterdiği sektörlerde gerekirse ithalât 
olanaklarına başvurulması ve böylece mal arzı artırılmak suretiyle, fiyatlarda istikrar 
sağlanması da Hükümetimizin gerçekleştirmekte kararlı olduğu tedbirler arasında 
yer almaktadır. 

Vergi reformu çalışmalarına gelince, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve 
Hükümet programında yer alan yeni vergiler getirmek yerine, yürürlükteki vergi 
sisteminin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması ilkesine uygun olarak yürütülen 
bu çalışmalar da tamamlanmış bulunmaktadır.  Yakında Yüce Meclislere sunulacak 
olan bu tasarılar bir yandan, Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi kanunlarında 
mevcut boşlukların doldurulması ve vergi usul hukukumuzda belge sisteminin 
yeniden düzenlenmesisuretiyle oto-kontrol mekanizmasını işler halegetirerek vergi 
kayıplarının önlenmesini, öte yandan da, vergi idaresinin yeni bir anlayışiçinde 
düzenlenerek vergilemede etkinliğin sağlanmasını ve kamu gelirlerinin artırılmasını 
öngörmektedir. 

Bütçe ile toplumun bütün sorunlarını halletmeye imkân olmadığı bilinen bir 
gerçektir. Önemli olan, bu sorunlara doğru teşhis koymak ve uygulamaya konulan 
teşhisle tutarlı ve çözüm getirebilecek bir yön vermektedir.  Oyunuza sunulan 
1973 bütçesi bu anlayış içinde hazırlanmıştır ve yine bu anlayış içinde uygulaması 
öngörülmüş bulunmaktadır. Şuna inanıyoruz ki, bu uygulama sürdürüldüğü takdirde 
plânlı kalkınma döneminde yepyeni boyutlar kazanmış olan ekonomimizdeki gelişme 
ve devlet hizmetlerindeki etkinlik giderek artacak ve Türk milleti yeni birikmelere 
meydan vermeden, sorunlarını çözecek bir ortama kavuşacaktır. Yüce Meclisimizde, 
bütçe oylamasiyle hükümetlere güvenini yenileme ve geri alma yönünde anlamlı 
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bir gelenek teessüs etmiştir.  Çalışmalarımızın bugüne kadar ulaştığı sonuçları ve 
güveniniz devam ettiği takdirde sürdüreceğimiz faaliyetleri ana hatlariyle arz etmiş 
bulunuyorum. Takdir Yüce Heyetinizindir…”263

 Millet Meclisi Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk, 1973 malî yılı bütçe kanunu 
tasarısının açık oylamasına geçileceğini, açık oylamanın üyelerin isimleri yazılı 
oy pusulalarını kullanmaları suretiyle yapılacağını açıkladı. Oylamaya hangi 
seçim çevresinde başlanacağına dair kura çekildi ve Trabzon milletvekillerinden 
başlanarak oylar toplandı. Açık oylamanın sonucunda, 1973 yılı bütçe kanunu 
tasarısının oylamasına 364 milletvekilinin katıldığı, 243 kabul, 120 ret ve 1 çekinser 
oy kullanıldığı tespit edildi. Bu suretle 1973 malî yılı bütçe kanunu tasarısı kabul 
edilmiş ve kanunlaşmış oldu.264 

Millet Meclisi, bütçe münasebetleriyle 13 birleşimde 30 oturum yaparak 138 
saat çalıştı. Bu süre içinde 295 milletvekili söz aldı. 

Başbakan Ferid Melen teşekkür için söz isteyerek 1973 yılı bütçesinin gerek 
şekil, gerek kapsam bakımından toplumun, devletin durumu ve ekonominin içinde 
bulunduğu şartlar bakımından yapılabileceklerin en iyisi olduğunu, Bütçe Karma 
Komisyonunun verimli çalışmalarının tasarıdaki eksikliklerin tamamlanması 
bakımından büyük ölçüde yararlı olduğunu söyleyerek şükranlarını sundu. Bütçe 
çalışmalarının ayrı yorgunluğu içinde hayata veda eden Bütçe Karma Komisyonunun 
başkanı Kevni Nedimoğlu’nu da saygı ile andığını belirten Melen, milletvekillerinin 
bütçe müzakereleri sırasında sundukları fikirler, tenkitler ve görüşlerin sorumlu 
hükümete geniş ölçüde faydalı olacağını ifade etti. 1973 bütçesinin olağanüstü 
şartlar içinde kurulmuş olan hükümetin ilk ve son bütçesi olduğunu söyleyen 
Başbakan Melen, hükümetin programındaki taahhütlerini yerine getirmenin gayreti 
ve heyecanı içinde olduğunu, görev süresinin son dakikasına kadar bu heyecanını 
muhafaza edeceğini ve olağanüstü şartlardan çıkmak için aşılması gereken geçitleri, 
Millet Meclisi’nin alacağı tedbirlerle kısa sürede geri bırakacağına inandığını 
belirterek Meclis’e şükranlarını arz etti.265 

263  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), 
s. 525-531.
264  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), 
s. 531.
265  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), 
s. 532.




