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1. — GEÇ3M TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üg oturum yapan Genel Ku- j E) Başbakanlık bütçesi üzerinde bir süre 
rulda : görüşüldü. 

1963 malî yılı Bütee kanunu taıansmm tümü ! 3 ^ a t 1 S 6 8 Cumartesi günü saat 10;0D da 
üzerindeki görüşmeler bitirildi ve tasarmm 1 mi j toplanılmak üzere Birlegime saat 0,40 ta son ve-

! ini nîı 
maddesi okunarak : 

A) Cumhuriyet Senatosu; 
B) Millet Meclisi; 
C) Cumhurbaşkanlığı; 
Ç) Sayıştay; 
D) Anayasa Mahkemesi 1963 yılı bütçeleri | 

görüşüldü ve kabul edildi. | 

Başkan 
Baskanvekili 
Sim At alay 

Kâtip 
Çanakkale 
Nakit Alfan 

Kâtip 
Cıunhurbaşkûnınea S. Ü. 

Âdil Ünlü 

1. 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

RAPORLAR | sı : 10D0) 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yık | 2. — Ege üniversitesi 1967 yılı Bütçe Ka-

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik j nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
yapılması halikında kanun tasarısı ve Bütçe j halikında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko-
Earnıa Komisyon rapora (Millet Meclisi i misyonu raporu (Millet Meclisi 1/466; Cum-
1/465; Cumhuriyet Senatosu 1/875) (3, Sayı- | huriyet Senatosu 1/876) (8, Sayısı : 1091) 

••»• ı < > ^ ^ 

BiSmCi OTURUM 
Açılış saati : 10.00 

BAŞSAÎT — Baskanvekili Fikret Turhaneil 
KÂTİPLEB : Hüseyni Atmaca (Denizli), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 25 nsı Birlerimi açıyorum. 

\. — GÖEÜŞÜLEN İŞLBR 

1. — 1968 yılı Bilire kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/427, Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S.- Sa
yısı : 1045) (1) 

1) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 
a) Devlet Plânlama Teşkilâtı 

(1) 1045 S. Saydı lasmayazı 1 . 2 . 1968 
tarihli 2i ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

b) Danıştay 
c) Devlet istatistik Enstitüsü 
ç) Diyanet Meri Başkanlığı 
e) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
BAŞKAN — 1963 yılı bütçe müzakerelerine 

devam edeceğiz. 
E) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ (Devam;) 
BAŞKAH — Başbakanlık Bütçesi üaerizıdo 

Sayın Hazer, C. H. P. Grupu adına; Scyın Ba-

— 220 — 
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hadırlı, Güven Partisi Grupu adına; Saym Yıl
dız, Millî Birlik Grupu adına görüşlerini ifa
de etmişlerdir. Görüşmeler, A. P. Grupu adma 
2!iya Termen'de kalmıştı. 

A. P. Grupu adına Sayın Termen, kişisel 
görüşlerini ifade etmek üzere sırasiyîe Sayın 
Cizrslioğlu, Bayın Cebe, Sayın Berkol, Sayın 
Alpaslan, Saym Ferid Melen, Sayın islâm, Sa
yın Tunçkanat söz almış bulunmaktadırlar. 

Şimdi söz sırası Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Termende. 

Buyurunu efendim. 
A.P. GRUPU ADINA ZÎYA TERMEN (Ça

nakkale) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
bütçe müzakerelerinin, ve Başbakanlık bütçele
rinin klâsik demokrasilerde, icraya yönelen en 
ciddî ve en geniş kürsü murakabesi müessesesi 
teşkil ettiği, yüksek malûmunuzdur. Batı par
lâmentolarının, cereyanı her yıl zaruri ve vaz
geçilmez bir murakabe işlemi olarak kabul ve 
ihdas ettiği, ve bizim, 1876 Kanunu Esasisinden 
beri tatbik edegeîdiğimiz bütçe müzakereleri, 
hakikatte, her yıl akdolunan sosyal bir muka
velename hüküm ve değeri taşımaktadır ki, ko
nu, parlâmentolar hayatının en belirli ve en 
şümullü faaliyetini teşkil eder. 

Bütçe müzakerelerinin, siyasi tartışma geniş
liği sunan özelliği, bir yıllık muhtemel Dev
let gelirlerinin, bir yıllık musavver Devlet 
giderleri ile matematik bir uyuşma kaydetmesi 
işleminden değil, tüm icra yetkilerinin, bir ye
ni yıl müddetle, Hükümete tekraren teslim 
ve tevcih olunması hali ile ilgili, Parlâmen
to itimadı oylamasmdaki yüksek önemden 
gelmektedir. Millet nam ve hesabına Hüküme
ti kontrolla mükellef teşriî kuvvetle, yine mil
let nam ve hesabına. Meclisler tasvip ve hi
mayesinde, mütekabil idare ve hizmet görevleri 
vermekle yükümlü icranın, bu ikili çerçevede 
sundukları mekanizma, bu suretle ve bizzat, 
halk idaresi dediğimiz özenilir sistemi, yarat
mış olmaktadırlar. 

Dün akşamdan beri, 1963 malî yılı, Başba
kanlık Bütçesi müzakereleri içindeyiz. Ben
den önce, mensup bulundukları siyasi parti 
grupları adına konuşan sözcü arkadaşlarım, 
memleket fayda ve hayrına hizmet veren isti
kametlerde, yer yer uyarıcı, yapıcı tenkit fi
kirleri ortaya koymuşlardır. Ahmet Yıldız ar- I 

on 
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kadaşımız ise, Senato kürsü ve mehabetine as
la yakışmıyan bir seviye anlayışı içinde, basit, 
çelimsiz, hissî ve kasdî kalmaktan kendisini 
yine kurtaramıyan çirkin bir konuşma üslû
buna esir olmuştur. 

Konuları ve hâdiseleri hakiki ve âdil değer
lerinde tartamıyan, meselelere daima, siyasi 
özür ve kompleksleri içinde ve bunların esa
retinde çözüm ve takdim yolu ariyan insan
lar, siyasi tarih ve zabıtlar tarihi çerçevesin
deki mevkilerinin hakiki şuuruna, artık eriş-
melidirler! Kir, tezvir, cehil ve kasıt kokan 
zararlı fikir ve ithamlar asgari bir muka
bele halinde, lâyık ve lâzım sahip ve menşeine, 
elbet, iade olunmak icabeder. 

Sayın arkadaşlarım; bütçe müzakereleri
nin, hele zâti bütçelerinin müzakeresi dolayı-
siyle Başbakanların, çeşitli irşat ve tenkitle
re hedef tutulmaları hali, elbette İd aslî icap, 
ve haktır. Fakat âdil bir takdir takdimin
den uzaklaşarak, ciddî ve resmî bir görev ve
silesini, Başbakanları tâzip ve tezyif edebil
mek için kasden ve tahsisen kötüye kullan
mak, çiğ bir insafsızlık mevzuu olmaktan 
önce, siyasi bir terbiye mevzuu teşkil eder. 
Senato kürsülerinin, daha hareketli ve atıl
gan Parlâmento kürsülerine kıyasla, ne de
rece ağırbaşlı bir siyaset ve fikir formu teş
kil etmekte olduğu da, ayrıca düşünülmek 
icabeden, önemli husustur. 

Ahmet Yıldız Bey dün gece yaptığı uzun 
konuşmasında, güya tek sahip ve hâmisi ken
disi bulunduğunu zan ve vehmettiği mer'i Ana
yasayı, her kürsüye çıkışında tekrar ettiği özel 
fikirleri ve mantığı yordamında, yeniden ve sa
rahaten, bir defa katletmekte, ısrar göster
miştir. 

Ahmet Yıldız Beyin, tedavi kabul etmez 
bir hastalık olarak, musab bulunduğu fikir has
talığı, Adalet Partisi iktidarını, hazmedeme-
mek hastalığıdır. îki saati bulan uzun konuş
masının, muhtevayı teşkil eden bütün yönle
ri, A.P. iktidarını tezyifi hedef alan, kasdî, in
dî, gayriilmî hücum unsurlarını toplamıştır ki, 
dördüncü senesini idrak ettiğim nâçiz Senatör
lük hayatımın, Yıldız Beye müteveccih bütün 
hatıraları, hattâ A.P. nin muhalefette bulun
duğu yıllardaki kaderi olarak dahi. Yıldız Bey 
adesesinde, hep aynı itham ve hücuma hedef 
olmuş, aynı seyri takibeylemiştir, 
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A.P. iktidarı, Yıldız Beye göre şu vahîm, 
Anayasa dışı işlemlerin mesulüdür : 

1. A.P. iktidarı çoğunluk istibdadı teşkil 
eden, Anayasa dışı bir tutum ve tatbikat için
dedir. 

Her iddiacına, derhal ve ânında, kısa cevap
lar vereceğim. Cevap : (Adalet Partisi şayet 
çoğunluk istibdadı yaratmış bir siyasi parti ol
sa, ilk iş olarak, hakiki millî iradenin mahsulü 
olmıyan mer'i Anayasanın tarafsız bir muva
zene unsuru, ve ihtilâlin emaneti halinde Se
nato Yüksek Heyetine ilhak edilmiş bulunan 
şahsiyetinizin, millete îras etmekte bulunduğu 
zararları önleyici kanun tedbirlerine koşardı. 
Bu milletin, hattâ diğer Millî Birlikçi arkadaş-
larınızdan teferrüd ederek, kurtarıcısı, korayı--
cusu, öz temsilcisi, ilim, fikir, felsefe, hu
kuk, sosyoloji ve ilâhir yönlerde en hazık mu
allim ve mürebbisi olmak şeklinde tecelli ve 
tezahür eden tasallutlarınızdan kurtarılmasını 
teminen, kiirsî faaliyetlerinize, Anayasada 
tarif gören çerçevede son vererek, milletin, 
hattâ en isabetli hizmetine koşmak isterdi. 
A. P. ve A. P. çoğunluğu, böyle bir istibdat 
hareketine girmiş ve bu işleme tevessül ve te
nezzül göstermemiştir. 

Hayır Ahmet Bey.. A. P. iktidarı, sisi şah
san bir Anayasa emaneti halinde selâmlamak
ta ve dinlemektedir. Ve sesiniz A. P. iktidarı
na ruh dinlendirici, uyarıcı, ulvî heyecanlar 
telkin edici değer ve mânada değil, bir gü
rültü ile karışık, kilise füstlerindeki cızırtılı 
velveleyi telkin eden, umursamaz nitelikteki, 
bir musiki halinde, gelmektedir. Ordu mümes
silliği anlayışınızdan, millet kurtarıcılığı evha
mınızdan kendinizi kurtaramadığmız müddet
çe A. P. veya bir ba~ka millî irade mahsulü 
iktidar, inanmalıdır M, sizi hep böyle göre
cek ve hep böyle mütalâa edecektir Âdil öl
çüye, hakkaniyet sunan davranışlara süratle 
avdet etmediğiniz takdirde, bu salonlardaki 
değer ve mevkiiniz, hep böyle ve hep bu ka
dar kalacaktır! 

Bu beyanlarımı dinlerken, Termen siyasi 
hücumlar içindedir, diye düşünmeye de hakkı
nız yoktur. Gece ektiğinizi, şimdi biçiyorsu
nuz demek, size söylenmesi gereken, en güzel 
cevabı teşkil eder. Politika hayatında söyleme
yi, avurt dolusu hücumları, pervasızca ortaya 
koyanlar, kibar mukabelesinin de -derhal ve 

mutlak geleceği hesabını, önceden yapmalıdır
lar. Ahmet Yıldız Bey beni dinliyecektir, din
lemeye mecburdur. 

ikinci büyük iddia ve isnadı şudur : 
A. P. iktidarı, cümle Anayasa müessesele

rinin, karşısmdadır, gizli niyeti, Anayasayı 
değiştirmektir! 

Bu isnadın, mevcut ve müesses Anayasa 
müesseselerini A. P. iktidarı karşısına dikme 
gayretinden başka bir şey olmadığı, ortada
dır. Anayasa müesseseleri esliğinde ve artık 
yörüngelerine oturan cümle millî müessese ve 
teşekküller beraberliğinde, halkından aldığı 
güven ve Meclislerden istihsal etmiş bulundu
ğu itimada istinaden, samimî ve hayırhah bir 
davranış ve tatbikat vermek suretiyle, Dev
let hayatiyetine hizmet vermekten başka hiçbir 
samimî arzu ve niyeti bulunmıyan iktidarımı
zın, hangi Anayasa müessesesine, hangi ta
rihte, hangi menfi hareket taşıyan bir karar 
ve davranış ortaya koymuş bulunduğu, vak'a, 
hâdise, madde gösterilerek, bu kürsüde açıkça 
ve fiilen, ispat olunmalıdır. Yuvarlak hüküm
lerle, zan ve tahmin hudutlarından öteye geç-
miyen sathi ithamlarla, memleketin sâf un
sur ve merkezlerinin iğfalini hedef alarak ileri 
sürülen, garez ve maksat yüklü beyanlar, 
aksi halde, utanç verici telâkki olunmak ica-
beder. 

A. P. iktidarının hiçbir Anayasa müessese
si ile bir alış, - verişi yoktur! A. P. iktidarı her 
müessesenin yasa değerine saygı besliyen nötr, 
samimî, iyi niyet sunan, kanun anlayışı içinde
dir! 

Anayasa değiştirilmesi konusuna gelince : 
A. P. İktidarı mor'i Anayasanın değiştiril

me?! şöyle dursun, mevcudiyetinin muhafazası 
endişesinde yol alan bir iktidardır. (Bu âü-
zen değişmelidir) diyen gruplara kargı ileri sü
rülmesi gereken bu ithamın, bu düzen değiş-
menıolidir diye boğuşan iktidarımıza tevcih 
olunması hakikaten şaşılacak ibaret alınacak, 
garip neticedir! 

Yıldız Beyin üçüncü mevzun da sudur : 
Süleyman Demirci, güven a!d?.gı Meclisin 

mi, yoksa vatan hıyanetiv!e damgalanmış baş-" 
ka küvetlerin mi Başvekilidir? 

Aziz arkadaşlarım, bu soru, mertle ve meş
ruiyeti mutlak olan Türkiye Başbakanı Sayın 
Demirel'i ilgilendirmekten çok, Yassıada heye-

222 
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Bu bütge müze farelerinin sayri, •îKrs.r u~n.ı 
süye ve huzurlarınıza çıkmamı gerektird'ği 
takdirde, Yıldız Beyin gece yapmış olduğu ko-
mışamlarm ağır neticeli tahlillerine tekkrar 
avdet edorek görevimi elbette ki, ifa ve icraya 
çalışacağım, 'Şimdi maruzatımın mütebaki ve öz 
kısmına g-egmek istiyorum. En hâlis görüş ve 
niyet halinde belirtilmelidir ki Türkiye'deki si
yasi durum, bâzı tahlilleri gerektiren, vasıf ka
zanmıştır: Başta Yüce Senato ve Parlâmento 
olmak üzere, demokratik büyük müesseselere, 

tinin 'mahkûm ettiği esîdl bir Cumhurbaşka
nının, elyevm ve hâlâ iktidarını telmih eyliyen 
yan beyanlarla süslü olarak sorulmuştur İri, 
nüvesinde hem Sayın Hükümet Başkanımızı 
ağır şekilde rencide eden bir hasta fi'rir ve hem 
de Sayın Celâl Sayarın hâlâ, eîyevm, bir gizli 
muktedir olduğu istikametinde çok yanlış, 
çok üzücü bir esas telkin eyliyen, vahşi ve çir
kin maksat yatmaktadır. 

Bu sorunun cevabını ve tahlillerini, uzun 
ve acı ibret levhaları teşkil edercesine vermek
ten, kendimi menediyorum. îşbaşmdaki Hükü
metin Başbakanını iki cepheli bir siyaset adamı 
halinde tanıtmak istiyen ikinci görüşü de, nef
retle reddetmek isterim. Sairin Denıirel'm 
halk içinden r|?:an, mevcut politika zeminini 
yırtarak yükselen ve bu çağ akısmdaki siyasi 
hizmet, ihtiyacına, ne derece samimiyet- ve ce
saretle iltihak ederek, iktidara yükseldiğm-
deki sırra eren iyi n'yetler; nasıl insan oldu
ğunu b'Imskte, en yüce hakem olan halkımı
zın kendisini yüsbinîer olarak nasıl selâmla- j 
dığmı görmekte ve hüküm çıkarmaktadırlar. 

Kıymetli arkadaşlarım : Ahmet Yıldız Be
yin çürük, insicams:z, tezat ve kaeıtlariyle 
malûl konuşmasının diğer kısımlarını mevzu 
yapmıyacağrm. Tecrübeli bir siyasi olarak, 
üzerine daha fasla Trürümeyi uygun bulmuyo
rum. Ancak, bu vcs'le ile çok önemli bir 
hususu belirtmekle do fayda gördekteyim. Si
yahi parti grupları adına sözcülük yapacak 
olan zevatın, kürsülerde yapacakları konuşma
lar, önceden, bu sayın grup erkânı veya ida
recileri tarafından incelenip gözden geçirli- i 
meli, grupa teveccüh edecek mukabil darbeler
den grupları bihakkı korunmanın yolları, aran
malıdır. 

saygılı ve samimî bir mütalâa tarzı bahşetme
diğimiz, kuvvetleri ve kıymetleri kasten alçal-
tıcı ve nizamları aşındırıcı yönlerden, el ve di
limizi çekmediğimiz müddetçe, 061 Anayasa
sından hükümranlık beklemek, hayâl olacak
tır. 

Demokrasinin, bir vur geç nizamı olmadığı 
saygı rejimi olduğu ve bu rejimin, hiç kimsenin 
fikir ukalâlığına ve yeniçeri üslûbuna müsaade 
etiüiyeceği hakikati, artık 33d.ee, bilinmelidir! 
(Sağdan bravo sesleri)... 

Başbakanlık Bütçesinin, madde ve tabiatın
dan gelen sebeplerle, diğer bakanlıklar bütçe
lerinden çok ayrı ve önemli bir niteliğe sahip 
bulunduğu, aşikârdır. Devlet hayatının sosyal, 
politik, malî, askerî kültürel ve ekonomik bil
cümle fonksiyonlarının, icra olarak mihrakiaş-
tığı bu yüksek makam, bu geniş perspektivite 
yanmda, aynı zamanda, en yüklü mesuliyetle
rin de, tabiî muhatabıdır. 

Başbakanlık makamının yüksek önemini be
lirten bu kısa temasımızın Türkiye'deki bâzı 
fikir merkezlerini, arzu ve hayâl ettikleri an
lamda bir Başbakanlık levhası çizmediğimiz 
için memnun bırakmayacağını tahmin ederim. 
Çü:ikü, bâzı merkezler, tefrik görmüş kuvvet
ler manzumesi tarif eden mer'i Anayasa niza
mı içinde, Başbakanlık makamını, sadece ve 
ancak, diğer Anayasa müesseseleri gibi ve ka
dar görmek ve göstermek temayül ve iddiala
rında, son birkaç yıldan beri, -yorum ısrarı 
içindedirler. 

Teşriî, icra ve kaza kuvvetlerinin, üç eş an
layışta, Devleti terkip ve teşkil etmekte bulun
dukları, asıldır. Bu üç kuvvet iştirakinin ya
rattığı Devlet ise idealde en ulvî gü,ye, en yük
sek neticedir. Bu itibarla, yukarda arza çalıştı
ğım sakat ve bencil iddiadaki ilim ırağı yorum 
ve kabulü uzun ve derin tahlil mevzuu yapmı-
yacağım. Ancak, çok önemli bir hususa temas
ta da, fayda gördüğümden konuyu, kısaca, ar
za çalışacağım. Konu şudur: 

Mer'i Anayasa, Devlet hayatiyetindeki bü
tün demokratik müesseseleri, kendi fonksiyon 
ve hedefleri çerçevesinde, bağımsız ve özerk kıl
mıştır. Ters yorumcular va maksatlı bâzı ya
zarlar, Anayasanın daha iyi bir işleyiş uğrun
da öngördüğü bu bağımsızlık ve özerklik tâbir
lerinde, Devletin dahi hâdiselere müdahale ede-
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miyeceği, (Devlet içinde Dovlet) anlamı telkin 
eden, açık fakat ters bir hürriyet ve dokunul
mazlık fikri yatmakta olduğu, zehabm&adır-
lar. 

Tefrik görmüş kuvvetler manzumesini, ideal 
anlamda, kendi çatısı ve kendi ebedi hükümran
lığı altında toplıyan ve varlığına, ayrı ve mü
masil bir şerik kabul etmiyen Devlet, bu iddia 
ile, kasten unutulmak istemekte ve bu fikir 
takdimi ile, betahsis, kenara itilmek arzulan-
maktadır. 

Halbuki, tek ve en yüce varlık olan Devlet, 
teşri, icra ve kasa müesseselerini terkip evli
yan aslî müesseseler dışındaki diğer bağımsız 
ve özerk müesseselerin kâffesini, ivazsız ve 
gar essiz, kendi beka ve varlığını ihyaya memur 
görmekte, tabu anlayış içindedir. Tüm müesse
seler, akorde bir çalışma düzeni içinde, tefrii 
ve teferrütten mutlak ve şiddetle kaçınarak, 
millet hayatının ideal ve münteha noktasını ten
kil eyliyen Devlete, en samimî ve sıcak hizmet 
teahhüdü ile, ilânihaye, borçlu yasayacaklardır. 
Devlet devamlılığının sırrı burada, Devlet yük
selişinin izahı, bu yöndedir. Eski Atina Devlet 
anlayışından, bugünkü modern Devlet telâkki
sine kadar ki cümle tariflerde, bu ulvî hedef 
mihver olarak böylece çizilmiştir. 

Hâl bu ve hakikati hâl böyle olmak ica-
bettiği halde, Devleti ve Devletin lâzımı gay-
rimüfariki bulunan icrayı, ters tatbikat yolu 
iîe, zaman zaman rahatsız kılan sinsi ve kasıtlı 
davranışlara şahidolmaktayız. Düşünce hürriye
tinin sorumsuzluk taşıdığı rejimimizde, Anaya
sa sarahatine itibar gösteraıiyerek, teshit gör
müş esasların uzağına kaçarak, Devlet müesse
selerini, Devletin nef'i hayrından uzak i ik
limlere sürüklemek temayülü, yıkıcılık 
olarak damgalanmak icabeder. Anayasa
daki Devlet tarifine intibak göstenniyen çar
pık fikirler, karşılarında Devleti bnlmah, 
ihdas olunacak yeni kanunlar veya şerhler bu 
memleket meselelerinin inkâr ve tahrif yuva
larından idare olunamıyacağı hakikatini ilgi
lilere süratle duyurmahdır. 

Mâruzâtımın özünü, arz edebildim inancın
dayım. Yıkıcı anafikir, Parlâmento ve parlö-
manter itibarını yıllardır örselediği kadar, ka
nun zafiyeti yaratmak istikametindeki gayret
lerini de çeşitli dost müessese ve kuruluşlara, 
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telkin etme plânına erişmiştir. Müesseselerimi
zin ve bilhassa özerk müesseselerimizin, zarar
lı kmiîldanışlara dikkat harcıyarak, kanun dışı 
tolkin ve tavsiyelerden kendilerini korumaları, 
milletçe beklenilen, tabiî neticedir. Değerli ar
kadaşlarım : 

Bütçesi dolayısiyle Başbakanımıza arz ve 
isah etmek istediğimiz mesele ve tenlddlerimiz, 
nzı:n hacım ifade, etmiyecektir. Adalet Partisi 
nonsupîan olarak bizler, esasen, muntazam gö-
i'iijineler kaydeden grup hayatımız içinde, mem-
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Parlâmentonun tarm tevekkülünde ise, mut-
lak bir iktidar vâde3diyen cenah tedarikinde 
tabiatiyle ır-fckülitla karşılaşılmıştır. B7hcnt. 
Briand, ve toptan nispî temsil sistemlerinin ve 
büha33a; bu sistemlerin acmbğa kuvvet tanıyan 
prensiplerinin tercihi hedef yapılarak, maksatlı 
bir secim kanunu getirilmekte I9G1 de, millî bir 
tereddüt vo fütur, hisscdunmamıştır. 

1961 Seaim Kanununun, her «istemin böl on, 
küşük oy menfaatleri uğrana, büyük oy hâsıla
larım reddeden, ne ve ne gibi alınlık müdafii 
unsuru var^a, bunlar), ihtiva ettiği, bir mukte
dir oyunun, iki muhalif oyuna tekabül eyledi
ği, ilmî, tarihî, meb.de ve hakikatelerden tama
men sap:??ır. bir kanım niteliği taşıdığa, yakın 
gnemisin bir secim faciası olarak, hatırlarda
dır. 

193!; iptidasında Sayın inanlı Hükümeti ta-
rafmdan kanunla;;t-nlan sistem iso, iki kelime 
ilo, yürelder acıdır . Millî bakiye adı gölgesin
de, gayrimi! !î bir bakıyo hakikatini, Türk mil
letine kanım olarak sunanlar, yaptıkları deği-
riMiğln özünü, asrnlıktalri oyun temsili olarak 
takdimde isabet bulmuşlar ve maksatlı inatların
da, mevsimlik muvaffakiyetler kaydetmişlerdik 

Halen meriyette bulunan bu Seçim Kanonu
nun, 118 millette tatbikat gören hiçbir serim ka
nununa Vcn-emediğini, bu Seçim Kanununun, yi
ne maksatlı bir Seaiuı Kanununa ihtiyae hisse
den (80 sene ensesi devletlerinden birinin,) hain 
bir müc'lifi tarafından, düuinülüp, icadından 
itibaren, anoak iki küçük devlette, ve birer dev
reye ma!iTU3 mânada tatbikat gördüğünü, bu
hara ara ve tebarüz ettirmekte, ciddî ve ilmî 
icabet bulunacalttır. 

Nispî sisteme dahi bugün mütenazır yaşadı
ğıma va!uadır ve ıstırabımız, bu yenden ge1-
mokte :IL\ rispî sistemin ikiye bir oy prensibini 
kabuî eden iktidarımıza, yeni bir şey kazanek?-
mryaoağa da bu arzumuzun yeni bir rey gotirmi-
yeoeği de aûkârdır. ild Adalet Partisi oyunun, 
bir:- Halk Partisi oyuna eşit kabul edilmesi, ka
bulümüz, samimî kabulümüzdür. Demolrrasinin 
bir matematik çoğunluk rejimi olduğu hakkın
daki inanoım-sdan, muvakkat bir tarih iein, fe
ragat göstermek inanırımızda, hakikaten sami-
miyis. Ancak ne var îd, meriyette bulunan mil
lî--bakiye sistemi, ilim, mantık, izan ve havsala 
genişliği ötesine seslenen, beser idraki dışı bir 

anormal formül esaretinde, rejiminden bir şey
ler bekliyen Türk milletine, risleın bozuklukla
rı, anarşi esasları getirmek ikiisadı göstermek
tedir ki, Seçim Kanununun değiştirilmelinde 
anafîkir yaptığımız öz düşüncemizin esası, bu
dur. 

Sayın ismet İnönü'nün: (Değiştirilmek isten
diği takdirde, vahim rejim buhranları doğar) 
buyur duldan bugünkü kanun, rejimle ügili oi-
-myan, fakat ucuz milletvekilîikîeriyle ve muh
temel ilrtidar elde e ah hldiseleri ile ilgili bulu
nan bir konu hükmündedir. Bu sistemin. 80 000 
rey alan bir adayın mebus seçilmediği, ikibin 
oy alan bir küçük parti adayının, rahatça nıillet-
veldlliği unvanı elde ettiği, saldm, zavallı, kah
redici, kasıtlı bir secim sistemi olduğu ise, Türk 
Milleti tarafından bilinmektedir, bilinmelidir. 

Modern parlâmentolarda, majöriter seçim 
sistemiyle teşekkül etmiş, millî bir istikrar asıl
dır. Çünkü demokrasi, tek rey hâkimiyeti, va
tandaş çoğunluğu iradesi, iktidar hakemliği 
rejimidir. Ferrara'nın söylediği ve merhum 
Ali Fuat Başgil'in çok veciz şekilde nakletti
ği ifade ile, (Demokrasi, yüz profesör oyunun, 
yüzbir köylü oyu tarafından) isabetle ihlâlidir. 
Demokrasilerde, oy kemiyeti değil, oy keyfi
yeti esastır. Seçim sandıkları, kültürü değil 
vatandaşım irade ve tercihini benimsemekte
dir. 

Yürürlükteki kanun, ve vâhîm rejim buh
ranlarına konu yapılmak tehdidinde hülâsa 
gören kanun, sadece iki bin oy almak suretiy
le milletvekili seçilmek talihi ötesinde, daha 
kolay, ikinci emniyet tedbirlerini hediye et
mekte de kusur göstermiyen, bir anlayış ge-
tinniştir. Bir siyasi partinin kadrosuna hük
medenleri elde etmek ve seçim sonrasında, 
Yüksek Seçim Kuruluna gönderilecek çift im
sak bir parti müzekkeresi ile dahi, şerefle me
bus ilân olunmak, meri kanunda, mümkün usul
dür. 

Şimdi, tam bir hüsnüniyet halinde, hu sa
kîm görünüşlerin desteklediği böyle bir siste
min, bir kanun niteliği taşıyıp taşımadığı üze
rinde samimî ve ciddî bir anlayış beraberliği
ne erişmek, hak ve adalet duygularına uygun 
olduğu kadar, millet arzularına uyan, bir mev
zu teşldl etmiştir. 
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Fakat heyhat!.. 
Millet iradesi, düşünülmemektedir. Parlâ

mento mahfuziyet ve mehabeti, unutulmuştur. 
Mağşuş menşelerden terekkübeden bir parlâ
mento, öngörülmektedir. Kasıtla kanun terkip
lerine dur, diyecek millet iradesine vakit, han
gi tarihte uyanıp kükriyecek, kasıtla siyaset 
erbabı, hangi tarihte susturuiacaktır? Bun
lar, bu sorular, Türk Milletinin uzun yıllardan 
beri boğazını düğümliyen asli konulardır ki, 
bir gün ve muhakkak, âdil bir genel muhase
beye hedef yapılmak mevkiini kazanacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Beşer yıllık plân devreleri ile, memleketin 

muhtacolduğu kanunlar istikametlerine, büyük 
yatırımlar yapan Türk hükümetleri, yakın ge
lecekteki tarihçiler ve çocuklarımız tarafın
dan, muhakkak ki, şükran ve minnetle anılacak
lardır. 

1965 genel seçimleriyle işbaşına gelen Ada
let Partisi iktidarı, millî imar ve ümran poli
tikamızın son iki yıllık büyük gelişmesinde 
kendisinden önce bilcümle hükümetler gibi cid
di hizmetler vermeye muvaffak olan, bir tem
poya hakikaten yükselmiştir. Ekonomik ve en-
düstrieî alanlardaki gelişmelerimiz, Devletin 
yükselen prodüktivite ve kalkınma potansiye
line paralel olarak yürümektedir. Sonu nisbe-
ten alınan şeker sanayii, her yıl yükselen dev 
ihtiyaç maddesini teşkil eden ve karşılanmadı 
peşte takibolunan çimento sanayii, iki misline 
yükseltilen Azot ve gübre, şümul kazandırılan 
petrol istihsali ve rafinerisi gelişmeleri, üçün
cü demir - çelik düşüncesi elektrifikasyon, su
lama, baraj, kimya endüstrisi, karayolları, de
miryolları faaliyetleri ve ilh. gibi, milyarla
ra seslenen konular, müstakbel gereklere de
ğilse bile, bugün Türkiye'nin döviz ihracını 
kasıtlıyan millî ve isabetli bir gelişme halin
de, Devlet plân ve görüşüne raptoîunmuş ola
rak, hedeferine, yürütülmekte bulunmaktadır. 
Sayın Başbakan Demirel'i, bu çağın teknik ih
tiyaçlarına ve problemlerine vâkıf ve mukte
dir bir siyasi olarak, grupça, sevgi ve saygı ile 
selâmlıyoruz. 

Halen, onbir Batı başbakanının yüksek 
mühendis (ingeniör) bulunuşu hâli, calibi dik
kattir. Bu çağ ve bu misal, uyanık milletler 
ve bu milletlerde lider intihabına müessir olan 

şahıslar politikasının, hangi fikir ve endişeler
le yüklü bulunduğu hakkında, bizlere, sahih 
fikirler telkin edebilmektedir. Bu konuyu bah
se değer buluşum, herhalde, bir sözcülük ve
silesiyle, Sayın Başbakana, kompliman yapmak
ta olduğum kanaatini, uyandarmamalıdır. Ko
nunun tamamen kasıtsız bir tesbitten ibaret 
bulunduğuna, itimat buyurulmalıdır. 

Eldo bulunan ve İkinci 5 Yıllık Plân çerçe
vesinde realize olunmaları düşünülen büyük 
sıvj elerin, ve ayraca çok komplike, büyük üni
teler hüviyeti taşayan dev yatırım konularının: 
(Kendi yağiyle kavrulma) veya, (Kemerleri 
sıkarak kalkınma) şeklindeki izahlar gölge
sinde başarılması anlayışının, bu çağ ekonomi 
anlayaşiyle bağdaşamayacağı hususunu, arz ve 
tebarüz ettirmek isterim. Bugünün Batı devlet
leri, hattâ komşumuz Busya ve bütün demir 
perde memleketleri, kendi güç ve iktidarları
nın dışına çıkan büyük yatırım konuların
da, yeni ve muvafık bir ekonomi anlayışa halin
de, enternasyoneî kredi plânıma gitmekte, mad
di ve mânevi yön olarak, asla beis görmeksi-
zin ilerlemektedirler. Faydacı ve başarıcı bir sis
tem ve telâkki tarzına bizim henüz erişmemiş 
bulunmamız hali hakikaten esef vericidir. 

Bizim nesil, aç, hasta, harap bir imparator
luk Türkiye'sini yoktan var eyleyen ve inşa 
eyliyen, fedakâr bir nesil olduğu kadar, bizi 
takip eyliyen nesil de, keza 1930 - 1950 1965 
gayretleri ve ikinci etabını idrak ettiğimiz be
ser yılhk programların, ferde akseden tazyi
kinden nisbeten müteessir olan, madde sıkıntı
sı çeken, ikinci bir nesil hayata vermektedir 
vo verecektir. 

Devletler hayatında imar ve ihya ve bilhas-
sa kalkınma ve daima yüksek seviyelere eriş
me gayret, sonu gelmiyen ufuktur. Memur, işçi, 
köylü ve esnaf, mütemadiyen tevali eden bir 
•nafaka ve geçim fedakârlığı içinde, daimi ta
lep sahibi olan Devletine, direkt ve endirekt 
yardımla mükellef kuvvettir. Çok yeni eko
nomik kurallara teveccüh gösteren devletler, 
temadi etmiş yardam ağırlıklarının psikolojik 
vo maddi yorgunluğunu tahfif maksadı ile, mil
lî meselelerin realizasyonunda, problemleri, 
nesillere bölen ve bu sayede dış finansman kay
naklarını zaruri plânlar uğrunda celpten çe-
kiıımiyen. yeni bir tatbikat içine girmekte, mah
zur görmemektedirler. 
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Sosyalist görüşün, fert basma isabet eden 
geliri değil, fert babına isabet eden gideri he
def aldığı literatür hakikatidir. Çünkü sosya
list görüş, yüksek istihsalin getireceği müref
feh manzaradan ziyade, kıtlığın, yokluğun, aç
lığın vııkubulmaması ve ferdin elverişsiz şart
lar âlemi içinde çırpınmanıasmı, teori de, reali
te olarak gaye bilir. Bu itibarla, demokrasinin, 
hizmet mukabili oy alma endişesi yanında, seç
meni bizar etmemek endişesi, tıpkı sosyalist tat
bikattaki anafikre neticede uygunluk kayde
der bir hakikat hali koyuyor. Kalkınmaların, 
mâkûl bir yörüngede cereyanını plânlamak 
ise, devletlerin asli görevidir. 

Mâruzâtımın, ikinci Beş Yıllık Plân dev
remizde, 120 milyara baliğ olacak olan müs
takbel yatırımlarla ilgili şekilde, bir: (Bolivar 
bu yükü çekemez) isyanı telâkki olunmıyaca-
ğx, fakat bilâkis, daha çok ve daha hızlı ya
tırım yapılmasa politikamızın, dış finansman 
kaynaklarının tahrik olunmak suretiyle tat
bik olunması fikrine müstenit bulunduğu, bil
hassa belirtilmelidir. 

Dış yatırım yardımlarının ve yabancı ser
mayenin, Türkiye'yi sömüren bir ejder olduğu 
iddiası, katiyen itibar görmemelidir. Vasati 40 
sene vâde ve % 1 i veya 1.5 ğu geçmiyen bey
nelmilel faiz şartları, dış yatırım konularının, 
hangi sebeplerle dış ülkelere aktarıldığının 
Batayı bilenler için sebepleri de açıktır. Âtıl 
sermaye, malûmunuzdur. 

Batı devletleri, işletme sahası bulunmıyan 
sermayedar ülkeler halinde, dâhilde faiz öden
memesi usulü muvacehesinde, halkının ve ken
disinin kumanda ettiği âtıl sermayenin, çok 
küçük faiz ve garanti sağlamlığı muvacehe
sinde, dış ülkelere ve tercihan devletlere kay
masında, beis görmiyen bir ekonomik görüş 
içindedir. Konu, bizde ise, kültürsüzlüğün, dün
ya gidişatıma vâkıf olmama talihsizliğinin eser 
ve sonucu halinde, tecrübeli parti liderlerinden 
tutunuz da, en küçük kasaba konbreleri hatip
leri dillerine pelesenk yapılıncaya kadar, za
vallı politika kürsülerinin, heyecan telkin eden 
konusu halinde hâlâ ayakta ve devamla bir sol 
istismarı hali içinde, mütalâa görmektedir. 

Sa^ı bitmiyen yetimler hakkı, ya da 22 nci 
asır Türk evlâtlarınım borçlu olarak doğacak
lara vecizeleri, bugünkü ekonominin gülerek 
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| reddettiği, yayriilmi safsatalar hükmündedir. 
Bîr misal olmak üzere, ciddî kaynaklardan alı-

J nan, şu enteresan tabloyu takdim etmek iste* 
! rim. Me^zu çok büyük devletlerin, dış finans-
j man borçlan ile ilgili rakamlardan ibarettir: 

De Goll Fransasının, yedi yıldanberi, 25 se
neden aşağı olnuyan dış krediler yolu ile 180 
milyar Türk liralık (yani ortalama 18 milyar 
dolar) dış finansman kaynağı celbettiği, ingil
tere'nin 122 milyar, Holâada'nın 64, İtalya'nın 
183, Yogııslavya'nın 104, Polonya'nın 62, ispan
ya'nın 320 ve nihayet komşumuz Rusya'nın 88 
milyar liralık resmî yabancı sermaye celbettik-
leri, aşikârdır. 

Yo.bancı sermaye Kanununun çıkarılması 13 
seneyi bulduğu halde, bu geniş saman çerçeve
sinde, Türldyemisdn celbettiği dış finansman, 
sadece ve sadece yarım milyar Türk liralık sivil 
kıymet ve hareketten ibarettir ki, utanmak 
icabetler. 

Oturup, ağlanacak bu netice, ukala ve bilmi
şi çok olan memleketimiz için düşünülürse, tabiî 
neticedir! Edebiyata müsait her konunun istis
mar gördüğü bu memlekette, 1914 ekonomi an
layışının öngördüğü demode kurallara esir, çok 
büyük, şöhretler, Hükümet icra etmişlerdir 

I Bu memleket, yıllarca isabetsiz vehim ve tatbi
kat kurallarında, açıkça inletilmiş, Batıyı Batı 
yapan işbirliği ve organizasyon örgütü, millî 
tetkike, hiçbir tarihte, hedef yapılmamıştır! 

Sayın Demirci Hükümetinin, modern gidişa
ta önem tanıyan kurtarıcı ve yapıcı yeni tatbi
katında, kendisinden, bu istikametlerde millet
çe, hizmetler bekliyoruz, memleketimizin muh
taç olduğu dış sermaye konusu, millî menfaat-

j İcrimiso en uygun şekilde en müsait ve en eh-
| vcn şartlarla yurdumuza akıtılmaya başlandığı 

.<rün, bu sermayelerin amortismanı ve cüzi faiz
lerinin, tezgâhlanan konu içinden rahatlıkla 
î.ade olunmak imkânına malik olacağı, riya-si 

I haldkattir. Yüz milyonlara baliğ olan millî 
kr-,yaak değerlerimize rağmen, milletimiz aç 
doğmakta, aç ölmektedir! Ters poze edilen şı
marık ve şarlatan bir üslupta, kovalanmakta 
olan bu sermaye konusu, cesur tatbikatçısını 
beklemektedir. 

j S"ym arkadaşlarım. 
I Turizm modern ekonomidelri adı, cümlenizce 
1 malûm olduğu üzere görünmiyen ihracattır. Ya-
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m turism, bir hizmet ve müsafiret ihracatı 
ameliyesi, yahut diğer bir ifade ile, büyük 
ingiliz sosyalist müellifi Harold Lasky'nin söyle
diği gibi «dumansız dev endüstridir.» Mahsus 
sosyalist menşeden misal alıyorum ki, turizm 
konusundaki yabancı sermaye gelinimin dahî 
ne mânaya müsait bulunduğunu aranın kolay
laşması içindir. 

17 seneden";eri, hükümetler olarak, Türlri-
ye'nıiz turizm imkânlarının harekete geçirilmesi 
gayretleri içindeyiz. Fikir, formül, prensip 
ve nutuk olarak, bu tarihe kadar işitilmedik 
beyan bırakılmamıştır. 

Turizmi, tüm bir endüstri anlayışına bağ
lıyarak, Doğu İspanya sahillerini 6 yıllık plân
lı bir çalışma sonunda, yabancı sermaye yatı
rımları yolu ile yılla, bir milyar dolarlık hac
mi kapkyan ve kapsayan verimli bir yeni gelir
li şekle ulaştıran Prof. Baade, aynı plânı 1981 
ve 1S62 yıllarında, Türkiye'de yaptığı geniş 
tetkikler sonunda, Türk Hükümetine de sunmuş 
bulunuyordu. Esefle belirtilmelidir M, bu plân, 
o tarih Sayın Başbakanın idare anlayışına ııynıı-
yan, bir tatbikat kaderine biszarur terk olun 
muştur. 

Plân, Güney ve Batı sah'İlerimizin elve
rişli noktalarında tesis olunacak dev tesislerin, 
bir 'korniş yolla Hatay ve Edirne'ye bağlan
masını, Batı normlarına uygun olarak ve yliz-
binlerln ikametma imkân verir şekilde tesis 
olunaoak plaj vs konaklama tesislerinin, muay
yen vâde sonunda; Türk müteşebbisleri ve Iıü-
kiimotlerine, mülkiyet olarak rüeuu öngörülen. 
Mil ticari formüllere bağlanmıştı. 

Bugün, büyük bekâret içinde, halen ıszu. 
ve eşsiz mevsimler vs vdiar öldürsn sab'lk"^-
mis, medeni ve kârlı bir formüle raptoiunarak, 
süratle değerle-dirllmevo muhtao durumdadır. 
Dün askerî müdafaa unsuru olarak sevilen 
dünya sahilleri, İmg^m artık altın kesr-n. ve 
her metrekaresi bir darnhano +-dâl;):i olunan 
lîiymetkrn ulart!*ılrnr;tır. Sahillerr^i^ a^^rr^ 
vermiyerek, iht'var Anadolu ortalında- Ana
dolu Türk'ün kaderini £ir?ate ba^hîfrpk. 
/Tİristioira^ mo~akkat'H .^iraat vat m m îîol'ti-
kası. c" W:T anlfvn içinde. Hr müddrt d^ r*?-
£>jj1'5.T*e *SVC ' î b c ' u n " " 1 " ^ V ' k r » r l ' v ^ . •JTÎP.TT-ÇV-VI"^.--''.'» 

döviz vadeden hasat maliye ve ekonominize 
güven getireceği cihatla tercih görmelidir. 
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| Son iki yılbk turismin çalışmalarının, memle
ket turizminin gelişmesine sağkyacağı faydaları 
şuurlu, isabetli bulmaktayım. Milli Ekonomiye, 
asgari % 25 oranında, bir destekleme imkânı 
vadsden müstakbel turizm endüstrisi gayretle
rimize, ümitle bakmaktayım. Turism m ve yeraltı 
C3vlie:(l3riaıi3in Türkiyo'misi kurtaracak belli 

] başlı iki kaynağımızı teşkil ettiği fikri, isabetle 
ortaya konulan, fakat müsait şartlarla süslü, 
yabancı sermaye esliğine ihtiyaç hisseden, konu
larımız durumundadırlar ki, cidden eğinilmeye 
muhtaçtır. 

Değerli arkadaşlarım : 
Buraya kadar ki. mâruzâtımda, politika ve 

ekonomi kaydırma ilgilendiren, önemli addet
tiğim; birkaç hususu takdime çalıştî.ıa. Konuş
mam, Başbakanlık bütçeliyle ilgili mütsferri 
konulan {Irapsamıyaeaktır. 

i Bütçelerin ev sahipliği niteliğinde bulunan 
î muvafakat f̂ TU'̂ la"1; ^^İdc^nde^ "îvad-?. va-
I pıcı ve ivi Tuyotlorlo dclu olarak, muhalefet 

sönslilerl tarafından inarat olunan tenlcdlerden 
faydalanacağı muhakkaktır Bu sebepledir id, 

I eok önemli bulduğun bikaç hususa da te-
j maşla konulmama son vsr^ceğim. 

Bayındırlık hedeflerimin bütçe imkânları 
I "':j-~!!h,ci.%:-T1^^^ b":-a ko~-7rI"n^aktadT**, rîemlsk^tkî 

: ma haline getirmok A. P. Hükümetinin vad-
; fesi e'lmlesindondir, 

• ?>îaa',if düuvamısı. fkoluddan baskvaeak, 
1 üniversiteye kadar ki, kademelerinde, köklü bir 
; pîîj+.îy.y) y ^ 2"-y.2..n, o'^ç,T"T"T7\^r'-w-D,- t âb* t u t u l m a k 
\ ihtiyacındadır. İlkokul müfredat ır*ogramları-
! ura v amam en renkli1?; vatandaş ~retktiren ui-
l telifi ele aknarak. mravven badef ve ssvi-
: ye"7»> ,?*özçtan m^ra^aha bir Türk vatanda~ı 
• yetiştirme gayretini ele alması zarurettir. 
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Büyük ordumuzun, son Kıbrıs hâdisesi mü
nasebetiyle ortaya koyduğu yüksek mâna; if
tihar verici olmuştur. Ordumuza, tüm millet ola
rak en samimî sülıran hisleriyle doluyuz. Ku
zey Atlantik Paktı devletleri camiasından ya
ni NATO'dan Türkiye'mizin aynîiması isiikâ-
meilerindeki gayretleri, hafif maksatlı, isabet
sin bulmaktayız. Karşılıklı münasebetlerin ve 
mukaddem sözleşmelerin yeniden gözden geçi
rilmekte ve tashihlere hedef yapılmakta ol
duğu bu çağda, ITATO'yu Türkiye. dış emni
yetine mutlak salâbet kazandıran, faydalı bir 
askerî iştirak mevzuu o'iarak selâmlamanın, 
isabetli hareket tarzı teşkil ettiği inancında
yız. Çeliklcşen ve Bonn Parlâmentosunda ifa
de olunduğu üzere, bir haftada Atlantik kıyı
larına inme gücüne sahibolduğu öne sürülen 
ordumuzun, (NATO iştirakinden fayda sağ
lamadığı) yolundaki iddialara tebessümle se
yirci kaldığımıza da bilhassa işaret etmek is
terim. NATO, Kuvayl Milliye tertibinde tanış
tığı ordumuzu, bugün, bedelsiz bir anlam için
de, maddeten,, sayılı ordular seviyesine yükselt
miş, tedafüi bir kuruluş olarak değerlendir
miştir. Bu konudaki İsrarlar, yapıcı ve koru
yucu münakaşalar hacmim geçir'lmemelidir. Ve 
hele HATO'nun asker deposu bir Türlüye) 
anlayışından utanılarak vazgeçilmelidir. Ayro 
isnattır. 

MİT Teşldlâtımızm, Devletin yüksek Qrn^i.-
yeti ile ilgili başarılı çalınmalarına teşekkür 
borçluyuz. 1963 ve bu yılı takibodecjk olan 
müstakbel yıllar, MÎT Toşklâtmuz gayretleri
ne, kesafet getirmek istidadmdadır. MÎT lider
lerine, yüce ve muazzez Devletimize mütevec
cih tertiplerin menşe ve istikameti ne, v? ne- \ 
resi olurca okun dikkatli vaz'fe işaretinde ) 
bulunacağız, Teorik soyalint düşünce tarzı ha- \ 
viç, bölge bölücülüğü, komünizme ve din !Ho"- j 
leti kurma gayrslil erinin, telhis ve tesbiti-i 
mütaakıp yrk~^k adalet merciler' önüne süratle 
ge dirilmesi, millî dilek, kanun ve irade gereği
dir. 

Değerli arkadaşlarım : 

Sor. çeyrek Yüzyıldan beri, 800 yıllık Ana
dolu Türklüğü, külcürü açık sarsıktı içinde
dir. Genel ahlâk, bariz buhrana kaymıştır. 
Memleket millet, insan Fevgisi, unutulmak ker- j 
tesindedir. tüm, sürat kaydeden yaratıcılığını j 

kaybetmiş; basın, memleket menfaatlerini 
umursamıyan, elveririz yollan tercihe koyul
muştur. Aile müessesesi çözülmekçe, fert bed
bin hisler esaretinde inlemektedir. 

Adalet Partisi İktidarının, çok yüklü maddi 
meseleler yanında gittikçe barizksen mânevi 
vo sosyal meselelerle de boğ-ışması zarureti; 
sosyal bünyenin gerektirdiği, tarihli bir gelişim 
kaydetmektedir. İktidarların, tüm millet 
meselelerine eğilmek zonmluğu aşikârdır. 1965 
seçimlerinin getirdiği istikrar himayesinde, 
bilcümle millî mesele ve dert ve şikâyetleri
mizi, iktidarlarımızın, hal yoluna sokacağı, 
henüz ele almadığı konular varsa, bunları da 
ifaya büyük gayret sarf edeceği mutlaktır. 

İktidarımız, ihtiras ve infiratian tamamen 
uzak anîamda; tamamen samirm ve ciddî tu
tumlar içinde kanun görevi vermekte olan 
bir iktidardır. Devbti her yönü ile yükselt
meye az'mli bir anlayıştr/ü, samimiyetimiz, 
halk içinden geldiğmiz: halk mümessilleri ol
duğumuzdan anlaşılmak icabeder. 

Tüm gayretleriyle, millet hizmetinden baş
ka düşünce ve indişesi bulunmadığına inandığı
mız Sayın Basbakaua. Adalet Part'si Orupu 
olarak, itimat hisleriyle dolu bulunduğumuzu 
ve isabetli yollarda girişeceği en çetin müca-
delerde yanında ve b°ra,berindo bulunmaktan 
iftiha- duyacağımızı, samimiyetle belirtir, hepi
ni"' en. içten -savcılarla nelâmlarım. TJ?un mâ-

Şî-nh \r>, " î > ?-.--?•) f erinize de tes?Mrürle-
rralarmdan alkışlar,) "̂ irıi a^z v̂l >'y î "••< ' -\ "̂  

BAŞKAN — Gruplar adına görüşme bitmiş
tir. Kişisel görüşlerini bildirmek üzere söz sı
rası Sayın C izreli oğlu 'ndadır. Sayın Cizreli-
oğlu? Yok. Sayın Cebe? Buyurun. 

TTJBGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; Baş
bakanlık Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Gru-
pu adına biraz evvel konuşma yapan Sayın 
Termen'den sonra söz almak, onun gayet renk
li üslûbunun arkasından ifadei meram eylemek 
benim için bir nevi talihsizlik olmuştur. Bu
na rağmen Başbakanlık Bütçesi üzerinde bir
kaç noktaya, panoramik bir geçişle, temasta 
bulunmak suretiyle maruzatıma başlamak isti
yorum ve bâzı belirli noktaları işaret etmek is
tiyorum. 
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Kanaatime göre üzerinde ehemmiyetli bir 
şekilde durulması lâzımgelen dört konu benim 
mevzuum olacak : 

Birincisi; TÜBİTAK tâbir edilen Türkiye 
Bilimsel ve ^Teknik Araştırma Kurumuna ait, 
diğeri geniş çapta Devlet cari masraflarındaki 
tasarruf ile ilgili bir yazılı soru ve bunun kar
şısında neşredilen bir Başbakanlık tamimi ile, 
bir diğeri Başbakanlığın halen içinde mesai 
göstermekte olduğu bina ile, sonuncusu ise 
9 Ocak 1961 tarih ve 195 sayılı Kanuna temas 
eden bir olayla ilgili bulunmaktadır. 

1963 yılında 278 sayılı Kanunla kurulan ve 
Başbakanlık Bütçesine ödeneği konulan (Tür
kiye Bilimsel ve Araştırma Kurumu) nun ku
ruluşu ile bugüne kadar olan faaliyetine ve 
bütçesine dikkat edecek olursak, ulvî düşün
celerle kurulduğundan şüphemiz olmıyan bu 
müessese maalesef bugün bizi endişeye sevk et
mektedir. 

278 sayılı Kanunun 1 noi maddesinde; 
Türkiye'de müspet bilimler alanında te

mel ve uygulamalı araştırmaları geliştirmek, 
teşvik etmek, düzenlemek ve koordine etmek 
amaciyle, tüzel kişiliği, idarî ve malî özerk
liği bulunmak ve Başbakana bağlı olmak üzere 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu kurulmuştur, denilmekte o tarihte ve 2 nci 
maddesinde ise; bu kurumun müspet bilimler 
ve araştırma alanında öğretime temel olacak 
prensip ve yolları tesbit etmek ve ilgili kurum
lara tavsiyelerde bulunmak, enstitüler kurmak, 
kamu idare ve kurumları ile özel idare, bele
diye ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin bilim
sel ve teknik araştırma alanındaki istekleri 
hakkında fikir bildirmek, araştırmacıların ye
tiştirilmesi ve geliştirilmesi için imkânlar sağ
lamak, üstün kabiliyetli gençleri izliyerek 
onların yetişme ve gelişmelerine yardımcı o'ia-
cak burslar sağlamak, yarışmalar tertibetmek, 
kendi mevzuları ile alâkalı milletlerarası anlaş
maların hazırlanması ve müzakeresi için lüzum
lu bilgileri Hükümete vermek, ilgili yayınla
rı yapmak, bu gibi yayınlan desteklemek ve 
bir dokümantasyon merkezi kurmak Mbi ko
nularla meşgul olunacağı ifade edilmektedir. 

Merkezi Ankara'da olmak üzere faaliyette 
bulunan bu kurumun çalışmaları, aradan 4 se
nelik bir zaman geçmiş olmasına ve her sene 
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bütçedeki payının hiç de azımsanmıyacak ra
kamlara baliğ olmasına rağmen ilgilileri tat
min etmemektedir. 

4 Ekim 1967 tarihinde Birinci ilim Kongre
sinde konuşan TÜBİTAK Başkanı dahi (Tür
kiye Bilimsel Araştırma Kurumu 4 yıl önce 
kuruldu ama bugün biz henüz neler yapmak 
istediğimizi iyice bilmiyoruz, çünkü araştırma
cı karanlıkta el yordaıniyle dolaşan adamdır.) 
demek suretiyle bu hususu teyideylemektedir. 

Kurumun kuruluş gayelerinin en başında 
«Türkiye'de pozitif bilimler alanında temel ve 
uygulamalı araştırmaları geliştirmek, teşvik 
etmek, düzenlemek ve koordine etmek geldi
ği halde, millî menfaatlere faydalı, Türkiye'
nin özelliklerine has konulardaki projeler akal-
liyette kalmakta, orijinal arattırma yapacak 
eleman kıtlığı çekilmekte, yapılan araştırma
lar daha ziyade Devlet müesseselerinde, üni
versitelerde, resmî laboratuarlarla görev ve 
program mucibince ele alman birtakım rutin 
projelerin desteklenmesinden öteye gideme-
moktedir. Yine kurumun sayın başkanı, 4 Ekim 
1937 günü, Bilim Kongresinde yaptığı konuş
mada bu hususu şu suretle teyidediyor : 

«Memleketimizde gelişmeyi temin edecek, 
araştırma yapılacak buluşları mümkün kılacak 
bilim atmosferi yoktur.» 

«Mevcut genç araştırmacılarımız harice gi-
j diyor ve orada kalıyorlar. Dönmeyişlerinin se

bepleri arasında askerlik konusu da var. Dı-
! şarda tahsil gören bir insan, araştırıcı olarak 
I yurda dönse bile hemen askere almıyor ve bu 

iki yıllık müddet araştırıcıyı araştırıcı kopyası 
haline getiriyor.» denmektedir. 

öte yandan kurumun projeleri destekleme 
fonları 39 - 100 bin lira arasında değişmekte, 
ortalama bedel ise 50 000 lira civarında bulun
makta, bu miktarlara teçhizat ve nakdî yar
dım yiderleri dâhil bulunduğuna yöre, bütçe
den ayrılan 4 - 5 milyon liralık destekleme fo
nu yetersiz görülmektedir. 

Diğer taraftan döviz harcanarak, Gümrük 
| Resminden muaf tutularak araştırmacıların 

emrine verilen malzeme; proje sona erdikten 
ı sonra aranılıp sorulmaması sebebiyle heder ol-
! dıığu, kurumun ihmali dolayısiyle de bâzı 
, âletlerin çalıştırılmadığı, araştırma projeleri-
i nin neticesinden bilim teknik çevrelerine bilgi 
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vermek, projelerin yürütülmesi çalışmalarının 
herkesin önünde tartışılabilmesi için tertiplenen 
«Türkiye Birinci Bilim Kongresi» ne sunulan 
teklifler tam metin halinde olmayıp hulâsa 
halinde kongreye verilmiş olduğundan projeler 
üzerindeki tartışmalar açık ve rahatlıkla ya
pılamadığı, Bilim Kongresinden de beklenen 
neticenin sağlanamadığı devamlı surette ifade 
olunmaktadır. 

Kurum tarafından memleket yararına ola
cak araştırmaların yürütülmesi için üç sene ön-
c-o kurulmasına karar verilen, «Araştırmalar 
Enstitüsü» meseleni altıncı danışma kurulu top
lantısında tenkidlere uğramıştır. Bu mevzu 1065 
yılından bu yana olduğu yerde saymakta fakat 
•bütçeye mütemadiyen ödenekler konmakta-

x i 

dır, 
1966 bütçesine konan 1 400 000; 1967 bütoe-

rik, çay ve kahve kart ve fişlerinin basımına 
tahsisi ve Özel evrakın basılmasında kullanılma
sı anlaşılamıyan bir keyfiyettir. Bu mutad usul 
dışı istimal edilen hassas aletlerin 1 000 000 de-
ğerinde olduğu ifade edilmektedir. 

Diğer taraftan kurumda hususiyle üniversi
telerden gelerek, «Part-tirne» de vazife alan 
idareci ve sekreterlik görevlilerinin bu görevle
rini kâfi derecede benimsemedikleri devamlı ve 
çalışmalarının semereli olmadığı en çok üzerin
de durulan şikâyet konusudur. 

Yönetim ve personel giderleri zaten kabarık 
olduğu halde 2 tane yeni genel sekreter yar
dımcılığı ihdas edilmek istenmesi, 278 sayılı Ka
nuna aylarıdır. Kanunda böyle bir yer gösteril
memiştir. 

Bugün mevkii meriyette bulunan 278 sayılı 
Kanun uyarınca kendisine muhtariyet tanınan 

sine konan 4 850 000 ve 1963 yılı bütçesine kc- i bu kurum, bu vasfı bir nevi lâyüsel oluş şeklin-
nan 4 000 000 ödeneğe rağmen, elde henüz bir 
arsa ve proje dahi mevcut bulunmamaktadır. 

Bu miktarlar atıl bir sermaye olarak bekle- j 
tilmekte arsa hususunda Gebze mi, Eüyük Çek- j 
meçe mi tercih edilmelidir, tartışması devam et- I 
mektedir. 

Hâsılı bu fedar büyük meblâğı bütçeye ko- j 
yarak âtıl durumda bekletmek hatadır kanaatin-
deyim. j 

Kurumun Başbakanlık Bütçesinden aldığı j 
ödenek, bütşe kabul edildikten sonra çekilerek j 
kurumun bir bankadaki hesabına yatırılmakta, j 
scnra bu ödeneğin fasıllarından kullamlnııyan i 
paralar Bilim Kumlu karariyle fasıl aktarması j 
yapılmak suretiyle önceden gösterilen harcama j 
mahallerinin dışındaki işler içi'i kullanılmakta- j 
dır. Bu meyanda 23 Temmuz 193G gün ve 44 sa- j 
yılı Kararla Enstitü giderleri bölümünden - ki 
anabütçede «yatırımlar» bölümünde gösterilmiş-
tir - büro giderlerine - ki bu da anabütçede cari j 
harcamalar olarak gösterilmektedir - 100 C00 
lira aktarılmıştır. 

Yine 30 Eylül 1060 gün ve 47 sayılı Bilim 
Kurulu karariyle Enstitü giderleri bölümünden 
100 000 liranın cari harcamalardaki yönetim gi
derleri bölümüne aktarılması sağlanmıştır. 

Halen müessesede kurulmuş ve çalışmakta 
olan dokümantasyon Merkezi için özel surette 
dışardan getirilen fotoğraf ve baskı makmaları-
nın merkezin emrinden alınarak davetiye, teb-
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de anlamak temayülündedir. 
Çok iyi maksatlarla kurulduğundan şüphe 

etmediğimiz bu müessesenin sıhhatli çalışması, 
fonksiyonunu gerektiği şekilde yapabilmesini te-
minen, kanununda yazılı şerait altında muraka
beye tâbi tutulması, eğer iyi bir tatbikatla kar
şılaşmak mümkün olacaksa, malî yönden daha 
fazla desteklenmesine, şayet ümitsiz bir durum 
varsa, 273 sayılı Kanunun röir-sa tabi tutulması 
icabettiğine kaani bulunmaktayım. 

Muhterem senatörler, Başbakanlık Bütçesi ile 
ilgili ikinci konumuz, Başbakanlığın 11 . 4 . 1967 
tarihli genelgesine mütedairdir. 

11 . 3 . 1967 tarihinde Cumhuriyet Senatosu 
i Başkanlığı kanalı ile, Başbakanlığa takdim et

miş olduğum yazûı soru önergemde; 
I Genel ve katma bütçeli idarelerle 440 sayılı 
j Kanuna tabi kamu iktisadi teşebbüsleriyle Millî 
| Korunma Kanunu hükümlerine tevfikan kurul-
i muş müesseseler tarafından; 

1963 yılı zarfında tertibolunan ziyafet, kok-
I teyl ve benzerleri için ne miktar para sarf edil-
| eliğini) 

1967 yılı başı münasebetiyle, müşteri ve sair 
j eşhasa dağıtılmak üzere takvim kalem ajanda, 
j tebrik kartı, anahtarlık, süs eşyası, çanta ve 
j benzeri hediyelik eşya için bu teşekküller büt

çelerinden ayrı ayrı ne miktar para ödenmiş ol
duğunu, 

Müesseseler bütçesine büyük külfetler tah
mil eden bu çeşit masrafların tamamen kaldırıl-
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ması mevzuunda Hükümetçe ne düşünüldüğünü, S vekillerine, senatörlere sureti hususiyede gön-
Âyrıca 1963 yılında reklâm prodüktörleri ! derilmesi ayrıca calibi dikkattir. Her hangi bir 

aracılığı ile Devlet radyolarında Basm ilân Ku- | müessese sorumlusunun bunları hazırlaması ve 
runra aracılığı ile gazetelerde na miktar reklâm | tevzie tabi tutması bir ticari müessesenin ya-
ncşredilmis bulunduğunu, işbu sarfiyatın mâ- j r-amasmı, nemaianmasını temin veya zati rek-
kul bir seviyeye indirilmeli hususunda bir ted- [ lafını sağlamak için midir? Yoksa tamime 
birin dürünüiüp düşünülemiyeeeğiıü sormuş idik. | rağmen, ınoda ifadesi ile bu bir nen diren-

18 . 3 . 1067 tarihinden bu tarihe kadar ya- j me inidir? 
zıh sorumuma resmen bir cevap alınmamasına 
rağmen Sayın Barbakan 11 . 4 . 1967 tarihli şu 
genelce ile ilgililerin dikkatini kesin bir dille 
çekmiştir. 

Bahis mevsim genelgede: Muhterem Başbakan, 
ezcümle. iktisadi Devlet teşekkülleri ile benleri 
müesseselerin saman saman ve bilhassa yılbaşı 
münasebetiyle takvim, ajanda, çakmak, cüzilan 
ve çanta gibi eşyanın hediye olarak dağıtılma
sını yaygın bir âdet haline getirdikleri görüldü
ğünü, bir çeşit reklâm ve tanıtma faaliyeti ola
rak iyi niyetle başbyan bu hareketin, zama~la 
her tevekkül ve müessese tarafından âdeta bir 
saruri ioapımş gibi benimsenmesi neticesinde 
şümullü ve devamlı bir mahiyet olması, Devlet 
sektöründe ve topyekûn millî ekonomide Hükü
metçe hedef tuttuğumuz tasarruf prensibi ile 
bağdassmıyan ciddi bir israf sebebi tenkil et
mekte olduğunu, 

Bir taraftım daha çok istihsale. diğer taraf
tan n*oof;î! yulara ns^a.ron daha oz masraflı bir 

meye v.uif: 1-:r d'-sma tutumumuz içinde, 
sâri masraflarda bar türlü israfı onliyecek ve 
ı-araî tasan-ufu sağbyaoak usullere yer verir-
ıen, tbari icap vo adilerin drında lüzumsuz 

mı ve fcaret edilmiş olan se-21 it 

'.a.Raimum"n Kesin obarak u*ı-

Gerek meseleler üzerindeki ciddî davranışı, 
gerek vatan sevgisi ile bezenmiş alayişe ve şa
tafata ehemmiyet verniyen tutumu ve toleransı 
do tanınan Başbakanın hassasiyetle üzerinde 
durduğu ve büyük rakamlara baliğ elan bu 
promlemi kökünden halletmesi gerektiğini ve 
bu yolda yeni emirlerini beklediğimizi ifade et
mek isterim. 

Sayaı senatörler, üçüncü maruzatınım, halen 
Başbakanlığın içinde mesai gösterdiği binaya 
dairdir. 

Bugün bu bina Başkanbğın ihtiyacına cevap 
verecek hüviyotte ve kapasitede bulunmamak
ladır. İlk zamanlar Gümrük ve Tekel Bakan
lığının yükünü çeken bu bina, bilâhara vâki 
nakiller, tebeddülat neticesi Başbakanlık, Bı-
:üderi ve Devlet Bakanlıklarını istiabeder 
duruma geçmiştir. Artık devrinin fonksiyonunu 
iamamlamıs halde bulunan bu binanm yanlm 
bir Bakanlığa, meselâ geniş kadrosu ile Dısiş-

j leri Bakanlığına tahassisinde uygunluk mü-
l talâa edilir. 
| Başbakanlık, bünyesinde gerek Teşkilât Ka-
[ nuna ile, gerek özel kanunlarla vücuda gelmiş 
İ olan kuruluslariyle geniş bir kadroyu muhtevi 
! bulunmaktadır. 
I 
s 

! 3u durumda bulunan ve Devletin beyni me-
! sabesinde olan bu önemli kurulusun maddi ve 

kümesi lüzumunun, bütün bağh te-jekküllerdebi 
ilgililere bildirilmelini bakan arkadaşlarından j mânevi çapma uygun bir mahalde ve hacımda 

müstakil bir binaya yerleştirilmesi kadar tabiî 
ve gecikmiş bir mevau olamaz. 

Çayet her hangi zaruri bir mâni yok ise, hiç 
olmazsa önümüzdeki bütçe yılında T. B. M. M. 
nin doğusunda yani halk evi binasının bulun
duğu sahaya veya taksi telefon kulübesinin ci
varına, şerefi ile mütenasip bir Başvekâlet bi
nasının inşasının münasibelacağı kanısındayız. 

Muhterem senatörler, 9 Ocak 1061 tarihin-

rioa ettiğini ifade etmişlerdir. 
Muhterem senatörler; tam bir kesinlik iğin

de ifade buyrulan hasusata rağmen bugün, 
sanki aksi bir istikamet tavsiye edilmiş gibi 
bu çeşit masraflar daha büyük bir kabarıklık 
içinde ve diğer müesseselere bilhassa, bası 
Bakanlıklara da sirayet ederek alabildiğine de
vam etmektedir. Bütçe açığını kapatmakla meş
eni olan bir iktidarın nokta! nazarına rağmen 
bu gibi faaliyete devam edilmesi ne gibi bir dü- ] de neşir ve ilân olunan 195 sayılı Kanunla ku-
şünosye müsteniddir? Bunu izah etmek bense î rulon Basın ilân Kurumu memurlarının ve bil-
güçtür. Bu gibi hediyelerin Bakanlara ve millet- i hassa Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üye-
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lerinin tam bir tarafsızlık içinde bulunmaları, 
kendilerinden 195 sayılı Kanun gereğince isle
nen bir husustur. 

Ancak: On günisn beri bir siyasi partiye 
ait günlük bir gamete, yalanda neşriyatına baş
lanacak olan bir tefrikanın y ^ a n olarak Ba-sm 
ilân Kurumu Genel Müdürünün, ismi lanse edil
mektedir. 

Keza, mezkûr gazetede yapılan avanslarda 
adı geven Genel Müdürünün iki aya yaklaşan 
bir samandan beri İs ten buldaki vaaif esini sık 
sık terk ederek Ankara'da tefrika hazırlıklariy-
le meşgul olduğunu duymuş bulunuyoruz. 

Tarafsız elması ve tarafsız kalması hususun
da muhakkak zaruret bulunan Basın İlan Ku
rumu Genel Müdürünün siyasi bir gazetede 
bir siyasi liderin hayat hikayesini dile getir
mesini, tarafsızlık ve bağımsızlıkla kabili teklif 
görmüyoruz. 

Burada Sayın Fikret Gdndoğan'm, Devlet 
memurlarının tarafsızlığı ile ildi i hususta or
taya koyduğu beyanı hatırlamamak elden gel
miyor. 

Hükümetin bu mevzudaki tarafsıshğ: temin 
edecek tedbiri almasını istirham eder, 1963 yılı 
Başbakanlık bütçesinin memlekete hayırlı clma-
snıı diler, Yüce Senatoyu saygüarmüa selâmla
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — iki husus arz edeooğim. Genel 
Kurulun ittihaz etmiş olduğu karar veçhile ki
şisel görüşlerin 15 dakika ile kısıtlı bulundu
ğunu ve programımızın tatbikatında 24 saatlik 
bir gecikmenin bahis konusu olduğunu, ayrıca 
Milli Birlik Grupu adına süz istenmişe de tat
bikatımız gereğince altı saym üye kişisel g-örüş-
lorini arz ettikten sonra grupa sez vermenin bir 
tatbikat ve genelek olduğunu ifade ederim. 

Ssym Berkol.. 
HALÛK BERKOL (İstanbul) — Sarfınazar 

ettim efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. Saym Alpas

lan? Yok. Saym Melen? Yok. Sayın islâm? Bu
yurun efendim. 

ZEKİ İSLÂM (Gaziantep) — Muhterem 
arkadaşlarım; Saym Hükümetimizin bir kısım 
vatandaşlarımızı ailece ağlık ve perişanlığa dü
şüren, anlaşmalara aykırı, bir Bakanlar Kuru
lu karan üzerinde duracağım, 

Dışişleri Bakanlığının 8 . 9 . 1966 tarih ve 
6/7104 sayılı yazıları ile 1 . 10 . 1966 tarihin
de Bakanlar Kurulu tarafından alınarak, 
17 . 10 . 1963 tarihinde uygulanmaya başla
nan bu kararla, Suriye uyruklu bütün özel ve 
tüzel kişilerin yurdumuzda bulunan taşınır ve 
taşınmaz malları ile bütün hak ve menfaatle
rine 28 . 5 . 1927 tarih ve 1032 sayılı Mukabe
le! Bilmisil Kanunu gereğince, el konulmuş ve 
bu karar da, tasrih edilmediği halde sınırda bu
lunan Pasovan kapılarının kapatılarak, Anka
ra itilâfnamesinden bu yana yarım asra yakın 
bir zamandan beri uygulanmakta olan, Paso
van rejimine tek taraflı olarak son verilmiş
tir. 

Karara sebebolan olaylar, zahirde Suriye 
Hükümetinin Toprak Kanunu uygulanması gi
bi gösterilmek istenmiş ise de, hakikatte ka
çakçılığın önlenmesi için yeni ve zecri bir ted
bir uygulamasıdır. 

Çünkü kararın, uygulandığı tarihe kadar, 
Suriye Hüldimeti hiçbir yurttaşımıza Toprak 
kanunu uygulamamıstır. Bunun dışında ya ay-
nı zamanda, Suriye tâbiiyetini taşımış olanlar
la çok büyük toprak sahibi olan münferit kim
seler gösterilebilir. Esasen, Suriye'de toprağı 
olan vatandaşlarımızın % 95 inin küçük mik
tarlarda olan topraklarına uygulanan toprak 
kanununun şümulü dışında kalmaktadır. Anla
şılıyor ki, Hükümet bunu vesile ederek başka 
bir kararını uygulamak istemiştir. O da, yanlış 
mülâhazalarla kaçakçılığa sebebolarak göste
rilen, Pasovan rejiminin kaldırılması idi ki, bu
nun için de Suriye Hükümetinin Toprak Ka
nununu uygulamasından daha münasip bir ve
sile olamazdı. Sayın İçişleri Bakanının, Dışişle
ri Bakanlığına da vekâleten baktığı zamanda 
hemen harekete geçilerek her yönden zararımı
za olan bu karar alınmış ve tatbik edilmiştir. 
Esefle ifade etmek isterim ki, bu karar da, vak
tiyle aynı maksatla alınmış olan, hududun ma
yınlanması kararı gibi tersine işlemiş ve tevli-
dettiği zarar ve ıstıraplarına karşılık kaçakçılı
ğın da büsbütün artmasına sebebolmuştur. 

Devlete milyarlara mal olan mayın nasıl 
bugün hükümranlığımızın ihlâli ve vatandaşla
rımızın sağlığı pahasına Suriye'nin işine yara
mış ise, bu çok hatalı karar da Devletimizin 
ve vatandaşlarımızın büyük zarar ve ıstırap-
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lan pahasına yine Suriyelilerin ekmeğine yağ 
sürmüştür. 

Hükümetlerin baş vazifelerinden birisi de 
yoksulluğa düşen vatandaşların imdadına koş
mak olduğu halde, Hükümetin kendisinin se-
bebolduğu bu acıklı durumdaki vatandaşları
mızı sefaiat ve ponşanlıklariyle başbaşa bı
rakmış olmasını mâkul ve meşru bir sebebe yo
rumlamayı mümkün görmüyoruz. 

Hele, sınırımızdaki diğer komşularımız da 
dâhil olmak üzere, bugüne kadar türlü hâdise
ler ceryan etmiş olmasına karşılık kırk yılda 
bir kere olsun uygulanmıyan Mukabelei Bilmi-
sil Kanununun, maksadına dahi uymıyan bir 
sebeple 45 yıldan fazla bir zamandan beri Su
riye ile aramızda uygulanmakta olan Ankara 
ihtilâfnamesinin tek taraflı olarak çiğnenmiş 
olmasını hiçbir suretle uygun görmüyoruz, Bu 
acıklı durumun daha evvel yapmış olduğumuz 
veçhile 250 dönümlük toprak kiralanması ile 
giderileceğine do inanmıyoruz. Çünkü, bu ted
birden de ancak muhtacolmıyanlar, başka ta
raftan gelirleri olanlar istifade etmişlerdir. 

Sayın vatandaşlarımızdan dinlediğimiz şi
kâyetler ve aldığımız mektuplar bunun acı ve 
açık delilleridir. Bunları okuyup kıymetli va- j 
kitlerinizi almak istemiyorum. j 

Sayın Hükümetimizin bu her yönden aley- j 
hiınise elan karar ve tatbikatından rücu ede- { 

i 
rek Suriye Hükümetiyle diplomatik yollarla 
anlaşarak gerek Devletimizin ve gerekse ıstırap j 
içinde kıvranan vatandaşlarımızın hak ve men- • 
faatlerinin en iyi bir şekilde korunmasına vs ' 
birbucuk vıla yakın bir zamandan beri açlık ' 
ve perişanlık içerisinde kıvranmakta olan va- \ 
tandaşlarımıza süratle yardım ve müzakeratta j 
bulunulmasını saygılarımla rica ederim. (Al- S 
kışlar.) -

i 
BAŞKAN — Sayın Haydar Tungkanat, bu- I 

yorun. | 
HAYDAR TUNÇKAİTAT (Tabiî Üye) — i 

Sayın senatörler; Adalet Partisi Grupu adına 
konuşan ve kendisini çok tecrübeli bir politika
cı olarak takdim eden Sayın Termenin' konuş- j 
masını dinledikten sonra cehaletle savaşın sı
nırlarının biraz daha genişletilmesinin çok zo
runlu olduğuna bir kere daha inanmış olduğu
mu arz etmek isterim, Bizim memlekette asıî 
«ıkıntımız kanunların uygulanamaması ve key-
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fiî, yani şahısların kanunları tanımaması ve 
bilhassa Hükümette bulunanların bu kanunla
rı istediğine uygulaması, istediğine uygulama
mamı yüzündendir. Hukuk devleti olmak için 
sarf ettiğimiz çabalar da bu anlayışı silmek yo
landa olmaktadır. Seslenme beni asıl kürsüye 
getiren konuya getirerek devam edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, biraz Millî İs
tihbarat Teşkilâtına değinmek istİ3',orum. İstih
barat Birinci ve ikinci Dünya savaşlarından 
sonra milletlerin savunmasında çok büyük 
önemi haiz olan bir unsur haline gelmiştir. Ha
ber savunmanın ilk unsurudur. İkinci Dünya 
Harbinde Japonya'da bulunan ve Alman sefa
retinde çalışan bir Rus casusunun Ruslara Al
manların Rusya'ya taarruzunu bir ay önce ha
ber vermesi Ruslar için büyük bir kazanç ol
muştur. Yine yakın zamanlarda israil'in kendi 
Iıabsr alma teşkilâtı vasıtasiyie Arapların ken
disine taarruz etmiyeceğini ve buna mukabil 
Birleşik Arap Cumhuriyetinin de İsrail'in ken
disine taarruz edeceklerini haber alamamaları 
yüzünden birisinin zafer, diğerinin de felâkete 
uğradığına şahidoldıık. Mesele düşmanın ne 
.laman, nereden vuracağının önceden tesbit 
edilmeğidir. Gayretler bu j/olda sarf edilmekte
dir. ikinci Dünya Harbinden sonra bilhassa 
îT.ektronik ve haberleşme araçlarının çok inki
şafından dolayı istihbarat ve haber alma çok 
büyük bir enen kazanmıştır. Yepyeni bir an-
" am kazanmıştır. 

istihbarat teşkilâtının ana iki görevi vardır. 
"Silisi elost veya düşman yabancı ülkeler bak
landa bilgi toplamak. Şu halde teşkilâtın bu 
bilgileri toplıyabilmek için dışarıya doğru açıl
ması lâzımgelmektedir. Düşmanın imkânı ve 
bize ne zaman ve nasıl taarruz edebileceği gibi 
biberlerle dostların da dostluklarının bizim 
için noler ifade ettiğini anlıyabilmek için bu 
haber toplama faaliyeti aralıksız devam eder. 

Haber toplamak yalnız askerî bilgiler top
lamak sahasının çok dışına çıkmıştır. Kapsamı 
çok genişlemiş, bugün artık ilmî istihbarat, 
elektronik istihbarat, teknik istihbarat, iktisa
di ve sınai istihbarat şeklinde alabildiğine ge
nişlemektedir her gün. Bize gelince, bildiğiniz 
gibi, birkaç sene ence bizim millî istihbarat teş-
Iıilâtımısın bir kanunu bulunmaması yüzünden 
bu çağdaş anlamdaki teşekküllerle boy ölçüşe-
miysoeği anlaşılarak bir MİT Kanunu buradan 



0. Senatosu B : 20 3 . 2 . 1908 O : 1 

çıkarıldı. Yeniden teşkilâtlandırılması ve ken
disine bası ilâve yetkiler de verilmek suretiyle 
modern anlamda bir teşkilât kurulması isten
mişti. O zamanlar yaptığımız konuşmalarda şu 
hususu da belirtmiştik, iki türlü istihbarat teş
kilâtı vardır. Bunlardan bir tanesi içe dönük 
istihbarat teşkilâtıdır. Vaktiyle Huşların teşki
lâtı buna benzerdi. Onlar değiştirmişlerdir. On
dan scnra bisim bundan evvel kurulan Millî 
Emniyet Teşkilâtı da aşağı - yukarı a3/nı sakil
de içe dönük bir teşkilâttı. Yani bunlar içiş
leri Bakanlığının yapmakta görevli olduğu re
jim aleyhtarı faaliyetleri bir kararname ile 
bizim Millî istihbarat teşkilâtımızda bu vazi
feyi yüklenmiş, bu vazifeleri yapagelmiştir. 
Halbuki bunun mahzurları ortada idi. iktidara 
gelen hükümetler bu teşkilâtı bu yolda kullan
mak suretiyle asıl görevinden saptırıyorlar ve 
bu suretle Millî İstihbarat Teşkilâtı asıl görevi 
olan dış kaynaklardan haber toplama, içte de 
bizim sırlarımızın dışarıya verilmesine karşı 
tedbirler alması gerekirken bu vazifelerini ya
pamıyor ve adamlarının büyük bir kısmım mem
leket içerisindeki vatandaşların takibine ayır
mak suretiyle aslî vazifesinden ayrılıyordu. Bu
nu burada belirtmiştim. Bunun mahsurları ne 
oluyordu? Devletin gözü ve kulağı olması ge
reken bu teşkilâtın dışa karşı, aynı zamanda 
memleket içerisinde haberlerimizin sızmasına 
mani olabilmek için de yumruğu olan bu teşki
lât asıl vazifesinden ayrılıyor ve inkişaf edsmi-
yordu. Bu kanun konuşulurken bilhassa bun
dan sakınılmasını önemle belirtmiştik. Fakat 
son aldığımız haberler maalesef bizi bu konuda 
büyük bir hayal kırıklığına uğratmış bulunu
yor. Millî Emniyet Teşkilâtının, yeni teşkilâtın 
içerisine sızan partizan elemanlar veyahut bil
hassa yapılan tâyinlerle sızdırılan bu partizan 
elemanlar bizim yaptığımız konuşmaların, Se
natör ve milletvekillerinin konuşmalarının ka
palı, gizli toplantılarda bahiskonusu ederek te
mel hak ve hürriyetleri lasıtlama kanunun 
gerekçesi olarak ileri sürmektedirler. Arkadaş 
lar, bu, bu teşkilâtın intiharı demektir. Bu si
yasi polisin bir görevidir, içişleri Bakanlığı bu 
görevi yapar, onun vazifesidir, ayrı mesele. Fa
kat bu teşkilât bu şekilde partizan bir yöneti
me yani her gelen iktidar partisinin emri altın
da, onun böyle siyasi direktifleri, iç politika 
mevzuunda alet edilirse bu teşkilât inkişaf ede

mez. Maalesef anamaksatlannı anagörevlerini 
yapamaz hale gelir. Buna bir örnek vermek is
tiyorum. Son günlerde gazetelerde iki haber 
neşredildi. Bâzı arkadaşlarım bu haberleri Mil
li İstihbarat Teşkilâtının başarısı olarak hattâ 
burada teşekkür edenler dahi oldu. Ama tah
min ediyorum M, arkadaşlarım o haberleri iyi 
incelememiştir. Ben gazetedeki haberleri ve Mil
lî Emniyet tarafından gazetelere verilmiş oldu
ğuna hiç şüphem olmıyan bu haberleri tetkik 
ettiğim zaman da doğrusu sukutu hayale uğra
dım. Mesele nedir? Suriyeli bir ataşe Türkiye'
ye geleli daha çok olmamış, çok pervasızca, 
Türkiye'deki diğer milletlere mensup ajanlar
la haber teatisine girmiş. 

Muhterem arkadaşlarım, İstanbul'da basma 
iotoğraflariyle büyük bir başarı gibi gösterilen 
Eus casusu Kerim Manukyan hakkındaki ha
berler de maalesef Türkiye'de casusların elleri
ni kollarım sallıya sallıya dolaştıklarım ve bun
lara karşı hiçbir tedbirin alınamadığını, ancak 
bunlar da kendileri hakkında tedbir alınmadı
ğı için Türkiye'yi çok başıboş bir memleket ola
rak kabul ettikleri için 12 sene Türkiye'de fa
aliyet göstermiş ve nihayet öyle tedbirsiz hare
katlar yapmış ki, eğitim görmüş bir ajanın böy
le şeyler yapmasına da imkân yok ya, nihayet 
oraya sigara paketi koymak, oraya kırmızı ki
remit koymak suretiyle nihayet izi bulunmuş 
va ondan sonra da bu zat yakalanmış. Arkadaş
lar eğer bu haberin siyasi bir gayesi ve maksa
dı yoksa, böyle haberlerin gazeteye yalan, yan
lış, doğrusu da varsa, yalan yanlış şekilde ak
setmesi çok tehlikelidir. Bir emniyet teşkilâtı 
diyorsunuz, hem her şeyi plânlı, tertipli usulü
ne uygun ve büyük bir gizlilik altında cereyan 
etmesi lâzım. Açıkladığı haberlere bakıyoruz, 
21 Mayıstan beri bu adam takibediliyor ama 
itirafından da anlaşılıyor ki, 12 sene Türkiye'
de çalışmış. Onunla temas eden bir Bulgaristan 
göçmeni yok ortada. Gitmiş üç sene evvel. On
dan sonra bir Eus ajanı, galiba İstanbul'da 
Konsoloslukta çalışıyormuş, o da yok ortada, o 
da kaybolmuş. Türk Millî Emniyet Teşkilâtına 
mensup ve onu takibeden ajanımızın raporları
na bakıyorsunuz, 21 Mayıstan başlıyor ta Oca
ğa kadar geliyor. Ama arkadaşlar onlara da 
bakıyoruz, yani eğitim görmüş, tecrübeli bir 
ajanın yapmaması lâzımgelen bir sürü hareket
leri yapmaktadır, Bu da gösteriyor ki, İstan-
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bul, Ankara gibi büyük sehirlerimisde hakika
ten muhtelif devletlere mensup birçok ajanlar 
vardır ve bunlar faaliyet göstermektedir. Ve 
bunların bir lasını hakikaten bu derece perva
sız hareket edebilmektedir. Ve bunlara karşı 
bizim kendi sırlarımızı dışarıya kaçmasına ma
ni olması lâzımgelen Millî Emniyetin bir kolu, 
yani faaliyetleri arasına giren bu çalışma da 
maalesef kendi adamlarımızı takibetmekten, 
kendi telefonlarımızı dinlemekten vakit ayırıp 
da bu memleket içerisinde zararlı faaliyet gös
teren casusları takibedemiyor. Bu hususu bir 
kere daha belirtmek suretiyle bu teşkilâtın 
aslî görevine dendürülmesinde yurt gerçekle
ri, yurt menfaatleri bakımından büyük fayda
ları vardır. Adam takibi, telefon dinlemesi hu
suslarım siyasi polise bıraksınlar. Bunlar bu 
vazifeyi onlardan çok daha iyi yaparlar. 

Maruzatım bu kadar, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Şahısları adına görüşlerini ifa
de edecek sayın üyelerin konuşmaları bitmiş
tir. 

Tekrar olmak üzere, ikinci defa Millî Bir
lik Grupu adına Sayın Ahmet Yıldız, Adalet 
Partisi Grııpıı adına Ziya Termen söz istemiş
lerdir. 

İsteme sırasına göre Sayın Ahmet Yıldız, 
buyurun efendim. 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşlerini ifa
de edecek sayın üyelerin konuşmaları bitmiş
tir. Tekrar olmak üzere ikinci defa Milli Bir
lik Grupu adına Sayın Ahmet Yıldız, Adalet 
Partisi Grupu adına da Bayın Ziya Termen söz 
istemişlerdir, isteme sırasına göre Sayın Yıl
dız, buyuran. 

MÎLLÎ BÎ3LÎK GBUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan. Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri, dün gece yap
tığım konuşmadan sonra konuşmamın esas ko
nusu Sayın Başbakan ve Hükümet iken elbette, 
karşılığını da onlardan bekliyordum ama, Sa
yın Siya Termen, iktidar partisinden olmak 
dolayısiyle belki olacak, bütün ağırlığı kendi 
üzerine alarak bana cevap verdiler. önce ken
disinin kullandığı basit, çelimsiz, çirkin fa
lan gibi lâflara ben tenezzül etmiyeceğim İlci 
bakımdan etmiyeceğim. Bu kürsünün seviye -
sini oraya indirmek istemiyorum, bir. îki, ahlâ
kını elverişli değildir. Sözlerin değil, fikirle

rin ağırlığına saygı duyduğum içindir. Onun için 
sanmasınlar ki, fikirlerim hafif geçecektir, 
Sözlerim edepli olacaktır. Söyliyeceklerinıi bü
tün ağırlığiyle söyliyeeeğim, ama kürsü âdabı
na, edebine riayet edeceğim, Sonra onun gibi de 
konuşmıyacağım. Delil göstermedi, ben söyle
dim, delilleri. Yazımda, yazık da verdim Ta
rihler de verdim, adlar söyledim. beyanlar 
söyledim. Çıkıp yuvarlak konuşmadım. Kendi
sinin tek delilini görmedim. Onlardan bâzı
larını alsaydı da, öyle eliyorsun ama öyle de
medi, veya öyle dedi ama şu bakımdan haklı
dır, diye aydın bir kimsenin, kendi deyimi ile, 
tecrübeli bir politikacının beklediğimiz seviyeli 
tartışmasını kürsüye getire idi, hoşlanmadı
ğım fikirleri de alkımlardım, d^zr vermdim. 
Değer vermememden ötürü özür dilerim şimdi, 

Her çıkışta tekrardan başka bir ş̂ y söylemi-
yormuşum, Tutanaklar ortadadır. Yedi yıldır bu 
kürsüden konuşuyoruz. Elbette benzer lâfları 
vardır söylediklerimizin, Ama kev ta İde hiç 
eskiden değinmediğimiz birçok konulan da 
dün kürsüye getirmiştik. Dnriyerder bunu bili-
yorlar. «îsnat, iftira edenler karşfığmı bula
cak.» Evet bulacak. Benim ağzımdan da Mıla-
cak, Dediler ki, evvelâ kendisine teşekkür 
ederim. Çünkü, dün bâzı konuları kürsüye ge
tirmeyi elverişli saymadım, getirmedin, Ken-
dibri getirdiler, Tartışmayı o noktaya getir
dikleri için günâh benden r?V ti, 

sîîtira, isnadedenler karşılığını bulacak-?, de 
diler. Tekrar ediyorum, evet. ?!'md' burada Ana-
va*.avı deriştirmek niyetinde de-Tiliz, dedik. 
Gerçekte bizim en eok ısrar etti irimiz ve kav 
şTimız olan bir komi olacak 
TÜnkü Anayasa, ileri bir 
S-rupumuzun görüşlerini 

söyledik, öürkü bu 
Anayasadır divoruz 

form ha'ino sokar 
gazetelere de öyle yazdık. Türk 
Anayasanın gerektirdiği ölçüde 

ton'umu bu 
gelişmiş bir 

tepkim değildir, diyoruz. Bumı herkes bili
yor. Az geîişmiz üîkevis, be'.îi. Anayasamız 
ileridir. Avrupa'nın, dünyanın ileri anayara'a-
rındandır. «-Sosyal hukuk devletî.-- 3u iki de-̂  
yim arkadaşlar, bir toplumda eok ileri anlamları 
vardır. Aksam birçok maddeleri bu yönden 
elettirmek istedim, 
cal düsen, yargı, 
bu derecede ileri, 

Bu dereaede ileri km 
'önetim, yabama, yari: 

hakları, kamunun tümünü yönetecek kada 
var olan bugünkü düzenlerin tümünü deriş 
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tirmek istiyen bu kadar geniş kapsamlı bir 
Anayasadır, diyoruz. Herkes de diyor bunu. 
Toplum yapısı buna elverişli değildir. O hal
de değişmelidir. Siyasal düzen değil, toplum 
yapısı. 

Diyor ki, bâzı kimseler, Anayasa çok ileridir. 
Tartışma başlıyor şimdi. îki görüş : Anayasa 
çok ileridir, bu Anayasayı topluma uyduralım, 
geri gidelim. Hayır deniyor. Biz öyle diyoruz, 
olmaz. 1806 da Senedi İttifak ilân edildi. Ka
falar bu Anayasaya dönük Türkiye'de. Klâsik 
demokrasinin bütün istekleri hayallerimizde 
canlandı. 27 Mayıs sabahı da onları söyledik. 
Sonra, o dönem aşıldı. Sosyal demokrasiye ge
liş dönemine geldik diyoruz. O halde birisi 
der, sosyal demokrasinin gereği olo.n köklü 
tedbirleri alma yeteneğini görmez veya çekmir-
ss veya baskılar buna engel olursa ona karşı 
savaşmak gerekir. Onu da uyarmalı gerekir. 
Onun da içinde birçok kimseler bunu istiyor. 
Ama, inadederse ki; hayır, ben bunu yapmı-
yacağım, Anayasayı değiştireceğim ve ona uy
duracağım. Çünkü üniversite söyliyecek, ba
ğımsız organlar söyliyecek, özerk kurumlar 
söyliyecek, protesto edecek, ben bunu idare j 
edemem. O halde Anayasayı çevireyim, id j 
kolaylaştıranım. İşte mücadelemizin,, savaşma
mızın mihrakı burada. Diyoruz, hayır. Bu j 
toplum yapısı Anayasaya uyd-ırulınahdır. Doğ- ı 
rudur, ikisi birbirine uymadığı sürece bir | 
memlekette rejim buhranı vardır. Her memle
ket için. 

İkisi bir birine uymadıkça uymada ayrılı yo
run, Anayasayı mı tonluma uvdurpkm, toklu
mu mu Ana^a^aya uyduralım?., De2,i(?;T!*îveceŞ,îs 
değiştirme niyetinde değiliz sözlerini hoşnut
lukla karşıladık. Hattâ "bunu iste, aynı sırakr-
da oturmanın bir nezaketi içerisinde olarak, si
zi selâmlamakla gösteriyoruz. Yalnız, bu sö
zün samimî ve süreli bir politikanın ela belirti-
si olmasını temenni ediyoruz. Diyoruz k i böyle 
dediniz, grup adına olduğu için. Yoksa Sa
yın Termen tek başına konuca idi hiç bu kür
süye gelip sizi rpfıatsız etmesdim. Ama iktidar 
partisi grupu adına konuştuğu için bence çok 
önemlidir. Sayın Başbakan, değiştireceğiz, di
yor. Kürsüde geçen yıl benim grup arlına ko
nuşmama karşılık, bir üçte ikiyi alsak, diye \ 
burada konuştu. Göreceksiniz, anlamına gelen, ! 
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Anayasa üzerindeki tartışmamıza böyle karşılık 
verdi. Meydanlarda böyle söyleniyor, yazılar 
böyle yazılıyor. Çok memnunum. Demek İd bü-
tün'onlara veda edildi, bugün iktidar partisi 
Anayasa değişikliği diye bir şey düşünülüyor
muş. Zaman geldikçe elbette değiştirilebilir, 
ama şu anda bir ön yargı ile seçimden bağlıya
rak, 1261 seçiminden başlıyarak sürüp gelen 
bir tartışmaya Sayın Termenin ağzıyla, Adalet 
Partisi, iktidar partisi son vermiş olduğunu bil
dirdi. Bunu evvelâ iyi bir niyet olarak, ama 
r.üreli uygulanacak bir niyet olarak karşılamak 
istiyorum. 

Bu noktada şimdi bir görüşte de yine anlaş
malıyız, dedim. Akşam da kısaca değindim, 
şu tarafsız olmak ve memurun, ki konumuzun 
önemli kısım memurdu, bizini görüşümüz de, 
politika konusu... Arz ettim M, tarafsız fikir
siz demek değildir. Tarafsız partilerarası ya
rışmaya sırf parii adıyla katılmamaktır. Görüş
lere değil, toprak reformu denecek, elbette ko
nuşacağım beğendiğimi. Beğendiğim de belli 
yıllardan beri. Bunun aleyhinde olan, bunu ge
ciktiren, bundan önceki Karma Hükümeti de 
suçladım. Onlar da getirmeliydiler. Vergi po
litikasını da aynı yerde söyledik. Siz biraz da
ha çok kusur yapıyorsanız size biraz daha do
zajı artar. Ama bu demek değildir ki değişiyor 
kanaatimiz. Tarafsız ne zaman taraf olur? Bir 
şeyin lehinde burada konuşuruz, bu parti ik
tidardadır. Yarın öbür parti iktidara gelir, 
bu sefer onun aleyhinde konuşursak... Ama sü
reli şekilde açılışından beri aynı görüşleri aynı 
yönde savunuyorsak, beğenmiyebilirsiniz. O 
sizin görüşünüz. Ama buna taraf denmez. 

Sonra politikaya karışma konusu. Bâzı de
ğerli arkadaşlarım da değindiler buna. Bir de
fa bir yerde saygı duyacağımız, ölçü olarak ala
cağımız bâzı şeyler bulunmalı. Yargı organları
nın kararlan var. Diyor M: Memur veya bu 
statüde bulunan tarafsız davranması gereken 
insanlar parti adı altında parti ile ters bağlantı 
kurmadan, partinin iktidar yarışmasına katıl
madan yaptığı konuşmalar, ileri sürdüğü fikir
ler politikaya karışma değildir. Elbette değil
dir. Hissiz değildir ya. Memleketin konulan 
üzerinde görüşecek elbette. Ama buna partinin 
iktidar yanşması şeklinde, parti ile birleşerek 
yapmanın kusur olduğuna ben de katıkyorum. 



O. Senatosu B : 23 

Aksi halde memleketin bağlıca konuları üzerin
de aydınlara konuşma yasağı, düşünme yasağı 
koymak gibi çok ilksel bir anlayış içerisinde bu
lunuruz. Onun için bu noktada da bir anlaşma 
gerektir. Devletimizin niteliğini temsil eden, 
memleketin temel konuları olan her sorunda, 
öğretmeni, subayı, memuru, üniversitesi görü
şünü bildirecek, konuşacak, katkıda bulunacak 
ki, düşün ortamı gelişsin. Bu noktadan aldığı
mız zaman görürüz id, bugünkü yermelerin bir
çokları yersizdir. 

Sayın Termen dediler ki; şimdi konuşma sı
rasına göre ben de karşı görüşleri, ama arz et
tiğim gibi onun sözlerini kullanmadan, dözen 
değişmeleri reddediliyor, dedik, doğru. Sayın 
Başbakan her konuşmasında, «ne istiyorsunuz, 
Anayasayı değiş:iriyorsunuz,.» öyle şç.y söyîi-
yen yok yahu. Anayasayı değiştirmek, diye 
söyliyen yok. Anayasanın getirdiği bunumlal
dan yanayız. Getirdiği haklar ve özgürlükler
den yanayız, Bu haklar ve özgürlüklerin tem 
sil ettiği, adına literatürde klasik demokrat 
denen siyasi demokrasiyi sosyal demokrasi ha
line sokmak için, Anayasanın, öngördüğü, Dün-
yada da uygulana gelen işleri yapan, düzenin de
ğişikliğini böyle getiriyor. Elbette bunu üa gün
de, beş günde yapamazsınız ama, bu yola yö
neldim, iddia bu, "O halde bunu reddeden sa
nıyorum bir yanlışlık içince bulunuyor diye id
dia ediyor. Sonra çok tipik sözler dinledim, Bir
kaç kez bunu söyledi. Gerçekten Türkiye'de de
dik İd, biri bug'bddl Ansy.sa düzenine daya
nan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafmden 
seçilen bir Cumhurbaşkanı ve ona dayanan bir 
açık Cumhuriyet rejin-i belli. Bir de sanki ikin
cini varmış gibi, bir hava var ortada, diyor 
Reddediyor arkadaşlar. Peki okuranlar, iz
mir'deki toplantıda, isimleri kürsüye başka 
yerden olduğu için -getirmiyorum, ama yerini 
söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız diye o 
sizin adını söylediğiniz, esas vasfını inkâr et
tiğiniz vatan haini vasfını inkâr ediyorsunuz, 
«muhterem» diyorsunuz. Aramızda fark eki
yor. Çünkü belgede resmî adı bu. Kimse, çık
tı, Sayın Cumhurbaşkanımız, Reisicumhuru
muz dedi. Parlomanter bu. O dedi, sizin par
tinizden dedi bunu. Demek onu o tanıyor, ta
nıyan var. Aynı Meclisin üyosi; Sayın Iteisi-
cumhurumuz diyor. O kendini kalk'yor Ata-
tük'e benzetiyor, alkışlıyorlar, gülüyorlar. Bu 

3 . 2 . 1963 O : 1 

tablo, arkadaşlar bu tablo insanın hayalini dur
durur. Türkiye Cumhuriyetinin kurucu, Dün
yanın saygı duyduğu bir adama bir vatan haini 
kendini benzetiyor, Parlömanterde övüyor onu, 
iste bunu söylüyoruz. Bunda açıldığa varaca
ğız, İnkâr eden sizseniz, parlomanter milletvekili 
oturuyor, işte bunu söyledim. Bunu söyleyin
ce Sayın Başbakana dokunmuş. Dokunur elbet
te, yürütmenin başlı olan bir Sayın Başbakan 
böyle şeyler sürüp giderken, partisinde bunlar 
söylenirken, kendisinin firmasını taşıyan, belki 
kendisinden değil diyebilir. Ama firması nı ta
şıdığını Dünya biliyor. Taşıyan organlarda 
kendi milletvekilleri aynı işleri işlerce, yazar
sa bizde mi kabahat bunu söylemek- Olay sü
rüp gidecek günah değil. Biz söyledik mi sa
kın ha. günah oluyor. O halde meşruluk tar
tışmasını ortaya getiren biz değiliz, Meşruluk 
tartışmasmı ortaya getiren bu tutum ve davra
nışlardır. Eğer Bayın Baş:;akana dokunuyorsa, 
dokunan budur. Evet Sayın Termen «.-muhte
rem» diye dediğiniz, sizin de yercin ettiğiniz, 
korumasına yemin ettiğiniz Anayasalım başlan
gıç kısmı, Anayasa ve hukuk a ışı tutum ve 
davranışları ile meşruluğunu yitiren, gayri 
meşru oîan bir sistemin başı idi. 146 naı mad
deye göre. en yüksek yargı organı torafmda:a 
dört kez idama mahkûm edilmiş. Bırakalım 
tartışmayı, istiyorsanız bırakın. Sizin taraf 
bırakmıyor. Biz onu unuttuk, cnlar bırakmı
yor, O öyle derecede bırakmıyor ki, geçen 
celse söyle;]im Ege Üniversiten öğrencileri ila 
konuşurken, Sayın Başbakan bizim konuşma
larımıza ölülere verilen değ^r-len ke-d-myorlar 
mı diye karşılık veraller. Haym deeik. Ölü 
artıkları ile beslenen bir zibnbTe'-tcn nevre"; edi
yoruz. E,, var, demin de söyledik, dün de söy
ledik. Bütün partiyi asla suçlamıyornz. Ama. 
bunlar da var. E., bunlar var iken. narH fir
man altında iken, yok diye bunları farz edip, 
susamayız elbette. Sonra bu sistemin içinde 
müsaade ederseniz oyumuz oku ustur Onun i cin 
aynı zamanda hakkımızdır da bunu kanatmak, 
iki cepheli görünüşü; örneklerle belirttiğim.. 
gizli toplantılar yapıldığını duyuyoruz. Par-
lömanterlerin durumunu öğreniyorum, gazete
lerden öğreniyoruz. Bütün bunlar, kürsüye ge
tiriyoruz. K.aîlnp ifarle edersiniz ki heym yan-
îıştsr, vatan haini dnğrudım, O da cesaretleri 
yor, bizi. Kitaplarda öğrencilere aynı adam-
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lar diyor ki, öğrencilere vatan haini diye öğ-
ratiyorlar. Yani haka mı ediyorlar, adı bu, 
Anayasaya, yasalara göre adı bu. Ne desinler 
başka? Kaüıraman deyipte sahtekâr mı olsun
lar bu öğretmenler. Zorunludur. Vazgeçer
siniz tartışmayı, ses çıkarmazsınız, suçlu su-
çumu bilir siner. Gruplar konuşmaları kontrol 
etmelidir. Biz bir defa burada konuştuğumuz 
zaman, böyle sizin sandığınız gibi birbirimize 
danışmadan, birbirimizin görüşlerini almadan 
konulmayız. Onun için o öğüdü burada sizden 
sonra konudan grup başkanları da, sizin söy
lediğiniz sözleri ve evvelkilerde sizin söylediği
niz sözleri söylemesini arzu ettiğimiz için veya
hut da sh de belli olsun dîye siz de onlara öğre
tin. Fikir ukalalığı diye bir şey bana verdi, 
Benim gönlümde olmadığım sıfatları bana veri
yor. Oüiikli birçok konulara belki fada değin
dim diye, cevap veriyorum. Evet değindim, 
Değindik, Çünkü ya bunlar bilinmiyor, ve
yahut da kantla şekilde yanlış anlatmıyor diye. 
Verdik örneklerini. Ya o konular iyi bilinmi
yor veya, yanlış diye yorumlanıyor. Onun için 
o konulan kürsüye gelirdik. Devletimizin 
niteliğini temsil eden iki deyim üzerinde dura
rak, Hükümetin uygulamasın, bu deyimlerle 
olan çelişkisini belirtmek için getirdim. Peki 
şimdi veriyorum bâzı örnekler. Dedik M biz, 
sosyal devlet ve hukuk devleti bu demektir 
Bildiğimiz kadarı ile. Reddedin Anayasa mn.d-
fMorini getireyim. Bunu redediyor. Kim? 
Sayın Başbakan ve bakanları. Verdim örnek. 
Diyor ki Sayın Millî Eğitim Bakanı, tekrar 
ediyorum: Sendikalar, T5S, bildiri yaymlıya-
maz. konuşamaz, toplantı yapamaz, 624 sa
ydı Yasaya ge-re grev do yapamaz. O halde sen
dika yoktur demek değil mi bu. Nasıl koruya
cak meslekdaşlannın, üyelerinin haklarını? Sen
dika rjır. görevi nasd olacak? Sonra balnyoruz 
Sayın Bakanın yine bir beyanına, sendikayı ba-
kankğm yardınmısı, Devlet hizmetlerinin daha 
iyi kurulmav. için kurulmuş bir örgüt olduğunu 
resmen söylöyor. Değil arkadaşlar işte anla-
şılm.amış. Sendika işveren olan Bakanlığa kar
şı, üyabrmin haklarım koruyan bir meslek ör
gütüdür. Bu Bakanlığın bir örgütü değildir. 
Uygulama bu olunca, sözler bu olunca kürsüye 
getirip de; 77p.hu arkadaşlar yanlış diyorsunuz 
demek ayıp değil ki, Sonra Anayasanın 37 -
38 nei maddelerini okudum. Topraksız yurtta-
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şa toprak bulma âmir hüküm halinde yazılı. 
Sayın Tarım Bakanı böyle bir konu yoktur di
yor ve bizim tasarıda teprak bulma diye bir ko
nu yoktur. Hasıl söyler bunu? O çelişkiyi de 
söyledim. Diyor ki, yetecek toprak yoktur. 
öbür taraftan bu memleketin toprakları yüz 
milyon insanı besler. Yüz milyon değiliz, 32 
milyonuz. Demek İd, besliyormuş. Getirdik 
BiUçe Komisyonuna rakamları; ne kadar tep
rak var. İdmin elinde var, kaç yüzbin aile tep-
rağını islemiyor, kaç bin ailenin ne kaçlar dö
nümü var. Bunların nasû yapılması hususunda 
görüşlerimizi belirtip ve dedik ki, temelinde 
toprak mülkiyetine değinmiyen toprak hukuku
nu, kişilerle toprak arasındaki ilişkileri dü-
zeıılemiyen hiçbir tedbire reform denemez. Po
litikadır öbürü. Tarım politikasıdır. Peki Sa
nayi Bakanı sosyal devlette, hükümetin göre
vi, kazandıklarınızı torunlarınıza devretmek
tir, dedi. Tarihlerini aldık bunların. Sosyal 
devlet midir bu? G-ereği bu mudur? Daha ağı
rım da Sayın Başbakan söyledi. Hükümetin 
görsvi ekonominin tepesine kişileri oturtmak
tır, dedi. Sosyal devlette ekonominin tepesine 
kişi oturtmak diye bir şey yoktur. Kamunun 
tümünü düşünen, ekonomik ve malî politikalar, 
işte o tepeye insan oturtmak için bakıyoruz üç 
milyar para faizsiz kredi halinde veriliyor te
peye çıkacaklara. Faizsiz lıredi, milyarlar. 
iste bunu •diyoruz, sosyal devlete uymaz. Siz 
deyin h^yı.v sosyal devlete uyar. Tartışmayı 
böyle fildr üzerinde yapalım. Birbirimize sov-
miyelim. Cahildi, çelimsizdi, bilmem neydi fi
lan lâflarla, onları gidin başka yerde konuşun, 
istanbul'da böyle konuşulan yerler var, orada 
konuşuluyor burada değil. Biz burada diyoruz 
ki. bunları, bu konuda tartılalım. Hayır deyin. 
yoktur deyin, yanlıştır deyin. Sosyal devlet 
o değildir deyin, hukuk devleti o değildir de
yin. Biz de karşılığını evet budur diyelim, bir 
sevijreye çıkalım. Yükseltelim seviyeyi. Son
ra gördük ki yargı için konuşmalar oldu De
dik ki böyle yargı olmaz. Günkü belirtmek is
tedik ki, yargı erki de, üçüncü kuvvet olan 
yargı da, egemenliğin sahibi, olan tılus taraf m 
dan doğrudan doğruya, yargı organına verilmiş, 
ulus adına kullanılır. Bizim adımıza da kulla
nılmaz. Hükümet adına da kullanılmaz. O hal
de ona savaı duyması fnrckir. Milletin ceremen-

» ligi anlattık İd bölünmüş haldedir. Tecelli ve 
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temerküz etmiyor T. B. M. M. sinde. Paylarla 
bölünmüştür. Bu organların en büyüğünün 
Meclis olduğu doğrudur. Ama öbürler de var
dır. Bütçe Karma Komisyonunda örnek ver
dim. Saygı duyuyoruz. Daha yetkili bizden. 
O halde böyle bir durumda Hükümetin, bu Ana
yasa felsefesine aykırı da hareket ediyoruz. Na
sıl olur da bir Bakan der M, ister uygularım, 
ister uygulamam. Ama sözler biraz daha başka 
türlü imiş. Anlamı bu. Diyemez efendim, Bu 
gücünün üstündedir, onun da üstündedir, bi
zim de üstümüsdedidir. Millet egemenlik hak
kının bu kısmını bağımsız yargı organlarına 
verdi. Karışmayız ona. İşte bunlar diyoruz 
Anayasanın, kuvvetler ayrılığına aylandır; bir. 
Organların kendi yetkilerini aşan öbürlerinin 
yetkisine saldıran bir halleridir. Bunu hukuk 
devleti ile bağdaştıranlayız, öbür dediğimiz 
görüşler ekonomik ve sosyal görüşler, sosyal 
devletle bağdaşmaz diyoruz. Bu fikir ukala
lığı değildir efendim. Aksini söylerseniz bizi 
küçülür, bilgisiz oluruz. Ukalalık niyetiyle de
ğil. Ama hiçbir şey söylemezseniz, biz size 
bundan daha iyi olmıyan söz söyleriz. Size bı
rakıyoruz yahut dinliyenlere bırakıyoruz bu sö
zü. Başbakanlık yüce makamdır. Evet. Ma 
kamına göre de biz davranış bekliyoruz. Her 
zaman getirdik Sayın Başbakan yüce makam 
ise -ki öyledir Başbakanlık- onun gerektir 
diği tarafsızlığı bekleriz, memurlara o işlemi 
bekleriz. Kurumlara o saygıyı bekleriz. Dev
letin, yürütmenin mihrakı olan yerde oturan 
kimseden bunu beklemek hakkımızdır. Onu 
ancak aşiret devleti değiliz dedikten sonra, dün 
belirttiğimiz gibi, başka organların kararları
nı bir tarafa iter ve kendi ağzı ile, hukuk dev
letinde bu lâf söylenir mi arkadaşlar? Devlet 
kurumlan birbirine bağlantısız, hükümetin 
koordone edemiyeceği şekildedirler, öyle ola
caklar işte. Hükümet onlan etkilerniyecek. Hü
kümet onlan koordone etmiyecek ki, hukuk 
devleti olsun. Yoksa hukuk devleti olmaz. Top
lantı sisteminin adı olur o. Hükümet onlara da 
kanşmıyacak. Hükümetin görevi ayn, o kıı-
rumlann görevi ayn. Bâzı kuvvetler lâfı ile, 
var ya böyle lâflar, bâzı fiilen dediniz mi, ni
yeti bozuk filân dediniz mi çok sihirli bir şey 
söylemişiniz gibi olur. Bâzı kuvvetler, bası 
çevreler filân, Başbakanlık makamına bilmem 
ne yaparmış. Açık konuşuyoruz. Bâzısı mazısı 

yok. Millî Birlik Grupu adına Ahmet Yıldız 
söylüyor bu laflan, bâzısı yok. Devlet deyip; 
duruyor. Devlet, Hükümet değildir evvelâ. 
Bütün yermelerimiz, efendim, Devlete değil 
Hükümete. Saten dün de belirttik. Bu zihni
yetten devletimizi sıyırmakyız, diyoruz. Çıkıp 
ta içişleri Bakanı benim valilerim, Dışişleri 
Bakanı da benim büyükelçilerim, Millî Eğitim 
Bakanı benim öğretmenlerim demekle bu zihni
yette Devlet çiftlik miş gibi, kendisi teslim alın
ca, Devleti teslim almış, almaz Devleti teslim. 
Hükümet nöbet alır, hizmet nöbeti alır. Doğ
rudur. En güçlü, en etkin görevi Devlet ya
par. Ama Devleti teslim almaz. Devlet ku
rumlan aynea işler. E., o Bakan değişecek bu 
sefer o vali, başkasının valisi olacak. Vali 
Türkiye Cumhuriyetinin valisidir. İşte bu zih
niyet Devlet ve Hükümeti ayırdedemiyen bir 
zihniyet. Yasalara ve Anayasaya uymaz. Efen
dim bu konuda bütün gönlümüzle beraberiz. 
Ama evvelâ Sayın Hükümet yasalara uysun. 
YSÎI çak yasalar dışına çıkan Hükümet olduğu
nu en büyük yargı organı verdiği süreli karar
larla doğruluyor. Bunu geçen defa da söyle 
dini. Danıştay doğruluyor. Boyuna yasalar 
dışına çıkıyorsun diyor. Demin belittiğim ör
neklerle, Anayasa dışı konuşuyorsun diyoruz. 
Sis de deyin hayır, Hükümet dinlemez Danış-
tayı. Çünkü Anayasanın 114 ncü maddesi, 
İS2 nci maddesi arabanın beşinci tekerleğidir, 
bıınlan uygulamaz. Evet 114 ncü madde bü
tün p.ylem ve işlemlerin yargı denetimi dışında 
tutulamaz, diyor. 132 nci madde hiçbir maka
mın yargı organlannın kararlarını değiştirme 
uygulamasını önliyemez, diyor. E., o yargı orga
nı, yönetsel yargı organı. Dinlemiyor kararla
rını. Yasa içinde midir Hükümet? Ama Sayın 
öafcürk geçen defa, akşamda belirttim ama, boy
la haklan yok olanlara para veriyoruz, diyor. 
ifte bundan anlaşılıyor ki, Devlet ve Hükümet 
birleşiyor, Hükümet iktidara geldi mi Devletin 
bütün malı onun oluyor ve zarar gerenlere o ke
sesinden para veriyor. Hayır efendim, Devle
tin, milletin malıdır o. Sizin kusurunuzdan 
dolayı Devlet Hazinesinden, karşılıyamazsınız, 
diyoruz. Siz deyin karşılarız. Tartışalım. Ye
ni bir sistem belM biliyorsunuz, biz bilmiyonız 
onu. Bizim okuduManmız böyle değil. Hükü
met, Devletle savaş halindedir diye söyledik. 
Evet hem Anayasa ve ona bağlı, açık soyluya-
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ram şimdi, hem de onun temeline ilişkin kurt 
yoniklori ilo, basan açıktan, basan gizli tar
tışıyoruz, Ye o saman Devleti yönotn Hükü
met. Anayasanın siyasal temellerine düşman 
olanların etkisi altında. Sosyal ekonomik felse
fesini benimsemediğini söylüyor beyanları ile. 
Hukuk düşenine saldırıyor ve ne olur o saman? 
Anayasa ilo Devlet düşenin temeli olan Anayasa 
ile, onun vücut verdiği Devlet yapısı ile, bu
günkü Hükümet savaşıyor demektir. Hayır sa
vaşmıyoruz desin, anlatsın niçin savaşmadığını, 
bis de öğrenelim. Demokraside çelişmeyi sim 
di Bayın Termen kendisi bulsun! Seçim, oy 
kersiyyette değil, keyfiyeitedir, öyle söyle
dim ben de dün, Evet dedim, kemiyette değil 
keyfiyettedir. Günkü çoğu kes çıkıyor millet 
büyü e istiyor eliyor, millet tabiî konuşmuyor o 
sandığından başka bir samanda. Ama bir ba
kıyorum memleketin konudan profesörleri, Ana-
yss?, Mahkemeli,, Danıştay, Yargıtay Başkanı, 
üniversite, eğritmen tevekkülleri, gençlik te
şekkülleri filan başka şey söylüyor. O halde 
diyorus ki, bir ayrılık var. Millet böyle isti
yor, D om el- ki bunlar millet değil, sonucunu 
çıkardık. Düşünenler, bu işi iyi anlayabilenler 
millet değil, Böyle mantığı silelim. Hepsidir 
miılet, Bıraka İm millet, aydınlansın hepsinin 
gorildi ile, Elbette milletin hepsinin aynı dere-
csde bilgisi oîmıyabilir. olmaz da. Bu milleti 
küçük görmek dersek değil. Ama hor heMe 
milletin bütün emeği ile yetiştirdiği o yüce ma
kamlara gönderdiği adamiann sözüne saygı 
göstermek gereld?; dedik, Ve bunu söylerken, 
kemiyette değil. keyfiyettedir. Bir sösü de çok 
beğendi, yün profesörden, 101 cahil daha üs
tündür; dedi. Bu nasıl bağdaştı anlamadım 
ban, Birsdi burada kemiyet, keyfiyet çarpıyor. 
101, 100 ü frecırsş. Kemiyet, keyfiyeti geçmiş 
burada. Halbuki, keyfiyet üstünmüş: Sonra 
kişim. usun tartışmalarını yaptığımız bir konu
da da, sanıyorum kendi yargısına dayanarak, 
bini bu konuda cabil bilerek konuşuyor. Çün
kü öyle söyledi, Şimdi cahil falan söylemiye-
ceğim. tablonun altında uluslararası otoritele
rin fikirlerini getireceğim, yargıyı Sayın Ter
menin kendisi versin. Yabancı sermaye, ya
bansı yansımı sömümüyorrsuş. iki uluslarara
sı belgeyi oîmsuıılar. Birisine yakmda Sayın 
Dışişleri Bakanının katılacağı UNCTAD, Delhi-
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de konferans yapacak. Bu, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma ve Ticaret örgütü. ikincisi Birleşmiş 
Milletler Ekonomik Konseyi. Bsn yasmıyorum 
bunları. 'Bunların raporları, bir de hiç daha 
uşağa gitmesinler, Dışişleri Bakanlığından ge
çen sene aldık, Maliye Bakanlığından bâzı ra
kamlar oraya baksınlar. Görürler ki, belirli 
birisini alırsınız, az gelişmiş ülkelerden, geliş
miş ülkelere giden para,, sermaye madde mad
de, oradan gelenlerden çok daim fasla. Ben bu
nu bir Parlâmentolar Konseyinde kürsüye ge
tirdim. O halde kim kime yardım ediyor? Kaî-
îanmamısîara, kalkınmışlar ediyor, dedim. 
Hepsi güldüler ve sonradan rakamları verince, 
evet dediler. Kallönmıslcrda hiçbir şey söyle
medi, bizim bu arkadaşlar burada bağırıyor. 
orada ingiliz, Amerikalılar da bir şey demedi
ler, haklısın dediler, tersine bir komisyon ku
ruldu bu görüsü savunduğum için beni başkan 
yaptılar, açık söyllyeyim, bu görüşten ötürü. 
Ve formüle ettik bunu. O halde onlar, rahatsız 
olmuyor kalkınmışlar, bizimkiler rahatsız olu
yor. Amerika rahatsız olmuyor, ingiliz rahat
sız olmuyor böyledir diyor. Buraya geliyoruz 
rahatsız oluyor. Rakamlar belli. Dış ticaret 
dengesinin çok aleyhte dduğunu, ihraç ettiği
miz malların fiyatlarının boyuna düştüğünü, it
hal ettiğimiz malların fiyatlarının boyuna yük
seldiğini, bu arada bisim Maliye Bakanlığı 
bir seneyi aldı, sandığıma göre 930 milyon dolar 
sarar ettik. S?r£ bu yüzden kalkınmış ülkelerin 
bu politikasından, o süre aldığımız yardımlar
dan üstün sararımız. Bunun da getirdim ra-
kaırsnı. Şimdi tam. tarihini unuttum. Bunlar 
belli., bidm bakanlıklarda yazılı. O lıalrle ben 
değilim bunu söyliyen. Bunu uluslararası oto
riteler söylüyor. Ve getirdiği örnek, çek il
ginç. Efendim Helanda almış, ingiltere almış, 
Fransa almış, Almanya almış. Zaten dâva o 
değil. Kalkınmamış ülkelerle, kalkınmış ül
keler arasındaki ilişkidir. Bir kalkınmış ül
keden, bir kalkınmış ülkenin alması değildir, 
konu, işe yanlış yönden basbyoruz. Evvelâ bi
liyoruz İd, uluslararası kapitalizm; petrolü, ma
deni, tütünü; fındığı, pamuğu ile, bizim fındık 
bile Trabzon'da, Karadeniz'de çıkar; piyasası 
Hamburg'dadır. Bütün bu uluslararası kapi
talizmin merkezleri bölüşülmüştür arkadaşlar, 
Holânda'da da vardır, Armiston İngiltere'de-
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•dlr, Kmpp bilmem nerededir, isveç'te de var
dır. Onların birbiri arasında bu büyük örgüt
ler içinde as gelişmiş ülkelere, gelişmiş ülkele
rin yaptığı sömürmeyi yapamaz. Ama bütün 
bunları derken, borç almıyalım diye de bir şey 
savunmadık. Dedik ki gözümüzü çevirelim içe
riye, bunun bu kadar ağır bir yük olduğunu bi
lelim. Bundan sıyrılmak çaresini de bulmak 
için de, vergi tedbirlerini önerdik. Şimdi biz 
bıı oyuna geldiğimiz yıllar, sonuca bakıyoruz, 
şimdi geriye dönüyoruz. Bugün arkadaşım Ka
raman, Gruptunuz adına anlattı. Her yurttaş 
bugün dış borç almazsak, iç borç almazsak. 
anapara ve sermaye ve faiz tümü ile ödiyeceği 
dış borç, yurttaş basına 1 6C0 liradır. Bu mira
sı bize bırakan dönemin, yurttaş basma gelir 
artısı da, 80 -100 liradır. Demek M, 20 yılda, 
ödiyebiieceğimiz artışla yirmi yılda ödiyebilece-
ğimiz görülmemiş bir kalkınma yapmışız. Bir 
adama bir apartman vermişsiniz, 300 bin 
liralık, beşyüz bin liralık da borç vermişsiniz. 
İşte diyoruz, buraya umudu bağladınız mı böy
le oîur sonucu. Ve görülmemiş kalkınma çok 
doğru sözdür. Görülmedi, çünkü göremiyoruz 
hâlâ onu, burcunu görüyoruz yalnız, İşte bey
le politikadan gitmezseniz, böyle politikadan 
giderseniz, doğruya varırsınız, 

U 
Sonra NATO içinde, yine buraya getirdik 

konuyu. Orada temelde ayrıyız. Hele boy 
bir sözü, bir parlömanterin bu kürsüde söyleme
sini talihsiz bir olay sayıyoruz. Kuvayı Milliye 
şartları içinde idi ordu, NATO yüzünden den
di de gitti. Yabancıyı övmek için bu kadar isi 
düşürmek, korkunç bir zihniyettir. Biz bir defa 
bu Battal Gazi ordusunun yeni lâfıdır bu. 
Battal Gazi ordusu deniyordu bir samanlar, şim
di Kuvayı Milliye... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Jur
nal et.. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Senden akıl 
alacak değilim. Kuvayi Milliye seviyesindeymi-
şiz. Arkadaşlar evvelâ Kuvayi Milliye moral 
bakımından, yüksek bir merali, saygı duydu
ğumuz bir morali vardı ama, sırtında elbisesi 
bile yoktu. Çok fakirdi, bir şeysi yoktu... 

'AHMET KARAY1ÖİT (Afyon Earahisar) 
— Mühim olan ruhtur . 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Doğru di
yor arkadaşım, ruhu büyüktü. Büyük bir mü

cadele gücü vardı. Ama çok faidrdi, bir şeysi 
yoktu. 1350 nin ordusu bu mu idi? Kırıkkale'
sinde rayn-metal yapan ordu bu mu idi? Sü
itin bunları bir kalemde unutacağız, bu Battal 
Gazi ordusu lafını, bolki bir nıya sayp için 
tekrar etmenin hilei - şeriyesini bu kürsüde 
Iruıllanamazsınız. Yanlıştır diyoruz. 

SİYA TEBMEN (Çanakİıala) — Kim kul
landı? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Siz kullan-
dmız. Dediniz ki, NATO bizi Kuvayı Milliye 
halinde buldu. Diyoruz ki biz; hayır, yanlış
tır. Kuvayı Milîiyede ki ordunun durumu şu idi. 
Hepimiz biliyoruz 1950 deld ordu başka idi. 
BvvelD, bu bakımdan. Sonra bu kafalarla bağ
dalamayız elbette Kuvayı Milîiyede ki ordu 
durumu ile, 1950 deld orduyu denk getiren bir 
rorüg, o gözlük, başka bir gözlük .Sonunda da, 
"âzı tekliflerde bulundu, bizim söylediklerimizi 
dahi teln-ar etti. Fimdi bir sözünü çok ilginç 
buldum. Tecrübeli bir politikacı olarak, bizi 
mrdııiap tutmadı. E a tecrübeli politikacı sözü 
o^-ya getirdiği için, iki konuda ki tecrübesin
le.! Türk Milleti yararlanmadığından mutluluk 
duyuyorum. Ve bundan sonra yararlanmasın. 
Evet Yunan bayrağını süreli şekilde asan, ak
samları Yunanistan okulu imiş gibi ders ve
ren, Limni ve Bozcaada için zamanın Başba
kanı Sayın İnönü'ye yaptığımız teklifler oldu. 
imroz ve Bozcaada o tedbirler karsısında, bu 
kürsüye golon Sayo Termen, çok tecrübeli 
idi, btomodi onları. O ild adanın Türkleşmesi-
.::, o ild adadaki Bum kalıntısının silinmesini 
i.:;tonıiy?n bu tesrübeli politikac-yı selâmiıya-
:-rnycr::am, Türklüğü sevdiğim idindir. Sonra 
Hükümot nöbette bekliyor, bağırıyor, müdaha
le haldim: kullanacağım, diyor, korkuyor Yu-
:\G-IL ö:,y-n Termen kürsüye geliyor, şu beyan
la bululuyor. Evet bunu da Hükümet bir öl
çüde yaptı, inşallah bundan sonra yapmaz, in-
y.'jnz kalacak bir Kıbrıs uğruna, asırlık emek 
TO meşakkatlerin yarattığı sanat ülkesi Yuna-
msSan, neref ülkesi Türkiye'ye... Türkiye tehli-
•"73 atılmamalıdır. Caddelerinde Kıbrıs diye 
haykıran, kürsülerin de darbe diye kükreyen, 
ürahetlerindo halttan doğan azgınlıkla hücum 
emri bakliyen askerlerimize, azgınlıkla hücum 
ornri beîdiysn askerlerimize.. 

SİYA TERMEN (Çanakkale) — Yanlış ve 
yalan. 
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AHMET YILDIZ (Devamla) — Tutanak. 
ZİYA TBBMBN (Çanakkale) — Azınlık 

yoktur. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Tutanak. 

Tutanağı olruyorum... 
ZİYA TEKMEN (Çanakkale) — Onu sen 

koymuşsun. 

AHMET YILDI3 (Devamla) — Sat sn si
sin kafanızdaki fikirleri de biz kovn.uk. D Un 
akşam söyledim. Gökten taş yağsa, o taşlan da 
biz koyduk. Azınlıkla hücum emri tek'iyen 
askerlerimize, muhterem Hükümet crkan:mız 
ve şerefli Inımandanlarımısa, Leîkcşa, Atina 
Londra ve bütün müessir tedbirler sahibi dost 
ülke sahibi dost ülke idarecileri ve halklarna 
sulh ve akıl diye haykırmak istiyorum. Hükü
met de diyor, müdahale edeceğim, nöbet b:k-
üyor, kararlıyız kudretliyiz, bekliyoruz, diyor, 
Sayın öztürk de konuluyor, Sayın Termen de 
böyle söylüyor. Yani merak etmeyin böyle bir 
şey yok, bizde. Bİ2 biliyoruz bunu. Bozcaada 
ve imroz'da da gösterdik merak etmeyin. Tan
rının dünyası insanlara hakikaten geriştir. 
«Kıbrıs'ta çizilecek küçük bir çizgi asgari müd
detle Atina ve Ankara'dan Giderilecek vahim 
akıbetlerle... yokluğu» filân devam ediyor . 

Şimdi elbette bu görüşlere biz saygı duya
mıyoruz. öşür dilerim. Ama biz Türkiye'yi sev
diğimi rnn duyamayacağız da. Keşke böyle bir 
tecrübe de olmazsa. Bu tecrübeyi de Türk Ulu
sunun bono hesabında gelir hesabına yasın. 
Şimdi, Sayn Bakanın konulmasını, Hükümete 
yönelen gölüklerimizi, Hükümet adına cevap 
veren Sayın Termene, sösleri mümkün olduğu 
kadar, nezaket ölçüsünde kullanarak; ama. gö
rüşlerimi de söylemekle bitiriyorum. Sayın Ba
kandan ricam, eünkü bunu Sayın Bakandan 
bekliyordum. Biz Hükümetin tutumunu ve bası 
parti firması altındaki insanların tutumunu, or
ganlardı tutumunu getirdik kürsüye. Adalet 
Partisi Grupunu getirmedik .Açıktı görüneni
miz. Ama Sayın Termen, Başbakan adına ko
nuştu ve bütün ötekiler adına konuştu ayrı. 
Hükümetten ricam, lütfen söylemediğimiz şey
leri, cevap verecek Sayın Başbakan y'ne teşrif 
etmedikleri için, cevap verecek Bakan söyleme
sin. Yazılıdır metinimiz, istediğini söylesin bize 
mal etmesin. Verdiğimiz örnekleri ayniyle lüt
fen cevap verirse tartışma yükselir. Desin ki 
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Başbakan demedi, örnekler veriyorum, ekono
minin tepesine kişileri oturtmayı veya öyledir 
doğrusu Sanayi Bakanı benim dediğimi deme
di. Eğitim Bakam bunu demedi veya böyledir 
doğrusu* sen yanlış söylüyorsun. Tekel Baka
nı yalan söyledim, kusura bakm? ym demedi. 
Veya söyler basan Bakan yalan, öyle desin. 
Yani böyle bir şey. Turizm ve Tanıtma Bakanı 
böyle demedi. Partimde olmıyan, görüşünü be-
"jnmediğim insani rı atarım, Millî Birliğin, 
0. II. P. nin getirdiği adamları elbette atacağım 
diyerek, memleketi çiftlik sanmadı. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız siz Hükümetin 
vereceği cevabı nasıl vereceğini övütiüyer mu
sunuz? Yoksa kendi görüşlerinizi mi ifade ede-
cekr.iniz. Çünkü Hükümet burada. Onun ceva
bım verecek. Ama sizin arzunuza göre verir, 
arzunuza ^ora vermez, Hükümetin bileceği bir 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Teşekkür 
ederin uyurmanısa Sayın Başkan, yalnız ben 
bir görüş olarak sordum. Bu görüşümü Say:n 
Bakan beğenir veya beğenmez - yine görüşür 
ama, denemeler böyle gösterdi de, geçen yıl söy-
lemediklerimizi söyledi, sonra da biz yerimiz
den söylemek durumunda kaldık. Böyle ol
mazsa, söyliyceeğini yine söylesin ama, her 
halde bir varsayım yaparak, sen bunu böyle 
söylemek istiyordun, diyerek içinden söyleme-
•d-i-diye bir temennide bulundum. Burada ni
yetimizin en az Sryın Termen kadar makbul ol-
masını S?yın Başkan tavafından da rica ede
nim. Beni dinlediğiniz içm teşeldduderinıi ve 
saygılarımı sunarım. (Alinşiar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Qrupu adına 
£-ym Siya Termen. Buyurun efendim. * 

A. P. G-ItüPU ADIbiA SîTbA TSEHEH (Ça
nakkale) ~ Huhterem arkadaşlar, Saym Baş-
ban. Bütçe münasebetiyle, me-elsier ürerinde 
münakaşaların cereyan etmedi, tabii kaderdi.;. 
3:,<n, A. P. Grup;; adına, Başbakanlık bütçesin
de bir konuşma yapan arkadaşınım. Adad.e-t 
iiartki Grııpun-ı ikanı eden karmamayı yapmak
la mükellef ve bu gmevb .-.alâhiy-ıtli bir kişi ola
rak, elbette, yapacağım konuşmannı içinde hem 
ilgili bütçenin gereklerini bulundurmak ve hem 
de, partimize, iktidarımıza müi^memik manada-
•d taarruzları veya yanlrş fikirleri keromak za
ruretinde idim. Ben. Hükümet adına konuşan 
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bir insan değilim. Grupum adbna konuşuyorum, 
Grupum ki, o Hükümetin Senato kanadında, 
menşeini teşkil eder. Sayın Ahmet Yıldız Beyin 
yaptığı konulmayı, bu tarihe kadar raslamadı-
ğım yumuşaklıkta görmekten, hakikaten bahti
yarım. Çünkü Ahmet Bey arkadaşınuz, dördün
cü yılını idrak ettiğim şu Senato hayatımda 
mükerrerer, gördüm îd, haşin tabiatlı, sert üs
luplu bir arkadaşımızdır. Ve kendisini halâ, 
ornuzımda apoletleri bulunan, üniformalı veya. 
ihtilâlin o buhranlı günlerindeîd otorite ile yük
lü görmekte olan bir hal ve ruhiyat içinde bulu
nan, bir arkadaş olarak kabul etmektedir. Bu 
kürsü, samanla, kendilerine ebedi mâna veren 
Anayasamın gereği çerçevesinde, kendilerini; 
elbetteki daha yumuşak, daha mutedil ve daha 
fikir ve ilim formu istikametine, getirecekti?. 
Ben onun ilk adımını bugünkü müzakerede ken
disinde görmek suretiyle hakikaten bahtiyarlık 
hissediyorum ve teşekkür ediyorum. Ancak, bir 
noktayı belirtmeye mecburum. Tüm konuşma
sının iki yerinde, (ben terbiye hudutlarının d% 
şına çıkmam) şekündeM bir üslûbun sözcüsü ol
masına rağmen, terbiye hudutlarının dışına çak
tığı, yine zabıtlar olarak ortadadır. Bu konuya 
karşılıklı bir ödeşme kabul etnıiyeeeğim. Dün, 
şahsıma değil ama, mensubu bulunduğum siya
si partiye ağır şekilde hücum kelimeleri tevcih 
eden Ahmet Yıldız Beye karşı benim bugün mu
kabele olmak üzere yaptığım nisbeten ağır bir 
konuşmaya, kendisi, ikinci bir hal halinde yeni 
bir eda getirmek teşebbüsüne girmiştir id, işte 
asıl nezaketi ben gösteriyorum; ben terbiye hu
dutları içerisinde kalmak istiyerek, bu ikinci 
kısmına cevap vermeye hakikaten tenezzül etmi
yorum. Şimdi konuşmalarının son kısmmdaiî 
bağlıyarak başa doğru gitmekte fayda olduğu 
kanaatiyle, mâruzâtıma başlıyorum. 

Kıbrıs konusunda, ben, okuduğu zabıtları 
noksan bulmaktayım. Kıbrıs'ın vahim bir prob
lem halini aldığı tarihte, müşterek Meclisin Hü
kümete verdiği müdahale yetldsine muvasi mâ
nada, içimde, ruhum ve vicdanımda hissettiğim 
sıühçü bir görüsü, bir gün ve snrzm. millet namı 
hesabına bir intibah unsuru olabilir ümidiyle ve 
kanaatiyle, grupuma dahi haber vermeden, ge
lip bu kürsüden söyledim ve naçiz bir hazmet 
yaptığıma kaani olarak o günden beri yaşadım. 
Hayfaki ve bugün görüyorum îd, ben Parlâmen
toların aldığı harb yetkisi kararına karşı, suh-
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çû bir anlayışta [Harb etmemeliyiz, sanat ülke
mi Yunanistan, şeref ülkesi T ürk-ye, her ikisi do 
fakrüzaruretin içeririnde inlemekte olan ve fa
kat son yıllarda ancak bu mânaya erişmiş birer 
dev'et olarak, komşu devlet olacak, harb etme
melidir,] derken, bu isteğimin şu anda Ahmet 
Yûdîs. Bey adesesinde ta tersini gördüm. Türk-
oryi iyi bilen bir msLUiun. Ahmet Bey kadar, 
Öorkezee, Çağatayca, Uygurca v. s. dillerinin 
menşelerinde formunu değiştirmiş kelimelerden 
(ilim merkezi olan Dil Kurumunun istimal etti
ği hacım ve şekilleriyle değil) piyana şekilleriy
le kullandığı Türkçeden. iyi anlamıyor isem de. 
hakiki Türkçoyi, bihaklım bilen ve bu işi sekin, 
on sene müddetle Devletin mekteplerinde başarı 
ile okutan bir Türkçe edebiyat hocasryım. Bu 
kibarla, Kıbrıs meselesinde, benim tamamen me
deni ve bir senatöre yakışma?! gereken ulvi an-
la-m içinde, Meclislerin aldığı karara dahi bir fi-
kir şulesi halinde, «Hayır beyefendiler, harb ct-
miyolim» an'ayışmı telline çalışmamın suç te
lâkki edilmesinde, Ahmet Beyin aldandrğı kana
atindeyim. Bir tek satırı okumak suretiyle hü
küm istihraç ve istimöat etmenin yerine, tüm 
metnin ortaya koyduğu filrrin ne olduğunu tah
lile tabi tutarlarsa kanaatimce tenevvür edecek
lerdir. Bundan sonra halkımın, memleketimin, 
Devletin- müesseselerimin menfaati uğrunda ne 
düşünmeliyim diye benden belki do bir fikir is
tifadesi istikametine gireceklerdir; tavsiye ede
rim. 

ikinci kenu imroz mesele dâir. Bu konuyu. 
". :r u viüka unsuru olacak saman zaman karşım
da görüyorum, Evvelâ bu konu, 55:ya Termenin 
konusu değildir. Bu kcııu, Oanakkalo Senatörü 
-dan S':ya Terme::'ki, Çanakkale'den bileğinin 
hakkı ile, 12 silindirli bir motor r-ımli 12 ka
sayı çalıştıracak, 40 bin rc-y almış rakip parti
nin reyini, 33 bine indirdiği takdirde senatör 
olabileceğine inanan, iman eden, hesabeden bir 
insan sıfatiyle, bu şartlarla liste ikincisi oldu
ğum halde, yaptığım çetin mücadele sonunda, bu 
12 si'indiri çalıştırmış, maksut rakamı istihsal 
etmiş ve aa Senatoya şerefle gelmiş bir senatö
rün, tabiî görevidir. Çimdi benim Çanaldrale Se
natörü olarak, Çanakkale'nin bir ilçesi olan 
İmroz mevzuunda fikir ve temenni sahibi bu
lanmam tabiîdir. Çünkü imrez neresidir? Misa-
kı Millî hudutları içerisinde bulunan, halen Dey-
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letin bir vilâyetinin derya ortasındaki bir ilee 1 sinin, onbir gün sürüp ve o tarihteki asker sev-
adasını ve toprağım tenkil eden masum bir ka- j îdyafcmn, kocabaş hayvanlar gibi, kara vagon-
sabadır. Benim Hükümetim, Senatör olduğun 
tarihte, diğer teşrii güce sahip dört arkadaşımla 
beraber yazdığım bir müzekkere halinde: (B.ı 
ada ahaT isinin 500 yıllık Rum asıllı ve fakat 
Türldye'ye hiçbir zarar ika etmemiş, İstiklâl 
Harbi içinde Türkiye'ye en küçük bir sarar ge-

lara doldurularak yapıldığını, Ahmet Beye ha
tırlatmak suretiyle, NATO'ya girdikten sonra 
Türk Orusunun elde ettiği gücü hatırlatmak is
terin?. ve hele hele, konuşmamın bir yerinde if
tiharla arz ettiğim gibi, Bonn Parlamentosunda 
bir general, emeklisinin söylediği gibi (Türk Or-

tirmemiş, vergisini veren, askerliğini yapan, ka- j duşu, azımsanacak ordu değil, bilâkis Avrupa'-
nımlara tamamen saygılı olan ve bir asırdan be
ri cinayete, bir asırdan beri hırsızksra raslamm 
yan medeni seviyede bir ada ahalisi bulundu^un
dan hareketle) bu ada ahalisinin, Kıbrıs'taki 
politikamız icabı, bu adadan sürülmelerini uzak
laştırılmalarını öngören bir Hükümet tatbikatı
na asla girilmem esini tavsiye eden müşterek un
salı, bir mektubumuzun, mânasına eritiniyerel: 
şiındi geliyoruz, burada, baş kakıncı yapıldığı
nı görüyoruz. Ben, bir Çanakkale Senatörüne 
düşen vazifeyi yaptım ve vicdanım müsterihtir. 
Temiz insanların Rum asıllı olması ve faka': 
Türk bulunması benim kanunlarımın bana mü
dafaa tavsiye ettiği, bir husustur. Sanki Türk 
[Milletinin, Türkiye hudutları içinde yaşıyan bü
tan Türklerin, senatörüyüm. Sadece Rumların 
olmadığı kadar, Erzincanlının, ama sadece Er
zincanlının olmadığı, kadar, İstanbul'daki, Bü
yük Ada'daki Bum asıllı vatandaşlarımın da 
senatörüyüm. Sözüm ona Anayasa dersi veren 
zatıâliniz, bu hususları muhakkak biliyorsu
nuzdur. Bilmeniz şarttır. 

Üçüncü konu, NATO ve Kuvayı Milliye me
selesini ifade ve telmih eden temadır ki, bizim 
NATO'ya, Kuvayı Millîye tertibindeki bir oran 
çehresi içinde girdiğimizi ifade ettim. E "et, tek
rar ediyorum. Biz NATO'ya girdiğimiz tarihe 
kadar, 200 milyara yalan maddi güç sarf ederek. 
ordusuna madde temin edememiş, kendi yağiyle 
kavrulan, bir Devlet hüviyetinde idik. 1950 yı
lında dahi, şerefli görevler vermekte olan bizzat 
kendileri, subay arkadaşlarımız olarak, 1G5Ö 
şartlarının Türkiye'sinde Ordumuzun hangi şart
lar içinde olduğunu, hatırlarlar. 1048 yılında 
ben Kastamonu'daki 264 ncü Piyade Alayının 
ve ondan evvelki 131 nci Alayın, hele hele har"? 
içinde 1941 çağlarında makinalı tüfek bölükleri
mizin atlarının arpasızlıktan yele ve han direk
lerini nasıl yediğini, askerimizin bitlendiğini ve 
inebolu'dan istanbul'a intikal eö.en bir alayımı
zın sadece vapura, Kadeş vapuruna bindirilme

yi tehdit eden en büyük ordulardan biridir. 
Harb gücü, bir haftada Manş'a inmek kudretin-
dedir.) demesini de, NATO''ya girdikten sonra 
iktisabettiğimiz maddi gücün delili halinde orta
ya koymuş ve Ordumuza olan güvencimi, fiilen 
ve bu suretle ortaya atmış idim. Hal böyle ilçen, 
bir ordu aleyhtarı konuşan hatip halinde, Ziya 
Termen'i takdime yelteniş, tek kelime ile teessü
fe sayandır, ayıptır. Battal Gazi tâbiri ise, benim 
asla aklımdan geçmiyen ve fakat ağzımdan da
hi bu tarihe kadar çıkmamış, bir kelimedir. Bat
tal Gazi kelimesini kendisinden duymuşumdur, 
malûmatım yoktur. Başka arkadaşlar söylemiş 
olabilirler, ama ben, böyle şey söylemem ve esa
sen bunu bir Türk söyliyemez, Görünmemiş kal
kınmayı Sayın Ahmet Yıldız reddettiler. Gö
rünmemiş kalkınmanın uzun cevabım verirsem, 
saman harcarım; görünmenin kalkınmanın en 
y;azel misalini, demin ordu misalinde verdim. 
Kara vagonlarla giden Türk çocuklarının as
kerlik seviyesiyle, numaralı vagonlarda, resto-
ranh vagonlarda, yatar koltuklarda askere gi
den bugünkü nizam anlayışının, ordu, malzeme 
ve teçhizatının mükemmeliyetinin,- sureti dere
cesi bir kalkınmayı sadece Ordu cenahında or
taya keyan, bir mesele bir hakikat teşkil eder. 
Kalkınmanın maddi imkânlarına girmiyorum. 
Kalkınmanın ne olduğunun isbatına girdiğimiz 
takdirde, Başbakanlık bütçesi müzakerelerinin, 
benim naçiz ifademle en aşağı iki saat uzaması 
icabedecektir. Bundan sarfınazar ediyorum. Ya
bancı sermaye konusunun daima karşısında oları 
bir anlayışın sahibi olan Sayın Yıldız'a, bu. ko
nuda ela tekrar uzun izahatta bıûımmıyacak ve 
bilgi vermiyeceğim. Yabancı sermaye, bütün 
yeryüzünde, en girift örgüt halinde, birbiriyle 
kaynaşan, modern ekonominin tabiî hâli ve ne
ticesidir. Yugoslavya, Avusturya'ya elektrik sa
tıyor, Avusturya Macaristan'a satar. Macaristan 
da Avusturya'nın santrallarının uzak olduğu 
noktada, Avusturya'ya enerji satar. Bir fabrika 
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kurulacak, sermayeler nıilliyet gözetmeden 
mutlak iştirak eder. Bir sömürücülük, bir te
vahhuş, Batı âleminde, yoktur, Batı bunun için 
gelişmiştir. E atı, sermayede milliyet aramaz, 
Tıpkı sanat eserleri gibi, tıpkı büyük gahoserier-
deki beynelmilel vasıf misali, para, her nektarla 
her yere, rahatça girecektir. Ancak ijte ^hmet 
Beyin tenldd ettiği konunun, hatalı tarafı şura
yı teşkil eder ki, giriş, kötü kasıtla juldü elma
sın; giriş girdiği ülkenin nef'i hayıma bulun
sun, aleyhine bulunçlasın. Bütünüyle bu meka
nizmayı sezen, tu mekanizmayı kontrol eden or
ganın, ihtiyarında ve takdirinde, halkm iradeci 
ile iş başına gelmiş bir Hükümetin, sadece De 
mire! Hükümetinin değil, Türkiye'de hüküm-
ranhk kurarak, Devlet kurarak, uzun asırlardan 
beri yayvan bütün Türk Devletinin idaresilerin-
ce, asla ve kafa yabancı sermaye konusunda ve 
mümasil konularda, milletinin menfaatleri dip*-
da bir karar, almamış olsun. Bu husus akla ge
tirilmemelidir aciz arkadaşlarım. Bay Yı!dm; 
Anayasayı değistirmiyeceğimizden duyduklar/. 
memnuniyeti belirttiler kendileri ve cümle
niz takdir buyurursunuz ki, Anayasa değinildi
ği lâfla yürütülen konu değildir. Anayasa deri
şikliği, nizamı kanuni kuvvetle, yani iktisabok'-
nan hukuki hüviyet ile sahneye konulan ve ne
ticeye bürünebilen bir mevzudur. Adalet Parti
si iktidarı, içinde bulunduğu r-u tarihte, bir Ana
yasa değinildiğini niçin dükünsün? Mevcut Ana 
yasanın gene oluşu ve mevcut Anayasanın, car
lar, kanlar pahasına mal oluşu, mevcut Anaya
sanın bu memlekette, modern Anayasa hukuku
nu ilgilendiren cephelerde, yeni telakkileri ge-
tinniş bir Anayasa bulunuşu vasfından dc-îay". 
şimdilik değiştirilmesi taraftan olmadığım-,: 
özellik içindedir. Millî Birlikçi arkadaşlarım, bu 
fikri, sureti katiyede su ava ettiğim eda iğinle, 
kabul buyurmaîıdıriar. Biz bilâkis Anayasaya. 
değiştirmek şöyle dursun, maruzatımda da arz 
ettiğim gibi, Anayasa düzenini değiştirmek isti-
yen telâkkilere karsı, Anayasayı, olduğu heye
tiyle müdafaaya mecbur kişileriz. Ve bu konuda 
bu Anayasanın tahakkukunda hizmeti geçen 
kendilerini, hüsnüniyet idinde, daima yanımızda 
görmek isteriz. (Bravo, öyledir sesleri.) 

(Suphi Karaman, bir şeyler söyler) 

ZÎYA TERMEN -— Ne diyorsun Sayın Ka
raman? 

SUPHÎ KARAMAN (Tabiî Üye) — Anaya
sa düzenini değiştirenlere biz de karşıyız. 

ZÎYA TSEHEH (Devamla) — Bravo, bera
beriz. Ve hattâ konuşmamın tam bu raddesinde 
derin ki, Anayasayı sıla sıkı muhafazaya ve 
müdafaaya memur bir anlayışın içinde olan 
Adalet Partisi, bu istikamette gelecek her nevi 
tehdide ve tazyike, bizim beraberliğimizde, bir 
müdafaa içinde olmanızı emreder. Sözcü. Dev
letin, sosyal niteliğinden bahsettiler. Devletin 
sosyal niteliği aşikârdır. Fakat Devletin sos
yalist olmıyan niteliği de, aşikârdır! Anayasa
daki tâbirden, cemiyet mefhumunu ifade eyli-
yen terimden hareketle.: kelime oyunlarına gire
rek, Türkiye'yi yedi yıldan beri tazyik etmek
te bulunan birtakım yan fikirlere itmek sabi-
dolduğumuz elverişsiz hakikattir. Bu itibarla. 
Ahmet Yddız Beyin sosyalist bir nitelikte Dev
leti değil, ar.cak, sosyal vasıflı, sosyal nitelik
teki devleti kasteden konuşmalarına, ben de 
iştirak ediyorum, Ama basında ve bâzı merkez
lerde, Devletin vasfının sosyalist vasfa müsait 
bulunduğu hakkındaki iddialar, gayriilraîdir. 
Anayasanın tedvininde vâki müzakerelerde or
taya çıkan hakikat şudur ki, (müzakere metin
leri aşikârdır), Devtetin sosyalist vasfı değil 
Devletin sosyal niteliği- içtimai bünyeyi koru
yan, himaye eden bir Devlet anlayışı vasfına 
işaret olunduğu da, ortadadır. Kendilerinin ta
rafsızlık içinde kalmaları mevzun, hocanın gör
düğü gibi. gören Allah için söylesin esasına bağ
lanmak icabeder. Eğer Millî Birlikçi arkadaşla
rım bu Meeliste; bu Senatoda, ilk geldikleri, ilk 
Scr:/i verdikleri günden itibaren, tamamen hak
kaniyet lazere, iki fikir bloku teşkil eden sağ ve 
sol halindeki (Adalet Partisi ve C H, P. dostlu
ğu halindeki) fikir mücadeleleri ve rnübareze-
lerine tipin terazinin ortamdaki dil gibi. ba-
zan haklı olan buna. bazan haklı olan şuna ka
rar veren, oy iltihakı gösteren bir nizam ve ha
yatın ieiude daimî kalsalar, kendilerinin millet
çe bağrımıza basılmalarında, elbette İd, hiçbir 
sebep kalmaz. Ama Senatonun kü^adı günün
den bugüne kadar, mütemadiyen bir yabancı an
layışta. ters VG kasdî anlavı^te, Adalet Partisine 
karşı soğuk davranan, Millî Birlikçi arkadaşla-
r'iruzm. hurdan sorrakl Meclis hayatımızda. 
bizs, ılık ve güler yüzlü, mâkûl mutedil ve âdil 
bir tutum vermelerim bu vesile ile bilhassa bek
liyor ve rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Termen görüşleriniz de
vam edecek mi? 

SİYA TERMEN (Devamla) ~- Beş dakika 
kadar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Termen'in görüşlerinin 
İkmaline değin, birleşimin devamı hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Buyurun, efendim. 

SİYA TERMEN (Devamla) — Düzen ve 
Anayasa değişmesi mevzuu, aydınlara konuşma 
yasağı, düşünme yasağı konulması mevzun ve 
sairedsn daha ehemmiyetli olan, bir başka konu
ya da temas etmek mecburiye tindeyim. Başba
kan Sayın Süleyman Demirci'm, Başbakanlık 
görevini deruhde ettiği tarihten itibaren, bir 
şeye çok bay ak hassasiyet gösterdiği aşikârdır. 
3u konu ihtilâl sonu zemininde, yeni bir hüvi
yetle siyasi hayata atılan Adalet Partisinin, su
reti katiyetle, bir Demokrat Parti nizam ve çer
çevesi anlayışmı hâkimiyete ulaştırmak gayre
tinin muhalifinde bir tatbikatı, göstermiş ve ge
tirmiş olması halidir. Bunun bir Anayasa gereği 
olduğunu, bunun, bu memleketin hayrına bulu
nacağını talîdir eclen Sayın Demirci, katiyen ve 
katiyen, hiçbir tarihte. Demokrat Parti ile di
rekt iltisak temin edici mânada, bir tutum ve 
tslâkki ortaya koymamıştır, hattâ en gü?:el mi
sali Hükümeti teşkil ve tarkibeylerken, Demok
rat Partiye hizmet veren zevattan değil, tama
men yeni ölenler içinde toplanan Meclislere, ye
ni iklimler içirden gelen arkadaşlardan mürek
kep, genç arkaclaılanmızdan, kıymetli arkadaş
larımızdan mürekkep, bir kadrodan Hükümet 
kurmak suretiyle, betahsis, bu nevi ithamların 
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I altında kalmamanın hakiki bir mühendise yakı-
I şır nizamını, şuurla ihtiyar etmiştir. Bu itibar-
| la, Demirel'in mazi ile maddi irtibatını iddia ve 
I irae eylemek, haksız ve kasıtlı bir tutum olur. 
I Ben, son söz olarak, Anayasa muhafazasının 
İ Türk Milleti iradesinde bulunduğuna inandığı-
! mı arz etmek istiyorum. Ve Anayasa, hiçbir za-
j man hukukî yeterlik iktisabolunmadıkça, el do-
' kunulacak bir konu değildir. Ve sarahaten be-
i lirtmek isterim ki, iyi niyetlerle dolu olan bu 
I gidişatın, bu nizamın, sulh içinde vekar içinde, 
i başarı içinde devamında fayda gören Adalet 

Partisi iktidarının titizlikle şimdilik üzerinde 
duracağı, ciddî konudur. Anayasaya, değil ta-
salludetmek, tasalludetmeye niyetli olan kuv
vetleri dahi, A. P. iktidarı ve halk, bu memle
kette milletin arzu ve iradesi değiştiği güne ka
dar mutlak surette muhafazaya memur olacak
lar ve müdafaada kusur göstermiyece'klerdir. 
Sayın senatörler : Başbakanlık Bütçesi münase
betiyle, Saym Ahmet Yıldız ile, iki grup sözcüsü 
olarak, bu konuşmaların tatlıya bağlanmasına 
bilhassa yardım göstererek, meselelerimizi, kar
şılıklı savunmuş olduk. Bu durumdan haz duy-

I dıığumu Yüksek Heyetinize arz eder, saygıları
mı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesi üzerinde 
Sayın Batur söz istemişlerdir. Saym Bakana söz 

: verdikten sonra, son sözü, Sayın Batur'a vere-
' ceğim. 
i Saat 14,30 da toplanılmak üzere birleşime 
; ara veriyorum. 

(Kapanma saati : 13,03) 

247 — 



C, Senatosu B : 28 3 . 2 . 1968 O : 2 

ÎKÎHOÎ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAH — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KATÎFLEE : Hüseyin Atmaca (Denidi), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe l;a:ııınu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/427, Cumhuriyet Senatosu 1/871) (S. Sayısı : 
1045) (1) 

E — BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ : 

BAŞKAH — Başbakanlık bütçesi üzerinde 
vâki temenni ve tenkidlere cevap vermek üzere 
Barbakan adına Sayın Devlet Bakanı Seyfi öz-
türk buyurun efendim. 

BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI 
81YFÎ* ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — 
Sayın Başkan, değerli senatörler; mâruzâtıma 
başlarken Yüce Senatoyu selâmlamaktan şeref 
ve bahtiyarlık duymaktayım. Başbakanlık ve 
bağlı daire ve kuruluşlarının faaliyetleriyle il
gili olarak altı saatten beri bu konu üzerinde 
gerek grupları adına, gerek şahıslan adına 
muhterem arkadaşlarım çok değerli tenkidler 
tevcih etmişler ve temenniler izhar etmişlerdir. 
Muhterem arkadaşlarımın bu tenldd ve temen
nilerine cevap arz etmeden önce fikirleri ile, 
mütalâaları ile. irşatları ile icrada ışık tutan bu 
değerli arkadaşlarımıza bilhassa teşekkürlerimizi 
belirtmeyi bir vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, demokratik nizam 
içerisinde tenkidi, iktidarların icraatında başarı 
şansım artıran en kuvvetli ve kıymetli vasıta
lardan birisi telâkki ediyoruz. Yapılan ten'dd-
lerden ve yerinde, ikazlardan daima güe alaca
ğımıza inanırız. Ancak tenkidlerin istifade sağ
layacak bir hüviyet iktisabetmesi, böyle bir tarz 
ve üslûp içinde arzına dikkat ve itina gösteril
mesi de şarttır ve lâzımdır. Tenkid • kisvesi al-

(1) 1045 S. Sa-ifüı lasmayazı 1.2. 1968 îa-
'iîili 24 ncû Birleşim tutanağı sonundadır. 

tında muayyen haksız ve insafsız iddiaları ileri 
sürerek tenkidi, iktidarları yıpratmanın mücer
ret vasıtası haline getirmek siyasi hayatımız için 
başlıca huzursuzluk âmili olmuştur. Derhal be
lirtmeliyim İd, ister insaf ölçüleri içinde yapıl
mış olsun, isterse insaf dışında beyan edilmiş 
bulunsun biz, tenkidin her türlüsünden istifade 
eder yönlerini arıyor, değerlendiriyor ve hulûs 
île karşılıyoruz. Ancak, tecavüzkâr olan, büh
tan mahiyetinde, hattâ tezyipkâr yapılan birta
kım beş/an ve sözleri de tenkid bünyesinden 
ayırıp, ayrı bir değerlendirmeye tabi tutaca
ğımız tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlarım, ilk sözü C. H. P. 
örııpu adına Sayın Mehmet Hazer aldı. Sayın 
Hazer, Başbakanlık bütçesi hakkındaki mütalâ-
alarmda hususiyle Millî İstihbarat Teşkilâtının 
başarılı çalışma yaptığını ifade etti. Keza,, Tür
kiye Bilimsel Telmik ve Araştırma Merkezinin 
gec kurulmuş bir teşekkül olmasına rağmen. 
dört sene gibi kına bir müddet zarfında başarılı 
bir hizmet gördüğünü övgü ile dile getirdi. Bu-
7* a muvazi olarak Orta - Doğu Âmme Enstitü
sünün çalışmalar hakkında müspet mütalâada 
bulundu. Kendilerinin bu beyanlarına huzurla
rınızda teşekkür ederim. 

Sayın Sözcü; bütçenin Kalkınma Planındaki 
hedeflerine yönelmekten uzak olduğunu ileri 
sürdüler ve bunun yanı sıra da toprak reformu 
ve idari reforma temas ettiler. Muhterem arka
daşlarım bu noktada s?.yın Hazer'e şunu arzet-
mek isterim: Bütçe, yıllık icra programlarına 
göre hazırlanmaktadır. Plânın hazırlanman ve 
bütünlüğünün korunması ve nihayet Plânın uy-
guJamasiyle ilgili kanunların çizdiği sınırlar 
içinde önce icra programları hasırlanmakta ve 
ondan sonra bütçeler bu programlara göre rnu-
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ay yen hedeflere yönelmektedir. Bizim 1983 iera 
programınıız, Eesmî Gazetede ilân edilmiştir, 
İkinci Beş Yıllık Plânın ilk hizmet dilimini 
teşkil etmektedir. Ve bu programa göre do 1938 
bütçesi Yüce Meclislerin tetkikine sunulmuştur. 
Binaenaleyh, esprisi, Plânın öngördüğü hedefle
re ulaşmayı istihdaf etmektedir. Artırma - Ek
siltme Kanununun, Muhasebe! Nmnmiye kanun
larının bir an evvel çıkarılması hususunu iste
diler. 2490 sayılı Devlet îhale Kanunu yıllardan 
beri üzerinde çok durulmuş bir kanondur. Son 
defa aldığımız habere gire, Gemici Komisyonda 
görüşülmüş ve bir haftp.ya kadar Meclislerin 
tetkildne sunulacaktır. Keza Mabasebei Umu
miye Kanunu komisyondadır, tetîdk edilmekte
dir. Ümidederiz ki, komisyon mesaisini kısa sa
manda ikmal eder ve böylece Yüksek Meclisle
rin tetkikine arz imkânı hâsıl olur. 

Muhterem arkaçlar ım; ayrıca sözcü, kır
tasiyecilikle savaş vadinin ne olduğunu ifade 
ettiler. Bu mevzuda kısaca beyanımız şu ola
caktır: Hükümet programında da yer aldığı 
üzere, bürokratik Devlet p.nlayışmm yerine hiz
metlerde sürat ve De7İet hayatına dinamizm 
getirme yönünde çalışmalarımız vardır ve kır
tasiyecilikle savaş mevzuu bunların başmda gel
mektedir. Türkiye ve Orta - Doğa, Âmme ida
resi Enstitüsü, kendisme bir kararname ile ve
rilmiş olan bu vazifeyi ehliyet ve Pyakatla ifa 
etmektedir. Bu konuda yapmış oldukları bir
çok etütler, ilgili bakanlıklara intikal ettiril
miş ve bir kısım değerlendirilmiştir. Banlardan 
bâzılarını tadadet-nek istiyorum. Bâzı kayıp 
belgeler için ilan zorııııluğnnun kaldırılması, 
okullara kayıt formalitelerinin basitleştirilme
si, ikametgâh ilmühaberleri ve doğruluk kâğıt
larının kaldırılmadı nüfus işlemlerinin basitleş
tirilmesi resmî yazılarda kopye miktarnrn azal
tılması şoför ehliyeti alma işleminin basitleş
tirilmesi, merkezi Hükümet teşkilâtına ait Ba
kanlık daire ve müesseselere verilen dilekçele
rin gördüğü işlemin basitleştirilmesi ihracaat 
ve evrak ve dosya işlerinin özel bir revizyona 
tabi tutularak daha basit formalitelerle ban
ların tanzimi, devlet arşivlerine intikali, 

Bunun yanı sıra idari danışma merkezi ku
rulmuş bu da halk ve Devlet arasındaki müna
sebetlerde kolaylık sağlamak için böyle bir 
merkezin aracılığı yardımı ile, Devlet işlerinin 
vatandaşa kolaylıkla intikali sağlanmaktadır. 

Bunun yanı sıra Yüce Meclislerin kabul buyur
duğu 933 sayılı Plân uygulamasiyle ilgili Ka
nun, birçok formaliteleri ortadan kaldırmak
ta ve bunların bir elde toplamak suretiyle, bü
rokrasiyi ve kırtasiyeciliği önliyecek tedbirleri 
getirmektedir. Ancak hemen ifade etmeliyiz 
lıi, bu saydığımız, tâdadettiğimiz hususlar, 
Devlet hayatındaki kırtasiyeciliğin sona erdi
ği mânasına gelmez. Uzun vadeli, sabırlı, ta
hammülü! mücadele istiyen bir iştir. Başlanmış
tır, takibedilmektedir. Zaman zaman Başbakan
lık tamimleriyle Devlet dairelerinin dikkati çe
kilmektedir. Böylece zaman israfına sebebolan 
birtakım formalitelerin basitleştirilmesi daha 
süratli ve daha sıhhatli netice alacak bir Dev
let düzeninin tesisine gayret edilmektedir. 

Sayın sözcü açılış merasimlerine ve lüks 
inşaata ve israfa temas ettiler. Hükümet ola
rak, lüks israfla mücadele konusunda gerekli 
hassasiyet gösterilmekte dir. 

Birtakım açılış merasimlerine gelince: Bu 
konuda sayın sözcünün görüşlerini paylaşmamı
za imkân yoktur. Demokratik rejimi tarif eden
ler «halkın hnlk tarafından ve halk için ida
resi» olarak tavsif ederler. Demek ki halkın 
seçtiklerini iktidara getirip Hükümet ettikle
rini bizzat kendi arasında görmesi ve onların 
halkın içine girmesi, dertleri yakından izleme
si en tabiî neticedir. Bu, zaman zaman değişik 
vesilelerle olmaktadır. Bunun yanı sıra bütün 
vatandaşların göğsünü kabartacak ve bir ifti-

1 har vesilesi olacak devâsâ birtakım yatırımlar 
i bunun yanı sıra mahallî önemde yatırımların 
» icrası sırasında Hükümet temsilcilerinin ve hu-
? sesiyle Başbakanımızm temel atma merasimle-
\ rinde bulunmasmı yadırgamamak icabeder. Bu-
ı nu vatandaş arzu etmektedir. Bunu biz arzu 
j etmekteyiz. Hattâ bunun yapılmaması bir ten-
! kid konusu olabilir. Ama hiçbir zaman Hükü-
! met mensuplarını halkın araşma sokan zihniyet, 
; Hükümet Başkanını köye götüren zihniyet, 
j tenkid mevzuu yapılmamalıdır. Merkezi Hükü-
I mette işleri yürütmek anlayışı Adalet Partisi 
İ Hükümetlerine hiçbir zaman hâkim olamanıış-
j tır. ve clımyaeaktır. Biz merkezi Hükümette ki 
ı faaliyetlerin yanı sıra taşraya, en ücra mahai-
j le giderek, vatandaş dertleri ile hemdert olmayı 
İ zevkli bir vazife telâkki etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktada Yüce 
; Meclise bir açıkla yapmak istiyorum, 1967 yılı 
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fevkalâde önemli bir yıl olarak geçmiştir. Flâ-
am son dilimini tenkil eden icra programmm 
yürütülmesi ile ilgili son dilimi tenkil eden 1907 
yılı 1983 yılından bsri müterakim yapılama
mış finansmanı bulunamamış projesi ikmal edi
lememiş birçok içlerin A. P. iktidarı ve onun 
Hükümeti eliyle süratlendirip neticeye vardırn-
dığı ve icraya intikal ettirdiği bir yıl olarak 
dikkatinizi çekecektir. Yalnız 1967 yılı yas ay
larında 15 milyar lira malî portesi olan muhte
lif tesislerin temeli atılmıştır. Bunların hemer. 
hemen kâffesinde Sayın Başbakanımız hasır 
bulunmuştur. Uzun süre inşaatı devam edeı; 
Eesikkdprü baraj ve hidro elektrik santralı iş 
letmeye açılmıştır. Yine enerji istihsalinde 
önemli bir üretim kaynağı olarak Gökçekaya 
barajının temeli atılmıştır. Ambarlı iki hizmete 
açılmış, Ambarlı üçün temeli atılmıştır. Bu
nun yanı sıra istanbul'da en ücra mahaller 
olan kâğıthane deresinde gecekondu semtinden, 
Osmaniye 'deki sosyal meskenlere kadar birçok 
tesislerin temeli atılmıştır ve birçok tesisler 
hizmete açılmıştır. Bu cümleden olarak izmir 
Eafineri Aliminyum Kcpmleksi Bakır Komp
leksi, Gübre Fabrikaları, Kâğıt Fabrikalar^ 
Aksu, Dalaman gibi, Mersin Gübre Fabrikam 
gibi çeşitli memleket köselerinde, muhtelif 
memleket köşelerinde çeşitli tesislerin temelleri 
akılmış bulunmaktadır. Bu temel atmalar sıra
sında vatandaşlar Hükümet Başkanına çeşitli 
dert ve dileklerini intikal etirmişlerdir. Bu S3~ 
yakıtlarımız sırasında müşahade ettiğimiz önem
li huusslardan birisi bir kasabaya gidiyorsunuz 
Öumhuriyet Hükümetlerinin ilk Başbakanı hoş 
geldiniz levhası ile karşılaşıyorsunuz. Muhterem 
arkadaşlarım; bu son derecede önemli bir hu
sustur. Bursa'nm Kelesi Bolumun Yığılca;:.?., 
Manisa'nın Salendisi Cumhuriyetin 40 küsur 
senesi içinde ilk defa bir Başbakan görmüşler
dir. Bu böyle devam edecektir arkadaşlar. Biz 
halkın içinden geldik, halkla beraberiz, hal
kın üstünde veya halkın dışında bir zihniyetin 
temsilcisi değiliz. Onun için bu icraatımızı, ten-
Mdlerin mahiyeti ne olursa olsun, bu istika
mette devam edecektir ve biz bundan ancak 
memnun olacağız, 

Sayın sözcü Köy işleri ve Enerji Bakanlık
larının henüz kuruluş kanun taşanlarının ha
zırlanmamış olmasının çeşitli aksaklıklara sebe-
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biyet verdiğini ifade ettiler. Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının kuruluş kanunu hazır
lanmış ve T. B. M. M. ne sevk edilmiştir; arî 
ederim. Koy işleri Bakanlığının Kuruluş kanu
nu üzerindeki çalışmalar ikmal edilmek üzere
dir ve yakın bir gelecekte bu tasarı da Mec
lislerimizin tetkikine sunulacaktır. 

Bayın sözcü ayrıca ikili anlaşmalar mev
zuunda bir açıklama yapılmasını istediler. Bu 
konu, saman zaman efkân umumlyede ve ko
misyonlarda ve Yüce Meclislerde Hariciye Ve
kilimiz tarafından, Sayın Başbakanımız tara-
f nidan açıklanabileceği ölçüde açıklanmıştır. 
-üaym Hazer yeniden bilgi istediler. 

Iluhterm arkadaşlarım ikili anlaşmalar gü
nün şartları içerisinde memlektimizin yüksek 
menfaatlerinin icabı olarak bizden evvelki ikti
darlar tarafından yapılmış ve bize intikal et
miş bir mevzudur. Mesele üzerinde Hariciye
niz Hükümet programındaki politikamızın espi-
isi içerisinde bunları ilgili taraflarla görüş

mektedir, müzakere etmektedir. Müspet yünde 
terakkiler kaydetmiştir. Bunların mahiyeti hak
kında netice istihsal etmeden bir açıklama yap
manın faydalı olmıyacağma kaaniim. ümide-
îsrim ki, sayın arkadaşım bundan daha fazla 
calamatı da bizden istemiyeceklerdir. 

NATO içindeki durum hakkında sayın söz
ümün sualleri olmuştur. NATO nun akibeti ne 
olacaktır? NATO da kalacaknryız, kalmıyacak 
mıyız? Bunun için şimdiden çok hazırkkiı ol-
ııaımz lazımdır dediler. Bu husustaki görüşle
rimizi kısaca ifade etmek isterim. Bugünkü 
dünya şartları kollektif savunma tertiplerine 
olan ihtiyacı devam ettirmektedir, ikinci Dün
ya Harbinin sona ermesini mütaakip Türkiye, 
rjâruz kaldığı tehditler doîayısiyle kollektif sa
vunmanın faydalarını her devletten daha fazla 
takdir edecek bir tecrübeye sahibolmuştur. Gü
venliğimizi kollektif bir çerçeve içinde tak
viye arzusu bizi NATO ittifakına sevk etmiştir. 
MATO'ya mensubiyetimizi hürriyet ve demok
rasi ideallerini benimsiyen memleketler arasın-
Jaki kader birliğinin bir tezahürü olarak say
mak gerekir. NATO ittifakının henüz bir çözüm 
yoluna bağlanamamış bulunan anaihtilâfları 
halledilebileceği zamana kadar kollektif güven
lik ihtiyacına cevap veren bir düsen içinde 
devamında Türkiye menfaat görmektedir, 
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NATO ittifakına dâhil bulunmamızın yukarıda 
kısaca arz ettiğimiz güvenimizle doğrudan doğ
ruya ilgili veçhesi yanında savunma ve ikti
sadi gücümüze olan katkısı dolayısiyle de mun
zam faydalar sağladığını bilhassa belirtmek 
isterim. 

Sayın sözcü Kıbrıs'da cereyan eden son mü
essif hâdiseler dolayısiyle muhalefetle iktidar 
arasında bir görüş ve anlayış beraberliği bu
lunduğuna işaret ettikten sonra, seçim usulü, 
sistem değişikliği meselesinin yeniden sert çe
kişmelere sebebolduğunu ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlarım; muhalefetle müna
sebetlerimiz daima demokrasi anlayışı içinde 
müspet yönde olmuştur. Tenkid ve ikazlardan 
kaçan ve onlardan korkan bir iktidar değiliz. 
Bu sebeple muhalefetin, hangi ölçüde olursa ol
sun, her tenkidini bir kıymet olarak mütal!a 
ederiz. Eğer iyi niyetle yapılmış kabili istifa
de tenkidden istifade bühtan ve itham mahiye
tinde ise, icraatımızın ak hüviyeti ile onun kar
şısına çıkarırız. 

Seçim Kanununu değiştirme arzusunun iç 
siyasi münakaşalara sebebolması, aslında nor
mal bir iş değildir. Çünkü Adalet Partisi mu
halefette iken bu Seçim Kanununun çıkarılma
ması hususunu ileriye sürmüştü. 1965 seçimle
rine girerken de seçim beyannamesindeki bir 
«cantrat social» vatandaşla arasındaki içtimai 
mukavele, rey almadan evvel ben iktidara ge
lirsem bu Seçim Kanununu değiştireceğim diye 
taahhüdetmiş ve bunu da sarahatle hangi ölçü 
ve hangi sınırlar içinde değiştireceğini de se
çim beyannamesinde göstermiştir, rey almış
tır, iktidara geldikten sonra Hükümet progra
mında Seçim Kanununun değiştirileceği mese
lesini, hudut ve şümulünü içinde göstermiştir. 
Şu halde Hükümet Programına alınmış olan bir 
hususun icraya intikal ettirmenin istenmesi, 
yani Kanunun fiilen değiştirilmesi arzusu hiç
bir zaman muhalefetin yadırgayacağı bir husus 
değildir. Aksine, muhalefetin, iktidarın Hükü
met programındaki vaitlerin yerine getirilme
miş olmasından yalanması lâzımdır. Seçim Ka
nunun değiştirilmesi meselesi, bu itibarla, nor
mal münakaşa hudutları içerisinde yapılması ge
rekir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda daha 
teferruatlı malûmat hiç şüphesiz kanun geldiği 

lecektir ve kanun enine - boyuna Meclislerde 
zaman değerli arkadaşlarımız tarafından veri-
müzakere edilecektir. Zannedildiği gibi Seçim 
Kanunu değişikliği bir siyasi buhran, bir re
jim buhranı sebebi olur, ne de başka bir şey 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunlar sebep ve 
şartlara göre daima değişirler, hayatı beşer 
tahavvülâta tabidir. Devamlı gelişme ve de
ğişme vardır. 1964 yılında, 1965 yılında Se
çim Kanununu değiştirenlerin hangi gerekçeye 
dayandığı ve bu gerekçelerin ne ölçüde mak
bul olduğu bizce malûmdur. Binaenaleyh, bu
gün ileri sürülen gerçeklerde pek tabiî olarak 
bugünün şartları içinde değerlendirilecektir. 
Herkesin kanaati muhteremdir. Fakat biz Hü
kümet programına aldığımız hususu icradan 
tevakki etmeyiz. Ve kanunların çıkarılmasında 
da muhalefetin vizesine lüzum ve ihtiyaç olma
dığına kaaniiz. 

Sayın G. P. Sözcüsü Enver Bahadırlı, Ana
yasanın 105 nci maddesine göre, Sayın Başba
kanın koordinasyonun başı olduğuna işaretle 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ve Çalışma 
bakanlarının beyanları arasındaki tehalüfün 
halledilemediği ve bunun Hükümet bünyesi ba
kımından bir özür telâkki edilebileceğini ifade 
buyurdular. Muhterem arkadaşlarım, bu ko
nu ikinci Beş Yıllık Plân müzakeresi sırasın
da enine - boyuna tartışılmıştır ve hastaneler 
mevzuunda İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında yerini almıştır. Binaenaleyh, burada ba
kanlar arasında bir çelişme bahis mevzuu de
ğildir. Beyanların matbuata intikal şekillerin
de, arzunun dışına çıkmış birtakım yanlış an
lamlar olmuştur. Bakanın söylemediği husus 
söylenmiş gibi geçmiştir. Bunlar normal siya
si hayat içinde olan şeylerdir. Bunların bir 
ihtilâf gibi mütalâasına imkân yoktur. Bin-
netice, İkinci Beş Yıllık Plânda iki bakanlı
ğın görüşlerini mezceden anaprensipler yerini 
almış bulunmaktadır. 

İdari reform çalışmaları Mehtap Raporu
na göre devam etmektedir. Bu çalışmalar bir 
komisyon tarafından uzun süredir yapılmış, 
takibedilmiştir. Ve hazırlanan rapor Başbakan
lığa intikal etmiş bulunmaktadır. Bu rapora 
göre, birtakım tedbirler doğrudan doğruya 
bakanlıkların kendi bünyelerinde alabileceği 
tedbirlerdir. Diğer birtakım tedbirler vardır 
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ki, bunlar doğrudan doğruya kanunların de
ğiştirilmesi, teşkilât kanunlarının ihzarına lü
zum ve zaruret göstermektedir. Biz bakanlık
lar bünyesinde yapılması mümkün işleri tamim
lerle takibediyoruz. Ayrıca daire ve kuruluş
lar bünyesinde birim kuruluşlara gidilmiştir. 
Ve idarî metotların yeniden düzenlenmesi ko
nusunu her daire, her teşkilât kendi bünyesin
de bir merkezî prensibin ışığı altında yürüt
mektedir. Yalnız şunu ifade edeyim; idarî 
reform mevzuu kısa süreli netice istihsaline im
kân verecek bir çalışma olamaz. Uzun vâde
de netice verebilir. Fakat başlamak demek bi
tirmek demektir, zamanla inkişaf edecektir. 
Mütemadiyen Devlet hizmetleri, Devletin ça
lışma çarkı devam ettiği sürece bu reformlar 
da yapılacak, gelişecektir. Reformlar hiçbir 
zaman bir noktada durmıyacaktır, duramaz, 
bu inkişafa göre çalışmalar da ilerliyecektir. 

Bunun yanısıra yeniden düzenleme komis
yonunun çalışmaları hakkında bilgi istedi
ler. Muhterem arkadaşlarım, 440 sayılı Kanu
na göre iktisadi Devlet Teşebbüslerinin kâr
lılık ve verimlilik esprisine uygun olarak faa
liyet gösterebilmeleri için bunların bünyele
rinde işletmecilik bakımından, malî bakımdan, 
personel bakımından, kuruluş bakımından, hu
lâsa çok yönlü bir reforma ihtiyaç görülmüş
tür. 

Bu mevzuda teşkil edilmiş olan komisyonun 
birinci iki yıllık dönem bittikten sonra, müd
deti iki yıl daha temdidedilmiş ve çok kıymetli 
mesaisi sebketmiştir. Bu cümleden olarak ko
misyon 29 iktisadi Devlet Teşekkülünün kuru
luş kanun tasarılarını hazırlamıştır. Devlet 
veya çeşitli iştiraki bulunan 67 ortaklık ince
lenmiş ve gerekli teklifler Hükümete sunul
muştur. Teşekküllerin malî bünyeleriyle ilgili 
temel çalışmalar şimdiden bitirilmiş, bâzıla
rında ayrıntılı çalışmalara geçilmiştir. Muha
sebe, personel, marketing", org-anizasyon, en
düstri mühendisliği gibi fonksiyon alanların
da teşekküllerin büyük çoğunluğunda ayrıntılı 
incelemeler yapılmıştır. Problemler ve çözüm
leri ortaya konulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kuruluşun ka
nuni müddeti 22 Martda sona ermektedir. Muh
terem arkadaşımızın işaret ettikleri gibi, ki gö
rüşlerine aynen iştirak ediyoruz, daimilik arz 

eden ve Başbakanlığa bağlı böyle bir nüvenin 
eskilinde esaslı fayda vardır. Çok kıymetli ar-
:adaşlardır, senelerden beri meseleler üzerinde 
/ukuf peydah etmişlerdir, kendilerinin bu me
sailerini değerlendirmek istiyoruz. Ve zâten 
,'eform hareketlerine paralel olarak, idari ısla
hata paralel olarak, bu tarzdaki çalışmalarda 
>üyük faydalar vardır. Bir nüve teşkili sure-
iyle Başbakanlık bünyesinde bu arkadaşları
nızın kalan mesailerini devam ettirmekle ve 
yeni çıkacak vaziyetlere göre de yine onları ça
lışmaya sevketmek arzusu içindeyiz. 

Personel Kanunu mevzuunda sayın arkada
şımız Kanunun öngördüğü tüzüklerin biran ev
vel tatbikata intikal etmesini, hazırlanıp tatbi
ke konulmasını istediler. Bu konudaki çalışma
dan zaman zaman Yüksek Heyetinize açıkladı
ğımı zannediyorum. Bu vesile ile kısaca mâru
zâtta bulunmak istiyorum. 

Malûmuâliniz 657 sayılı Kanunun bir mad
desinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
jdilmesi üzerine, bu kanunun diğer hükümle
rinin tatbiki de değişik sebeplerle uygun gö
mülmemiş, sınıf tüzükleriyle meselenin halli 
ııümkün olmayınca yeni baştan 300 000 devlet 
memurunun sınıflandırılması lüzumu hâsıl ol-
-luş ve kanun bünyesinde bunların yerlerinin 
tâyini iktiza etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu cümleden ola
rak 657 sayılı Kanun iktisadi devlet teşekkülle
rinde çalışan memurların ve il özel idare ve be
lediyeler memurlarını bünyesine almadığı için, 
bu iki kategorideki memur kütlesini de bünye
line alacak tarzda bir kanun hazırlanmaktadır. 
3u aslında bir zam kanunu olarak hiçbir zaman 
n-'italâa edilemez. Bu bir personel reformu ka
nunudur. Ve kademeli olarak tatbikatı prensi-
%olarak kabul edilebilir ise de kanun çıkacak
tır, zamanla hem ücretlerde ahenk, hem de eh
liyet ve liyakat esasına göre, Devlet hizmetle
rinde eşit işi görene eşit ücret verilmesi gibi 
anaprensipleri ihtiva edecek, memurlarımızın 
hal ve âtisini teminat altına alacak prensipleri 
bünyesine alacaktır. Bu espri içerisinde 160 sa
yılı Kanuna göre kurulmuş olan Devlet Perso
nel Dairesi kesif bir mesai içerisindedir. Ken
dileriyle yaptığımız son temasda bu mesaileri
ni çok yakın bir zamanda, bir, birbuçuk ay gibi 
yakın bir zamanda ikmal edebileceklerini bize 
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ifade etmişlerdir. Biz bu ifadelerini aynen nak
lediyoruz. Tamamen ihtisas sahasında bulunan 
bir konudur. Bunun dışında malî kaynak bulu
namaz, malî kaynak sağlanamaz, bu yüzden Hü
kümet bu işi geciktiriyor, veya bir arkadaşı
mızın özel çıkarlar gözetildiği için bu kanunun 
çıkması önleniyor gibi suitefehhümlere, zehapa 
kapılmalarına imkân yoktur, lüzum da yoktur. 
Gayet açıklıkla söylüyorum, arkadaşlarımızın 
mesaisi biter bitmez konu Bakanlar Kurulunda 
tetkik edilecek ve Meclislerin malı olacaktır. 

Sayın sözcü Danıştay kararlarının tatbik 
edilmemesi konusuna da temas ettiler. Yine di
ğer hatip arkadaşlarım, yeri geldikçe bu konu
da tenkitlerde bulundular. Danıştay bütçesinin 
görüşülmesi sırasında ümit ediyorum ki, Devlet 
Vekili arkadaşım, bu konuda ariz amik malûmat 
intikal ettireceklerdir. Yalnız Hükümet olarak 
şunu ifade etmek isterim, Danıştay kararları 
kanunların çizdiği sınırlar içinde, kanunların 
yetki ve salâhiyet hududu ve şümulü içerisinde 
bihakkin tatbik edilmektedir. Ama iddia sahip
lerinin arzu ettiği şekilde değil, kanunların tâ
yin ettiği şekilde tatbik edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün memleketler
de idare hayatında değişmez bir prensip vardır. 
Memurlar için makamda mevkide teminat yok
tur, olamaz. Sadece müktesep hakta teminat var
dır. Hiç bir zaman coğrafi teminat yoktur. Hiz
metin icabına göre muayyen tâyinler yapılır, 
yer değiştirmeler olur, ancak bir şey olamaz, 
memurun iktisabettiği haklar elinden alınamaz. 
Bizim, zannediyorum icraatımızda yadırganan 
husus sadece bâzı memurların şuradan buraya 
tâyin edilmesi, falan yerdeki valinin merkeze 
alınması, özel bir kınama mevzuu olmuştur. 
Muhterem arkadaşlarım, bu Adalet Partisinin 
idari hayatımıza getirdiği yeni bir tatbikat de
ğildir. Bunları söyliyenlerin dahi zamanı idare
lerinde ne tarzda bir memur politikası takibet-
tiklerini biz burada misalleri ile arz etmek du
rumundayız. Bu itibarla birbirimizi kınamak 
için konuyu bir tenkid vasıtası yapmamalıyız. 
Devlet hayatının, kendisine göre, icapları var
dır, hizmetin icapları vardır, iktidarlar lüzum 
ve zaruret gördükleri zaman müktesep haklara 
halel gelmemek şartı ile yer değiştirme işlem
leri yaparlar ve yapacaklardır. Bizden sonraki 
iktidarlar da yapacaklardır. Danıştayın ittihaz 

etmiş olduğu kararlar üzerinde münakaşa yapı-
lanıaz. Biraz sonra Anayasa mevzuu üserindo 
enine boyuna konuşacağım, Kuvvetler ayrılığı, 
yumuşak kuvvetler ayrılığı prensibi üzerinde 

j duracağım. Tesrii organın icra ile münasebeti, 
\ yargı organının icra ile münasebeti birbirlsriylo 

olan hudut ve sınırları bellidir. Binaenaleyh, 
bir kaza organının vermiş okluğu bir iptal ka-

j ramım icraya doğrudan doğruya müdahale ma
hiyetinde, eski halin iadesini tazammun edaesk 
bir icrai tasarruf telâkki edilmesine imkân yok
tur. Bu benim görüşüm değil, Anayasa Maiikc-

1 meşinin görüşüdür ve Anayasanın 152 nci mad-
I desine göre de Teşrii organları, icrayı, kazaî 
I organları bağlıyan bir yörüştür. Demek oluyor 

ki falan yerdeki umum müdürün tâyini dolayı-
siyle Danıştayın vermiş olduğu karar o uman 
müdürün orada oturmasını gerektirmez. Yapı
lan tasarrufun iptalini gerektirir. Yapılacak iş 
idare, halin icaplarına göre, onun haklarına 
halel gelnıiyecek bir formül bulup bir banka 
yere tâyin eder. Bu arada menfaati haleldar 
olan taraf hukukun tâyin ettiği, Anayasalın 

I 95 nci maddesinin tâyin ettiği yoldan ve usûl
den faydalanır. Nedir o yol? (Gürültüler) En. 
yolu ben söylemiyorum, Sayın Yıldız konuşma
larında ifade ettiler, Sayın öztürk cevap ver
diler geçen sene diye ben söylemiyorum. 95 nci 
maddenin Meclisdeki müzakerelerini lütfen tet
kik buyururlarsa göreceklerdir ki, orac'a 95 nci 
maddede idare, halin icaplarını muktazi tedbiri 
alır. Danıştay kararını uygulamıyan idars hak
kında tazminat dâvası açılır. Hukukî yolu gös
terilmiştir. Bizim icadetîiğinıiz bir yol değildir. 
Neden bu yol gösterilmiş? Bu da o zaman Mec
lis kürsülerinde konuşan Cumhuriyet Halk Par
tisi Çanakkale Milletvekili komisyon sözcüsü, 
halen Danıştay âzası olan Sayın Burhan Arat'm 
zannediyorum beyanlarında vardır. Meclis sa
kıtları tetkik edilecek olursa bu husus görüle
bilir. Eğer Danıştay kararlarını mutlak mârada 
idareyi bağlıyan, eski halin iadesini tazammun 
eden bir hüküm olarak telâkki ettiğimiz tak
dirde, o zaman icrayı kazaya terketmek gibi 
Anayasada yeri olmıyan bir yeni hal ihdas et
miş oluruz. 

Memurların vatandaşla olan münasebetleri 
konusunda sayılı arkadaşlarımız temas ettiler. 
Gene bu cümleden olarak idarenin tarafsızlığı 

1 üzerinde durdular. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu konuda Başba
kanlık tarafından yapılmış muhtelif tamimleri 
huzurunuzda aynen dile getirmek istiyorum. 
Başbakanlığın 5 . 7 . 1966 tarihli tamimi. Bi
rincisini zaman almamak için okumuyorum. 
«Milletvekili genel seçimleri sonunda Hüküme
ti vazifesini devir aldıktan sonra bütün valilik
lere göndermiş olduğum bir tamimle Devlet 
idaresinde hâkim olmasını istediğimiz yeni hiz
met anlayışımızı açıklamış, Anayasamızın em
rettiği düzen içinde bütün vatandaşlar için eşit 
muameleyi esas tutan tarafsız ve halk hizmetin
de bir idarenin mutlaka yerleşmesi bakımından 
önem verdiğimiz hususları belirtilerek emniyet 
ve asayişin sağlanması, vatandaş dilek ve şikâ
yetlerine yalandan ilgi gösterilmesi, idareye 
yarılacak müracaatlarda aracılık ve iltimas 
yollarına asla lüzum bırakmıyacak şekilde idare 
adamlarımızın müracaat sahibi bütün vatan
daşlara hiç bir tefrik yapmaksızın kapılarını 
açık bulundurmaları ve Devlet işlerinin kanun
lara tam riayet prensibi altında süratle yürü
tülmesi, iktisadi ve sosyal kalkınmamıza ait 
programların geciktirilmeden gerçekleştirilmesi 
ve bütün kamu hizmetlerinin kanunların yerine 
getirilmesinde valilerin ve genellikle il ve ilçe
lerde vazife gören idare adamlarımızın kanunun 
yetkilerini tam olarak kullanmak suretiyle va
tandaş ihtiyaçlarını sürüncemede bırakmadan 
süratle karşılanması gibi halkımızın güven ve 
refah içinde lâyık olduğu huzur ve saadete ka
vuşması için gerekli diğer tedbirlere işaret et
miştir. Dedikten sonra tamim devam ediyor 
ikinci maddesinde vatandaşın devletle olan sev
gisini ve güvenini daha da çok artırmak için 
idare âmirlerimizin, beldenin ve toplulukları
mızın her türlü meselelerine büyük bir gönül
lülükle eğilmeleri yanında bizzat idarede kırta
siyeciliği ortadan kaldırmak için çok yakın 
alâka1 arını rica ederim. Başbakan Süleyman 
Demirel Muhterem arkadaşlarım bu Devlet ar
şivinde kalan tamimler dsğildir. İcraatımızın 
her noktasında biz tarafsız bir idare kurmanın 
gayreti içinde olmuşuzdur. Ve bunları en tefer
ruatlı noktalarına kadar takibetmisizdir. Sayın 
arkadaşlarımız, tarafsız idareden bahsederken, 
şüphesiz, bu konulara agâh olamamışlardır. Bi
zim tutumumuzu yakmdan tetkik etmek imkâ
nını bulamamışlardır. Onun için tarafsız idare
nin kurulamadığı, partizanlık yapıldığı ve me

murlara baskı yapıldığı yolunda pek klâsik ve 
pek umumi tenkidler yapılagelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, kemâli samimiyetle 
sisi temin etmek isterim ki, her gün vâki olan 
müracaatlar ve şikâyetler bir taraftan Devlet 
kapılarını hak kapısı ve hacet kapısı haline ge
tirmiş olan bir iktidar olarak muhterem matbu
atımızın sütunlarında yer alan her şikâyeti ve 
her açık mektup isteğini özel bir değerlendir
meye tabi tutuyoruz. İktidarımız, budur; Cum
huriyet Hükümeti böyle bir icraatın içindedir. 
Ve bunları, o kadar takibediyoruz ki, bâzan te
essürle ifade edeyim, bunların maksadı mah
sus ile yazıldığı, yazdırıldığı, bu namda kimse
ler olmadığı, siyasi spekülâsyon için muayyen 
sütunlarının belli maksatlara vasıta edildiği de 
vakıa olarak tesbit ediliyor. Bunlardan verebi
leceğim yüzlerce misalden bir tanesini, şayanı 
dikkattir ve bizzat takibettiğim bir mevzu ol
duğu için, müsaadenizle arz edeceğim. Yasının 
başlığı şöyle; Başbakan Malkara'dan bir misal 
var, «Seçimlerle beraber tâyinlerde başladı.» 
Muhterem arkadaşlarım, bu yazı alınır alınmaz 
yazıda ne idclia edilmiş ise ilgili bakanlıklardan 
sorulmuştur. Aldığımız cevaplar gösteriyor ki 
bu iddia hususi bir maksat için yapılmaktadır, 
bir bühtandır ve yanı sıra söyliyeyim bu yazıyı 
okuyan bir sayın arkadaşımız kendisi de buna 
inanarak demek ki bu böyle oluyor hissine ka
pılmaktadır. Daha ötesini söyleyeyim; aynı 
gazetenin, aynı sütununda üç gün sonra başka 
bir mektup : «Ya işte böyle Sayın Demirel na
sıl Malkara'da partizanlık yapılmıştır. Görü
yorsun ya geçen misali vardı gibi ikinci bir 
mektup var. Yani bir yanlış ve bir hataya bir 
kat bina, onun üzerine bir kat da sundurma. 
İşte yapılan tarizler bunlar arkadaşlar. Şimdi 
müsaade ederseniz, bu mevzuda Bakanlıklardan 
aldığımız bâzı cevapları arz edeyim; Malkara 
kaymakamı başka yere nakledilmiştir. Yazıda 
deniyor ki, partizanlık yapıldı Malkara'da se
çimler vardı, siz bu kaymakamı naklettiniz. 
İçişleri Bakanlığından aldığımız yazıda Kay
makam Nevzat Büyüköztürk'ün kaymakamlar 
nakil yönetmeliğine göre ikinci sınıf ilçe hiz
metini bitirmiş ve birinci sınıf ilçeye tâyin sı
rası geldiği için Malkara'dan birinci sınıf ilçe 
olan Reyhanlı'ya tâyini yapılmıştır. 
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Adalet Bakanlığından aldığımız yazı : Mal
kara Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Tamer 
1 . 5 . 1962 tarihinde Malkara'da vazifeye 
başlamış, kendi isteği üzerine 26 . 10 . 1963 
tarihinde Orhangazi'ye tâyin edilmiştir, Hiz
metleri takdir edilerek, 1967 senesinde de Ka
dıköy Cumhuriyet Savcı muavinliğine tâyin 
edilmiştir. Gazetede okuduğunuz zaman Mal
kara'dan Orhangazi'ye, Orhangazi'den Kadı
köy'e tâyin edilen savcının hikâyesi bir parti
zanlık örneği olarak yer almaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir ikinci misal ve
receğim. «Rüşvet vermediğim için ruhsat ver
memişler bir yere» Rüşvet istemişler altında 
imza ve adres yaptığımız muamele; ertesi günü 
İstanbul valiliğine yazdık. Durumu tahkik 
edin. Derhal bir tahkikat yapıldı. İstanbul Va
liliği ilgililerle temas etmiş gönderdiği cevabı 
okuyorum. 

«Gazetenin 26 Ocak 1968 tarihli nüshasında 
çıkan rüşvet vermediğim için başlıklı yazı ile 
ilgili emirleri üzerine imza sahibi falan ferman-
cılar numara 68 de aranmış, bulunamamıştır. 
Kendisini tanıyana da rastlanmamıştır. Mez
kûr adreste bir bakkal dükkânı bulunmak
tadır. Ve sahibi bu isimde kimseyi tanımadığını 
ifade etmektedir. Bilgilerinize saygı ile arz 
ederim. İstanbul Valisi Vefa Poyraz» 

İkinci Beyoğlu Kaymakamının «Rüşvet ver
mediğim için başlıklı yazı üzerine konuya der
hal el konulmuştur. Yazının altındaki adresin 
asılsız olduğu böyle bir şahıs ve işyeri bulun
madığı anlaşılmıştır. Tetkik edilen ruhsat dos
yalarında da imza sahibinin adına tanzim edil
miş bir ruhsat bulunmadığı yazı sahibinin dü
rüst bir insan olarak müracaat etmesinin bek
lendiğini bildirilmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, her gün bun
lardan 10 - 15 tanesini bir araya getirdiğiniz sa
man gazeteleri okuyan sayın arkadaşlarımız gök 
kubbe yıkılmış altında kalınmış, bir hava için
de partizanlık yapılıyor, memurlara basla yapı
lıyor hissine kapılıyorlar. Biz, gayet açık söy
lüyoruz, bugünkü rejimde baskı yapma imkânı 
yoktur. Ve Hükümet programında gayet açık 
şekilde ifade etmişizdir. Memurlar huzur ve 
güven içmde çalışmaktadırlar ve oabsr1 alarga 
devam edeceklerdir. Anşart kanunların emrin
de ve milletin hizmetinde bulunacaklar. Kanun

ların emrinde ve milletin hizmetinde olan Dev
let memurlarına hiçbir suretle kimsenin şu ve
ya bu şekilde gölge düşürmesine imkân yok
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bu konuyu 
dile getiren hatip arkadaşlarımın gayet iyi bil
mesini isterim. Böyle bir hava yaratılması, fera
gatli, çalışkan, dürüst, hizmet gören Devlet me
murlarını huzursuz etmektedir. Hükümet ola
rak kesinlikle ifade etmek isteriz ki, Devlet me
murlarının dürüstlük ve feragatle çalıdan Dev
let memurlarının kimsenin himayesine ihtiyacı 
yoktur. Onlar sadece kanunların himayesi al
tındadır. 

Millî Birlik Grupu adnıa konuşan Saym Ah
met Yıldız yaptıkları usun konuşmada birçok 
konulara temas ettiler. Kendilerinin ağırı t ir 
hırs ve heyecan içinde ifadede bulunduklarını 
bilhassa belirtmek isterim. Sayın Yıkbz'm bu 
derecede hırslı ve hınçlı olmasının sebebini an
lamak bizim için kolay olmayacaktır. Şunu bil
hassa kaydetmek isterim ki, her ne kadar Millî 
Birlik Grupu adına konuştuğunu beyan etmiş 
ise de, Millî Birlik Grupıma dâhil teker teker 
muhterem arkadaşlarımızın birçok noktada Sa
ym Yıldızla beraber olmalarına imkân yoktur. 
"̂ u itibarla vereceğimiz cevapların nef'i ve ba
sarı Sayın Yıldız'da kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın 105 nci 
"iaddesme göre Başbakan veya ilgili bir Bakan, 
Başbakanlık bütçesinin müzakeresi sırasmda 
-ulunur ve yapılan tenkidlere cevap verir, vere
bilir; mümkündür. Fakat ısrarla Sayn Yıldız, 
^aşbakanm Miraya ."relm.esini isted'ler ve kendi
lerine özellikle muhataboiması arzusunu î b.ar et-
+il^r, hattâ ^a^rhklarım o^a .^'"T^ y^.'r>*"<1^irıI-?ı'ir\\ 
îma ederek, benim vereceğim cevaplara da peşin 
ambargo koymak istediler. 

Muhterem arkadaşlarım, bir fikrî münaka
şa yapıyoruz. Sözlerimiz mesuliyetimizin hu
dut ve şümulü içinde olmaktadır. Şüphesiz, her 
iddia bu ölçü içinde cevabını alır. Bu cevabı 
ister Sayın Başbakan verir, isterse bu işle va
zifeli olan arkadaş verir. Bu meseleye bir ye
nilik getireceği kanaatinde değilim. Yeter ki, 
söylediğimiz sözler yerini bulsun. 

Sayın Yıldız'm sözleri, bir korkunç itiraf, 
Hükümetin davranışı ve tutumiyle ilgili, Ada
let Partisi iktidarının zihniyetiyle ilgili son de-
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rece korkunç bir vasıflandırma olarak karşı
mızda duruyor. Sayın Yıldız'm beyanlarında 
neler yok. Bir defa bütün millî müesseseleri ve 
kuruluşları, Doğulu vatandaştan işsiz vatan
daşa kadar, topraksız vatandaşa kadar, pa
rasız pulsuz vatandaşa kadar herkesi; öğret
menden, ordu mensuplarına kadar her şeyi 
Adalet Partisi iktidarının karşısına çıkarmak 
tahriki ve tertibi ve hesabı içinde bir konuşma 
yapmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, millî kuruluşları, 
özerk müesseseleri, gençliği bu tarzda süfli 
politikanın vasıtası yapmanın zamanı çoktan 
geçmiştir. Her şeyi açık konuşmak mecburiye
tindeyiz. 

Sayın Yıldız'm sözlerini dinledikten sonra şu 
üç nokta beni son derece üzüntüye sevk etti. 
Bunlardan birisi; diyorlar ki, «Türkiye, Roma'-
mn son günlerini yaşıyor, Türkiye'yi kurtarmak 
lâzım, bir halaskar çıkması lâzım.» Öyle bir za
man yaşadığımız kanaati içinde. 

İkinci husus : Türkiye'nin dış politika faa
liyetleri üzerinde birtakım imalarda bulunduk
tan sonra, daha doğrusu dışarda itibarsız oldu
ğumuzu ifade etmek istiyen imâlarda bulun
duktan sonra, Kıbrıs politikası hakkında da 
birkaç cümle geçiştirip çok tecrübeli ve eski bir 
Devlet adamı olan Sayın Anamuhalefet Partisi 
Genel Başkanı İnönü'nün nasıl olur da böyle bir 
Hükümeti dış politikada tasvibeder, prim verir, 
destekler tarzında bir iddiayı ortaya attılar. 

Ve üçüncü cümle olarak da : «Solu arkadan 
hançerliyen iktidar» dediler. İşte orada hakiki 
renk şekil belli olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bunlara bi
rer birer cevap vermek mecburiyetindeyiz. 
«Türkiye Roma'nın son günlerini yaşıyor.» Bu 
korkunç bir iddiadır. Arkadaşlar, buna kimse
nin hakkı yoktur. Buna cevap vermeden 1968 
senesi Türkiyesini dost ve dost olmıyan memle
ketler nasıl görüyorlar? Bu sualin cevabını Sa
yın Yıldız'dan bekleriz. Ama bizim elimizde
ki belgeler, malûmat göstermektedir ki, dost 
ve dost olmıyan bütün memleketler Türk 
Milletini yücelme yolunda, Türk Milletini iti
barlı görmektedir ve ona hürmet etmektedir. 
Sözü dinlenen bir Devlet ve Millet olarak bize 
saygı beslemektedirler. Dış âlem bu vaziyette 
görecek, bu memlekette yaşıyan bir vatan ev-
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lâdı, bu Meclisin bir âzası, hayır diyecek : 
«Türkiye Roma'nın son günlerini yaşıyor.» Bu 
vatanperverlik değildir, Sayın Yıldız, (A.P. 
sıralarından bravo sesleri) Türkiye o günleri 
yaşamıyacak, yaşaması için de hiçbir sebep yok, 
o günleri yaşamamasına gayret etmeniz lâzım. 
Eğer birtakım küçük siyasi hesap uğruna bura
da bulunmıyan, burada bulunmaması icabeden, 
söz edilmemesi icabeden en mukaddes mefhum
ları, müesseseleri, kuruluşları getirir buraya 
vasıta haline getirir, tahrik edersek, her gün 
bu tahriklerin arkasından koşarsak, bundan 
siyasi bir netice alamayız, sadece huzursuzluk 
sağlar. Zannederim ki, bunu yapmaya bu Mec
liste bulunan hiçbir âzanm hakkı yoktur. 
Halk gerçekleri biliyor. Bu, Sayın Yıldız'm 
deoismiven felsefesi, öyle zannediyorum ki, 
Adalet Partisi Hükümetine ve Adalet Partisi 
iktidarına hıncı, biraz da bizi iktidara getiren
lere teveccüh ediyor. Halk her şeyi çok iyi 
bfivor, herkesi çok iyi biliyor. Türk Milleti 
aldanmıvaeak kadar geniş tecrübe ve bilgiye 
sahihtir. E^er böyle bir bilgi ve tecrübe sahibi 
olmasaydı siyasi alanda, siyasi hayatta hile ve 
hnrdavı meslek haline getirmiş olan nice po
litikacı1 arın başarı saklaması mümkün olurdu. 
Halk ald^nmaz. Halkı aldatacağını zanneden
ler de tarihimizin her devrinde aldanmıslardır. 

«Solu arkadan hançerliyen iktidar» Sayın 
Yıldız'in konuşmasında. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Böyle bir 
lâf yok. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Saçın Hizbüttahir'inden baslıyarak 
Nur canrtelerinin Devlet eli ile nasıl beslendiği
ni tavsif, tarif; onun altında hilâfet ordusunun 
gelmek üzere olduğunu, 4 sene sonra iktidara 
0-eieeefrmi tâyin, tertip; ondan sonra da birta
kımı ölüfere, sizin tâbirinizle, nasıl karsı çı
kıldığı. s-ercekfi kuruluşlara karsı çıkıldığı ve 
onun yanısıra da sol akımları yadırgayan ik
tidarın solu arkadan hançerlemek için teşebbüs
lere girdiği...» Benim notumda böyle. (Gürül
tüler) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Dürüstçe 
konuşalım, solu arkadan hançerlemek, diye bir 
şey yok. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, müdahale etmeyi
niz. Zabıtlar meydanda. Tashih edersiniz, bilâ
hare efendim. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bir Vekile böyle nasıl hitabedersin? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — öyle ko
nuşursa... Yok böyle bir şey... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Şerefsiz. (Gürültüler) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Tutanakla
ra bakarız,, aksi halde sen şerefsizsin. (Karşı
lıklı gürültüler) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sensin şerefsiz. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sen, bin 
defa şerefsizsin. (Gürütüler) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Alçak... 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Haysiyet
siz. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, Sayın Yıl
dız... (Karşılıklı gürültüler) 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Tutanakla
ra bakarız, ya sen şerefsizsin, ya ben... (Gürül
tüler ve mahiyeti anlasılmıyan müdahaleler) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sen şerefsizsin, senin şerefin yoktur, bir Vekile 
böyle konuşamazsın. (Gürültüler) 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Bizansm 
son günlerine itiliyor, dedim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın özgür, idarecilik vazife
niz var. (Gürültüler) Sayın Tekin, idareci ar
kadaşlar... (Gürültüler ve Sabahattin Orhon ile 
Mucip Ataklı arasında mahiyeti anlasılmıyan 
tartışmalar) 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Çık 
dışarı... (Gürültüler) ve Tabiî Üye Mucip Ataklı 
Adalet Partisi sıralarına doğru yürüdü.) 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Kimin ağ
zını yırtıyorsun?.. (Gürültüler ve Adalet Parti
si sıralarından : Sana ne oluyor? sesleri ve kar
şılıklı «terbiyesiz, terbiyesiz sensin» sesleri ve 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Sayın Atak
lı ; rica ederim size bir şey yok, size bir şey yok, 
Sayın Ataklı; Sayın Kalpaklıoğlu ile Yıldız ara
sında bir konu var, sayın üyeler lütfen yerleri
nize oturun. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî üye) — Niye bıra
kacağım, grupumuza tecavüz var. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ataklı size bir şey yok 
efendim. (Gürültüler) (îtoğlu it, sesi), (Tu, tu, 
uuu... sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Karaman lütfen. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Söyledi-

ini duydunuz mu Sayın Başkanım? «îtoğlu it, 
ledi» Tu, tu, uuu... 

BAŞKAN — Biz böyle bir şey duymadık 
efendim. 

SUPHÎ KARAMAN (Tabiî Üye) — Duydum 
ben... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ataklı, yani 
Yıldız ile Sayın Kalpaklıoğlu arasında vâki bir 
•midahaleye siz giriyorsunuz, münakaşaya Sa
yın Ataklı. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Susturun 
efendim. 

BAŞKAN — Susturmanın gayreti içindeyiz 
efendim. Sayın Özgür'den rica ettim. Sayın Yıl-
dıs'm yanındasınız İdareci Üyesiniz, dedim. Sa
yın Tekin'i vazifeye davet ettim. Ne yapabili
rim ben burada? 

Saym üyelerden lütfen yerlerine oturmaları
mı rica ediyorum. Şimdi tetkik için tutanaklar 
divana getirtilecektir. 

Sayın Bakan, görüşmenize devam buyuru-
Ü11Z. 

DEVLET BAKANI S^Y^Î Ö^TÜRK m«<-
"•ami.a) — Muhterem arkadaşlarım; Saym Yıl
dı s'in beyanlarının heyeti umumiyssini ayrı bir 
tahlil ve münakaşaya tabi tutacak değilim. An
cak, beyanları zabıttadır, aksine bir vaziyet ba
his konusu olamaz. Konuşmalarının yekûnu, 
A. P. iktidarını her yönü ile tenkid, tariz, büh
tan ve ithama muhatap tutmaktadır. Aslında ta
rafsız olması lâzımgelen ve mevkiinin icabı, ki 
Millî Birlik Komitesinin sayın üyesi olarak dai
ma siyasi partiler arasında bir denge sağlaması 
icabeden, böyle bir fonksiyonu bulunan bir söz
cünün A. P. sini A dan Z ye kadar muhatabalıp 
her türlü haksız ve insafsız, yersiz vemesnetsiz 
ithamlara muhatap kılarken, iki yıldan beri ba
şarılı icraatı ile içerde ve dışarda takdir topla
mış olan Hükümetin müspet işlerinden bir tek 
noktadan dahi bahsetmeyişinin elbetteki özel 
bir sebebi olsa gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasamızın 12 
nci maddesi «Hiçbir kişiye, hiçbir aileye, züm
reye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz» der. Ama 
derhal ifade edelim ki, hali hususi içerisinde 
Anayasamızın 12 nci maddesine bir istisna ola-
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rak, sayın arkadaşımız burada bulunmaktadır 
vs bu istisnanın şartları da 70 nci maddede tâ-
3Tin edilmiştir. 70 nci maddede, tabiî üye olarak 
Cumhuriyet Senatosuna katıldıktan sonra bir 
siyasi partiye girenlerin tabiî üyelik sıfatı, par
tiye girişlerinden sonraki ilk Cumhuriyet Sena
tosu üyeliği seçimini takiben sona erer» denli
siniz. Bir tek noktasında insaf olmıyan itham
lara muhatabolacaksınız. Ta ki, «Kepeği kırmı
zı bibere karıştıran bir bakkalın hesabını dahi 
Hükümete bir bühtan vasıtası olarak, bir itham 
vas'tası olarak tevcih edeceksiniz. (A. P. sıra-
larıırlp.n «bravo» sesleri ve alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın ağzı 
dili yoktur. Anayasanın dillenmesi, ruhunu tam 
bir samimiyet ve dürüstlükle iktisabedilmesi 
için buna inananların, buna gönül verenlerin 
iyi niyetle ve samimiyetle kendi fonksiyonları
nı icra etmeleri gerekiyor. Biz Hükümet olarak 
fonksiyonumuzu icra ediyoruz. Saynı Yıkkz 
konuşmalarında müesseseleri saydılar. Tarna-
miyle hürmet ettiğimiz müesseseler. Ama, bu 
müesseseler içerisinde Hükümet müessesesinin 
Anayasadaki yeri ürerinde durmadılar. Derhal 
ifade etmeliyiz ki. Hükümet müessesesi Anaya
sanın kilit noktasını ve anahtar yerini teşkil 
eder. Falan müesesenin özelliği var dokuna-
msktedir. Demek ki, siyasi partiye katıldığı za
man bir tabiî üye, onun üyelik sıfatı Anaya
saya göre sona eriyor. Kurucu Mecliste bu mad
de tedvin edilirken, ancak ne düşünüldü; vâzıı 
kanun ne düşündü? Vâzıı kanun şunu düşündü : 
Hali hususidir, ihtilâl yapmışlardır, Anayasanın 
yapılmasında emek çekmişlerdir. Normal de
mokratik düzen içerisinde bunların tarafsızlık 
ile vazife görmelerinde rejim halamından fayda 
görülmüştür. Bunlar hiçbir zaman tekrar evle
rine, yuvalarına, eski mesleklerine dönemezler, 
icap böyle, lüzum böyle, zaruret böyle. O halde 
onlara hususi bir yer ve 12 nci maddenin bir 
istisnası olarak da o yer ayrılmıştır. Fakat 70 
nci maddede de şunları çizmiştir. Bir siyasi par 
tiye mensubolma meselesi üzerinde durmak isti 
yorum : Müracaat edersiniz, bir kâğıdı imza 
ederseniz; o siyasi partiye mensubolursunuz 
Hayır arkadaşlar, bu şeklî bir şey. Bu şeklîdir. 
Bu şeklin dışında ruh ve mâna vardır, muhte
va vardır, mazrufu vardır. Geleceksiniz buraya. 
2 yıldan beri Türk Milleti adına bir iktidarın 
Hükümeti olarak icraatınızın hesabını verecek-

nıazsmız, filân müessese muhtardır; o da doğ
ru. Ama Hükümet nedir? Hükümet, her şeyin 
sorumlusu kırmızı biber kadar, her şeyin so
runlusu; ama yetkisi yok. Sağa baktığı zaman 
•\nayasayi ihlâl, sola baktığı zaman Anayasayı 
ihlâl. Muhterem arkadaşlarım böyle demokrasi 
olmaz. Vesayet altında demokrasi olmaz. Bu 
'.emokrasi kimsenin vesayeti altında değildir. 
l u ı u herkesin anlaması lâzım. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Anayasanın değiştirilmesi meselesi üzerinde 
zannediyorum sayın arkadaşımız bir endişe 
içindedir. Bu endişeyi başka bir sebebe bağla
mak istemiyorum. Mütemadiyen bir Anayasa 
değişikliği fobisi konuşmalarına hâkim, iktidar 
Seçim Kanununu değiştirecek, ondan sonra da 
Anayasayı değiştirecek. Tabiî, Anayasayı değiş
tirirken de birtakım normal olmıyan meseleleri 
normale irca eyliyecek .Böyle bir düşüncenin 
içerisinde.... 

KÂMİL KARAVELîOĞLU (Tabiî Üye) — 
Meselâ? 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım meselâyı 
söyliyeyim umumi prensipleri arz ettikten son
ra bir misalini de vereyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın değiş
tirilmesi hakkında Hükümet programımızda 
hor hangi bir taahhüt yok. Sayın Başbakanı
mızın da, Anayasayı değiştireceğiz tarzında bir 
taahhüdü yoktur, beyanı da yoktur. Ancak şu 
vardır. Anayasalar kitabı semavi değildir ki, 
değişmesin. Bizim ahkâmı sabıkada yer almış 
*:u kaidemiz de vardır; Mecellede «esmanın 
"obaidülü ile ahkâm tağayyür eder» zaman 
geçmekle her şey değişir. Anayasa tağayyür de 
öder, tebaddül de eder, değişmez, bir şey değil-
lir. Bunu ben söylemiyorum bizzat Anayasa 
söylüyor .155 nci maddesine baktığımız zaman 
altıncı bölüm son hükümler. Anayasanın değiş
tirilmesi. Madde 155 de yazmış. Demek ki Ana
yasa değiştirilemez şeklinde bir taahhüdün de 
~ıanası yok. Anayasa değiştirilir tarzındaki bir 
özün de garip tarafı yok. (Tabiî sesleri) De

ğiştirilmesi mümkün. Nesi değiştirilemez? De
mokrasiye, insan haklarına, Cumhuriyete, fer
lin hür yaşama iradesine, insanca yaşama hak
lına taallûk eden temel ilkelerin değiştirilmesi 
mümkün değildir. Onun dışında faraza falan 
müessese, filân şey, bunlar olabilir. 
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KÂMİL KARAVELİOĞLTJ (Tabiî Üye) — 
Bunlar da değişebilir... 

* DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bunların üzerinde duracağım. Sa
yın A. P. Grup sözcüsünün vâki beyanlarını 
bu tarzda değerlendirmek, bu tarzda anlamak 
gerekir. Bizim istikbale muzaf mutlak mânada 
değiştiririz veya değiştirmeyiz tarzında bir 
taahhüdümüz yoktur ve olamaz. Hal ve icap
lar ne getirir, onu mütaakıp seçimlerde seçim 
beyannamelerimizi yazarken düşünürüz, koya
rız ve milletin huzuruna gideriz. Millet ona lü
zum ve zaruret görürse rey verir. Netice istih
sal edilirse o işlem ve mukteza tâyin olunur. 
Bugünden istikbale muzaf bir beyanda bulun
maya imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Yıldız, ekse
riyet ve azınlık münasebetleri üzerinde durdu. 
«Ekseriyetin istibdadı, istibdatların en korkun
cudur» dedi, doğrudur. Ama bugünkü düzen 
içerisinde ekseriyetin istibdadı değil, azınlığın 
istibdadından bahsetmek mümkündür. Çünkü 
Anayasamız reaksiyoner bir Anayasadır. Ek-
siriyetin istibdadı düşüncesinin etkisi ve tesiri 
altında. Öyle müesseseler koymuşuz ki, iktida
rın elini kolunu bağlamışız, muhalefet istediği
ni yapabiliyor. Şimdi meselâ 89 ncu maddeyi 
ele alalım; gerekçede opstürüksiyon vasıtası ya
pılamaz demiş, ama o kadar bir müeyyidesi 
yok. Mecliste bir sayın üye arkadaşımız, bir 
milletvekili arkadaşımız 5 000 sayfa gensoru 
verebilir. On veya yirmi tane de verebilir. 
Böylece Teşriî Meclis, kanun yapma fonksiyo
nunu icra edemeden gensorularla ömrünü ik
mal eder. Bunu bir mebus yapar. 439 mebusa, 
449 mebusa, karşı bunu yapabilir. Anayasa o 
kadar açık. Demek ki, biz Teşriî Meclislerin 
murakabe fonksiyonu yanında kanun yapma 
fonksiyonunu aynı ağırlıkta aynı ölçüde mües
seseye bağlıyamamışız bu bir eksiklik, şimdi 
bu eksikliği ikmal etmenin gayreti içindeyiz, 
istiyoruz ki, 500 - 600 sayfalık önergelerle; me
seleyle, murakabeyle alâkası olmıyan birtakım 
yazılarla Meclisleri işgal etmiyelim, ciddî mu-
rafkabe yapalım, kanunları da çıkartalım. O 
hale gelmiştir ki, teşriî hayatımızda âdeta ikti
darlar bir kanunu çıkarmak için muhalefet
ten lütfeder misiniz, vize eder misiniz, gibi bir 
nevi muvafakatlannı istihsal etmek durumuna 

gelmişlerdir. Bu tarz idare yoktur arkadaşla
rım, bizim Anayasamız ekseriyete hürmetkar
dır, başka türlü demokrasi olmaz. Zaten Sa
yın Ylıdız'la bidayetten beri devamlı olarak 
anlaşamadığımız konulardan birisi budur Sa
yın Yıldız'm kendi mütalâasına göre, kendi de
mokrasi anlayışına göre, baskı grupları var
dır 10 kişi toplanır bir derntfe kurar, adı baskı 
grupudur. Öbür tarafta sizi iktidara getiren 
5 milyon vatandaşın ağırlık tarafı yoktur. Ma
dem M, baskı grupunun baskısı vardır ona 
göre icraat yapacaktır. Yok demokraside böyle 
bir şey. Demokraside meşru kuvvetler vardır. 
Kanunların çizdiği ölçüler ve hudutlar içinde 
meşru kuvvetler vardır. Millî müesseselerin ifa 
fonksiyonları sınırlıdır. Bunların hiçbir zaman 
sınırlarını aşması mümkün olamaz. Şimdi bu 
noktada azınlığın haklarında ve ekseriyetin ta
hakkümünden bahseden Sayın Yıldız'a şunu 
söylemcfe isterim, A. P. İktidarı ve Hükümeti, 
ister azgınlık olsun ister çoğunluk olsun. Ayyıl-
dızlı Bayrağın altında şerefle yaşıyan 34 milyon 
vatandaşı kanunlar karşısında müsavi görmek
tedir. Tefsirsik muameleyi prensip ve şiar edin
miştir. Böyle bir anlayış içinde hizmet etme yo
lundadır. Bizim telâkkimize göre akalliyet diye 
bir şey yoktur. Haklar vardır. Haklar dengesi 
vardır. Herkesin hakkına rıza göstermesi bahis 
mevzuudur. 

Sayın Yıldız'm konuşmalarında topraksız
lara toprak konusu ve bir miktarda sefalet ede
biyatı yer almaktadır. Bu arada onbinlerce 
onbirlerce dönümü aşan arazi sahibi, büyük top
rak sahipleri, toprak ağalarından, kendi tâbirle
rine göre bahsediyorum... Muhterem arkadaşla
rım bir tariz maksadiyle söylemiyorum, iktidar 
olmak kolay, değildir. Hükümet olmak kolay 
değildir. Kendileri de bir müddet iktidarda bu
lundular, Türkiye'de ağızlarından çıkan her 
sözün kanun sayıldığı devir ve şartlar içinde, 
aradılar taradılar 55 tane ağa buldular, bunlar
dan 47 tanesinin de ceza evinde muhtacı muave
net, parasız, pulsuz fakir kimseler olduğunu ge
ne bizzat kendileri tesbit ettiler sonra salıverildi
ler. Şimdi biz zamanı idarenizde 34 milyon içe
risinden 55 insan bulmuşsunuz bunun da 47 sini 
fakirdir kimsesizdir diye bırakmışsınız. Muh
terem arkadaşlar demek ki ağalık dâvasının 
hepsi 7 kişi mi? Bunun için mi kavga ediyo-

— 259 — 



0. Senatosu B : 26 3 . 2 . 1968 O : 2 
ruz? Umumi söylemek kolay, şu ağadır, bu de
ğildir. Muhterem arkadaşlar bu ulu orta söy
lenecek sözler değildir. Bunlar üzerinde derin
lemesine çalışma yapmak lâzımdır. 
ikinci husus; mülkiyet meselesi, miras mese

lesi. Sayın Sanayi Bakanının bir yerde yaptığı 
konuşmada «Servetlerimizi torunlarınıza inti
kal ettirecek tarzda çalışan» veyahut bir başka 
ifadeyle «Kazandıklarınız mutlaka torunlarını
za kadar intikal etmelidir» tarzında bir konuşma 
yapmış. Hangisini tekabbül ederse Sayın Yıldız. 
Bunu yerdiler ve bu sosyal adalet anlayışına uy
gun değildir, dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu sahada, 
özür dilerim, Sayın Yıldız'ı hıfzetmek istiyo
rum, kanunlara karşı korumak istiyorum. Ana
yasa madde 36:, «Herkes, mülkiyet ve miras 
haklarına sahiptir.» Şimdi Sayın Sanayi Vekili
mizin mirasın intikaline mütedair beyanını sos
yal devlet telâkkisi ile kabili telif görmediğimize 
göre ve Anayasa miras hakkını meşru saydığına 
göre, sizin sosyal devlet telâkkinizi öğrenmek 
ihtiyacı içindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de korumak 
istediğim hususa temas edeceğim. Türk Ceza 
Kanununun 142 nci maddesini müsaade ederse
niz huzurunuzda okuyayım: Türk Ceza Kanunu 
madde 142: (Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sı
nıflar üzerinde tahakküm tesis etmesine veya bir 
sosyal sınıfı ortadan kaldırmak veyahut memle
ket içinde müessese iktisadi veya sosyal temel 
nizamlardan her han**! birini devirmek veya 
devlet siyasi ve hukukî nizamlarını topyekûn 
yok etmek için her ne surette olursa olsun pro
paganda yapan» 5 seneden başlıyor. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — 15te 
Sayın Sanayi Bakanının ifadesi bunun (i) fık
rasına giriyor. 

BAŞKAN — Sayın Karaman Sayın Bakan 
izahat veriyor. 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜKK (De
vamla) — Şimdi mirası meşru sayan bir Bakanın 
sözü değil, mirası meşru saymıyan hatibin sözü 
buraya girer. Çünkü Türkiye'deki müesses ik
tisadi nizam mülkiyet ve mirasa dayanır. (A, P. 
sıralarından onların anlayış tarzı bu sesleri) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlardan rica etsek 
de müdahalede bulunmasalar. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, Tarım Baka
nımızın sözlerini Sayın Yıldız yerdiler ve dedi
ler ki; «bir tarafta fazla miktarda dağıtılacak 
toprak olmadığını Tarım Bakanı söyler, öbür ta
raftan da 100 milyon nüfusu Türkiye geçendirir, 
der. Bu nasıl iştir? Bu çok doğru bir söz Sa
yın Yıldız. Hemen cevabını arz edeyim. A. P. 
iktidarı belki sizin kolay anlıyamıyacağınız 
tarzda Türkiye'yi 10 misli büyütmek kararında
dır. Tam 10 misli. Nasıl büyütecek Türkiye'yi? 
Şimdi arz edeyim nasıl büyüteceğini. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'nin bugün 
sulanan arazisi 585 bin hektardır. Bunun da 
332 560 hektarı son yıllara tesadüf eder. Bu ara
zi, mevcut potansiyel imkân olan 5 milyon kü
sur hektar arazinin sadece % 11 idir. Demek 
ki, Türkiye'de sulanması mümkün olan arazinin 
sadece % 11 inden bugün istifade edebiliyoruz. 
% 89 küsuru sulanmaya muhtaç. Suyun çorak 
toprak için ne mâna taşıdığını burada arz ede
cek değilim. Sayın Tarım Bakanımız bunun 
üzerinde durmuştur. 540 barajın yeniden inşası 
gerekir. Bunun sağlıyacağı faydaları huzuru
nuzda uzun uzadıya izah etmiyeceğim. Türkiye 
ekonomisine yeni bir çehre verecektir. Beş mil
yon hektar arazinin sulanması, 330 bin hektar 
arazinin taşkından korunması, 83 bin hektar 
arazinin kurutulması ve yaklaşık olarak 15 mil
yon 700 bin kilovat kuruluş gücü ile 222 santral 
vasıtası ile yılda 67 milyar kilovat hidro-elektrik 
enerji üretimi mümkün olacaktır. Biz bunların 
üzerindeyiz. Sayın Tarım Bakanı haklı olarak 
ifade etmişlerdir. 100 milyon nüfusu geçindirir. 
Ancak tedbirlerini alacaksınız. Bir hedef çiz
miştir, o hedefe ulaşmanın yolları var. Çorak 
toprakları sulayacaksınız, sulardan enerjiyi ala
caksınız, iyi cins sertifikalı tohum, bilhassa 
Adalet Partisi İlrtidarınm ele aldığı mevzudur. 
Bu mesele üzerinde şunu arz etmek istiyorum. 
Sonora - 64 tatbikatı çeşitli tenkidlere rağmen 
muvaffakiyetle sonuç vermiştir ve bu yıl tecrü
beler geliştirilecektir. Bunun yanı sıra sulak 
olmıyan, mutedil iklim dışında kalan kıraç yer
lerde yine yüksek kalitede, seviyede istihsal yap
maya imkân veren bezestiya buğday tohumu da 
bu yıl tecrübe edilmektedir. Böylece asgari 
80 kilo âzami 100 kilo hububat alan köylü va
tandaş dekar başına bunu 450 - 500 kiloya çı-
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karacaktır, işte Türkiye'yi büyütmenin vasıta
larından birisi. 

Gübre mevzuunda şunu arz etmek isterim; 
muhterem arkadaşlarım, 1950 yılında (16) bin 
ton gübre istihlâk eden Türk köylüsü, yeni yeni 
gübreye alışmaya başlamış, teşvik edilmiş, güb
re sanayii kurulmuş, Kütahya'da fabrikası ku
rulmuş ve bu noktadan 300 bin tona yaklaşmış, 
bilâhara 520 bin ton, 1964 sonu. 1967 de bir mil
yon 700 bin ton, 2,5 milyon ton. 1968 de, hedef 
4 milyon ton. Geçen sene 54 milyon dolar ver
mişiz, bu sene 70 milyon dolar gübreye verece
ğiz. Maalesef Birinci Beş Yıllık Plânda bu 
yönde yeter bir çalışma yok, fileksibl olarak 
istediğimiz plân meselesi ile bu tedbirleri almışız 
ve ehemmiyetle üzerinde durmuşuz. Yalnız bu 
yıl birisi Karadeniz'de Samsun'da; biri Elâzığ'
ın Sivrice'sinde, diğeri Mersin'de olmak üzere 
üç gübre fabrikasının yeniden inşasına başladık 
ve bu iş için de 1,5 milyar liralık bir yatırım ya
pılmaktadır. Keza 480 milyon lira sarfiyle Kü-
tahya'daki fabrikamızda üç misli kapasiteye 
yükseltilmektedir, işte Türkiye'yi büyültme 
dâvası dediğimiz zaman anlaşılması gereken, 
Tarım Bakanımızın beyanlarından anlaşılması 
lâzımgelen hususlar bunlardır. Bunların yanı 
sıra Türk köylüsünün muhtacolduğu zirai kre
di meselesi, ki, köylüyü tefecilerin elinden kur
tarmak davasıdır; ehemmiyetle ele aldığımız 
bir konudur. 5 milyar 600 milyon liraya çıkan 
zirai kredi bu sene 7 milyar liraya yaklaşmakta
dır. Zirai mücadele, taban fiyatı politikası, köy
lünün alın terinin değerlendirilmesi meselesi 
olarak muvaffakiyetle yürüttüğümüz bir poli
tikadır, sosyal adaletçi bir politikadır. Bu suret
le bir taraftan araziyi sulamak, birim başına 
verimi artırmak, yüksek vasıflı tohum, gübre 
kullanmak, ekipmanı yerli olarak yapabilmek, 
ucuz kredi şartlarını hazırlamak, bu tedbirlerle 
Türkiye'de istihsali 10 misli artırmak ve Türki
ye'yi 10 misli büyütmek mümkündür. Sayın Ta
rım Bakanımızın beyanları bu istikamettedir. 
Sayın Yıldız'm bu ölçüler içinde değerlendirmesi 
icabettiği kanaatindeyim. 

Şunu bilhassa arz etmek isterim ki; iki yıl
dan beri takibettiğimiz bu politika sayesindedir 
ki, ilk defa daha Cumhuriyet hükümetlerinin ilk 
defa 1967 yılında silolarında bir milyon tondan 
fazla stok buğday bulunmaktadır. Muhterem 

arkadaşlarım dışardan avuç açıp hububat alan 
bir memleketi, nüfus artmasına rağmen hem do
yuracaksınız, hem de silolarınızda stok olarak 
bir milyon tondan fazla hububatınızı depo ede
ceksiniz. işte Türkiye'yi kalkındırma dâvası bu. 

«Meclislerin sınırsız yetkisi yoktur» dedi
ler. Ben biraz daha umumi bir tarif yapayım 
Sayın Yıldız'a. Hiçbir hak sınırsız değildir. 
Hakların istimal sının vardır. O sınırı taştı
ğınız zaman da hakların suiistimali olur. Bunun 
gibi yetkilerin de daima sının vardır. Yalnız 
bundan kasıtları eğer millî hâkimiyet prensibi 
üzerinde bir tartışma yapmaksa Sayın Yıldız'-
la hiçbir noktasında beraber olmadığımızı ifade 
ederim. Muhterem arkadaşlar; millî hâkimiyet 
meselesini her türlü münakaşanın dışında, üze
rinde tutmaya mecburuz. Bu, Büyük Atatürk'e 
saygının ilk şartıdır. Büyük Atatürk o günün 
şartları içinde, işgal altında bir Devlet kurtar
manın gayreti ile söylediği ilk söz şu : Bu 
memlekette uhuvvetin de, müsavatın da, ada
letin de yegâne noktai istinatgahı Hâkimiyeti 
Milliyedir. Millî Mücadeleye ruh veren budur. 
Bu nokta üzerinde münakaşa açılamaz. Onun 
içindir ki, hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir 
ve millet adına da bunu kullanan organlar var
dır. Bu organların en büyüğü, en yücesi de şüp
hesiz teşriî organdır. Kendi içinde bulunduğu
muz organı bir başka şekilde görmek ve gös
termek, anlamıyorum ki, hangi ruh haletinin te
zahürü oluyor. 

Hükümet olarak özerk müesseselerin hiç
birinden rahatsız değiliz. Sayın Yıldız'ın bize 
aidolmıyan hiçbir fikre tercümanlık yapması
na da ihtiyaç yoktur. Biz ne söylemek istersek 
kendimiz söyleriz. Özerk müesseseler hakkında 
söylediklerimizi de yine tekrarda fayda görü
yoruz. Özerk müesseseler Anayasa ve kanunla
rın çizdiği sınırlar içinde objektif tarzda hare
ket etmek vaziyetindedirler ve buna göre mua
mele yaparlar. Bu objektif vaziyetin dışına çık
mışlarsa, çıkanlar olursa hiç şüphesiz bunu 
bir mesele olarak yetkili merciler önüne getir
mek de bizim için vazife olur. Bununla TRT yi 
kastetmişlerdir zannediyorum. TRT özel, özerk 
bir müessesedir. Hükümetin TRT ile her hangi 
bir şekilde muhatabolup onu bir mesele olarak 
mütalâa etmesi bahis konusu olmaz. Kanunları 
TRT ye ne gibi haklar, ne gibi vazifeler vermiş-
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se TRT o vazifeleri, o hakları kullanacaktır, o 
vazifeleri yapacaktır. Vazifelerin ihmal veya 
ihlâl edildiği roktada şüphesiz icra olarak, ikti
dar olarak bizim de ittihaz edeceğimiz tedbirler 
olabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakanın 
Yargıtay, üniversite ve Danıştaym yetkilerini 
kısıtlıyacak bir Anayasa değişikliğine değindi
ğine dair düşünce, zannederim ki, Sayın Yıldız'-
ın kendi iç alemindeki bir çağrışıdan doğuyor. 
Bize atfı mümkün her hangi bir beyan olamaz. 
Demin de ifade ettim, biz ne söylesek kendimiz 
söyleriz ve açık söyleriz. Yargıtay Başkanının, 
adlî yılın açılışı dolayısiyle vâki beya-natınm bu 
kürsüde tartışma konusu yapıldığına işaret et
tiler. Muhterem arkadaşlarım, tartışmaya alışa
cağız, birbirimizin sözlerini dinlemeye alışaca
ğız. Birbirimize tahammül edeceğiz. Yargıtay 
Başkanımız çok muhterem ve bizim ulvi saydığı
mız değerli bir müessesemizin başındadır. Yargı-
taym Başkanı olarak adlî tatil sona erince yapı
lan toplantılarda konuşma yapıldığı malûmdur; 
mûtattır. Bu konuşmaların da değişik meselele
re temis etmişlerdir. Bu meseleler bir aksiyon 
olduğu için her fikrin sahibi ve müşterisi olaca
ğından reaksiyonu da olmuştur. Biz ne aksiyo
nu, ne de reaksiyonu önleme durumunda ola
mayız. Ve bunu da demokratik anlayışımızın 
bir icabı sayıyoruz. 

Sayın Yıldız, Berlin'de hâkimler var, dedi. 
Bu söz oldukça eskimiştir. Ben bir Cumhuriyet 
çocuğu olarak, özür dilerim, demagoji sayma
sınlar, bu, Berlin'de hâkimler vardır, sözü 
yerine artık «Türkiye'de hâkimler vardır» de
memizin zamanı çoktan geçmiştir. Türkiye'de 
hâkimler vardır. Başka yerlerden misal gös
termeye lüzum yok. Türk hâkimleri kanunlar
dan aldığı kudretle vicdani kanaatlerine göre 
hüküm vermektedir ve âdil hükümleri de em
sal olmaktadır. Bu sebeple Berlin'deki hâkim
ler muhterem olmakla beraber, Türkiye'de hâ
kimlerin bulunduğunu da Sayın Yıldız'm bil
mesini isterim. Tabiî bizim anladığımız mâ
nada. 

Yine bir revolüsyon, evolüsyon münakaşası 
ile karşı karşıyayız. Takrirlerinin bir noktasın
da Anayasanın birtakım maddelerini okudu
lar. 36, 37, 41, 43 ncü maddeleri. Yalnız bu 
noktada 53 ncü maddenin esprisi üzerinde dur

madılar. Bu meselede de biraz izahat vermek 
ihtiyacı içindeyiz. Çünkü, Anayasamızın 53 ncü 
maddesi Türkiye'de sosyal kalkınma, iktisadi 
kalkınmanın bir operasyonla mı, bir revolüs-
yonla mı, bir alstüst olmakla mı, bir zelzele 
ile mi yapılacağı, yoksa zaman içinde imkân
larla bir tekâmül içinde mi olacağı meselesi
ni açıklığa kavuşturmaktadır, vuzuha kavuş
turmaktadır. Yani 53 ncü madde; ipekböce-
ğinden kumaş dokunamıyacağını söyler, ipek-
böceğinden koza olacak, kozadan ipek olacak, 
ipekten de kumaş olacak. 

Sayın Yıldız; ipekböceğinden kumaş yap
mak ister. Buna imkân yok, 53 ncü maddeye 
göre. Tabiati eşyaya göre de imkân yok. Çün
kü 53 ncü madde diyor ki : «Devlet bu bölüm
de belirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara ulaş
ma ödevlerini, ancak iktisadi gelişme ile malî 
kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine ge
tirir.» 

İki şarta bağlamış : Birisi; iktisadi gelişme 
yani, evolüsyon, ikincisi; malî kaynaklarının 
yeterliği ölçüsünde. Şimdi fıkara edebiyatına 
dönersek bu noktada; Türkiye'de 30 000 
köyün, yol ve içme suyu yok, milyonlarca 
insan işsiz. Peki, bu fakrü zaruretin terennüm 

j edilmesi neyi sağlıyacaktır? Bunun çaresi ne
dir? Bunun çaresi vardır arkadaşlar. Bunun 
çaresi : Plân. Bizzat Sayın Yıldız'm savunmuş 
olduğu, söylediği plân meselesidir. Seneler
dir üzerinde münakaşa yapılan, ele alıp dile 
getirilen, Birinci Beş Yıllık Plân, birinci ted
biri, ikinci Beş Yıllık Plân ikinci tedbir ve 
kademeleri devam edecektir. Bunun başka dü
zelme yolu yok. Bu fikir bizim fikrimiz mi? 
Değil. Bu fikir çok eski bir fikir, arkadaşlar. 

Şimdi müsaadenizle bir hususu bir belge
den okumak istiyorum : «Kamu sektörünün fi
nansmanı için lüzumlu fonların adaletli ve sıh
hatli vergi kaynaklarından tam olarak sağlan
ması, bölgeler ve fertler arasındaki büyük gelir 
farklarının giderilmesi., milletçe karşısında bu
lunduğumuz büyük meseleler olarak ortadadır. 
Bu meseleleri kısa yoldan hal için yapılacak 
zorlamalar, ekonominin denge ve istikrarını 
bozabileceği gibi, bunların gecikmeden ve cesa
retle ele alınması da yarın yeni ve çözümü güç 
meseleler doğurabilecektir. Biz bütün bu me-

! selelerin çözüm yolunu Büyük Meclisçe kabul 
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buyurulan Kalkın Plânının her alanda bütün 
gayretlerle ve tam olarak uygulanmasında 
görmekteyiz.» 

Bu cümleler Üçüncü İnönü Hükümetinin 
programında yazılıdır ve Sayın Yıldız'm da bu 
program hakkındaki konuşmaları bizde mah
fuz. Demek ki, Türkiye'de fakirlikten kurtul
manın yolu; bölgelerarası gelişme farklarının 
giderilmesi yolu, gelir dağılımındaki adaletsiz
liklerin giderilmesi yolu, plânın bünyesinde 
tedbiriyle gösterilmiştir. Muhterem arkadaşla
rım, bir açık muhasebe yaptığımıza göre, Sa
yın Yıldız'ın, A. P. sine karşı olmasını plân 
açısından değerlendirmeye imkân yok. Birinci 
Beş Yıllık Plân büyük emeklerle pek değerli 
arkadaşlarımızın, bizden evvelki hükümetlerin 
mümtaz Devlet adamlarının uzmanlarımızın 
gayretleri ile hazırlanmıştır. Emek çekilmiş ve 
yine yabancı memleketlerin, dış memleketlerin 
hayranlıkla tesbit ve müşahede ettiği bir husus 
var; bu plân muvaffakiyetle tatbik edilmiştir. 
Türkiye istikrarlı ve sıhhatli bir kalkınma için
dedir. Takip ve tatbik olunan politikalar vasa
ti olarak 6.6, 6,5 civarında bir kalkınma hızını 
temin etmiştir. Bunu muvaffakiyet olarak gös
termektedirler. Beş Yıllık Plânın son icra yılı, 
1967 yılı, yani Adalet Partisinin iktidarının iki 
yılı bu hazırlanmış olan plâmn tatbikatı içinde 
geçmiştir. Bu iki yıllık tatbikat sırasında da 
yatırımlar en yüksek oran ve seviyede tahak
kuk ettirilmiştir. Plânlı devre içinde yine en 
yüksek orandan 11,1 gibi sebep ve saikleri de
ğişik olabilir bir kalkınma hızına 1966 senesin
de ulaşılmıştır. O halde Sayın Yıldız Adalet 
Partisi iktidarının icraatının hangi noktasını 
beğenmemektedir ? 

Eğer bu plân sosyal adalet getiriyorsa, ki 
öyle diyor, geçmiş mütalâaları da öyledir; ken
dilerinin; 1962 de, 1963 te 1964 teki konuşma
ları, tatbikatını muvaffakiyetle yapan A. P. 
sosyal adalete hizmet etmiş demektir. Gelir 
dağılımındaki adaletsizliği giderici yolda ted
birler getiren plânı muvaffakiyetle uygulıyan 
bir iktidar şüphesiz müspet netice istihsal et
miş demektir. Bunlar meydanda iken Sayın 
Yıldız'ın A. P. sini bambaşka bir manzara içe
risinde tasvire kalkışması, çizmeğe kalkışması, 
teşhire kalkışması, hakşinas olmamaktadır. Ve 
öyle zannediyorum ki, kendilerinin tarafsızlık 
hüviyeti ile de kabili telif değildir. 

Yabancı sermaye mevzuu üzerinde de arka
daşlarımız uzun uzadıya durdular. Yabancı 
sermaye meselesi Hükümet programımızda ve 
hususiyle plân içinde şekil, şart ve muhtevası 
tâyin ve tesbit edilmek suretiyle ne şekilde teş
vik göreceği, ne gibi faydalar sağlıyacağı sağ
lam metotlara, millî menfaatlerimiz açısından 
kuvvetli teminatlara başlanmış bulunmakta
dır. Bunun tatbikatı için de gerekli titilik ve 
hassasiyet gösterilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; düzen değişikliği 
ile, yapısal değişme arasındaki farkı burada 
belirtmek istiyorum. Siyasi münakaşalar arasın
da yer alan «düzen değiştirme» tâbiri aslında 
galat bir tâbir dir, yanlış bir tâbirdir. Söyli-
yenler söylemekte devam ederlerse bir gün piş
man olabilirler. Çünkü bunun ne mânaya gel
diğini, hangi maksat için kullanıldığını sarahat
le ortaya koymaya imkân yok. Bir yerde yapı
lan bir seminerde aşırı sol olarak tanınmış üç 
şahıs tartışma yapıyorlar. Bir tanesi diyor M; 
«Reformcu olanlar bu Anayasa bünyesinde re
formları yapmayı düşünsün; ama biz reform
cu değiliz, biz düzen değiştirmek istiyoruz, 
devrimciyiz. Bu Anayasa ile devrim ve düzen 
değiştirme olmaz.» Bunu söyliyen vaktiyle ko
münistlikten mahkûm birisi. Muhterem arka
daşlarım; görüyorsunuz düzen değiştirme ne
reye kadar gidiyor. Düzen değiştirme, Cumhu
riyet nizamı, demokratik nizam, hukuk niza
mı... Bu değişmez. Bunun unsurları var, siyasi 
unsur var, serbest seçimlere dayanıyor, hür se
çimlere, muhalefet ve iktidarın eşit siyasi mü
cadele imkânlarına dayanan bir düzen getir
miş. Bu değişmez. Siyasi haklar var. Bunları 
Anayasa göstermiştir. Sosyal haklar var, çalış
ma hürriyeti var, hür teşebbüs var, karar ver
me gücü var, ferdin kazanma gücü var, istedi
ği işte çalışma, dinlenme, şikâyet hakkı var, 
bunlar girmiş Anayasaya, sosyal hak olarak. 
Bunun yanısıra iktisadi düzen var, 142 nci 
madde müesses iktisadi düzen demiş. Bu niza
mı yıkamazsınız, propagandasını yapmayı suç 
saymış. Neden? Çünkü o iktisadi nizamı kar
ma ekonomi sistemine oturtmuşuz. Devlet sek
törü ile, özel sektör yan yana gidecek. Biri bi
risinin yardımcısı iki unsur olacak. 

Devlet sektörünü geliştirip özel sektörü im
haya müteveccih davranışı temel iktisadi niza
mı yıkmak, düzen değiştirmek olur ki, bu re-
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jim değişikliği mânasına gelir. Eğer düzen de
ğiştirmek istiyenler galat olarak kullandıkları
nı itiraf maksatları şu olursa belM bunu başka 
türlü anlamaya kalmadan bir değerlendirmeye 
tabi tutarız. Meselâ; vergi kaynkaları vardır, 
vergi reformu yapmak lâzım, bunu ıslah et
mek daha çok vergi almak için şuralara müra
caat etmek gerekiyor. O halde vergi de ıslahat 
yapalım, bu, bir ıslahattır. Bu düzen değişikli
ği, nizam değişikliği değildir. Düzen, nizamın 
karşılığı. Bu ıslahattır bu tekâmüldür, evolüs-
yondur, revalüasyon değildir; deminden beri 
söylüyorum, ikincisi şehirleşmedir. Muhterem 
arkadaşlarım; köyden şehire gidiyor vatandaş. 
Bu şehirleşmedir, bu bir yapımsal değişmedir. 
Bir düzen değişikliği değildir bu. Şehirlerde 
yerleşme yerleri oluyor, gecekonduların ıslahı 
meselesi var; ışığa, yola, suya kavuşturulması 
meselesi var, sosyal hizmetler meselesi, sağlık 
hizmetleri meselesi var, bunların hepsi yapım
sal değişme içinde mütalâa edilir. Daha bütü
nü ile söyliyelim. Biz Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plân devresinde tarımı, ekonominin çekici 
sektörü, sürükleyici sektörü olarak kabul et
mişiz. ikinci Beş Yıllık Plân bundan farklı 
olarak bir hususiyet getiriyor. Sanayi, sürükle
yici, çekici sektör olarak kabul ediyor. 

Sanayileşmeye önem veriyoruz. Niçin? Çün
kü Adalet Partisi programında, en büyük ada
letsizlik işsizliktir, demiştir. Bu Plân 1,5 mil
yon insana sanayide yeniden iş bulmak, 8ÖÖ ÖOÖ 
vatandaşa tarım sahasında jreniden iş bulmak 
üzere iki, ikibuçuk milyon insana iş sahası im
kânı hazırlamaktadır. Sanayileşme hareketi öne 
geçtiğine göre, bu bir tarımdan sanayie geçiş, 
ekonomide sürükleyici sektör olduğuna göre, 
bu bir yapısal değişmedir, bir düzen değişik
liği değildir. 

Daha basit tabiri ile söyliyeceğim; muhte
rem arkadaşlarım, susuz tarlaya su götürmek 
düzen değişikliği midir? Bu bir yapısal deği
şikliktir, susuz tarlaya su götürüyorsunuz. 
Eğer, Türkiye'de birtakım aşırı uçların kafala
rının içlerine yerleştirdikleri kasdî birtakım 
proplemleri, düşünceleri, fikirleri hattâ pro
jeleri meydana vururken, bunun belli olmasın
dan bugün için korkuyorlar. Çünkü, Kanun
lar suç saymış ceza tâyin etmiş, bunu bir dü
zen sloganı altında ortanın solundan, orta-
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nın sol ucuna kadar hemen hepsi söylüyor, aynı 
slogan, Mihribenli de bunu söylüyor, Bülent 
Ecevit'de aynı şeyi söylüyor. Ama Mihribenli 
diyor ki; «Bu Anayasa ile bu olmaz, yıkaca
ğım» diyor. Muhterem arkadaşlarım, görüyor
sunuz, niye böyle iltibasa meydan veren mef
humlar üzerinde ısrar ediyoruz iyi niyetimiz 
varsa, iyi niyet varsa, eğer demokrasiyi yaşat
mak istiyorsak. Ama şu da akla gelebilir, bunu 
bir politik istismar mevzuu olarak düşünmüş 
olabilir, bunu ben hoş görürüm. Tasavvur edi
niz ki, bir siyasi ekip yıllarca milleti unutmuş, 
milleti çaresiz, kimsesiz, ümitsiz bırakmış. Mil
let kendisini tanımış, yüz çevirmiş. Yani iti-
mrı siyasiyi kaybetmiş sahnei siyasette yeni
den itibar kazanmak için bir menfaat sloganı 
olarak, düzeni değiştireceğiz, herkesin ceM para 
ile dolacak, karnı doyacak, sırtı pekâlâ gele
cek, onun için bizim düzen değiştirme formülü
müz kurtarıcı bir formüldür, sihirli bir formül-
iür diye bunu bir siyasi spekülâsyon vasıtası 
yapabilir. 

Bunu anlarım, ama bunu millet bizden daha 
evvel anladı. Onun için düzen değiştirme slo
ganı çok karışık ve karmaşık maksatların va
sıtası olmaktadır, bunu kullananların itina ile 
kullanılması veya hiç kullanmaması gerektiğine 
kaaniim. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Yıldız, ko
nuşmalarında öğretmenler mevzu üzerinde de 
durdu. Çok arzu ederdim ki, şu kürsülerde ar
tık bu konuda tartışma yapmıyalım. Hükümet 
olarak defaatle tekrar ettiğimiz gibi, göz bebe
ği telâkki ettiğimiz evlâtlarımızı kendilerine 
emanet ettiğimiz, seve seve teslim ettiğimiz 
Türk öğretmenlerinin vatanperverliğine, ça
lışkanlığına, bu memlekete feragatla hizmet et
tiğine yürekten inanıyoruz ve bu inancımızı hiç
bir noktada değiştirmiş değiliz. Ancak Türkiye'
de 120 bin muhterem öğretmen vardır, vazife 
görmektedir, maarif ordusu feragatla vazife 
görmektedir, istikbalimizi hazırlamaktadır. Bu 
muhterem ve mukaddes müesseselerin bünyesi 
içine, teessürle ifade ediyorum, bâzı marazlar 
girmiştir. Girmiştir arkadaşlar. Burada Sayın 
Yıldız'm bilmesi icabeden bir husus var; Ana
yasayı müesseselerden mürekkep bir bütün ka
bul ettiğimize göre Anayasa içerisinde her mü
essesenin fonksiyonunu gayet iyi bilmemiz 
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lâzım. Millî Eğitim Kanunları var, yapacağı iş 
var, hizmet fonksiyonu var, sahası belli. Bu sa
hada politika olmaz, mümkün değil. Sayın Yıl
dız dediler ki, bir sendika çıkacak ki, TöS'ü 
kasdediyorlar zannediyorum, Millî Eğitim Ba
kanına direnecek, bildiri neşredecek, öğretmen
lerin haklarını savunacak, Millî Eğitim Bakanı 
da buna karşı gelecek. Bu nasıl olur? Muhte
rem arkadaşlarım; öğretmenlerin haklarını, 
menfaatlerini müdafaa için kanunlar dairesin
de vazife görene, kimse mâni olamaz. Burada 
bir dosya açıp münakaşa ve muhasebe yapmak 
istemiyorum. TÖS'ün Eskişehir'deki toplantısın
da konuşan bir TÖS temsilcisi der ki; «Ben 
toprak reformunu savunuyorum, Atatürklü
yüm, ilericiyim, toplumcuuym. Gelir dağılımın
daki adaletsizlikler şunlardır; şu taraf fakir, 
bu taraf zengindir. Sömürücüler yar, NATO'ya 
bağlı kalamayız. Vietnam'da Amerikanın işle
diği cinayetler Petrol meselesi, madenler istis
mar edilmiştir v.s. dedikten sonra, benim bu 
sözlerim eğer siyaset mânasına geliyorsa, evet 
ben, o siyasetin göbeğindeyim» diyor. Bu öğret
men ve üç - beş kişi, bunlar fazla değil. 

Şimdi Sayın Yıldız bunu müdafaa ediyor. 
Diyor ki, öğretmenler bildiri neşreder, TÖS 
öğretmenlerin haklarını siyanet maksadiyle, 
Marif Vekili de buna karşı çıkar. «Hayır biz 
siyasetin girmemesi icabeden yere, siyaseti so
kanlarla uğraşıyoruz, öğretmenler Sendikası ku
rulacak, Sendikalar kurulacak, bunlar camianın 
haklarını temsil ve müdafaa edecek kanunlar dai
resinde, bunlara hiç kimsenin müdahale hakkı 
yok. Kaldı ki müdahale hakkını kullanan biz 
değiliz. Bildirisi siyasi mahiyet taşıyorsa Cum
huriyet adliyesi vardı, adliye bizim emrimizde 
değildir, hâkimler bağımsızdır, o da üye seçer; 
Binaenaleyh, öğretmen teşekküllerine baskı ya
pılıyor tarzındaki ithamın alışılagelmiş klâsik 
bir tenkid olduğunu bilhassa belirtmek isterim, 
fiilî durum ve iddialar bu vakıayı hiçbir su
rette teyidetmez; sadece tekzibeder. 

Gençlik meselesi üzerinde de durdular. «Ger
çek temsilcilere üvey evlât muamelesi yapıl
dığını» söylediler. Muhterem arkadaşlarım; 
gençliğin gerçek temsilcisi, gerçek olmıyan 
temsilcisi, bu tâbirler yok. Gençliğin bölün
mesine biz taraftar değiliz. Gençlik bir bütün
dür, gençliğin ruh ve beden bakımından, kafa 
bakımından gelişmesi için elimizden gelen bü-

I tün dikkati ve itinayı sarf etmekteyiz. Bina
enaleyh, genç kafaların memlekete ve millete 
hayırlı, yarını teminat altına alacak, güvene
bileceğimiz, emniyet edebileceğimiz bir hüvi
yet iktisabetmelerine yardımcı olmak vazife
mizdir. Yine onu, küçük siyasi menfaatler için, 
partizan mülâhazalarla birtakım parti oyunla
rına vasıta ittihaz etmek hem müesseseyi tah-
ribetmek olur, hem gençlerimize yazık olur. 
Biz gençlerimizi daima bu gibi tasallutlara 
karşı siyanet etmenin gayreti içinde olacağız. 

Sayın Yıldız yine konuşmalarının bir yerin
de basından bahsederken, «Bâzı gazeteler var, 
bunlar namuslu Türk basınıdır.» dediler. 
Mefhumu muhalifinden bâzı gazetelerin de na
muslu olmadığı gibi bir mâna çıkıyor. Çünkü 
bâzı diye bir miktarını ayırıp da namuslu sı
fatını tavsif edince onun dışındakiler kötü olu
yor tabiî. 

Muhterem arkadaşlarım, iktidar tarafından 
yardım edildiği, özel itina gösterildiği, ilân 
verildiği iddia edilen bu gazeteler hakkında 
sayın arkadaşımızın yanlış bilgiye sahiboldu-
ğunu bilhassa belirtmek isterim, ilânları Ba
sın İlân Kurumu vermektedir M, Adalet Par
tisinden Sayın Turgut Cebe bu kurumda me
sul vazifeli bir kimsenin hüviyeti hakkında 
bir açıklama yapmış oldular, ona da muttali 
oldum, Ulus gazetesinin yazan. Bu tevziatı 
İlân Kurumu yapar, ölçüleri vardır, ona göre 
yapmaktadır, iktidarın ilânların verilmesi ve
ya verilmemesi hususunda her hangi bir müda
halesi mevzuubahis değildir. Kaldı ki, Anaya
sanın 22 nci maddesine göre, basın hürriyeti
nin gayet iyi bilinmesi gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı gazete ve der
gilerin 27 Mayıs aleyhinde yazı yazdıklarından 
Sayın Yıldız yakındılar. Nurcuların bulundu
ğundan, Süleymancıların bulunduğundan, dinî 
neşriyat yapıldığından, Sebilürreşat gazetesinin 
himaye gördüğünden uzun uzadıya bahsettiler 
ve 27 Mayısa müteveccih bu saldırılar karşı
sında neden tedbir alınmadığını söylediler. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın 22 nci 
maddesi gayet sarihtir. Basın hürdür, sansür 
edilemez, Devlet basın ve haber alma hürriye
tini sağlıyacak tedbirleri alır, yayın yasağı 
konamaz. Ancak gazeteler suç işleme halinde 

I hâkim kararı ile toplatılabilir. Binaenaleyh, 
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O. Senatosu B : 26 3 . 2 . 1968 O : 2 

Hükümetin şu gazeteye bu tarzda yaz, bu ga
zeteye bu tarzda yaz şeklinde bir telkinde bu
lunmasına imkân yoktur. Şurasını da kesinlik
le ifade etmek isterim ki, Adalet Partisi ikti
darının resmî organı olan bir gazetesi de mev
cut değildir. Bu noktada bir de aşırı cereyan
lardan sağın himaye gördüğü, solun ezildiği 
yolunda bir iddia yapılmıştır ki, bu da doğru 
değildir. Muhterem arkadaşlarım, bunu ra
kamlarla huzurunuzda arz edeceğim. 10 Ekim 
1965 ten bugüne kadar verilen toplatma karar
ları. Toplatılan gazete 62, dergi 16, kitap 26. 
104 dergi, gazete ve kitap toplatılmış. Basın
da yer alan tahkikat konusu yapılacak yazılar 
dolayısiyle yapılan işlemler : Soruşturma safha
sında 60, kamu dâvası açılan 58, takipsizlik 
kararı ile neticelenen 111, karara bağlanmış 
olanlar 4. 

1967 yılı içinde yayınlanan soruşturma ko
nusu olan bildiriler : Sol temayüllü teşekküller 
tarafından yayınlanan bildiriler 44, sağ tema
yüllü teşekküller tarafından yayınlanan bildi
riler 25, sair teşekküller tarafından yayınla
nan bildiriler 15, yekûn 84. Türk Ceza Kanu
nunun 141 ve 142 nci maddeleri gereğince 1967 
yılında açılan soruşturma ve dâvalar; derdest 
dâva adedi, basın yoluyla 23, sair suretlerle 
50, soruşturma safhasında olanlar basın yo
luyla 22, sair suretle 9, takipsizlik kararı ve
rilenler, basın yoluyla 16, sair suretlerle 25, 
sonuçlanmamış dava 9, yekûn 154. 

38 sayılı Kanuna göre 1967 yılı içinde açı
lan soruşturma ve dâvalar, derdest dâva ade
di 42, soruşturma safhasında olanlar 6, takip
sizlik 14, sonuçlanmış olanlar 4, yekûn 66. 

163 ncü madde ile 6187 sayılı Kanuna göre 
1967 yılı içinde açılan soruşturma ve dâvalar, 
derdest dâva 20, sair suretlerle 30, soruştur
ma safhasında basın yoluyla 2, sair suretlerle 
9. takipsizlik, basın yoluyla 21, sair suretlerle 
17, yekûn 99. 

Muhterem arkadaşlarım; doğru mitingleri 
ile ilgili muameleler vardır. Silvan, Siverek, 
Batman, Diyarbakır, Tunceli, Ağrı, Ankara mi
tingleri ile ilgili bu istatistikler gösteriyor ki, 
Cumhuriyet Hükümeti, Adalet Partisi iktidarı 
ve onun Hükümeti kanunları her sahada tefrik-
siz tatbik etmektedir, istisnai hal yoktur. Şuna 
öz evlât muamelesi, öbürüsüne üvey evlât mu

amelesi diye bir ayırıma tabi tutmadan kanun
ları bihakkın tatbik etmektedir .Yalnız burada 
teessürle müşahede ettiğim bir hususu beyan et
mek istiyorum. Sayın Yıldız 38 sayılı Kanunun 
mahiyet ve muhtevasını gayet iyi bilmesine rağ
men, mazide cereyan etmiş, üzeri küllenmiş 
irtakım hâdiseleri ve onun içinde bulunan kim-

"33leri bu kürsüden itham etmek itiyadından 
vazgeçmelidirler. Falanın hıyaneti vataniyesi, 
"ilmem nesi, ona yardımcı olanların ahlâki tu
tumu, onların, hiyaneti vataniyenin paralelinde 
olan insanlar v. s. gibi açık kapalı ima tarzın-
iaki ithamlardan, bühtanlardan vazgeçmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; insani hüviyeti
nizle, iç duygularımızla bu tarz ithamlar bizi 
rsncide ediyor. Bu memlekete kardeşliği hâ-
him kılmak, mazideki siyasi yaraları sarmak 
ve bunları her gün temcit pilâvı gibi bu kür-
lülere getirip münakaşa mevzuu yapılmasına 
^slâ rıza gösteremeyiz. Buna lüzum da yoktur. 
Zaruret de yoktur. Biz iç barışı temin etmişiz, 
huzurlu istikbale gidiyoruz, reyle gelen iktidar
lar olacak, reyle giden iktidarlar olacak, ser-
^3st seçimler her şeyi halledecek, en büyük hâ-
"rim ve hakem Türk Milletidir. Onun hâkim 
ve hakemliğine de herkes rıza göstermek mec
buriyetindedir. Tarihî hâdiselerin münakaşa 
bilmesinin bir başka zararı sudur: Histerimiz
le hareket ederiz. Hislerimiz bizi çok kere ya
nıltabilir. Siyaset adamları ve siyasi devirler 
hakkında doğru ve isabetli hükmü daima za
mana ve tarihe bırakmak lâzım Sayın Yıl
dız. 

Muhterem arkadaşlarım; bâzı dergilerde, 
hususiyle Adalet Partisine yakın çevrelerde, 
organlarda orduyu istihdaf eden birtakım yakı
şıksız yazılar çıktığını ele alan sayın arkada
şımız pek alışılmış bir usulle kahraman Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin şerefli mensuplarını Ada-
"let Partisinin karşısında göstermek gibi bir cüce 
hesabın içine girdiler, nedense. 

Muhterem arkadaşlarım; kahraman Silâhlı 
büvetlerimiz hiçbir surette bu tarz münakaşa
ların içine sokulamaz. Kendi hiyerarşisi içerisin
de aldığı vazifeyi şerefle ifa etmenin gayreti 
içindedir, heyecanı içindedir, vatan severliği 
içindedir. Milletimizin göz bebeğidir. Ama bu 
sözü Sayın Yıldız için söyliyemeyiz, milletimi
zin göz bebeği diyemeyiz. Arkadaşlarımızın da 
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bu kadarına varılması lâzım. Türk Ordusu adı
na niyabeten burada konuşma hakkı Saym Yıl-
dız'a ait değildir. Türk ordusunun her türlü 
kıymetin ve ölçüsünün üzerinde tutarız, sevgi 
ve saygı halesiyle kucaklarız. Bilhassa son Kıb
rıs hâdiseleri münasebetiyle müşahede ettik ki 
kahraman Türk ordusu, millî hedeflerin tahak
kuku uğrunda her feragatin kendisinden bekle
nebileceğini ortaya koymuştur, göstermiştir. 
Geliniz öğretmende olduğu gibi, bu mümtaz in
sanları ve müesseseyi şu kürsülerde çekişme
lerimiz arasına sokmıyalım. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Yazana ne 
diyeyim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, basın hakkında
ki tedbirleri izah ettiler, efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜSK (De
vamla) — Burada okudum, 38 sayılı Kanunun 
tatbikatını söyledim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Millet
vekili... 

BAŞKAN — Saym Yıldız lütfen oturdu
ğunuz yerden müdahale etmeyin . 

DEVLET BAKANI SEYFî ÖZTÜBK (De
vamla) — Teşriî masuniyet dosyaları geliyor 
buraya, biliyorsunuz Saym Yıldız. Bunun mü
nakaşasını komisyonda yaparsınız . 

BAŞKAN — Saym Bakan, görüşmelerinize 
devam buyurun. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Hükümet politikası bıkkındaki t^n-
kidler tevcih eden Sayın Yıldız, Hükümet politi
kası belli değildir, dediler ve bâzı misaller ver
diler. Muhterem arkadaşlarım, Hükümet prog
ramında Hükümetin politikası yazılıdır ve bu 
politika icra edilmektedir. 

Saym iki Bakanın beyanları arasında, kendi 
ölçülerine göre, tesadüf ettikleri bası mübayin 
noktaların bir politika keşmekeşi içinde bulun
duğumuz mânasına gelmiyeceğini her halde in
safla kabul edeceklerdir. 

Sanayi Bakanı fabrikaları geziyor hat indi
rimleri için pazarlık yapıyor, bu liberal anlayış
tan bir başka anlayışa dönüş değil mi? 

Muhterem arkadaşlarım, mesele evvelâ Ada
let Partisi iktidarım ve Hükümetini objektif 
ölçüler içinde tanımak, anlamak meselesidir. 
Biz hiçbir «iznin» temsilcisi değiliz. Buna de-
faatle söylemişizdir. Ne liberalizm, ne sosya

lizm, ne kapitalizmin bizim icraatımızda, bize 
'lâkim olan zihniyette «izim» yoktur. Dar ka
lıpların adamı değiliz. Memleketin imkân ve 
ihtiyaçlarını göz önünde tutmak suretiyle kanun 
ve Anayasanın çizdiği sınırlar içinde icraatımızı 
Yürütmekteyiz. Kuvvetimizi halktan alıyoruz. 
üalkm bize vereceği saygı itimat ve sevgiden 
alıyoruz. Bu itibarla, Sayın Bakan arkadaşımın 
'zabatmda çelişen her hangi bir husus yoktur. 

Kavram üzerinde Saym Başbakanla anlaş
maya varmamız lâzımdır, buyurdular. Ben der
hal ifade edeyim ki, saym arkadaşımızın bu be
yanlarını dinledikten sonra Saym Yıldızla öyle 
ümidediyorum ki kendileri fikirlerini ve hatala
rını tashih etmedikçe, ebediyen her hangi bir 
noktada kavram birliğine varmamıza imkân ol-
*nıyacak Adalet Partisi Grupu adnıa konuşan 
^aym arkadaşımız Ziya Termen, temas ettikleri 
konularda Hükümet programının ve icraatımızın 
benimsendiği yolunda sarih beyanlarda bulun
dular. Bunu şükranla kaydediyoruz. Yine Se
cim Kanunu üzerinde mütalâalarını beyan etti
ler. Hiç şüphesiz kanunun müzakeresi sırasında 
o-erek cnruplarımızda ve gerekse komisyonlarda 
ve Yüce Mecliste bu mütalâaları ağırlığı ölçü
sünde değer kazanacaktır. 

Saym Zeki İslân, Suriye uyrukluların mal
larına el konulması konusuna temas ettiler, üze
rinde ehemmiyetle durduğumuz bir noktadır. 
Hariciyemiz «yereldi dem ar i lan yapmıştır. Netice 
istihsaline intizar edilmektedir. 

Saym Haydar Tunçkanat, istihbaratın öne
minden bahsettiler, kendilerinin fikirlerine katı
lıyoruz. 

MİT faaliyetlerinden bahsederken teşkilâta 
partizan elemanların sokulduğunu ve birçok ko
nuşmaların siyasi polis tarafından takibi lâzım-
gelen konuşmaların bu tarzda dinlendiğini, Te
mel Hak ve Hürriyetler Kanununa gerekçe ha
zırlandığım ileri sürdüler. Arkadaşlarımızla 
yaptığımız temasta, mesul şahıslar bu iddiaların 
vârid olmadığını bildirmişlerdir. İddialarında 
İsrar ederlerse tahkikini vazife sayarım. 

Son defa bir casusluk olayının matbuata 
intikali konusunda kendilerinden bilgi istedim. 
Bana verilen malûmata göre, meselenin 12 sene
lik bir mazisi yoktur. Hamen hemen birkaç 
seneden beri takibedilmektedir. Suç unsurları
nın tekevvünü beklenmiştir. Haber, savcılığa 
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dosya tevdi edildikten, meselede matbuat bilgi 
sahibi olduktan sonra konu ölçüsü içinde kal
sın, ağrandize edilmesin diye savcıyla birlikte 
gayet açık olarak gerçek mahiyeti aksettiril
miştir. Fakat intikal şeklinde biraz daha fark
lılık vardır. 

Millî güvenliği ilgilendiren konular dışın
da her hangi bir hususi faaliyeti müessese
nin olmadığı keza intikal etmiştir. Bu beya
nımızın dışında birtakım hâdiseler biliyorlar 
ve sayın arkadaşımız delileriyle irae etmek 
istihyorlarsa, Hükümet olarak, üzerinde dura
cağımız tabiîdir. 

Sayın Turgut Cebe, Türkiye Bilimsel Tek
nik Araştırma Kurulunun faaliyetleri üzerin
de durdular. 4 yıl geçmesine rağmen çalışma
ların tatminkâr olmadığını söylediler. Zaman 
darlığı, çalışmaların bütün teferruatiyle bura
da mâkes bulunmasına imkân vermemektedir. 
Yalnız burs programlarının, araştırma proje
lerinin desteklenmesi, Bilim Kongresi dokü
mantasyon merkezi, bilim politikası çalışma
ları konusunda arkadaşımız arzu ederlerse ge
niş izahatı yazılı olarak vermek durumunda
yım. Projeler için ayrılan 30 000 ilâ 100 000 bin 
lira arasında değişen tahsisatın yeterli olma
dığı konusu üzerinde durulmaya değer bir ko
nudur. Daha büyük desteklenmeye muhtaç 
projeler gelirse, bu konu imkânlar nisbetinde 
dikkate alınacaktır. Kurumun kontrol ve mura
kabesi, kanun gereğince yetkili organlar tara
fından yapılmaktadır. Araştırma Enstitüsünün 
kurulması meselesinde projeler hazırlanmıştır, 
arsa seçimi konusunda gecikme olmuştur, ha
len Atom Komisyonunun değerli mensuplariyle 
temas sağlamak üzereyiz. Atom Reaktörünün 
bulunduğu yere mücavir bir arsada böyle bir 
lâboratuvarın kurulması arzusu içindeviz. 
Bu imkânı yakında sağhyacağımızı ümidedi-
yoruz. 

Dökûmatasyon merkezi için getirilen maki-
ların değersiz ve özel işlerde kullanıldığı hu
susunda ki, iddianın sıhhatli olmadığı kanaa
tindeyim. Yaltığımız tetkiklere göre bu gibi 
alet ve edevatın sadece maksadına uygun ola-
rr{k kullanılmış olduğu bildirilmektedir. Bunun 
dışında kartvizit ve saire basmak için kullanıl
mamaktadır. 

Bina mevzuundaki arkadaşımızın görüşüne 
teşekkür ederiz. 

Basın - İlân Kurumu hakkındaki beyanları
nı da dikkatle izliyeceğimizi arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; konuşmaların so
nunda Sayın Yıldız ikinci kez söz alarak bir önem
li hususa dokundular. O da, Cumhurbaşkanı me
selesi. Bu tartışmaların değer ölçüsünü kaybet
tiğini ağırlığını kaybettiğini beyan etmek 
isterim. Türkiye'de kanunlar neyi emretmişse, 
neyi gerektirmişse bugünkü cari durum odur. 
Bu gibi iddialar ve ithamlar iç huzuru ihlâle 
matuf mahiyettedir. Memleketin huzur içinde 
bulunduğu bugünlerde, huzurun temin edildiği 
ve devamının arzu edildiği bu günlerde bu tarz 
beyanların geçerli olmadığı kanaatindeyim. 

Hükümetin yasa çiğnediğine temas etiler. 
Bunu sayın arkadaşımız Danıştay bütçesi do-
iayısiyle arizve amik sizlere lütfen izah edecek 
ler. Ben üzerinde durmuyorum. 

Turizm Bakanının, Komisyonda vâki beyan
larını partizanlığın bir delili olarak ortaya 
koydular. Bu konuda Mecliste bir de gensoru 
tevcih edilmiştir. Bu konuda yapılan tartışma
lar meydandadır. Savın arkadaşlarımızın beyan
ları bahsettikleri şekilde delildir ve bu srörüşme-
ler sonunda arkadaşımız hakkındaki gensoru red
dedilmiştir. Reddedilmiş ttr konunun tekrar mü
nakaşa edilmesine mesaS- görmüyorum. 

Savın Termen konuşmalarında kendile
rine vâki ithamlara cevap vermiş bulunmak
tadır. Bu konuşmaların ısı5ı altında ben av-
noa ilâveye değer her hangi bir husus görmü
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; beni sabırla dinle
diğiniz için Başbakanlık mensupları adına şük
ranlarımı arz ederim. Huzurlarınızdan ayrılır
ken tekrar hürmetlerimi sunarım, efendim. 
(A. P. ve G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Saym Aksoley'in 
bir sorusu vardır. Lütfen soralım efendim. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Saym 
Başkan, müsamahanıza sığınarak bir hususa de
ğindikten sonra sorumu soracağım, çok kısa ola
rak. 

BAŞKAN — Soru müessesesi, değinmeye mü
sait değildir. Sorunuzu lütfen tevcih kılın. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Sayın 
iktidar, mütemadiyen, sefalet ve fukaralık ede
biyatı yapmaktadır. Benim sorumla bunun hiç
bir ilgisi yoktur. Beni tanıyanlar bilirler ki, yıl-
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lardan beri sosyal konular üzerinde ve bütün 
samimiyetimle eğilmiş bir arkadaşınızım. Sayın 
Devlet Bakanı şöyle buyurdular ve bu beni çok 
mütehassis etti. Bu beyanlarında dediler ki, 
belediyelerde, mahallî idarelerde ve iktisadi 
Devlet Teşebbüslerinde çalışanlara bir kanun 
hazırlıyoruz, bunlara da avans vereceğiz. Ve yi
ne buyurdular ki, bu bir zam değildir. Bir per
sonel reformudur. Emekli, dul ve yetimlerin 
kapısını sıkıca kapatmışlardır Sayın Bakan, bü
tün ömrünü memlekete hizmete vermiş olan 
emeklilerin onların dul ve yetimlerinin durumu, 
memurların durumundan çok daha fecidir. Bu
rada bu millet kürsüsünden iktidar partisinin 
Hükümetinden soruyorum. Onların ıstıraplarını 
tahfif edilmesi için ne gibi bir tedbir düşünüyor
lar. (A. P. sıralarından Maliye Bakanı cevap 
verdi sesleri.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De

vamla) — Sayın Başkanım arz edeyim. Evvelâ 
şunu belirtmek isterim; benim beyanım hazır
lanmakta olan Personel Kanununun bünyesi içe
risinde ücret dengesini sağlamak maksadı ile ik
tisadi Devlet Teşekkülleri memurlariyle, il özel 
idaresi ve belediyeler memurlarını da bünyesi 
içine alan bir kanunun hazırlanmasına matuf. 
Avans meselesi ayrı, onlar ayrı bir mevzu. O me
sele Maliye Vekâleti bünyesinde tetkik edilen 
bir konudur. Zannediyorum ki, Maliye Vekili 
arkadaşımız temas ettiğiniz hususlara dün ce
vap arz etmişlerdir. Ben ona ilâve edecek her 
hangi bir husus görmüyorum. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Son söz Sayın Batur'da, buyu

runuz efendim. 
Efendim, bu kadar çetin bir görüşmeden son

ra Sayın Batur'un çıkışı bütün üyeleri memnun 
etti. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Pek muhterem 
arkadaşlar, havanın çok gerildiği bir sırada ve
ya ondan sonra kürsüye çıktım, elbette kendi
mizi toparlayıp müeddep konuşmaya gayret ede
ceğiz. Başbakanlığın kendisine yani Bakanlığına 
taallûk eden ve onun kolları olan çok önemli 
umum müdürlükler ve müsteşarlıklara ait büt
çelerin müzakeresine başlamış bulunuyoruz. Biz 
tabiî Sayın Başbakanı aramızda görmediğimiz 
için üzülmüyoruz ama, eğer hasta ise âcil şifa
lar diliyorum, kendilerine. Çok kıymetli bir ar

kadaşımızı benim çok eski arkadaşımı, Seyfi öz-
türk'ü göndermiş. O itibarla da memnun ve 
mahzuzum. Bu başlangıç ile konuşmalarıma bağ
lıyacağı m. 

Sayın Seyfi östürk konuşmalarına çok mü-
tevazi başladılar, çok nazik ve güzel konuştular. 
Fakat ortalara doğru biraz sertleştiler. Fakat 
bitirişleri yumuşadı. Binaenaleyh, bu da şayanı 
şükrandır. 

Kendileriyle bir, iki noktada mutabakatımız 
yok. Evvelâ, tenkid olarak vasıflandırdığı hu
susta mutabakatımız yok. Bana öyle geliyor 
ki, Parlömanterlerin tenkid değil, murakabe 
hakkı vardır, murakabe vazifesi vardır. Bu da 
Anayasadan gelir. Yani ne bir matbuat sütunun
da tenkiddir, ne de kahvede yapılan bir tenkid-
dir; hiç alâkası yoktur. Bu bir vazifedir, bir 
haktır, bu murakabe hepimize şâmildir ve hepi
mizi içine alır, sizleri de içine alır. Gerçi sizin 
vekiliniz, alkışlıyorsunuz; ama bu Hükümetin 
hiç de mi kusurlu tarafı yok? Hani bizim Hü-
kümetimizdi, hep beraber murakabe edelim öy
le ise, 

ikinci bir usule, yanlış bir usule geliyor ve 
birbirimize düşüyoruz, içtüzüğün boşluğu var, 
biz birbirimizle döğüşüyoruz. Halbuki Parlâmen
toda Hükümet bütçeyi vaz'edecek, anlatacak, on
dan sonra Parlâmento mücadelesi başlıyacak. 
Yok böyle bir şey, defalarca arz ettim Heyeti 
Aliyenize. Biz bir birimizle döğüşüyoruz ve mü
cadelemizde birbirimizle. Hükümet çıkıp veriyor 
cevabım, basıyor gidiyor. Bu parlömanter reji
min mekanizması ile kabili telif değildir* Olmaz 
böyle bir müzakere. Tıpkı Maliye Vekili gibi 
her Bakan bütçesini getirecek, serecek, biz şu
nu yapacağız, şunu yapacağız, şunu yapacağız, 
diyecek, şöyle oldu, şöyle bitti, diyecek. Ondan 
sonra (debat parlementaire) dediğimiz Parlâmen
to mücadelesi başlıyacak. Yok böyle bir şey. 
Şimdi çok rahat Sayın Seyfi öztürk. Çünkü, mü
cadeleye iştirak etmedi. Cevap verdi. 2,5 saat 
konuştu. Cevap vermek kolay. Ahmet Yıldız 
böyle söyledi, Mehmet Hazer böyle söyledi de
mek çok kolay arkadaşlar. Bu da bir usul yanlış
lığıdır, bunun da düzeltilmesi icabeder. 

Şimdi diyor ki, arkadaşımız, pek muhterem 
Seyfi öztürk, tenkid ışık tutar, diyor. Doğrudur. 
Ben murakabe ediyorum, tashih ediyorum. Bu 
elbette ışık tutar, elbette bu murakabe vazifesin-
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den, söylenenlerden Hükümet kendisine göre 
birtakım şeyler istihracedecek ve ona göre tutu
munu ya devam ettirecek veya değiştirecek. 
Şimdi dikkat ettim Sayın Seyfi Öztürk methü 
senaları kabul etti, şayanı şükrandır, teşekkür 
ederim, dedi. Ama pek haklı gibi görünen, tabiî 
bana göre haklı görünen, murakabe vazifesi ya
pan bâzı senatör arkadaşlarımıza hak vermedi, 
atladı onları. (A. P. sıralarından onlara da te
şekkür etti sesleri) 

Şimdi bundan sonra bendeniz Sayın Başba
kanın, yani alelıtlak başbakanların gezilerine 
geliyorum. Hiçbir parlâmento üyesi bir Başba
kanın gezmesini; gezmesin gibi bir kelime ile 
karşılamaz. Elbette gezecektir. Bir Devlet ada
mı memleketin en ücra kölesine kadar gezecek
tir, gidecektir. Yaşayışı görecek, tetkik edecek 
ve bunlara göre tedbirler alacaktır. Bu. gayet 
iyi bir şey. Yani, Hükümetin gözü sathı vatan
da olacaktır. Sathı vatanda hazır ve nazır ola
caktır. Ama arkadaşlar tasavvur edebilir mi, 
22 bakanlık mı var, çok fazlalaştırdık sonradan, 
22 bakanın bütün memleketin 70 000 ünitesini 
dolaşmasına imkân var mı? Yok imkân. Demek 
ki, Hükümetin gözü, kulağı olacak. Nedir bu 
Anayasaya göre? Merkezî bir hükümettir. Mer
kezî bir Hükümet olduğuna göre, gözü, kulağı 
sağda ve solda olacaktır. Aslolan bakanın, Baş
bakanın vatandaşın ayağına gitmesi değil, aslo
lan Devlet hizmetlerinin vatandasın avağına git
mesidir. Jhonson Beyaz Sarayda oturur, ama 
çamaşır makinası her Amerikalının evinde var
dır. Televizyon her Amerikalı vatandaşın evin
de vardır. İşte aslolan budur. Biz ona da itiraz 
etmiyoruz. İtirazımız, nerede söyliyelim arka
daşlar; bugün değil itirazımız, biz masraflara 
itiraz ediyoruz. Yani masraflar derken kelime
yi biraz yumuşatıyorum, yumuşatarak konuşu
yorum. Normal masrafa da itirazımız yok. Ama, 
efendim, elli araba ile karşılıyacaksınız, mektep 
çocukları çıkacak, karda, kışta, kıyamette gele
cekler. (A. P. sıralarından, yok öyle şey sesleri, 
gürültüler) Arkadaşlar bir dakika müsaade 
edin; ben sizin, bizim Başbakanımız olan Sayın 
Süleyman Bey için konuşmuyorum, infiale ka
pılmayın hiç. Ben alelıtlak, objektif konuşuyo
rum. Sübjektif konuşursam, onu da korkmadan 
konuşurum. İtirazınıza da mahal 3̂ ok sizin. 
Yalnız beni şaşırtmayın. (Gülüşmeler) Biz asıl 

masraflara itiraz ediyoruz. Arkadaşlar, bir ve
kil, bir bakan, bir başbakan hattâ bir cumhur
başkanı kaç kuruşluk yemek yer? Hangi Türk 
buna itiraz eder? Ama bir cumhurbaşkanı, bir 
başbakan, bir bakan bir yere gitti dendi mi ne 
kadar ziyafet veriliyor, ne kadar israf ediliyor, 
bilmiyor musunuz hepiniz? İşte, asıl itirazımız 
burayadır. 50 araba, 15 araba ile gider. Yoksa 
gitsin efendim. Kim diyor gitmesin, diye? Siz 
de benimle beraber olun. Hele Sayın Bozcalı, 
tabiî benimle beraber olacaktır, çünkü kendisi 
beş vakit ibadet ve taatındadır, elbette benim
le beraber olacaktır, israfa da karşıdır. 

Şimdi Sayın Seyfi Öztürk, tabiî bendeniz de 
cevap vermek mecburiyetinde kalıyorum, yok
sa konuşmam başka idi, değiştirdi bizi de de-
rayye etti. Anayasanın 89 ncu maddesini ele ala
rak obstrüksiyondan bahis buyurdular. Bu 
obstrüksiyon parlömanter sistemin mekaniz
ması içindedir, öyle mütalâa etmek lâzımgelir. 
Bu karşı partiler tarafından kullanılan bir tak
tiktir. Lügat «tıkanma» der ona, İktidar parti
sine karsı, muhalefet partileri tarafından kulla
nılan taktikdir, der. Şimdi bizimkiler ne diyor? 
Bizim diksiyonerler de; Parlâmentoda azınlığın 
başvurduğu engelleme taktiğidir, diyor. Demek 
ki, parlömanter rejimlerde engelleme bir hak, 
azınlığın hakkı. S..., bunu nasıl ve ne zaman ya
par? Buna kim sebebiyet verir? Buna başta bu
lunan hükümetler sebebivet verir, Hükümetle
rin tutumu sebebiyet verir. (Objektif ol sesleri) 
Objektif arkadaşlar, objektif, itiraz etmeyin. 
Eğer bir hükümet doğru dürüst hareket edi
yorsa, eğer bir hükümet vazifesini yapıyorsa 
engelleme bahis konusu olabilir mi? Olamaz, ol
maz. 

Şimdi ikincisi; kullanılış şekli. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Mantık 

mı br>? 

SUPHİ BATUE (Devamla) — Size göre de
ğil, siz riyaziyecisiniz. Ama, biz hukukçulara 
göre mantıktır. Çünkü kaidei asliyedir. Hukuk, 
riyaziye gibi değildir. Şartlar değişir; zamanla, 
mekânla, ahkâm tagayyür eder. Kullanılış şekli 
kabili münakaşadır. Yani, iyi mi kullandı, kötü 
mü kullandı? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Önün
de secim var. 
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SUPHİ BATUR (Devamla) — Ben arkadaş
lar, Parlâmentonun dışında da kalsam yine mem
leketin siyasi kaderinde söz söylerim. Siz ken
dinize bakın, kendinize bakınız. Siz gene işini
ze, gücünüze gidersiniz, yine biz dağ başlarında 
milletle demokrasi ve hürriyet diye bağırırız. 
Kullanılış şekli kabili münakaşadır. Ama, niha
yet hem Hükümetin tutumu, hem partilerin tu
tumu neticesini kamu oyunun rûyu kabulü ve
ya âdemikabulü ile kendini görür. Bizim bil
diğimiz husus budur. Şimdi bu nereden geliyor. 
89 ncu madde nereden geliyor?. Sayın Seyfi 
Öztürk de Kurucu Mecliste idi, beraber çıkart
tık. Bu Anayasa bir reaksiyoner Anayasa. Ta
biatında, gensoru tabiatında mündemicolmakla 
beraber, hükümetler bu gensoruları itelemişler-
dir. işte onun için 89 ncu madde gelmiştir. Biz 
bunu hep beraber, elbirliği ile koyduk, Seyfi 
Öztürk arkadaşım da orada idi. Şimdi Sayın 
Seyfi Öztürk diyor ki, elbette «Biz elbette azın
lığın vizesinden kanunları geçirmeyiz.» diyor. 
Elbette doğru, doğrudur, azınlık zaten ne ya
pabilir ki, elinde ne var ki? Aded bir tarafta 
fazla oldu mu, adedi az olan insanlar gayet 
tabiî sersefil kalırlar. Gayet tabiî bir şey. Ama 
bir gün umumi efkârda bir karar verebilir. Ve
rir demiyorum, bir karar verebilir. Biz bunun 
için de zatıâlinizle çok gezdik, çok mücadele et
tik, çok mücadelelerini yaptık. E.. Peki, niçin 
yapıyorlar bu engellemeyi? Bu engellemeyi, ya
ni obstrüksiyon denilen şeyi ne için yapıyorlar? 
Seçim Kanunu için. Şimdi tasarı nasıl gelecek 
bilmiyorum. Ama Sayın Sadettin Bilgiç'in bir 
kanunu var, hâlâ komisyonlarda uyuyor. 

Ama şimdi bizim memlekette gene arkadaş
lar, sakın ha kızmayın hükümetler bir kanun 
verdi mi sürati berkiya, şimdiki tâbirle jet uça
ğı gibi gelir geçer meclislerden. Ama Sadettin 
Bilgiç'in oradaki kanunu yatar. 

Bendeniz şimdi bir de düzen değiştirmeye 
geliyorum. Bu düzen değiştirme tâbiri çok uzun 
kullanıldı. (A. P. sıralarından bir de senin ağ
zından duyalım şunu sesleri) Tabiî ki, takdir 
buyurursunuz, ben şahsım adına konuşuyorum. 
(A. P. sıralarından, kaç dakika vakti kaldı, ses
leri) 

3 . 2 . 1968 O : 2 
BAŞKAN — Düzen mevzunda görüşlerini 

ifade edecek kadar bir müddetleri vardır. 
SUPHİ BATUR (Devamla) — Düzen deği

şikliğini bendeniz şöyle anlıyorum : İktisadi sis
temin, Anayasanın kabul ettiği, sosyal adalet 
ilkelerine uygunluğunun teminidir. Buradaki 
maksat siyasi sahada nizam değişikliği mânası
na gelmez. Ben Bakandan şahsım adına bu hu
susta bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Karşılıklı soru olmaz Sayın 
Batur. Usule uygun olmaz. Eğer sorunuzu kür
süde iken sorsaydınız imkân sağlardık. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Bendeniz 
böyle anlıyorum. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sorsun, buradan cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan oturdukları yer
den cevap vereceklerini söylüyorlar, sorabilir
siniz buyurun. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Affedersiniz 
Sayın Bakan bazan bakanlar oturduğu yerden 
de müdahale edip cevap veriyorlar. 

BAŞKAN — Ayaktalar efendim, nizama uy
gun. O bize ait bir konudur. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Affedersiniz, 
İçtüzüğe aykırı hareket ettim, özür dilerim. 

BAŞKAN — Arzu ediyor musunuz Sayın 
Batur, Sayın Bakanın cevap vermesini? 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Men ettiniz 
efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim men etmedim, 
böyle bir usulümüz yoktur, dedim. Bir yeni usul 
yaratılmasın demek istedim. Sayın Bakan da 
lütfederlerse yeni bir usul teessüs etmesin. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Men ettiniz 
efendim, mutavaat etmek vazifemiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; hepiniz beni dinlemek lûtfunda 
bulundunuz, ama içimden konuştum, gönlüm
den konuştum, hepinize teşekkür ederim ve 
hürmetlerimi arz ederim. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Başbakanlık bütçesi üzerindeki 
müzakereler bitmiştir. Bölümlere geçilmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(Başbakanlık) 

(Â/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.000 Ödenekler 78 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 50 571 920 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 354 670 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 7 780 263 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 10 416 457 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 7 545 545 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 13 600 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 13 035 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 5 115 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I - Sermaye teşkili 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 500 001 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
35.000 Sosyal transferler 160 721 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık bütçesi kabul edilmiştir. Hayırlı 
olmasını Cumhuriyet Senatosu adına dileriz. 

a — DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI : 
BAŞKAN — Devlet Plânlama Bütçesinin 

müzakeresine geçiyoruz. Bu bütçe üzerinde söz 
alan sayın üyelerin isimlerini arz ediyorum : 
C.H.P. Grupu adına Sayın Betil, G.P. Grupu 
adına Sayın Pırıltı, A.P. Grupu adına Sayın 
Atayurt. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere; Sayın 
Berkol, Sayın Baysoy, Sayın Köker, Saym Ata-
lay söz almışlerdır. İlk söz Sayın Zihni Betil'in-
dir, buyurun efendim. 

C.H.P. SENATO GRUPU ADINA ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Cumhuriyet Senatosunun 
Saym Başkanı, sayın üyeleri; Yüksek Huzuru
nuza Cumhuriyet Senatosu C.H.P. Grupunun 
1968 malî yılı Bütçe kanun tasarısının Devlet 
Plânlama Teşkilâtına aidolan kısmı üzerindeki 
görüşümüzü arz etmek üzere gelmiş bulunuyo
rum. Bilindiği gibi, bizde Devlet Plânlama 
Teşkilâtı 5 Ekim 1960 tarihinde yürürlüğe gi
ren 91 sayılı Kanunla ve Başbakanlığa bağlı 
olarak kurulmuştur. 99 ve 340 sayılı kanun
larla da teşkilâta, personel ihtiyacını karşıla
ma bakımından çok geniş imkânlar verilmiştir. 
Teşkilâtın görevi 91 sayılı Kanunun ikinci mad
desinde gösterilmiştir. Aynı kanunun üçüncü 
maddesine göre de Teşkilât, Merkez Teşkilâtı 
ile Yüksek Plânlama Kurulundan ibaret bulun
maktadır. 

Merkez Teşkilâtı Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Müsteşarının yönetimi altında görev yapan, İk
tisadi Plânlama, Sosyal Plânlama ve Koordinas
yon daireleri başkanlıklarından teşekkül et
mekte ve Yüksek Plânlama Kurulu da bunlara, 
Başbakan veya yardımcısiyle Bakanlar Ku
rulu tarafından seçilecek 3 Bakanın katılma-
siyle meydana gelmektedir. 91 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesine göre; Yüksek Plânlama Ku
rulunun görevi, iktisadi ve sosyal politika he
deflerinin belli edilmesinde Bakanlar Kurulu-
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na yardımcı olmak ve hazırlanacak plânları Ba
kanlar Kuruluna sunulmadan önce belli edi
len hedeflere uygunluk ve yeterlilik bakımın
dan incelemektir. Bu suretle kurulan Devlet 
Plânlama Teşkilâtı, 9 Temmuz 1961 tarihinde 
halkoyuna arz edilen yeni Anayasamızla bir 
Anayasa müessesesi hüviyetini kazanmıştır. 

Gerçekten, Anayasamızın 41 nci maddesinde 
aynen şöyle denilmektedir : «İktisadi ve sos
yal hayat, adalet, tam çalışma esasına ve- her
kes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşa
yış seviyesi sağlanması amacına göre düzen
lenir. İktisadi, sosyal, kültürel kalkınmayı de
mokratik yollarla gerçekleştirmek, bu maksat
la millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum 
yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek 
ve kalkınma plânlarını yapmak, Devletin öde
vidir.» 129 ncu maddesi de şu hükmü koymuş
tur : «İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma 
plâna bağlanır. Kalkınma bu plâna göre ger
çekleştirilir. Devlet Plânlama Teşkilâtının 
kuruluş ve görevleri plânın hazırlanmasında, 
yürürlüğe konmasında, uygulanmasında ve de
ğiştirilmesinde gözetilecek esaslar ve plânın 
bütünlüsünü bozacak değişikliklerin önlenmesi
ni sağlıyacak tedbirler özel kanunla düzenle
nir.» Bu maddede sözü edilen kanun «Uzun 
vadeli plânın yürürlüğe konması ve bütünlü
ğünün korunması hakkında Kanun» adı altında 
13 Ekim 1962 tarihinde yürürlüğe konmuştur. 
Plân hedefleri ve stratejisi ise, daha önceki ta
rihlerde hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Dev
let Plânlama Teşkilâtı 1961 malî yılı bütçesi 
hakkında genel mütalâa vermiş ve 1962 malî 
yılı bütçesi ile ilgili program yapmıştır. Biz
de, gerçek anlamı ile plân, ilk olarak onbeş 
yıllık bir süre için düşünülmüş, bu sürenin ilk 
beş yılı için «Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı» ve ikinci beş yıllı için de «İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı) adları altında hazırlanmış 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edi
lerek yürürlüğe konulmuştur. Halen Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının son yılma ait 
program uygulanmaktadır. 

1 Mart 1968 tarihinden itibaren de İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilk yılma ait prog
ram uygulanacaktır. Memnunlukla kaydetmek 
isteriz ki, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
1967 yılma ait programının uygulanması süresi 

henüz tamamlanmamış olmakla beraber plânın 
beklenilen başarıyı sağladığı söylenebilir. Bu 
plânda yüzde yedi olarak düşünülen kalkınma 
hızmm pek az fark göstereceği, yüzde 6,5 u aşa
cağı isabete yakın bir ihtimalle tahmin edil
mektedir. 

Sayın arkadaşlar, bilindiği gibi plânlama de
mek bir milletin iktisadi, sosyal ve kültürel 
kalkınması için varılacak hedefleri ve bunları 
gerçekleştirecek imkân ve vasıtaları henüz te
şebbüse geçmeden önce tesbit etmek demektir. 
Yine bildiğiniz gibi, kalkınmasını plâna bağ-
lıyan ülkelerde bütçe, müstakil hüviyetini kay
bederek plânın, yıllık programlarınım uygulan
ması ve gerçekleştirilmesi vasıtalarından birisi 
haline gelir. Kalkınmak için varılacak hedef
leri belli etme işi siyasi mahiyet taşıyan bir iş
tir. Hiç şüphe yokki, hedefleri belli etmek yet
kisine sahip siyasi heyete yapacağı tercihler 
bakımından teknik ve uzman bir heyetin yar
dım etmesi de lâzımdır. Program ise bir plânın 
gerçekleştirilmesi için kullanılacak vasıta ve 
imkânların ve zaman faktörünün ne göz önün
de bulundurulması suretiyle bölünebileceği par
çalardır. Teknik bir iş olan programım teknik 
bir heyet tarafından yapılması lâzımdır. Bu 
heyetin gerekli bilgiye istisas ölçüsünde sahi-
bolan, plânla güdülen amacı iyice bilen ve bu 
amaca ulaşabilmek için kullanılacak vasıta 
ve imkânları iyice tesbit eden ve plân amacına 
titizlikle sadık kalan uzmanlardan kurulmasa 
lâzımdır. Bu sebepledir ki, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı görevlerini plân ve program için 
Hükümetten aldığı her emri yerine getiren bi
rer sade memur değildirler. Bu teşkilâta; Dev
let Plânlama Teşkilâtı görevlilileri de memur
durlar, diğer memurlara olduğu gibi, Hükü
met, bu teşkilât görevlilerine de emirler ve
ril-, onlar da bu emri yerine getirirler gözü ile 
bakılamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, işte gerçeği ve za
rureti önemle dikkate aldığı içindir ki Ana
yasamız; Kalkınma Plânım yapmak işini Dev
let içinde bir veya birkaç belli organa bırak
mamış, 41 nci maddesiyle Devlet ödevleri ara
sında saymıştır ve 129 ncu maddesiylede kal
kınmanın plâna göre gerçekleştirileceği ve bü
tünlüğünün asla bozulmıyacağı kaydını koy
muştur. 
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Sayın arkadaşlarım, kuvvetler ayrılığı te
meline dayanan Devletimiz, yine Anayasamıza 
göre sadece millî demokratik, lâik bir hukuk 
devleti değil, aynı zamanda sosyal bir Devlet
tir. Anayasamız, Devletimizin sosyal hüviyeti
ni de iktisabedebilmesi için sosyal adaletin be-
hemahal gerçekleştirilmesini vaz'etmiş ve va
tandaşın sadece hukuk bakımından özgür ol-
masiyle yetinmemiş, aynı zamanda ekonomik ve 
sosyal bakamlardan da özgür olmasını lüzumlu 
görmüş ve vatandaşa imkân ve fırsat eşitliği 
tanımış ve Devlet üzerinde kişi ve zümre öz
gürlüğünü önleyici gelir dağılımında ve vergi 
salımında ve alınmasında adalet sağlayıcı top
rak reformunu ve sosyal güvenliği gerçekleş
tirici reformist bütün tedbirlerin alınmasını 
emretmiştir. 

Üzerinde çok durulan toprak reformu için 
Anayasamızın verdiği emri huzurunuzda bu ve
sile ile bir kere daha okumak istiyorum. Mad
de 37. «Devlet toprağın verimli olarak işletil
mesini gerçekleştirmek ve topraksız olan veya 
yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağ
lamak amaciyle gereken tedbirleri alır» 

Sayan arkadaşlar, İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının bu istek ve emirleri gerçekleşti
rici ve toplum olarak karşılaştığımız ihtiyaç
ları giderici nitelikte olmadığını plânın gö
rüşülmesi sırasında grpumuz sözcüleri uzun 
uzadıya açıkladıkları için biz vakit kaybını ön
lemek üzere o açıklamaları aynen tekrarlamı-
yacağız. Plânın gelir dağılımındaki adaletsiz
liği belirttiği halde giderecek çareleri sadece 
vergilerde düzeltmeler yapmakta gördüğüne 
bu düzeltmeler hakkında açık tedbirler getir
mediğine göre vasıtalı vergilerin adaletsizliğini 
kabul ettiği ve bu nevi vergilerin tüm verginin 
yüzde 70 ini bulduğunu açıkladığı halde ikinci 
Beş Yıllık Plân döneminde vasıtalı vergilerin 
daha da ağırlaşmasını öngördüğü, kaynakları 
şişirme ve finansman açığını küçük gösterme 
çabası içinde olduğu, gönüllü tasarruflara faz
la ümit bağladığı tarım kesiminde vergilemeyi 
daha verimli kılmak için belirli tedbirler ge
tirmediği toprak dağılımındaki adaletsizliği 
kabul ettiği halde, toprak reformunun sözün
den bile kaçındığını, toprak reformu yerine ta
rım reformu adı altında birtakım teknolojik ve 
kurumsal tedbirlerle yetindiğini, bütün köy 
nüfusunun takriben yüzde 30 unun orman için

de veya kenarında yaşadığını ve bunların yüz
de 38 inin de barındıkları yerde kalkındırılma
sının mümkün olmadığını açıkladığı halde, ko
nuya tedbir getirmediğini; toprak ürünlerinin 
değerlendirilmesi, dış ticaret, bankacılık kredi 
aracılık ve sanayileşme düzenindeki aksaklık
ların ve eksikliklerin giderilmesi için tesirli ted
birler koymadığını, geleneksel toplum olma 
alışkanlıklarımızdan süratle kurtulma, ekono
mik ve sosyal yapımızda köklü değişiklik yap
mak zorunluğunda olduğumuzu kabul ettiği 
halde bu konularda esaslı hiçbir tedbiri getir
mediğini özel sektörün ekonomik kalkınmamı
za gerekli katkıda bulunmadığını söylediği 
halde tedbirlerinden bahsetmediğini ve niha
yet bölgeler arasındaki adaletsizlikler ve den
gesizliklerin giderilmesi üzerinde durmadığına 
işaret etmek isteriz, işte iktidarın övdüğü plâ
nın gerekçesinde mevcudiyeti kabul edildiği 
halde tedbirleri söylenilmemiş bulunan husus
lar... 

Sayın arkadaşlarım; 11 Ağustos 1967 tari
hinde yürürlüğe giren basında ve halk arasın
da yetki Kanunu adı ile anılan Kalkınma Plâ
nının uygulanması esaslarına dair 933 sayılı 
Kanuna da kısaca değinmede fayda görüyo
rum. Hemen belirtmek isteriz M, bu kanunun 
Anayasamıza aykırı olduğu iddiası ile iptali 
için Anayasa Mahkemesine dâva açılmış bu
lunduğundan biz burada meselenin bu yönü 
üzerinde durmayacağız. Bilindiği gibi bu ka
nun: 

1. Yatırımları ve ihracatı geliştirmek ve 
teşvik bürosu adı altında Başbakanlığa bağlı 
bir büro kurulur, 

2. 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunu ile kurulan komiteyi kaldırmış, ko
mitenin görevini Devlet Plânlama Teşkilâtına 
vermiş itirazlar için de merci olarak Yüksek 
Plânlama Kurulunu görevlendirmiş, 

3. Hükümete düzeni ayrı ayrı kanunlarla 
sağlanmış birçok konularda kararnamelerle dü
zen değişikliği yapma yetkismi vermiştir. 

A) Yatırımlar için genel ve katma bütçe
lerden ayrılacak fonlarla ödünç para verme, 

B) Yıllık programlarla belli edilecek ya
tırım indirimi uygulama, 

C) Gümrük Vergi ve resimlerinde tam mu
aflık tanıma, bu vergi veya resimleri kısmen ve
ya tamamen iade etme, 
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Ç) istimlâk işlerini yapma, 
D) Her çeşit yatırım için başvurulması 

ve gerçekleştirilmesi gereken yeni bir müra
caat usul ve şekli ile işlemini değiştirerek dü
zene bağlamak. 

E) Standart ve kalite kontrolü konuların
da yeni düzenler kurmak, 

F) ihracatı teşvik için ödünç verme, 
G-) Döviz sağlayan hizmetlerle yurt içinde 

yabancı turistlerce harcanacak dövizler için 
hükümler koymak, 

H) Şehirleşmeyi geliştirmek için düzen 
kurmak, gibi hususlar Hükümete verilen bu 
yetkiler arasında bulunmaktadır. 

Hükümet tarafından bu yetkilerin kullanıl
ması suretiyle alınacak kararlar için kanunun 
13 ncü maddesine göre, Yüksek Plânlama Kuru
lundan alması gerekli mütalâa alınmış ve söz 
konusu kararlar 6/9138 sayı ile yürürlüğe ko
nulmuştur. Bu kararlara göre, Maliye, Ticaret 
ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarının görevleri
ne dâhil birçok konu Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın görevleri arasına girmiştir. Ödünç verme 
DPT Müsteşarının yetkileri cümlesinden olmuş
tur. Kotaların düzenlenmesi DPT Müsteşarının 
yöneteceği bir koordinasyon kuruluna verilmiş, 
DPT Müsteşarının Başkanlığında para ve kredi 
kurulu adı altında yeni bir organizasyon kuru
larak Türkiye'nin para politikasının yönetimi 
bu kurula bırakılmıştır. İktisadi ve sosyal konu
larda kanun tasarısı hazırlama işi de DPT nın 
yetkileri arasında yer almıştır. 

Sayın arkadaşlarım, Plânlama, plân ve prog
ram konularında Devlet Plânlama Teşkilâtın
dan beklenen görevin mahiyet ve önemini biraz 
önce anlatmıştım. Bu görevin gereği gibi yapı
labilmesi için bu teşkilât hizmetlilerinin haiz 
olması lâzımgelen vasıflan da açıklamıştım. 
Üzülerek söylemek zorundayız ki, Devlet Plân
lama Teşkilâtına alınacak hizmetliler için ihti
sas ölçüsünde meslek bilgisi, tecrübe sadece ko
nuşacak kadar değil, aynı zamanda okuyup ya
zacak ve araştırma yapabilecek yabancı dil bil
gisi arama ve bunları hizmete alırken kademeli 
imtihanlara tâbi tutma usulünden son zamanlar
da vazgeçilmiş ve atamalar, atanacakları atayan
ların şahsan tanıma esaslarına istinadettirilmek-
tedir. Bugün bu teşkilât hizmetlilerinin bir kıs
mı, şayanı şükran ki, tümü değil, gerekli ehli-
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yetten yoksun bulunmaktadır. Gerek bu sebeple 
gerekse bu teşkilâta, ihtisasları, asıl rol ve fonk
siyonları dışında, sıra ve silsile halinde pek çok 
görev verilmiş olması sebebiyle artık bu teşki
lâttan beklenilenin gerçekleşemiyeceği hakkın
daki endişemizi yüksek huzurunuzda bir kere 
daha belirtmek isteriz. 

Sayın arkadaşlarım, uygun plân yapmak, 
plâna uygun programlar yapmak hele plânı ve 
plân programlarını uygulıyarak plân hedefleri
ne varmak, çok güç bir iştir. 

Başarı için plân hazırlıklarının gerçek tes-
bitlere istinadettirilmesi ve tercihlerde, kalkın
ma amacını sağlama bakımından, isabet bulun
ması lâzımdır, fakat asla kâfi değildir. Kaynak
ların sağlam yapılacak işleri mutlaka karşılıya-
cak yeterlikte olması da lâzımdır. 

Biz, görüşülmekte olan bütçenin 1968 yılı 
programının gerçekleştirilmesi bakımından sağ
lam ve yeterli bir kaynak teşkil etmediği kanı
sındayız. Grupumuz sözcüleri tarafından bütçe
nin tümü üzerinde 1 - 2 Şubat tarihlerinde yapı
lan açıklamaların bu konuya taallûk eden kısım
larını vakit kaybetmemek için tekrar etmiyece-
ğim, sadece şu. hususları belirtmekle yetinece
ğim. 1968 programı ile, bütçe tasarısı arasında, 
önemli farklar vardır. 1968 programına göre, 
konsolide bütçenin toplam harcamaları 
21 660 000 000 lira olması gerekirken, bütçe 
tasarısında bu rakam 22 580 000 000 lira ola
rak gösterilmiştir. Toplam bütçe giderleri ba
kımından aradaki fark; 920 000 000 liradır. 
Vergi gelirleri 1968 programında daha gerçek
çi bir tahminle 16 666 000 000 lira olarak gös
terildiği halde, bütçe, tasarısında bu rakam 
17 150 000 000 liraya çıkarılmıştır. Toplam 
bütçe gelirlerinde bu fark daha da büyümekte
dir. Çünkü, 1968 bütçe tasarısı; 1 117 000 000 
liralık bir şişirme ile bütçe gelirlerinin 
21 512 000 000 lira olacağını ifade etmektedir. 
Bütçe açıkları konusunda da 1968 programı 
ile keza önemli açıklar vardır. 1968 programı 
kamu giderlerini daha düşük seviyede tesbit 
ettiği halde açığı 1 265 000 000 lira olarak ka
bul etmiştir. Programın kabul ettiği bu açığa 
karşılık, bütçe tasarısı sadece 900 000 000 lira
lık bir açık kabul etmektedir. Sonuç olarak 
920 000 000 liralık gider artışına programın 
kabul ettiği 1 265 000 000 liralık açığı ekler-
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sek, bütçe açığı 2 milyar 185 milyon lirayı bu
lur. Halbuki 1968 bütçesi açığı gerçekte bu 
rakamın da üstündedir. Bu açık ancak bütçe 
cari giderlerinde ve yatırmalarda önemli oran
da kısıntı yapılması suretiyle azaltılabilir. 

Sayın arkadaşlar, plânla güdülen amacın el
de edilebilmesi için yukarıdan beri saydığımız 
şartların gerçekleşmiş olması da yetmez. Sade
ce Hükümetin değil, aynı zamanda bütün Dev
let teşkilâtının plâna samimî olarak bağlı ve 
ahenkli bir şekilde çalışması da gereklidir. Bu 
dahi yetmez. Plânlama, plâna bağlanma şuuru
nun bütün millette uyanması, yapılan plânın 
ve uygulanan plân programlarının gereği gibi 
yapıldığına ve beklenilen sonuçları mutlaka ve
receğine bütün milletin yürekten inanması da 
lâzımdır. Plânın ve plân programlarının bir si
yasi parti programına veya bir siyasi parti 
iktidarının arzularına göre yapılmış ve uygu
lanmakta olduğu değil, hattâ bu konudaki şüp
he ve endişe dahi plândan ve plân programla
rından milletçe beklenilen sonuçları veremez. 
Başbakan Sayın Süleyman Demirel, Dördüncü 
Karma Hükümetin Başbakan Yardımcısı bu
lundu ve 1965 bütçesi, Bütçe ve Plân Karma 
Komisyonunda görüşüldüğü sırada ve bir soru
ya verdiği karşılıklı plânın siyasi partiler üs
tü bir konu olduğunu söylemişti. Üzülerek ifa
de etmek isteriz ki, ikinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı ve bu plânın 1968 yılına ait progra
mı, Sayın Demirel'in bu sözüne uygun olarak 
hazırlanmamıştır. Bu konuya sayın arkadaşla
rım, bir misal daha vermek istiyorum. İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ait hastaneleri, Millî Savunma Ba
kanlığına ait hastaneler hariç, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına devretmeyi öngörmüş
tür. Biliyorsunuz, ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı bu konu üzerindeki kanuna göre, Yüksek 
Plânlama tarafından Hükümete verilir, Hükü
met tetkik edip uygun gördükten sonra teklif 
şeklinde meclislere sevk eder. Meclislerin ka
bulünden sonra da yürürlüğe girer. İki bakan 
arasında bu konuda tartışma başladı. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı, Sosyal Sigortalar Ku
rumuna ait hastanelerin bakanlığına devredile
ceğini İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ön
gördüğünü, bu işlemin gerçekleşeceğini söyle
di. Sayın Çalışma Bakanı; «Bu olamaz» dedi, 
«Devredilemez ve devredilemeyecektir» dedi. 

Bu husus, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
ki, bütün bakanların, imzası ile Hükümetten 
çıkmıştır, Hükümette dahi gereği ölçüde ince-
lenilmeksizin, bütün bakanların plân muhteva
sından yeteri ölçüde bilgileri olmaksızın çıktı
ğının delilidir. 

Sayın arkadaşlar, ikinci Dünya Savaşından 
sonra Batı ülkelerinin hızla kalkınmasında baş 
rolü, plânın ve plân programlarının, açıkladığı
mız esaslarına göre hazırlanmış ve uygulanmış 
olması oynamıştır. 

Sayın arkadaşlar, bizim gibi geri kalmış 
ülkelerde alınması gerekli tedbirler az değil
dir, pek çoktur. Hiç şüphe yoktur ki, kanun 
şeklinde ve kanun yolu ile alman tedbirler, 
alınması gerekli tedbirlerin başında gelir. Bun
lar zaruri tedbirlerdir, ilk tedbirlerdir. Fakat, 
asla yeterli değildir. Hırsızlık ilk insanlardan 
beri en mezmum suç sayılır. Hırsız recmedilmiş, 
hırsızın kolu kesilmiş, bileği kesilmiş fakat 
hırsızlık önlenememiştir. Nihayet bugün de uy
gulanan ve suçla ceza arasında âdil nisbet 
ariyan teorinin tatbikatına geçilmiştir. Ekono
mik, sosyal ve kültürel kalkınmasını gerçekleş
tirmiş ülkelerle, gerçekleştirememiş ülkelerdeki 
hırsızlık suçunun nüfusa nisbeti aynı değildir. 
herkesin sürekli işe kavuştuğunu ve işinden el
de ettiği ile insanca yaşıyabildiği ülkelerdeki 
hırsızlık suçunun nüfusa nisbeti aynı değildir. 
Herkesin sürekli işe kavuştuğunu ve işinden 
elde ettiği ile insanca yaşıyabildiği ülkelerde
ki hırsızlık suçu elbette nüfusa nisbetle çok 
azdır. 

Sayın arkadaşlar, bizim Anayasamız komü
nizme karşıdır. Ceza Kanunumuz, komüniste, 
komünizm düzenini getirmek istiyene ceza ve
rir. Türk toplumunun selâmeti ve bekası için 
bunun böyle olması lâzımdır, şarttır. Ancak 
hırsızlık suçu için ileri sürdüğümüz mülâhaza 
komünizm suçu için de varittir. Komüniste, 
komünizm düzenini getirmek istiyene karşı mil
letçe uyanık olalım, ceza verelim. Kanunları
mızda belli edilen ceza tesir etmiyorsa artıra
lım, ağırlaştıralım. Ama bilelim ki, sadece ceza 
kanunu ile alman tedbirler komünizmi önleme
ye asla kâfi gelmez. Bu tedbirlerin yanı sıra 

3 hemen komünizme elverişli ortamı yaratan 
sebep ve şartları ortadan kaldıracak tedbirle
rin alınması lâzımdır. Sosyal adalet ve sosyal 
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güvenliği sağlıyacak tedbirler aynı zamanda 
komünizmi de önliyen, hiç olmazsa güçsüz kı
lan tedbirlerdir. Gelir dağılımındaki adaletsiz
liği kaldıran, vatandaşlarımızı sadece hukuk 
bakımından değil, aynı zamanda ekonomik ve 
sosyal bakımlardan da özgürlüğe kavuşturan, 
vatandaşa eşit fırsat ve imkân veren tedbirler 
aynı zamanda komünizmi de önliyen, hiç olmaz
sa güçsüz kılan tedbirlerdir. Toprak reformu, 
ekonomik ve sosyal yapımızda gerçekleştirme
ye mecbur olduğumuz sağlamlığı sağladığı ka
dar komünizmi de önliyen, hiç olmazsa güç
süz kılan tedbirlerden dir. Misal olarak toprak 
reformu yapmış olan italya'nın komünist olma
dığını, aksine komünizmi çok güçsüz hale getir
diğini, Japonya'nın toprak reformu yapmış ve 
komünist olmamış bulunduğunu, Çankayşek'in 
Çin'i idare ederken toprak reformu yapmadığı
na, Çin'in komünist olduğuna, aynı Çankay
şek'in Formoza'da toprak reformu yapmış Çin'
den Formoza'ya komünizmin sızmamış bulun
duğuna işaret etmek isterim. 

Sayın arkadaşlar, siyasi partilerimizin hep
si, bütün dünyadaki ülkemizin şart ve ihtiyaç
larını dikkatle göz önüne alarak, sosyal adalet 
ve sosyal güvenlik ilkesine samimî olarak bağ
lanma ve onun tüm gereklerini yerine getirmek 
zorunluluğundadır. En iyi Anayasalar bile koy
duğu ilkelerin gerçekleştirilmesi ve verdiği 
emirlerin eksiksiz yerine getirilmesi, kurduğu 
müesseselerin yetki ve sorumluluklarına anla
yış ve saygı gösterilmesi suretiyle ancak fay
dalı olabilirler. Anayasamızın veraseti yaşatan 
hükmüne elbette hürmetkarız. Ama sadece on
dan bahsedip, la takrübüsalate, deyip, entüm 
sukâra, demiyen bir zihniyetle toprak reformu
nu emreden hükmünü ihmal eden zihniyetin 
karşısındayız. Anayasalar, tekrar ediyorum, 
koyduğu bütün ilkelerin gerçekleştirilmesini 
verdiği bütün emirlerin yerine getirilmesini, 
kurduğu bütün müesseselerin bütün yetki ve 
sorumluluklarına anlayış ve saygı gösterilmesi 
suretiyle ancak faydalı olabilirler. Aksi halde 
canlılıktan yoksun, içinde birtakım prensip ve 
kaideleri ihtiva eden Batılı bir vesika olmak
tan öteye bir mâna taşımazlar, işte bütün bun
ları anlıyan, benimsiyen, gerçekleştirmeye ça-
balıyan siyasi partiler yaşıyacak, bugünkü du
rumu ve tutumu ne olursa olsun, bunu anlamı-

yan, buna karşı olan siyasi partiler siyaset ala
nından er veya geç, fakat behamahal silinmeye, 
çekilmeye mecbur olacaklardır. 

Biz C. H. P. olarak bu anlayış ve inanç için
deyiz. 

Yüce Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanı
nı ve sayın üyelerini C. H. P. Grupu adına say
gı ile selâmlıyarak sözlerime son veriyorum. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Mehmet Pırıltı da. Buyurun efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA MEH
MET PIRILTI (Antalya) — Yüce Cumhuriyet 
Senatosunun Sayın Başkanı, değerli üyeler; 

Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu-
nun, 1968 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının 
Devlet Plânlama Teşkilâtına ait kısmı üzerinde
ki görüşünü arz etmek için yüksek huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Hasbelkader bu vazife bendenize daha önce
ki yıllarda da verilmişti. O yıllarda tetkikatı-
mın neticelerini; plânın tarifi, ehemmiyeti, 
Plânlama Teşkilâtının tarihçesi ve görevlerini 
önplâna alarak arz etmiş idim. 1966 yılında yıl
lık programın Karma Plân Bütçe Komisyonuna 
bütçe tasansiyle birlikte verilmeyişinden yakm-
mıştım. 

Allaha çok şükürler olsunki bütün bu mer
haleleri açmış olarak plânın faydasını anlıyan, 
plânı seven ve plânın zaruretini idrak etmiş bir 
ortamda Birinci Beş Yıllık Plân döneminin son 
yılını geçirmiş İkinci Beş Yıllık dönemin ilk 
yılını idrak etmiş olduğumuz 1968 yılı Bütçesi 
münasebetiyle Devlet Plânlama Teşkilâtının Büt
çe tasarısını inceliyeceğiz. 

Sırası gelmişken, Güven Partisi olarak İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının büyük Türk Mil
letine hayırlı ve faydalı olmasını ve Türkiye'
mizin kalkınma ve yükselmesinde yeni ve ileri 
hamlelere yol açmasını diliyerek sözlerimize baş
lamış olacağız. 

Bu plânda noksan gördüğümüz kısımlarının 
yıllık tatbikatlarına esas olan programlan ile 
tamamlanması, hataların düzeltilmesi için iyi 
niyet ve yapıcı bir ruhla elbette tenkidlerimiz 
olacaktır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plân devresi 
1967 yılında sona ermekte ve 1968 senesi ile bir
likte ikinci Beş Yıllık Plân devresi başlamak
tadır. 
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işte, Yüce Senatonun tetkikine arz olunan 
bütçe münasebetiyle (1966 yılı sonu itibariyle) 
verilen verilerden istifade ederek Birinci Beş 
Yıllık Plânın ve 1968 yılı İkinci Beş Yıllık Plân 
devresinin birinci yılını içerisine aldığından 
ikinci Beş Yıllık Plânın kısaca kritiğini yapmak 
gerekir. Bu süratle Birinci Beş Yıllık Plân dö
neminde kaydettiğimiz mesafeye bir nazar ata
rak geçmişin hatâ ve sevabından ders almış, 
yeni devrede hatânın tekrarından vazgeçilir veya 
tedbirler alınması için Adalet Partisi iktidarına 
yardımcı olmuş oluruz. 

1. Birinci Beş Yıllık Plânın incelenmesi. 
Birinci Beş Yıllık Plân münasebetiyle aşağı

daki arz edeceğim neticeleri Sayın Hükümetin 
bütçeyi takdimdeki beyanlarından ve Plânlama 
Teşkilâtının kati tesbitlerinden istihraç ederek 
arz ediyorum : 

1. Millî gelir yönünden Birinci Beş Yıllık 
Plânla öngörülen % 7 artış hızı hedefine ulaşıla
mamıştır. 

2. Tarım üretiminde bahis konusu devrede 
% 6,5 oranıyle Plân hedefi altında kalınmıştır. 

3. Sanayi sektöründe plân hedefinden geri
de kalınmıştır. 

4. Kamu sektörü yatırımlarında Plân hedef
lerinden geri kalınmış her ne kadar ezel sektör 
yatırımlarında plân hedefleri aşılmıştır denil
mekte ise de; bu sektörde kati bir netice istih
sali mümkün olmadığından bu teşhisin de sıhhati 
şüphelidir. Maalesef bu yatırımlarda imalât sa
nayiine doğru kaydırılan? amış ve konut yapımı 
önplânda bir yer işgal etmiştir. 

5. Kaynaklar yönünden; dış kaynaklar bu 
plân döneminde öngörülen seviyeye ulaşamadı
ğı için plân, hedefinden % 1,5 oranında geri kal
mıştır. 

6. Harcamalarda; toplam kaynaklardan ya
tırımlara ayrılan kısım bahis konusu devrede 
plân hedefine ulaşamamıştır. 

7. Plân devresi içinde, gayrisâfi millî hâsı
ladaki artış oranı bakımından plân hedefine ula
şılamamış. 

8. Birinci Beş Yıllık Plânda istihdam im
kânı plân hedefinin ancak % 60 şma ulaşabil
miştir; 

9. 1963 - 1966 yıllarını kapsıyan devrede 
toplam gelirlerdeki artış oramda plân hedefin
den geri kalmıştır. 

10. ithalât; 1963 ve 1966 yıllarında plân 
hedeflerini aşmış, 

11. ihcacat bu devrede geneksel hüviyetini 
muhafaza etmiş, 

12. Dış ticaret, açığı devre boyunca devam 
etmiştir. 

13. Turizm gelirleri, plân hedefinden geride 
kalmış, 

14. Devre içinde para arzında artışlar, net 
altın ve döviz rezevlerinde ise azalmalar olmuş
tur. 

15. Birinci Beş Yıllık Plân döneminde eği
tim yönünden sayı "hedef lerine yaklaşılırken eği
tim programlarını geliştirmek ve eğitimde nite
liği yükseltmek amacı ile girişilen çalışmalardan 
istenen sonuç alınamamıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminin başında eği
timde nitelik sorunu bütün ağırlığını hissettir
mektedir. 

öğretmensiz okul veya beş sınıflı bir ilkokula 
bir öğretmen hali bulundukça nitelik yönün
den elbetteki sonuç alınamaz. 

1968 programındaki ilkokulların öğretmen 
ve teçhizat ihtiyaçlarının önceden düşünüleceği
ne dair olan kaydı bir taahhüt olarak görmekle 
beraber Millî Eğitim Bakanlığının kendi bün
yesi içinde de teftiş keyfiyetine ve kadrosuna 
gereken ehemmiyeti vermesi iktiza etmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda yer alan (özel öğ
retim kurumlarının düşük nitelikte hizmet sağ
lamaları, kamu eğitim kurumlarının niteliğini 
düşürücü yönde gelişmeleri, özellikle yüksek öğ
retim kademesinde insan gücü politikasını bo
zucu ve sonucunda istihdam sorunları doğura
cak kapasiteler yaratmaları tüm eğitim siste
mini bozucu bir sorundur. Bu gibi gelişmelere 
meydan verilmiyecek ve devamlı bir izleme dü
zeni kurulacaktır.) Demiş olmasına rağmen gü
nümüzün aktüel mevzuu olduğu bilinen Meclis
lere intikal eden özel okullar mevzuunda 1968 
programında bir mülâhaza yoktur. 

Eğitim konusu Türkiye'mizin hayati bir ko
nusu olduğu için Güven Partisi olarak bu konu
da biraz fazlaca duruyoruz. İkinci Beş Yıllık 
Plân ve 1968 programı yüksek okul mezunları
nın istihdam sorunları mevzuunda bir görüş ge
tirmemiştir. Güven Partisi olarak çok sayıda 
vatandaşımızın biran önce okuma - yazma öğ
renmesini teminen kurslar yanısıra Devlet Plân-

— 278 



{ 

C. Senatosu B : 26 3 . 2 . 1968 O : 2 

lama Teşkilâtı 91 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
(b) bendindeki (Koordinasyonu temin etmek) 
fonksiyonunu Millî Savunma ve Adalet Bakan
lıkları nesdinde de ifa ile asker ocağında ve 
ceza evlerindeki vatandaşlarımıza daha disip
linli ve ciddî okuma - yazma öğretimi yapılma
sının teminini tavsiye eder. 

Şerefli Türk öğretmen camiasının; ihtiyaç
ları, sorunları halledilip ve tedirginliği bertaraf 
edilerek verimli bir şekilde çalışması sağlanma
lıdır. 

16. Birinci Beş Yıllık Plân döneminde sağ
lıkta, plân hedefi ancak % 53 oranında gerçek
leşmiştir. Her ne kadar Birinci Plân dönemin
de sosyalleştirme uygulamasında 796 sağlık oca
ğı ve 160 sağlık evi hizmete girmiş, yataklı teda
vi kurumlarında ise plân hedefi % 97,4 oranında 
gerçekleşmiş ve 1963 - 1967 döneminde top
lam yatak kapasitesi 62 000 den 75 000 ne yük
selmiş ise de bu yataklarda tedavi neeticeleri ile 
polikinlik muayenesinde vatandaşın mâruz kal
dığı muamele ve tedavisi yönünden elde edilen 
neticeler hakkında bir istatistiki bilgi verilme
diği gibi bu yönde Sayın Hükümetin müdahalesi 
ne olacaktır bilinmemektedir. 

Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının 
şahsi teftişleri bütün bu aksaklıkları gidermeye 
kâfi midir? Bütün bu gayretlere rağmen maa
lesef bir trafik kazasında yaralanan yüksek tah
sil öğrencisi ve onun gibi nice vatandaşlarımızın 
hastanelere kabul edilmedikleri için kan kaybın
dan öldüğünü günlük gazete havadislerinden 
üzülerek okuyoruz. 

17. Birinci Plân döneminde; hızlı şehirleş
menin yanı sıra lüks konut yapımının smırlarak 
düşük maliyetli halk konutları inşasına gereken 
ölçüde yönelinememesi sonucu şehirlerde üre
tilen konut sayısı istenen seviyeye erişememiş 
dolayısiyle plân hedefinin çok gerisinde kalmış
tır. Konut açığı büyümeye devam etmiş, top
lam gecekondu sayısı 450 000 e ulaşmıştır. Şu 
halde gecekondu problemi ikinci Beş Yıllık 
Plân döneminin başında ehemmiyetini muhafa
za ediyor. 

öte yandan konut stoku nitelik yönünden de 
yetersizdir. 1968 programındaki, duruma bu 
teşhisin konulmuş olmasını Güven Partisi olarak 
tedavi edileceğinin işareti olarak kabul etmekte
yiz. Bu cümleden olarak 1968 programındaki 
konut politikasının dayanacağı ana mevzuat olan 

(Konut kanunu tasarısının çıkarılmasına çalışı
lacağı vadini bir müjde olarak kabul etmekte
yiz. 

Bu samimi beyan ve teşhislerden sonra bu
günkü durumumuz yönünden ve İkinci Beş Yıl
lık Plânın tatbikatı ve neticeleri hakkında şim
diden karamsar olmamak elden gelmiyor. 

Eğer Plândan beklenen; iktisadi hayatın ge
leneksel akışına ilmî esaslara ve memleket şart
larına uygun şekilde müdahalelerde bulunmak 
ve bu yoldan kalkınmayı hızlandırmak ise; 
birinci Beş Yıllık Plânın böyle bir neticeyi sağ-
hyamamış olduğunu üzülerek ifade etmek is
teriz. 

Ancak, Birinci Plân döneminde görülen iş 
bu aksaklıklar İkinci Plân döneminde gideril
mezse hedeflere varılamıyacak ve Türkiye sos
yal sorunlarını çözmek bakımından ileride çö
zülmesi daha da güçleşmiş kritik bir duruma ge
lecektir. 

Sayın senatörler; unutmamalıdır ki % 7 kal
kınma hızını gerçekleştirdiğimiz takdirde dahi, 
ileri sanayi ülkeleriyle aramızdaki gelir ve ya
bama seviyesi farkı elli seneden önce kapanamı-
yacaktır. 

Bununla beraber bu dönemde Plân anlayışı
nın, işleyiş makanizmasımn ve disiplininin Dev
let kademeleri tarafından ve Türk toplumunca 
anlaşılması geçirilen ilk beş yıllık tecrübenin en 
önemli sonuçları arasında zikredilebilir. 

11. ikinci Beş Yıllık Plânın incelenmesi : 
İkinci Beş Yıllık Plân neticeleri hakkında 

Güven Partisi olarak bizi karamsar kanaate gö
türen pekçok sebebolmakla beraber kısaca ya
tırımlar ve tarım sektörü ile ilgili görüşümüzü 
arz edeyim: 

Kalkınma hızının gerçekleşmesi bir taraftan 
yatırım miktarına diğer taraftan da yatırımla
rın prodüktivitesine bağlıdır, ikinci Baş Yıllık 
Plânda yatırımların % 11,4 nisbetinde bir artış 
göstereceği ve 1972 yılında gayrisafi millî hâsı
lanın yatırımlara ayrılan nisbetinin % 22,5 ci
varında olacağı tahmin edilmiştir. Mutlak ra
kamlarla ifade edilirse 1967 yılında 16,9. Mil
yar Tl. olan yatırımlar 1972 yılında 29.0 milyar 
Tl. sına yükselecek ve ikinci Beş Yıllık Plân dö
neminde toplam yatırım miktarı 119,0. milyar 
Tl. sına baliğ olacaktır. Güven Partisi olarak ya
tırımların gayrisafi millî hâsılaya nisbetini ve 
hem de mutlak miktarlarına ait plândaki tah-
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nıinleri realist bulmamaktayız. Zira Birinci Beş 
Yıllık Plân döneminde gayrisâfi millî hâsılanın ya
tırıma nisbeti % 18,2 civarında öngörüldüğü hal
de gerçekleşen nisbet % 16,6 civarında kalmış
tır. ikinci Beş Yıllık Plân döneminde de bu nis-
betin artma yönünde değişmesini haklı kılacak 
her hangi bir strüktürel değişme bahis konusu 
değildir. Yatırım miktarına ait tahminlerde ger
çekleşme oranı hesabında harcama miktarı na
zara alınarak kanaat yürütülmektedir. Yoksa el
de edilen iş yıllık programda tesbit edilen ölçü
de olmuş mudur? olmamış mıdır? Bu ikinci plân
da kalmaktadır. Diğer bir ifadeyle yatırımlar 
nakdî yatırımlar olarak değerlendirildiği için 
birçok yatırımlar yapılmış olarak görülüyor. 
Acaba bu yatırımlarla öngörülen projelerin ta
hakkuk ettiği kabul edilebilir mi? 

Yatırım miktarına ait tahminlerdeki yanıl
manın, ekonomiyi; dış ticaret açığı, enflâsyon, 
işsizlik ve benzeri felâketlere kolaylıkla sürükli-
yebileceği ve plân döneminde başlatılmış yatı
rımların bitirilememe tehlikesini yaratacağı 
unutulmamalıdır. 

Güven Partisi olarak kanaatimiz Devlet Plân
lama Teşkilâtının yıllık programları tanzim 
ederken ikinci Beş Yıllık Plân tatbikatında, 
bir önceki yıldaki yatırım tahminlerinin gerçek
leşme nisbeti üzerinde titizlikle durmalı yatı
rımların prodüktivitesi ve sektörler arası dağı
lımı ile ziyadesiyle ilgilenmelidir. 

ikinci Beş Yıllık Plânda yatırımların sektör
ler arası dağılımında, toplam yatırımların % 22,4 
imalât sektörüne ayrılmak suretiyle imalât sek
törü ekonominin, «öncü sektörü» haline getiril
mek istenmiştir, imalât sektörünün gelişmesi ve 
dolayısiyle ekonomimizin sanayileşmesi vazge-
çilemiyecek bir hedeftir. Bu husus Güven Parti
sinin programına da uygun düşer. Ancak; ima
lât sanayiinin işliyeceği hammadde ile yapa
cağı mallara yönelecek talebin kaynağı tarım 
sektörüdür. Tarım sektöründe geleneksel istih
sal tarzı değiştirilmedikçe ve tarımsal prodük
tivite artırılmadıkça, imalât sanayinin gelişmesi 
mümkün değildir. 

Güven Partisi olarak endişemiz! Birinci Beş 
Yıllık Plânın tatmin edici olmıyan neticelerine ba
karak ikinci Beş Yıllık Plânda tarım sektörü
ne ayrılması öngörülen yatırım miktarı yetersiz
dir. Bu sebepten ikinci Beş Yıllık Plân dönemin

de de ekonomide her hangi bir strüktürel değiş
me gerçekleşmiyecek ve ekonominin kendi ken
dine yarattığı kalkınma hızını artırmak yolunda 
Hükümetin plânlı ve müessir bir müdahalede 
bulunması mümkün olmıyacaktır. 

Bu sebeple; Hükümetin biran önce tarım kal
kınmasının gerekli kıldığı kooperatifçilik ile 
birlikte bütün tedbirleri bu cümleden olarak 
toprak reformunu da içine alan (ziraireform) 
kanun tasarısını meclislere getirmesi gereklidir. 

III - Biraz da Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bünyesi ile alâkalı konulara dönelim. 

a) Bölge plânlaması; yatırımların yurt için
de dengeli dağılımını sağlıyarak, çeşitli bölge
ler arası ndaki gelişmişlik farklarını azaltmakta 
ve gelişen bölgelerde düzenli bir gelişme sağla
makta bu bölgelerin gelişme imkânlarının orta
ya çıkarılmasında kuvvetli bir etkendir. 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde yurdu
muzda bölgelerarası dengeli kalkınmanın gerçek
leşmesi ve düzenli bir yerleşmenin sağlanması 
için bölge plânlamasının bir araç olarak kulla
nılmasına çalışılmıştır. Bu cümleden olarak Dev
let Plânlama Teşkilâtınca Antalya ve Çukurova 
Bölgelerinde imar ve iskân Bakanlığının Marma
ra'da, Zonguldak'ta, Keban'da yaptığı bölge plân
lamaları sayılabilir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda «Bölge Plânlaması 
bu plân döneminde etkili bir araç olarak kulla
nılacaktır.» denmiş, 1968 programında birçok 
öğütler verilmiş fakat teklif edilen bütçe tasarı
sına baktığımız zaman, (Bölüm 15.000, madde 
15.411 - 15.419) bölge plânlaması ve pilot bölge 
projeleri giderleri olarak 1 er Tl. sı teklif edil
miştir. Şu halde 1968 yılında bölge plânlaması 
için bir faaliyetimiz olmıyacaktır demektir. 

Esasen biraz evvel tadadettiklerimizden 
450 000 lira sarf edilerek yapılan Antalya Pro
jesi Birinci Beş Yıllık Plân döneminde bitmiş 
olduğuna nazaran ne ölçüde ikinci Beş Yıllık 
Plâna akisleri olmuştur Yahut bu bölge plânla
malarının ışığı altında ne gibi tavsiyelerde bu
lunulmuştur? Bu hususlar bizlerin meçhulü
dür. 

Bölge plânlamasının amaçlarından biri de 
iktisaden geri kalmış Doğu - Anadolu bölgesi
nin kalkınmasını temin idi. Acaba bu bölgeleri
mizde hiçbir bölge plânlaması yapılmış mıdır? 
Yapılmadığını sarahatle ifade edebiliriz. Çünkü, 
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İkinci Beş Yıllık Plânda yapıldığına dair bir 
kayda raslıyamıyoruz. 

işte bu aksaklığı gidermek için Güven Par
tisi olarak Cumhuriyet Senatosunda ikinci Beş 
Yıllık Plânın müzakeresi sırasında, plânın böl-
gelerarası dengesel gelişme ve bölgelerarası sos
yal adaleti sağlamak bakımından yeterli görme
diğimizi belirterek tavsiyelerimizi bir takrir ile 
istemiş idik. Maalesef takririmiz reddedilmişti. 
Tatbikatında endişelerimiz üzere cereyanından 
üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz. 

933 sayılı Kanunun getirdiği kuruluşlardan 
Yatırımları ve ihracatı Teşvik Bürosunun Dev
let Plânlama Teşkilâtı içinde yer almasına ge
lince: Sayın senatörler, cümlenizin malûmudur 
ki Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik 
Bürosu 28 . 7 . 1967 tarihli ve 933 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesine göre Başbakanlığa bağlı 
olarak kurulmuştur. Başbakanlık, 13 . 9 . 1967 
tarihinde yayınladığı bir genelge ile büronun 
Devlet Plânlama Teşkilâtı içinde yer almasını 
uygun görmüştür. Bütçe kanun tasarısının bu 
bölümünün takdiminde Sayın Raportör, «Büro, 
Devlet Plânlama merkez teşkilâtının bir dairesi 
olmayıp, ona bağlı bir kuruluştur. 91 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesindeki esasları gerçekleştir
mek üzere görev ifa etmektedir.» Demektedir. 

Güven Partisi olarak peşinen şunu arz ede
lim ki, biz bu kanaatte değiliz. Bu bir yetki te
cavüzüdür. Bahis konusu kanunun maddesi okun
duğunda görüleceği üzere : 

Sosyal politikayı ve hedefleri tâyinde Hükü
mete yardımcı olmak, 

Müşavirlik yapmak, 
Tavsiyelerde bulunmak, 
Plânları hazırlamak, şeklinde özetliyebilece-

ğimiz neticeler çıkarırız. Şu halde, Devlet Plân
lama Teşkilâtı istişari, yol gösterici tavsiyede 
bulunucu bir organdır, icracı bir organ değil
dir. Nasıl oluyor da icraya itiliyor, izah etmek 
mümkün değildir. Ne gariptir ki, Devlet Plân
lama Teşkilâtı kurulduğu zaman haksız itham
larda bulunulmuş idi. 

Sonradan Sayın Başbakan dâhil, bu teşkilâtı 
emirci olmıyan bir teşkilât haline koyacaklarını 
belirttiler. (1965 - 1966 konuşmaları) 

Şimdi ise bu teşkilâta çok çeşitli yetkiler ve
rilerek icra organı haline getirilmiştir. Evet ic
raya itilmiştir. «Yatırımları ve İhracatı Teşvik 
Bürosunun» kurulmasiyle 474 sayılı Kanun ge-
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reğince teşkil edilen komisyonun ve 261 sayılı 
Kanunun birinci maddesindeki yetkiye istina
den ihracatta vergi iadesi nisbetlerini hesapla
makla görevli olan komisyonun görevleri sona 
ermiş, keza 202 sayılı Kanuna göre Maliye Ba
kanlığınca yürütülmekte olan yatırım indirimi 
ile ilgili işlemlerde, büronun kuruluşunu mütaa-
kıp bu büroya intikal etmiştir. 

Bu işlemler birer icrai fonksiyon değil mi
dir? 

Bu hal bizi nereye götürür? Biraz sonra bah
sedeceğimiz 400 milyon liralık kalkınma fonu 
tesisi suretiyle yatırımcı bir daire haline... 

933 sayılı Kanunun Yüce Meclislerde müza
keresinde bu kısım allerji yaratmasın diye Baş
bakanlığa bağlı olarak gösterildi. Fakat Güven 
Partisinin sayın sözcülerinin Sayın Genel Baş
kanı Turhan Feyzioğlu tarafından bu netice se
zilerek 933 sayılı Kanunun bir yetki kanunu ol
duğunu ifade etmişler idi. 

Aynı kanunun çeşitli hükümler başlığını ta
şıyan 6 ncı maddesi açıkça icra yetkisini devre
diyor. Hattâ itiraz olarak Yüksek Plânlama Ku
rulunu tanımakla karar organı haline bile geti
riyor. 

Ne olur? Bu teşkilât bunları yapamaz mı? 
Yapar. Fakat aslî görevini ihmal etmiş olur. 
Veya bu görevin tatbikatında hataya düşmüş 
olur. Dolayısiyle kuruluşuna dair olan kanunla
ra aykırı bir durum hâsıl olur. Bu kanaatimizi 
Sayın Raportör arkadaşımız da raporunda (933 
sayılı Kanunun ve 1968 program kararı sadece 
Devlet Plânlama Teşkilâtının Hükümete müşa
virlik görev ve sorumluluğunun sınırını geniş
letmekte ve plân uygulamasını kolaylaştırmak 
için, gerekli hukukî zemini hazırlamak amacını 
gütmektedir.) demiş olmakla teyidetmektedir. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere Devlet 
Plânlama Teşkilâtı, mahsus kanunu ile kurulmuş 
ve vazifeleri ve yetkileri tadadedilmiştir. Plân
lama teşkilâtı uygulayıcı bir daire değildir. Hu
kukî zemin teşriî organlarca tanınır. Yoksa, zo
raki veya dolambaçlı yollar ile olamaz. 

Aynı kanunun 7 ve 8 nci maddeleri de birer 
zorlamadır. 

Sayın arkadaşlar, malûmunuz olduğu veç
hile Devlet Plânlama Teşkilâtı 91 No. lu Ka
nunla kurulmuş, 91 sayılı Kanuna ek 99 No. lu 
Kanun ve 91 sayılı Kanunun 20 nci maddesini 
değiştiren 340 No. lu kanunlarla da noksan ku-
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ruluşlarmı ikmal ederek faaliyetlerini devam 
ettirip gelmiştir. Bu bahsi geçen kanunlarda 
teşkilâtı tesbit edilmiştir. Maaşları tâyin edil
miştir. İşte, kuruluşundan beri, cari masraf
larına bir göz atacağımız Devlet Plânlama Teş
kilâtının malî portesinin her yılda bir yıl önce
siyle kıyaslanamıyacak derecede artmış olduğu 
görülür. Tabloyu dikkatlerinize arz etmekte 
fayda mütalâa ediyorum : 

Cari masraflar 
Yılı 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

bütçe rakan 

433 714 
4 216 000 
5 709 820 
6 688 586 
7 189 436 
7 103 564 
8 989 451 
9 282 026 

1967 yılında 933 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesini mütaakıp bu kanunun teşkilâta tah
mil ettiği malî külfet dolayısiyle iki milyon li
ralık ek ödenek talebedilmiştir. Böylece 1967 
bütçesi 11 282 026 liraya baliğ olmuştur. Bu 
zorlama ve verilen yetkiler burada bitmiyor. 
1988 yılı bütçe teklifi tabloda görüleceği üze
re astronomik rakamlara baliğ oluyor. 

Cari harcamalar 12 225 374 Tl. 
Yatırım harcamaları 40 000 000 Tl. 
Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 21 801 Tl. 

52 247 175 Tl. 

Bu üç bölümde takdim edilmiştir. 1968 yılı 
Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçe teklifi 
52 247 175 liradır. Bu rakamlar seyri cari mas
raflarda tasarrufa riayet edilmediğini göster
mektedir. 

Bu sene yepyeni konulan (A/2) bölümünde 
yatırım harcamaları başlığı altında 40 000 O'O 
lira gibi yüksek bir rakam vardır. İkinci 
Beş Yıllık Plâna baktığımız zaman 620 nci 
sayfasında kalkınma fonu başlığı altında «Eko
nomik gelişme ve özellikle sınai gelişme ile 
ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
etken bir şekilde düzenlenmesi en yeni tek
nolojik gelişmelerin izlenebilmesi için Devlet 
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Plânlama Teşkilâtı Bütçesi içinde yatırım har
camaları bölümünde bir kalkınma fonu tesis 
edilecektir. Bu fonun kullanılış usulü yıllık 
programlarda belirtilecektir.» diye kayıt düş
tüğü halde, 1968 programında bu 40 milyon 
liralık fonun kullanılış usulü hakkında bir bil
giye raslıyamadık. Teklif edilen bütçedeki öde
neğin çeşitlerini tetkik ettiğimiz takdirde : 
Etüt ve proje giderleri 38 000 000 Tl. 
Teknik personel ücretleri 1 000 000 Tl. 
Teknik personel geçici görev 
yollukları 500 000 Tl. 
Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 500 000 Tl. 

Yekûn 40 000 000 Tl. 
olmak üzere ceman yekûn 40 milyon liraya ba
liğ olmaktadır. 

Bu teşkilât, teknik personel istihdam ede
cek uaman bulunduracak teçhizat ve taşıt ala
cak fakat projeyi teşkilât dışındaki elemanla
ra yaptıracak, hem de milyonlar harcıyarak. 
Bu husus calibi dikkat olduğu kadar israfa 
kayan durumun tipik bir örneğidir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı yatırımcı bir 
daire değildir, dedik. Bu külfeti üzerine aldığı 
takdirde kamu sektörü içindeki kuruluşlarda 
mevcudolan teknik büroları ne yapacak? Bu 
ödenek neden kırk milyon da yirmi milyon 
Türk lirası değil, bu rakam nereden doğmuş
tur Bu hususta raporda kısmen açıklama bu
labiliyoruz. Diğer dünya devletlerinin toplam 
araştırma giderlerinin gayrisâfi millî hâsıla 
içindeki oranı esas alınmıştır, deniyor. Misal 
olarak Holânda 1950 yılında gayrisâfi millî 
hâsılarınm % 0,3 ünü araştırmaya tahsis edi
yormuş, diyerek gösteriliyor. Bu rakamlar 
istatistik rakamlarının bir (%) de neticesidir. 

Bütçe tekliflerine mücerret rakamlar kon
maz. Proje giderleri derken hangi bölgenin 
veya hangi sektörün ihtiyacına mebni kaç pro
je yapılacaktır? Gösterilmiş olması iktiza et
mez mi? işte bunlar, Türk Milletine çok pa
halıya mal olacak olan 933 sayılı Kanunun he
diyeleridir. 

Güven Partisi olarak temennimiz kanun 
tatbikatçılarının, kanunun kendilerine bahşet
tiği yetkileri hudutsuz ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtının aleyhine olarak kullanmamalarıdır. 

Ne yazık ki, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
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aslî görevi olan, yıllık programların hazırlan
ması, sosyal iktisadi ve idari pek çok sayıda 
araştırma ve etütlerin yaptırılması, uygulama
nın izlenimi ile mevcut veya bilerek dar bo
ğazların ortadan kaldırılması gibi görevleri 
dururken bu teşkilât 1968 yılında 933 sayılı 
Kanunun bütün maddelerini yürrülüğe koyacak 
düzeni getirerek kanunun tam tatbikini tatbik 
edecekmiş. Heyhat... 

933 sayılı Kanunun getirdiği kuruluşlardan 
Yabancı Sermaye Bürosunun kuruluşundan 
bu yana geçen üçbuçuk aylık bir müddet zar
fında 250 aded yabancı sermaye ile ilgili mü-
racaati neticelendirmiş olduğunu Devlet Plân
lama Teşkilâtının Bütçe tasarısının takdim 
raporunda sayın raportör iftihar vesilesi ola
rak belirtiyor. Hemen şunu belirtelim ki; mer'î 
mevzuatların müsaade ettiği şartlar dâhilinde 
evet. Fakat dâhilde sermaye, iş sahası arar
ken diğer yönden Hükümet kamu tesislerine 
bu sermayedarları ortak kılma çareleri bulma
ya çalışırken ve mevcut özel sermayenin büyük 
kısmı da kredi pazarına intikal etmiş iken ec
nebi sermayenin 326 367 000 lira olarak bir 
yılda gelişi ve iş sahası buluşu calibi dikkattir. 

Güven Partisi olarak temennimiz; teşkil 
olunan bu büroların 1968 yılındaki faaliyetle
rinde 933 sayılı Kanunun, Türk müteşebbisi
ne de, iş adamına da, sanatkârına da tanıdığı 
hakların süratle ve suhuletle istimaline fırsat 
verilmek suretiyle ekonomik hayatımızın biran 
önce inkişafıdır. 

inşallah, yukardan beri arzına çalıştığımız 
Birinci Beş Yıllık Plân dönemindeki aksama
lar, ikinci Beş Yıllık Plân döneminde husu
le gelmez ve 1968 programı endişelerimizden 
uzak, temennilerimizi gerçekleştirir şekilde tat
bik edilir. 

Mâruzâtımı burada bitirirken Güven Par
tisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına Sayın 
Başkanı, değerli üyeleri ve Sayın Hükümet 
ricalini saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupu adına 
Sayın Atayurt'da, buyurun. 

' A. P. GRUPU ADINA M. FAİK ATAYURT 
(Uşak) — Yüce Cumhuriyet Senatosunun Sa
yın Başkanı. 

Değerli senatörleri, 
Hükümetin sayın üyeleri ve, 
Başarılı temsilcileri: 
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A. P. Gumhurijret Senatosu Grupunun, 
DPT nin 1968 malî yılı bütçe tasarısı hakkın
daki dûjünce, görüş ve temennilerini arz ve 
iaah edebilmek gayesiyle muhterem huzurla
rınıza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, 
D îğsrli senatörler: 
Yiilnok malûmlarınız bulunduğu üzere, hür, 

demokratik nisam; iktisadi, içtimai vo kültürel 
adaleti,. normal çalışmayı, insanın insanlık hay
siyetine yaraşır bir hayat seviyesine erişmesini, 
bütün milletin mesut ve müreffeh ve Devletin, 

| refah Devleti olmasını kendine hedef ittihaz 
i öden (Hukuk Devleti) prensibini emretmekte

dir. 
Hür, demokratik nizamın esasını ve beliğ 

ifadcnlni t ^ k i ! eden (Hukuk Devleti); işaret 
e."ilan bu hedeflere varabilmek ve gayelerini. 
gerçekleştirmek için, Devletin plânlı ve 
nr?gramlı bir Devlet olması lâzımgeldiği şar-
fcnı meydana çıkarmaktadır. 

3u itibarla, öteden beri türlü vesile ve mü-
ıı.asebetlerle de birçok kereler açıkça ifade ve 
beyan eylediğimiz veçhile, sırf Yeni Anayasamı-
z:n icabı veya ârizi olarak değil, bilâkis, sahip 
bulnnduğumns aslî görüş ve dününüzün pek 
tabiî bir neticesine binaen, (Kallmıma plânı 
fikri) -i geniş mânâda ve kati surette kabul 
ettiğimizi, benimsediğimizi ve bunun gerçekten 
zaruretine inandığımızı, bu konuya ilişkin büt
çenin müzakeresinden bilistifade bir kere daha 
teyi detmekteyis. 

Milletin refahı; iktisadi, içtimai, kültürel ve 
siyasi unsurların gelişmesinin muhassaîası isti
kametinde inkişaf etmektedir. Bunun içindir 
ki, iktisadi, içtimai, kültürel ve siyasi hedef
ler, refah fonksiyonunun ayrı ayrı birer de
ğişkenidir. 

Hürriyet nizamı içinde kalkınma;. yüksek ve 
[direkli reel gelir artışı, tüketim hacım ve sevi-

| yedinin yükselişi, fartler ararında âdil gelir 
! dağdıgı ve bölgeler arasındaki dengeli kalkın

malın sağlanışı gibi prensiplerle de ifade edi
lebilmektedir. 

Ilodern iktisadın kalkınma için yararlandı
ğı bir metot ve bir teknik olan plânlama; belli 
sonuç!? r elde etmek için iktisadi ve içtimai' 
hayatın hangi unsurlarına ne ölçüde müdahale 

! etmek gerektiğini gösteren vasıta olmaktadır. 
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Bu maksatları teminen meydana getirilen ve 
(15) veya (10) ve ekseriyetle de (5) er yıllık 
birer dönemi kapsıyan (plân) m gerçekleştiril
mesine ait imkân ve vasıtalar, saman faktörü 
de nazarı itibara. alınmak suretiyle (program) 
denilen birer yıllık parçalara bölünmektedir. 

Kısa, acık ve özlü olarak denilebilir ki, 
(Yıllık program); belirli (proje) lerin gerçek
leştirilmesi istikamet ve yolunda alınan' tedbir
ler manzumesinin bir bütünüdür. 

Binaenaleyh plânlamada, varılması isteni
len amaçları belirten hedefler ile başarılması 
gereken vasıtaların, memleket gerçeklerine göre 
tesbit ve o yolda ifade edilmesi zorunludur. 
Bunda her memleketin coğrafî ve beşerî duru
mu ile siyasi rejimi önemli rol oynar. Plân, 
Devletin politik hüviyet ve strüktürünü orta
ya koyan bir doküman bulunduğu cihetle, si
yasi davranışların inikasını taşır, ve plânın ya
pısı gii&tüğü amaç ve hedeflere göre değişerek 
iüfl ııalamr. 

Plân hedeflerinin tesbiti ve stratejisinin tâ
yini, şüphesiz, tamamiyle siyasi mahiyet arz ederi 
bir fonksiyondur. Ancak, bu konuda öngördüğü 
tercihleri yapabilecek olan iktidarlar d aki siya
si parti veya heyetlerin, kendilerine yardım 
edecek ve istişarde bulunacak ilmî ve teknik 
ehliyete sahip mütehassıs bir (Plânlama organi
zasyonu) ııa ihtiyaçları olduğuna da burada 
özellikle dikkati çekmek isteriz. 

Sa^un Başkan,* 
Değerli senatörler: 
Bilindiği, gibi, bizdeki plânlama; esas itiba

riyle, Yeni Anayasamızın 41 ve 129 nen mad
delerine dayanmaktadır. 

Yeni Anayasamızın bu iki maddesindeki çok 
önemli ve hayati hükümlerin yerine getirilme
si amaciyle, Yüce Meclislerce, 77, 91, 99, 310, 
527 ve 933 sayılı kanunlar tedvin edilerek sı-
rasiyle yürürlüğe konulmuş bulundukları yük
sek malumlarınızdır. 

Bunlardan 91 sayılı Kanun, DPT nin kura
lı: 5 , görev ve yetkilerini belirten anakamın olup 
99, 340 ve 527 sayılı kanunlar ise, bunun hâl 
icaplarına uygun düşen tadil ve tashihleri::: 
kapsamaktadır. 

Bayın Başkan, 
Değerli senatörler: 

Kalkınmada, önceden tesbit ve tâyin edilmiş 
belirli hfideflere ulaşabilmek için, mevcut ve 
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geliştirilecek kaynakların en rasyonel bir şe
kilde korunması, bakımı ve kullanılmasına za
ruret vardır. Bunun gerçekleşmesi, ancak, icra 
veya idarenin muayyen bir istikamet ve ölçü
de disiplin ve koordinasyon içinde bulunması
na vabestedir. 

Kalkınma ve gelişme hamleleri içinde bulu
nan memleketimizdeki Devlet Teşkilâtının bu
günkü kuruluş ve işleyiş şekil ve esaslarına 
göre bu husus ancak, icra veya idarenin başko-
cdinatörü olan Başbakana, DPT gibi bir devam
lı istişari ogranı yardımı ile sağlanabilmekte
dir. 

DPT na mevdu kanuni hizmet ve .görevleri, 
91 sarılı Kanunun 2 nci madesi ile de derpiş 
olunduğu üzere, genel olarak, kısaca; 

«İdareye yol gösterecek plânları hazırlamak, 
hasırlanan plânların uygulanmasını gerçekleş
tirmek için bunları yıllık programlar halinde 
icraya sunmak ve icranın plân ve programlar
da Öngörülen hedef ve çalısına şekil ve metot
larına uygun bir tarzda teşkilâtlanmasını Bağ
lıyarak onları disiplinli, işbirlikçi bir çalışma 
düzenine kavuşturmakla yükümlü bulunduğu» 
şeklinde tesbit ve ifade edebiliriz. 

Binaenaleyh bu hizmet ve görevler; 

1. Kaynak ve imkânların tesbiti iktisadi 
ve içtimai politikanın ve hedeflerinin tâyinin
de Hükümete yardımcı olmak; 

2. Koordinasyon için tavsiyelerde bulun
mak;. müşavirlik yapmak; 

3. Usun ve kısa vadeli plânları hasırla-
mak; 

4. İdari kuruluş ve işleyişin ıslahı için tav
siyelerde bulunmak ve, 

5. özel sektörün teşvik ve tanzimi için ge
reken tedbirleri tavsiye etmek hususlarını kap
samaktadır. 

Sayın Başkan, 
Değerli senatörler: 

DPT; istişari vasıf ve karakterde olmak, 
idarede karar alma sisteminin bir rüknü bulun
mak, normal idari ve hiyerarşi anlayışa uy
mak, rasyonel ve örnek çalışmak ve diğer teşek» 
küllerin muhtemel reaksiyonlarını önlemek 
üzere, asgari ve elastiki bir kadroyu kâfi bul
mak suretiyle; 
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Yüksek Plânlama Kurulu, 
İktisadi Plânlama, 
Sosyal Plânlama ve, 
Koordinasyon daireleri balkanları, 
Bunlara bağlı şubeler ile Devamlı ve Geçi

ci özal İhtisas komisyonlarından teşekkül et
miş ve bunlara inzımamen, 933 sayılı Kanunim 
4 ncü maddesi uyarınca Başbakanlığa bağlı ola
rak kurulan; 

Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teş
vik Bürosu ile, 

Yabancı Sermaye Bürosu mm da, D F i Müs
teşarlığına bağlı olarak bu teşkilât içinde gö
revlerine devamları tensip ve derpiş olunmuş
tur. 

İ9G7 kadrosu itibariyle (265) i plânlama
daki ve (39) u da 933 sayılı Kanun icabı kuru
lan bürolardaki hizmetleri tedvir etmek' üzere 
sadece (304) personel istihdam eden DPT; bu
gün için gereken teşkilâta kavuşmuş olup, uh
desine mevdu görevleri tam yapılabilecek ve 
yürütebilecek durumda bulunduğu kanaat ve 
intibaını vermekte ve filhakika rasyonel ve ik
tisadi bir düzen istikametinde gittikçe geliş
mektedir. 

Sayın Başkan, 
Değerli senatörler: 
Yüksek malûmlarınız bulunduğu veçhile 

plânlar, genellikle; 
Hedefleri bakımından; 
Sabit hedefli plân, 
Değişken hedefli plân veya, 
Sabit ve değinken hedefli nlân olam üzere 

(S) e, 
Süreleri bakımından; 
Uzun süreli plân veya, 
Kısa süreli plan, olmak üzere (2) ye, 
Kapsamı veya muhtevası bakımından; 
Kısmi yani (Bölgevi) veya sektörel plân 

veya, 

Genel yani (Bütün memlekete şâmil) veya 
(Bütün sektörleri içine alan) plân, olmak üsere 
(2) ye ve, 

Boktein bakımından da; 
Demokratik plân veya, 
Merkeziyetçi plân, 

olmak üzere yine (2) ye tefrik edilebilmekte
dir. 
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Bizim plânlarımız; (15) yıllık perspektif 
içerisine oturtulmuştur. Perspektif plân; (5) 
yıllık dönem plânlan, arasındaki bütünlüğü ve 
devamlılığı sağlar, ileride düzeltilmesi güç ha
talı kararlar alınmasını önler, kaynakların isra
fına mâni olur ve kısa yoldan hedeflere ulaşma
yı emniyete alır. 

Bizim plânımız; hür, demokratik, millî me
deni, tam çalışma esasına bağlı, içtimai adaletçi, 
karma ekonomici, geniş ölçüde iç kaynaklara 
dayanan, sabit hedefli, Anayasa ve diğer bütün 
hukukî mevzuata uygun, Hükümet programları
na mutabık ve Devlet Plânı olma gibi mütebariz 
nitelikleriyle karakteristiktir. 

Demokratik plân; Devlet sektörü için (emre
dici), özel sektör için ise (yol gösterici) ve (teş
vik edici) olup memleketimizde ve bizim gibi 
hür ve demokratik nizama bağlı A. B. D., İngil
tere. Fransa ve İtalya'da ela emsalleri uygulan
maktadır. 

Hürriyeti, mülkiyet hakkını ve özel teşebbü
sü ret ve inkâr eden komünist blok ülkelerinde 
ancak, Devlet otoritesi ile uygulanabilen (mer
kezî plân), münhasıran ve sadece (emredici) va
sıf ve karakteri ile temayüz eder. 

Sayın Başkan, » 
Değerli senatörler; 
Yüksek müsaade ve müsamahalarınıza sığı

narak, 1963 - 1967 dönemini kapsıyan Birinci 
Beş Yıllık Plânın oturduğu temel felsefeye iliş
kin bulunan bâzı kritik noktalara burada, maa
lesef tekrar kısaca temas etmek zaruretinde bu
lunduğumuzu üzülerek ifade ve beyan edeceğiz. 

Evvelâ şu noktaya önemle işaret edelim ki, 
iktisadi, içtimai ve kültürel terakkimize vasıta 
ve destek olması meşrut bulunan Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı; siyasi istikrar teessüs et
meden, siyasi huzurun avdetine intizar edilme
den, plân ve programa lüzumlu envanter yapıl
madan, iç ve dış finansman imkânları sağlanma
dan, özel teşebbüse güven verilmeden, gereken 
projeler hazırlanmadan, plânlı ve programlı kal
kınma zihniyeti milletin ve Devlet teşkilâtı men
suplarına benimsetilmeden, plân ve programın 
muhtacolduğu insan gücü kadrosu hesaplanma
dan ve tatbikat için zaruri diğer asgari önşart-
lar ve vasat yaratılmadan ele alındığı cihetle 
kendisinden beklenen ve üınidedilen bütün neti
celeri tam ve matlup şekilde verememiştir. 
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Bilindiği üzere, Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında, kalkınmanın fikri ağırlığı; genel ola
rak, iktisadi ve malî alanlara tevcih edilerek 
buralarda toplanmış ve insan unsuruna gereken 
önem verilmemiştir. 

Fertlerin ve binrietice cemiyetlerin sadece 
iktisadi ve malî alanlarda gelişerek bâzı maddi 
imkânlara kavuşmaları ve zengin olmaları kal
kınma için şüphesiz yeterli ve tatminkâr değil
dir. Gerçekten kalkınma, fertlerin ve cemiyet
lerin; ileri ve şümullü anlamda belirli bir kül
tür, bilgi, fikir, duygu, hassasiyet ve ahlâk sevi
yesine ulaşmasıdır. 

Bu itibarla plânın^ bir memleketin içtimai 
bir bütün halinde ve bir millet olarak, iktisadi, 
içtimai ve kültürel alanlarda topluca ve dengeli 
bir şekilde kalkınmasını sağlıyabilecek nitelikte 
düzenlenmesi gerekir. 

Diğer taraftan, Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında, hem kalkınmanın konusu ve hem de 
icracısı olan insan unsurunun modern eğitim ve 
öğretim usul ve metotlarına göre yetiştirilip, ge
liştirilmesi ve bu konuda ihtiyaç duyulan insan 
gücü kadrosunun hazırlanması ve devamlılığı
nın sağlanması istikametinde de lüzumu kadar 
teveccüh ve alâka gösterilmemiştir. 

Zira bu plânda, bizim gibi şimdiye kadar hiç 
gelişememiş veya gelişmekte gecikmiş bir mem
leketin kalkınmasında, kalkınmayı kolaylaştı
racak zihniyet ve kabiliyeti haiz insan unsuru
nun kifayetsizliğinin izalesine ait gerçekçi ve 
tutarlı tedbirler, gereken esa'S, şekil ve müesse
seleri itibariyle ele alınmamıştır. 

Yüksek malûmlarınız bulunduğu veçhile, 
kalkınmanın asıl ölçüsü; modern ve ileri tekni
ğin ve bunun istihsal vasıtalarının kullanılması 
değil, filha! bunu yaratan ilim vs zihniyete vâ
sıl olabilmektir. 

Milletçe kalkınmamızın ilk hedefi, şüphesiz, 
lâakal muasır Batı medeniyeti seviyesi'olmak 
iktiza eder. Muasır Batı medeniyetinin teme! 
kıymetleri ise; ilim, ilmin madde ve hayata tat
biki demek olan teknik, hukuk ve çok geniş mâ
nada hürriyettir. Buna ulaşmanın kestirme yo
lu, her şeyden önce ilim, ilim zihniyetinin kaza
nılması ve ilmin yarattığı tekniğin elde edilme
sidir. Bunun vasıtası da, yeterli vasıf ve sayıda 
ilim ve araştırma adamı yetiştirmeye, üniversi
teler ve diğer eğitim, öğretim ve araştırma mü
esseseleri kurmaya ve yaşatmaya vabeste bulun 
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[ duğu halde, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da bu hususlara gerektiği kadar değer ve önem 
verilmemiştir. 

Plânda, maddi kalkınma hızını temin edecek 
tedbirler yanında ruhi ahlâki kültürel ve sosyal 
gelişme hızını sağlıyacak çeşitli çareler manzu
mesine de ayrıca ve önemle yer verilmiş olması 
icabettiği halde, Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında bu şart ve lâzimelere de gereken alâ
kanın gösterilmediği keza yüksek malûmlarınız 
bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planındaki iktisadi ve malî görüş ve düşünce
ler; vuzuha kavuşmamış, kabul edilmiş olan 
karma ekonominin kuralları açık ve kesin bu
lunmamış, siyasi iktidarın /tercih hakkının ta
nınması âdeta meskut geçilmiş, köy ve köylü, 
gençlik ve spor meselelerine gerekli önem ve-

) rilmemiş, kamu sektörü ile özel sektör arasında
ki münasebet ve ayrıntılar açık ve belirli bir su
rette tesbit edilmemiş, finansman ve kredi için 
gereken imkân ve vasıtalar kullanılamamış, it
halâtın gecikmesini önleyici usul ve çareler üze
rinde durulmamış, döviz rezervi ayrılması hu
susu derpiş edilmemiş ve çeşitli alanlarda alın
ması mûtat ve öngörülen tedbirlerin yetersizliği 
derhal dikkati çekmiştir. 

Bütün bunlar ile birlikte daha benzerleri 
pek çok noksanlıkları bulunan Birinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânının tatbikatında; (1963 -
1965) döneminde türlü güçlük ve imkânsızlarla 
karsılaşılmışsa da, durumu; (1966 - 1967) döne
minde yerinde ve zamanında alman ek ve mü
temmim müessir tedbirler sayesinde ancak müs-

I pet istikametlere doğru yöneltebilmek kabil ola-
I bilmiştir. 

Meselâ : (1966 - 1967) dönemindeki yatırım ' 
tatbikatında kamu ve ö*el sektörlerdeki gerçek
leşme tam ve hattâ plân ve program hedeflerini 
aştığı halde, (1963 - 1965) dönemindeki tatbi-

j katta, ekonominin itici kuvvetini temsil eden 
imalât, sanayii, madencilik ve enerji kesimlerin
deki yatırımlardan 3,255 milyar lira tutarındaki 
30 proje zamanında ikmal edilemediği görül
mektedir. 

Sayın Başkan, 
Değerli senatörler; 
Bu durum muvacehesinde, Birinci Beş Yıllık 

I Kalkınma Plânının yukarda kısaca temas ettiği-
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miz noksanlıklarını da tamamlamak vazifesini 
bizzarur deruhte eden İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı; karşılaşılabilecek güçlükleri ber
taraf edici bütün tedbirleri belirten; millî eko
nomiyi aksettiren; millî kalkınma gayretlerini 
gösteren; kalkınma potansiyelinin mevcudiyeti
ni ıspatlıyan; mevcut bilgi ve istatistikleri doğ
ru mânada değerlendiren; iktisadi, içtimai ve 
kültürel alanlarda topyekûn kalkınma için mut
lu hedefler tâyin ile uygun tedbirlerini vaz'e-
den; karma ekonomi düzenini kabul ile bu'dü
zende özel sektöre her yıl biraz daha artan mik
tar, ölçü ve nisbetlerde önem ve mevki veren; 
hür ve demokratik rejimin vasıflarına uygun 
olarak kamu sektörü bakımından emredici ve 
özel sektör için de teşvik edici ve yol gösterici
lik olan vasıf ve karakterlerivle bilhassa canlı 
ve mütemayizdir. 

Bununla beraber, ikinci plân; birinciden pek 
farklı olarak ayrıca; 

1. Ekonomik kalkınma felsefesi, 
2. Ekonomik bünyede değişim, 
3. Ekonomik viabiliteyi elde etme, 
4. Uygulama 
5. Sosyal yapı, 

bakımlarından da bâzı önemli yenilikler getir
mektedir. 

Yüksek müsaade ve müsamahalarınıza sığı
narak burada, bu beş konuya, kısaca temas et
menin faydalı ve lüzumlu olduğuna inanıyoruz. 

1. Ekonomik kalkınma felsefesi bakımın
dan, 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı; Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında takibedilen kar
ma ekonomi düzenini muhafaza etmiş ve fakat 
bunun kurallarına kesin bir açıklık getirmiştir. 

İkinci Plân; kamu sektörü için emredici, özel 
sektör için ise, yol gösterici ve teşvik edicidir. 

Bu meyanda bilhassa kamu sektöründen özel 
iektöre transfer yapılabilmesi imkânlarının ya
ratılmış olması ve özel sektörün uzun vâdede 
imalât sektörü gelişiminde vazifelendirilmesi 
keyfiyeti en önemli yeniliklerdendir. 

Diğer taraftan, yeni tedvin edilmiş bulunan 
933 sayılı Kanunun sağladığı jDâzı imkânlar çer
çevesinde, kalkınma plânı hedeflerine uygun 
olarak gelişmesi öngörülen iktisadi faaliyet sek
törleri için plânın bölgelerarası dengeli kalkın
ma ilkesi de göz önünde tutularak genel ve kat

ma bütçelerden transferler yapmak amacı ile 
lüzumlu fonlar tesis edilebilmektedir. 

2. Ekonomik bünyede değişim bakımından, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde 

sanayi sektörü; ekonominin sürükleyici söktörü * 
olarak kabul edilmesi öngörülmüştür. 

Bu itibarla, (1968 - 1972) döneminde sanayi 
sektörü; tarım sektörünün önünde yer alacak
tır. Gerçekten ileri, iddialı ve çok karakteristik 
bir görüş ve düşünüşün mahsulü bulunan bu he
saba dayalı husus, şüphesiz; Türk tarihinde ve 

* onun millî ekonomisinin gelişme seyrinde ilk 
olarak raslanan pek önemli bir merhaledir ve 
milletçe toptan, bu noktaya ulaşılması şart ve 
lâzımdır. Bunun içindir ki, ikinci plânın ağırlık 
merkezini, sanayileşme teşkil etmektedir. 

Nitekim bu amaçla İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı döneminde yapılacak 111,5 milyar lira
lık yatırımın % 22,4 üne tekabül eden 25 milyar 
lirası imalât sanayüne ayrılmıştır. Halbuki, bi
rinci plân döneminde bu sektöre; yapılacak 
64,993 milyar liralık yatırımın ancak % 19, 
sına tekabül eden 12.721 milyar lirası verilebil
mişti. 

3. — Ekonomik viabiliteyi elde etme bakı
mından : 

Malûmlarınız bulunduğu üzere, ekonomide; 
ekonomik viabilitenin (yeterliliğin) elde edil
mesi pek önemli problemlerdendir. 

Mevcut ve gelişmekte olan şartlar, ekono
mik yeterliliğin elde edilmesinin, uzun vadede 
düşünülmesini gerektirmektedir. 

Ekonomik yeterliliği; yüksek kalkınma hı
zını devam - ettirerek, ithalâtı kendi döviz kay
nakları ile karşılamak yani, ödemeler dengesin
deki açığın, her yılın normal ticari vasat, şart 
ve imkânlarının sağlayabileceği kredi had ve 
miktarlarına indirilmesini temin etmek suretiy
le karşılamak zaviyesinden mütalâası gerekir. 
I3u itibarla, ekonomik viabilite mefhumu, tabi-
atiyle, sermaye akımının, normal ticari şartlar 
çerçevesinde elde edilebilmesini de kapsamak
tadır. 

İşte ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, eko
nomik viabilitenin temin edilebilmesi ve bunun 
hiç olmazsa 1975 yılında gerçekleşmesine im
kân verilebilmesi bakımından, birinci plânda 
çök farklı olarak, öngördüğü tedbirler manzu
mesini, kesin ve açık hükümleriyle göstermek
tedir. 
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4. — Uygulama bakımından : 
Bilindiği veçhile, İkinci Beş Yıllık Kalkın

ma Plânı döneminin başlangıcına tekaddüm et
mek üzere, kalkınma plânının uygulanması 
esaslarına dair 933 sayılı kanun tedvin edilerek 
yürürlüğe konulmuş ve böylece uyyulama dü
zeninin açıklığa kavuşması sağlanmıştır. 

Plân ve programlara uygun olarak bilhassa 
ihracatın teşviki, döviz gelirlerinin artırılması, 
müteşebbislerin teşviki ve yabancı sermayenin 
uygun şartlarla celbinin sağlanması gibi amaç
ların gerçekleştirilmesini derpiş edebilmek için, 
DPT ında, Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve 
Teşvik ile Yabancı Sermaye Büroları kurulmuş 
ve faaliyete geçirilmiştir. 

Bütün bu hususlar, birinci plânda başarılı 
ve tam mânasiyle bir çözüm yolu bulamadığın
dan, ancak, ikinci plânda ele almabilmin ve 
öngörülen tedbirlerin gerektiği gibi uygulana
bilmesi için de 933 sayılı Kanun vaz 'edilmiştir. 

5. — Sosyal yapı bakımından : 
İkinci plân, birinciden farkl olarak, 

sosyal yapının ekseriyetini, esasını ve özünü 
teşkil eden gençlik, köylü, esnaf, işçi, konut ve 
emsali gibi konuları ayrıntılı ve kesin hatiariyb 
ele alm^ş, problemlerin çözümü için, bünyeye 
uygun tedbirler tavsiye etmiştir. 

Keza ikinci plân, birincinin tatbikatından 
kazanılan tecrübelerden de istifade etmek su
retiyle; eğitim, öğretim, toplum kalkınması,, şe
hirleşme ve sağlık konularına daha dikkat ve 
itina ile eğilmiş ve dâvalara daha kesin yakla
şımlarda bulunacak tutarlı tedbirler getirmeye 
gayret etmiştir. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının burada 
çok kısa olarak işaret ettiğimiz rüçhaniyetine 
ve getirdiği önemli yeniliklerine rağmen, plân
dan ve binnetice programlarından ümit edilen 
ve beklenen mutlu başarılı neticelerin alınabil
mesi, herşeyden önce şüphesiz, ancak; memle
ketimizdeki siyasi istikrar ve huzurun sürekli 
bir şekilde teessüsü ile uygun müessir bir tat
bikat, kontrol, teftiş ve murakabe makanizma-
sınm ahenkli işleyişi gibi bâzı ön şartların ve 
elverişli vasatın yaratılmasına ve bunların de
vamlılığının teminine vabeste olabileceğine, 
özellikle dikkati çekmek isteriz. 

Sayın Başkan, değerli senatörler : 
İki plândan birincisinin netice ve bitim, 
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r ikincisinin hazırlama ve başlangıç yılı olan 
1967, DPT için gerçekten kesif çalışmalarla 
geçmiştir. 

(1388 - 1972) dönemini kapsıyan ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının hazırlanmasına, 1965 
de başlanmış ve 1967 de bitirilmiştir. Plân, da
ha, önceki fikrî hazırlıklara ve yeni araştırma
lara dayalı olarak geliştirilmiştir. 

Mümkün görülen bütün tedbirlere b ı ıs vuru
larak büyük bir dikkat, itina ve titizlik içinde 
hazırlanan îkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın düzenlenmesinde, (84) özel ihtisas komis
yonu çalıştırılmış ve (1 500) e yakın mütehas
sıs eleman istihdam edilmiştir. 

Yüce Meclislerin tasvip ve kabullerine maz-
har olan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ya
pılan milli ve milletlerarası kollekyumlarda da, 
bilhassa teknik seviyesinin üstünlüğü ile dikka
ti çekerek takdirle karşılanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler : 
Yüksek müsaade ve müsamahalarınıza gü

venerek şiındi biraz da 933 sayılı Kanun icap
larına göre yeni teşkil edilmiş bulunan, 

î. — Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve 
Teşvik ile 

2. — Yabancı Sermaye 
Bürolarının faaliyetlerinden bâzılarına burada 
kısaca ve sırasiyle r-emas etmeyi, gerçekten 
faydalı ve lüzumlu buluyoruz. 

1. Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve 
Teşvik Bürosunun faaliyeti : 

Sayın Başkan, 
Değerli senatörler : 
Bilindiği üzere, DPT merkezinin bir dairesi 

olınıyan ve ancak ona bağlı bir kuruluş bulu
nan yatırımları ve ihracatı geliştirme ve teş
vik bürosu başlıca; 

a) Yatırım indirimi, 
b) Gümrük ve sair ithal vergisi ve resim

lerinin taksitlertdirilmesi ve yatırım mallarında 
tarife indirimi, 

c) ihracatta vergi iadesi, 
d) Yatırım inallarında ve hammaddelerde 

gümrük muaflığı ve vergi iadesi ve 
e) ithalât ihtiyacını ikame eden mallarda 

vergi iadesi uygulaması, ile iştigal etmektedir. 
Şimdi bu konulardaki uygulamalara, çok 

insa birer bakış atfında bulunmak istiyoruz. 
a) Yatırım indirimi 
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Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teş
vik Bürosu gümrük taksitlendirmesi konusun
da da uhdesine mevdu görevleri gerektiği gibi 
yerine getirmektedir. Meselâ: eski tatbikatta, 
474 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ku
rulan komisyon 1967 nin 8,5 aylık devresinde 
43 milyon liralık vergiyi taksite bağladığı hal
de, yeni tatbikatta, bu büro, mütaakip 2,5 ay
lık devrede 149 milyon liralık vergiyi taksitlen-
direbilmiştir. 

ı 
c) Gümrük Vergisinde tarife indirimi : 
Mevduat icabı, Bakanlar Kurulu; yatırım 

maddesi sayılan ve ithali uzun vadeli plân he
deflerine uygun olan eşyanın Gümrük Vergisi 
nisbet veya hadlerinde, yatırım maliyetlerinde 
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düşüklük sağlamak amasiyle, indirimi yetkili 
bulunmaktadır. 

Yatırımları ve İhracat: Geliştirme ve Teşvik 
Bürosu ve takaitlendirnıe ve indirim kararna
me tasarılarını inceliyerek tekemmül ettirmekte 
ve merciine sunmaktadır. 

d) ihracatta Vergi idaresi : 
Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik 

Bürosu şimdilik tatbik edilmekte bulunan mü-
racat üzerine vergi iadesi mabetlerini hesapla
mak usulünü terk ederek, bunun yerine, talep
ten önce, ihraç potansiyeli olan mamullerin tü
mü için, kati iade mabetlerini açıklıyacak ka
rarname tasarısını hazırlıyarak yayınlanmasının 
sağlanması istikametinde faaliyette bulunmağa, 
her halde alâka ve gayret gösterecektir. 

e) Gümrük, İthal Vergi ve resimlerinde kıs
men veya tamamen muafiyet ve vergi iadesi : 

Gümrük, İthal Vergi ve resimlerinde kıs
men veya tamamen muafiyet ve vergi iadesine 
ait esaslar, 1963 program kararnamesinin 40 -
46 ne: maddelerinde ayrıntılı şekilde belirtil
miş ve bu konuda münhasıran. 

«Dünya pazarlarında ve özellikle müşterek 
pazarda rekabet yeterliği olabilecek güçte bir 
.sanayiin kurulmasını istihdaf eden yatırımlar» 
prensibine yer verilmiştir. 

Filhakika 933 sayılı Kanunun icaplarından 
olan bu teşvik tedbiri; 

«Önceden müracaatı ve buna fizibilite prog
ramının eklenmesi» şartını koşmak suretiyle, 
usul bakımından önemli bir yenilik getirerek di
ğer teşvik tedbirlerinden ayrılmaktadır. 

öte yandan, sözü edilen bu teşvik tedbiri, 
esas halamından da program kararnamesinde 
İfade edildiği üzere; 

Kurulacak tesisin kapasitesinin ekonomik 
olması, 

Türkiye'ye yeni bir teknoloji getirmesi, 
Yan sanayiin gelişmesine hizmet etmesi, 
ithal ihtiyacının ikamesine hizmet etmesi, 
imalat maliyetinin dünya maliyetinden yük

sek olmaması ve 
ihraca yönelmesi, 

gibi belirli kıstasları derpiş etmiştir. 
Program kararnamesi, hangi sektörlerde tam 

muafiyetin uygulanacağını açıklamıştır. 
Buna göre; suni gübre tesisleri, entegre de

mir - çelik ve alüminyum tesisleri, gemi inşa ve 
frigorifik tesis imal sanayii ve asgari 10 filoluk 

Bilindiği veçhile, yatırım indirimi; 933 sa
yılı Kanunun (2/A) maddesiyle âzami % 80 e 
çıkmıştır. Bu indirimin, sektörlere ve bölgelere 
göre uygulama halleri; yıllık programlarda tes-
bit edilmektedir. 

1068 programı kararnamesinin 33 nci mad
desi, bölgelerarası gelişmişlik farlarını azaltıl
ması amaciyle, (Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, 
Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Elâ
zığ, Gaziantep, Gümüşane, Hakkâri, Kars, Ma
latya, Maraş, Mardin, Muş, Sivas, Siirt, Tun
celi, Urfa ve Van) olmak üzere (22) ilde yapı
lacak yatırımlarda % 80 yatırımı indirimi nisbe-
tinin uygulanmasını kabul etmiştir. 

Keza, aynı kararnamenin 39 ncu maddesi 
delaletiyle (3) sayılı listede, iktisadi faaliyet 
sektörleri itibariyle uygulanacak yatırım indi
rim nisbetleri belli edilmiştir. Tavan nisbet olan 
% 80 indirim kimyevi gübre ile ilgili yatırım
larda, benzin ve dizel motorları ile programda 
niteliği belirtilen turizm yatırımlarında uygu
lanacaktır. 

Yeni tatbikatta büro, Maliye ve Plânlama
nın fonksiyonlarını tevhidederek incelemekte, 
daha prtaik ve seri işlemde bulunmakta ve hal 
icaplarına göre, yatırımcıya, geçerlik süresinde 
kullanabileceği belgeyi derhal vermektedir. 

fc) Gümrük taksitlendirmesi 
Cari mevzuata göre, Bakanlar Kurulu; ya

tırım maddesi sayılan ithali uzun vadeli plân 
hedeflerine uygun olan eşyanın Gümrük Ver
gisi belediye hissesi, rıhtım resmî ve istihsal 
Vergisini, en çok 5 eşit taksitle taksitlendirme-
ye yetkilidir. 
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kamyonlar halinde frigorifik kamyon ithalinde \ 
tam muafiyet uygulanac antır. i, 

Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teş- j 
vik Bürosu, Gümrük, İthal Vergi ve resimle- i 
rinde kısmen veya tamamen muafiyet ve vergi 
iadesi konusuna ilişkin hizmetleri de, gerektiği 
gibi yürütebilmektedir. 

Sayın Başkan, 
Değerli senatörler: 
Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teş

vik Bürosu, 833 sayılı Kanun icaplarından ol
mak üzere, ayrıca; 

Vergi iadesinden, muafiyet ve istisnadan ya
rarlanabilecek malların tesbiti ile, 

Uygulamayı engelliyen ve geciktiren husus
ların izalesi konuları üzerinde de uhdesine mev
du hizmetleri ifa istikametinde gelişmekte ve 
etkili olmaya gayret göstermektedir. 

2. Yabancı Sermaye bürosunun faaliyeti 
(YSB), j 

Bayın Başkan, j j 
Değerli senatörler : ] 
Bilindiği gibi, memlek timizde kamu oyunun > 

haklı olarak çok hassasiyet gösterdiği yabancı • 
sermaye konularına ilişkin iş ve işlemler; 1950, • 
1951 ve 1954 te tedvin edilmiş bulunan 5583, 
582İ ve 6224 sayılı kanunlara dayanmaktadır, j 

1954 ün 108,4 milyon liralık yükselişi kaale j 
alınmadığı takdirde, (1950 - 19G0) döneminde 
verilmiş olan yabancı sermaye müsaadeleri ile 
bunlardan bilfiil gerçekleşenlerin miktarlarının j 
çok düşük seviyede kaldığı görülmektedir. An
cak, (1960 - 1967) döneminde bu konuya olan j 
ilgi artmış ve verilen müsaadelere göre gerçek- j 
leşme oranı, % 35 in üzerine çıkmıştır. ] 

1967 nin yabancı sermaye yatırım müsaade- ] 
leri ilk 8 aylık devrede 152,6 ve mütaakip 3 ay
lık devrede ise 173,7 milyon liraya baliğ olmak i 
suretiyle gelişmiş ve ilk 8 aylık devredeki sevi
yeyi dahi aşmıştır. 

Diğer taraftan, 1967 de, eski tatbikata göre, ] 
6224 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince j 
hizmet eden (Yabancı Sermayeyi Teşvik Kc- j 
mitesi), 7 aylık devrede yabancı sermaye ile il- i 
gili ancak 297 müracaat hakkındaki görüşünü j 
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belirtebildiği halde, yeni tatbikatta, 933 sayılı 
Kanun ile bu hizmetleri devralan DPT nin YSB, 
3,5 ay gibi daha kısa devrede, yabancı sermaye 
ile ilgili 250 müracaat hakkındaki görüş ve dü
şüncesini tesbit ederek nitecenlirebilmiştir. 

Aynı yılın birbirini tamamlıyan iki devresin
deki bu ikj çeşit uygulamanın tevlidettiği so
nuçlar bize, 933 sayılı Kanunun tedvini ile bn 
konuya ilişkin hizmet ve görevlerin, DPT nin 
YSB'na tevdiinin isabetini gösterme istikame
tinde bâzı olumlu önintibalar verebilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt daha devam- ede
cek mi efendim, kaç dakika daha var efendim? 

A. P. GRUPÜ ADINA MEHMET FAİK 
ATAYURT (Devamla) — Daha 15 dakika kaçlar 
sürer. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler bir hu
susu arz etmeme müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Başbakanlık Bütçesi altında bulunan daire
ler bütçeleri üzerinde 37 sayın üye söz almış bu
lunmaktadır, Bu 37 sayın üyenin 21 i grup adına 
konuşacaklardır. 21 grup sözcüsü vasati 40 ar 
dakika konuşmaktadır. Toplam olarak hesabet-
tiiîi, bu gece yalnız Başbakanlığa bağlı bütçeler 
üzerinde, muhterem arkadaşlarım kıymetli, çok 
değerli hazırlıklarını ifade ettikleri takdirde sa
baha kadar çalışarak ancak Başbakanlığı veya 
Devlet Bakanıklarma bağlı umum müdürlükler 
bütçelerini bitirebiliriz. Kaldıki biz bu gece prog
ramımızı esasına oturtmak suretiyle, günlük 
programımıza geçmeyi düşünüyorduk. Bu hu
susu arz etmeye mecburum. Aksi halde, 10 
günlük müddetin sonunda hiçbir arkadaşımıza 
söz vermemek suretiyle, geri kalmış bütçeleri 
konuşmasız kabulünüze arz etmeye, Anayasanın 
âmir hükümleri muvacehesinde, mecbur kalaca-
cağız. Bütçeyi 10 gün içerisinde çıkarmaya mec
buruz ve diyeceğiz ki, şu şu bütçelerin müza
kere imkânı hâsıl olmamıştır ve müzakeresiz 
Genel Kuruldan geçmiştir. 

Birleşime 20,30 da toplanmak üzere ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

• * • 
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ÜÇÜNCÜ OTüEÜM 

Asılma saati : 29,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil. 

KATİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli) Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/427, Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayış; : 
1045) (1) 

A - DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI : 
BAŞKAN — A. P. G-rupu sayın sözcüsü Ata-

yurt kaldığı yerden görüşlerini beyan etmek 
üzere buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA M, FAİK ATAYURT 
(Uşak) Sayın Başkan, değerli senatörler; bun
dan önceki oturumda kaldığım ysrden devanı 
ediyorum. 

DPT, yukarıda genel hatları itibariyle kısa
ca temas olunup hatırlatılan hizmet ve faaiiyst-
lerine inzimanıen, 1937 yılında ayrıca; 

1. RCD devletleri ile olan münasebetleri 
sıklaştırmak bakımından di? temaslara devam 
etme, 

2. Proje koordinatörlüğü yapma, 
3. Olumlu uygulama düzenini getirme, 
4. Plânın anlaşılmasını ve benimsenmesini 

temin etme ve tanıtılmasını sağlama ve, 
5. Lüzumlu temel ekonomik ve sosyal araş

tırmaların yapılması ve yayınlanması gibi konu
lar üzerinde de, uhdesine terettübeden hizmet ve 
faaliyetler yapma gayreti içinde bulunmuştur. 

Sayın Başkan, 
Değerli senatörler : 
DPT; kendi hizmet ve faaliyetleri için dik

kat, itina ve titizlikle hasırladığı çalışma plân 
ve programlarına göre, 1968 yılında da keua, 
mevzuatın uhdesine tevdi ettiği pek çeşitli gö
revleri, şüphesiz şimdiye kadar olduğu gibi yine 

(1) 1045 S. Sayılı basmayazı * 1 . 2 . 1968 
tarihli 24 ncil birleşim tutanağı sonundadır. 

gerektiği şekilde yerine getirme azim, gayret 
ve çabası içinde şimdiden tertipler almaktadır. 

Bu münasebetle ayrıca, plân ve program ile 
buna ait 1968 kararnamesinin bütün icapları
nın yerine getirileceğine ve özellikle koordinas
yon, para ve kredi kurullarının uhdelerine 
mevdu hizmet ve görevlerin gerektiği gibi ya
pılacağına olan inançlarımızı da, büyük ümit
lerle beklediğimizi belirtmek isteriz. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Devlet Plânlama Teşkilâtının, (1960 - 1967) 

dönemindeki bütçe rakam ve tatbikatında, her 
yıl muntazam artış ve gelişmeler bulunduğu 
dikkati çekmektedir. 

Nitekim, 1960 da ancak 0,434 milyon liradan 
ibaret olan gider bütçesi, 1967 de 9,282 milyon 
liraya kadar yükselmiştir. 

Diğer taraftan, aynı devrede DPT na; 
(OECD) ve (AİD) teşekküllerince ayrıca, Okul 
Yapılarında Ekonomi (DEEB), Akdeniz (MRP) 
ve Merkez Ulaştırma projeleri için; 3,117 mil
yon lira sağlandığı anlaşılmaktadır. 

1968 bütçe tasarısının 1967 den olan farkı; 
(A/ l ) cari harcamalardaki 968 449 liralık bir 
artıştan ve (A/2) yatırım harcamalarındaki 40 
milyon liralık (Kalkınma Fonu) ödeneğinden 
ibarettir. 

Cari harcamalardaki artış, normal masraflar 
karşılığına tekabül etmekte ve yatırım harcama
larındaki bu ödenek ise, ÎBYKP nm XI nci bö
lümünde ; 

«Ekonomik gelişme ve özellikle sınai gelişme 
ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
etken bir şekilde düzenlenmesi, en yeni tekno
lojik gelişmelerin izlenmesi için DPT. bütçesi 
içinde yatırim harcamaları bölümünde bir 
Kalkınma Fonu tesis edilmesi ve bu fonun kul-
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lanış usulünün yıllık programlarda belirtilmesi» 
şeklinde öngörülen bir tedbire dayanmaktadır. 

Organize araştırma faaliyetleri ile ekonomik 
gelişmeler arasında müspet ilişkiler bulunduğu 
cihetle, İBYKP esaslarında 400 milyon lira por-
teli bir Kalkınma Fonu tesisi öngörülmüş ol
makla beraber, araştırma ünitelerimizin gelişme 
seyri, GSMH ve bütçe imkânları muvacehesinde, 
1968 için ancak 40 milyon liralık bir ödenekle 
iktifa edildiği görülmektedir. 

Netice itibariyle, DPT. nm 1968 bütçe tasa
rısı ; samimî, realist, tasarrufa riayetkar, ÎBYEP 
ve 1968 programına uygun hazırlanma vasıf ve 
karakterini taşıdığı kanaat ve intibaını verdi
ğinden, grupumuzun tasvip ve kabulüne mazhar 
olduğunu, bilhassa Yüksek Huzurlarınızda da 
arz ve ifade etmek isteriz. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Yüksek müsaade ve müsamahalarınıza sığı

narak, 1968 bütçesi tasarısının yapılmakta olan 
müzakereleri münasebetiyle DPT. nm hizmet ve 
faaliyetlerine ilişkin olan bâzı teklif ve temen
nilerimizi de kısaca arz ve izah edeceğiz. 

A) DPT. ile 
1. DİE arasındaki münasebetlerin sıklaştı

rılması, geliştirilmesi, muhtemel dublikasyonla-
rm izalesi ve bilhassa mükerrer bilgi ve dokü
man toplanmasının mutlaka bertaraf edilmesi, 

2. Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
arasındaki münasebetlerin de, bütçelerin hasır
lanması ve geliştirilmesi safhalarında daha da 
kesifleştirilmesi ve ahenkleştirilmesi, 

3. Bütün yatırımcı kuruluşlar arasındaki 
münasebetlerin mümkün olabildiği kadar sıklaş
tırılması ve ahenkleştirilmesi faydalı ve lüzum
lu görülmektedir. 

B) Asla her hansd yeni bir kadro, ödenek 
ve külfet tahmil edilmemek kayıt ve şartifle; 
görev, yetki ve sorumlulukları icabı kendi bün
yelerinde ayrıca birer plânlama ünitesi teşkil 
etmek i zorımlıığunda kalmış elan bakanlık,, gs-
nel müdürlük ve diğer emsali kı-.ruluşkrdaki 
plânlama organizasyonlarının. tip kuruluş ve 
inleyiş r^kll ve esaslarının. DPT, nca tesbit edi-
2o-><ai- F.+at"ir;r'î p'ö^o düFenlcums.^i'iin. sa^l^nması 
gerekli bulunmaktadır. . ' 

C) (ROD) ve (AET) ile vuknbnlacak bü
tün ekonomik tema? ve karar alma iş vs Men
lerinin intacında, DPT. nm, maksada uygun şe-
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kilde görevlendirilmesi muvafık mütalâa edil
mektedir. 

D) Temel iktisadi, içtimai ve kültürel ko
nulara ilişkin sorunlar üzerinde yapılacak ilmî 
ve teknik mahiyetteki araştırmalarda, gittikçe 
biraz daha fazla önem kazanan sosyal ve fikrî 
problemlere ve ekonomik istikrarın devamlı ola
rak teminine mâtûf konjonktür araştırmalarına 
ve tedbirlerine ehemmiyetleri ölçüsünde alâka 
gösterilmesi sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
DPT. nm 1968 malî yılı bütçesinin hayırlı ve 

uğurlu olması dileği ile mâruzâtımıza son verir
ken, Yüce Cumhuriyet Senatosunu, A.P. Grupu 
adına saygı ile selâmlar, şükranlarımızı arz ede
rim. (Alkışlar) 

SAHıIlN — C V - F ' T . ad-n? clrMer Mt*Eİş-

"tmi^i"\ V-":ı- ^ ne.. :sca yine avnı noktaya 
temas etmek mecburiyetinde kaldım. Elimdeki 
1968 prograBiınm, «Dengeli kalkınmanın araçla
rı ve uygulama plânları» bölümünden o zaman
lar da pasajlar okumuştum. Yine tekrar etmek 
mecburiyetinde kalacağım. Biraz sonra da sebep
lerini izah edeceğim. 

Şimdi Birinci ilân hedefleri stratejisinde; 
<.:Yatırımların yurt sathında dengeli bir dağılım 
rpstemesi esası kabul edilmiştir. Bu amaçla 
strateji üç aşamalı bir metot tesbit etmiştir.» di
yor ve ondan sonra da bu üç aşamalı metodu 
izah ediyor: «I - Yatırımların yeri kararlaştırı
lırken bu denge gez önünde tutularak eşit avan
tajda görülen projelerin geri kalmış bölgelerde 
yapılacak olanları tercih edilacektir.» 

Şimdi diğer sayfasında bir kayıt daha var. 
Diyor ki; «Ancak, geri kalmış yerlerin tanımı
nı yapmak için başhyan çalışmalar, bilgi topla
maktaki sarkık yükünden uzun sürmüştür.» iş
te arkadaşlar, benim tökrar bu mevzua 3 ncü 
defadır temas ediğimin sebebi; bu uzunluğun 
hâlâ deltam etmesinden dolayıdır. 

Türkiye bir bütündür, buna hiç şüphemiz 
yoktur. Bunun batısında da, ortasında da doğu
sunda da çok geri kalmış yerler vardır. Bunu 
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kabul ediyorum ama, arada ufak nüans farkları 
vardır. Bunu nazarı itibara almak mecburiye
tindeyiz. Radyoları dinliyoruz, ne olmuş? Üç 
gündür trenler falan yerde bekliyormug, 1 SCO 
kişiye yukarıdan yemek Ye ilâç atılıyornıu. Şim
di tabiat şartlan ile bu kadar mücadele içinde 
bulunan insanlara şu plân hedefleri gereğince, 
lütfedin de biraz bir şeyler yapmak gayretinde 
olalım. Şimdi ben bir misal vereceğim. Misali 
çok daha yalandan takibettiğinı için kendi se
çim bölgemden vereceğim. Ben Senatoya geldi
ğimden Meclise geldiğim günden beri söyledi
ğim gibi Erzincan'ın bir tek mevzuudur, o da 
Erzincan ve Tercan ovasının sulanması mevzuu
dur. Bu mevzu ele alınmıştır, ne zaman? 19£1 
den beri. Ama, bugüne kadar hâlâ daha proje 
tatbikatı yerine getirilmemiştir. Sebebi gayet ba
sit. Çünkü burada da Plânlamanın beyan ettiği 
gibi zamanında envanteri temin edilmemiştir. 
Ama Garpta bu mevzu yok. Mevsimin su zama
nında dahi bizim Garbm bâzı yerlerinde pekâlâ 
envanter tutmak mümkün. Fakat* gidin de 
Şarkta toplayın bakayım, nasıl toplayacaksınız? 
O halde bir şeyler düşünmek lazımdır. Benim 
oradaki topraklarım bekliyor. Bir Tercan Bara
jı yapılacak, sondaj burada bir senede biter, 
orada üç senede biter. Arkasından haritası 
alınır, her sene programa konur. Ama hanni pro
grama? Dairenin yaptığı programa. Arkasından 
muhtelif yerlerdeki. işler ortaya çıkınca daire
nin yaptığı programlar kalkıyor Plânlamaya in
tikal etmiyor. Bundaki sebepler ne? 1968 da 
plâna giriyor, seviniyorsunuz, bütün memleket 
seviniyor, Tercan Barajı yapılacak Erzincan, 
Tercan ovalan sulanacak ve aşağı yukarı 25 
bin hektarlık bir saha su altına alınacak. Gayet 
verimli yerler bunlar. Ama bir de bakıyorsu
nuz yapılan harita yanlış yapılmış. Niye? Çün
kü teknik elemanın yeterlisini oraya gönderme 
imkânı yoktur. Eldeki mevcutla ancak o kadarı
nı yapmış. Sıkıştırıyorsunuz bir de bakıyorsu
nuz, efendim mahkemeye verdik, eliyorlar. Ca
nım mahkemeye ister ver ister verme, ben işin 
yapılmasına bakarım. Şimdi bu seneki durumu 
tetkik ediyoruz. Halbuki, bu sene plâna mutlaka 
gireceğini bütün vatandaşım yine ümidediyor. 
Bir de bakıyoruz ki, yine Tercan Barajı ortada 
yok. Ne zaman olacakmış? 1988 de Tercan Sa-
rajının projesi bitesekmiş, 1972 de başkyacak-
mış. Niye? Bilmem öyle olmuş işte. Nedir bunun 

puvanı? Bunu etrafla mukayese ederseniz gö
rürsünüz ki, İkincinin üzerinde, 5u:ıa rağmen 
ele alınmamış. Yalnız memnuniyetle haber alı
yoruz ki, geçenlerde buraya gelen bir heyet- şu 
benim ifade ettiklerimi daha açıklı bir şekilde 
Başbakana ifade etmişler,' Sayın Başbakan da 
bu arada bir imkân arıyacağmı vadetmiş, inpal-
lab. bu valileri tahakkuk eder. 

Şimdi yine geielim Doğunun bir mevzuuna 
daha. Garbi - Anadolu'yu yaratan da galiba bi
raz cömert davranmış, Şimal sahillerinin bâzı 

- yerleriyle, Garpta, Cenupba senede iki mahsul 
alınır. Bizim orada ise iki senede • bir mahmul 
alınır. Hele bir de bu seneki gibi kış olursa. O 
zaman ne olur? Srsuruın'da olduğu gibi ekin 
tarlada kalır, bakarın ne zaman geleceği telli 
olmaz. Bir de bu halimiz var. Lütfedin de bura
lara, daha biraz yalandan el usatalım. Uzatmaz
sak ne olur, zararı kepimize olur. 

Ben üç sene veya dört sene evvel yine bu 
kürsüden bir ifadede bulundum. Beyler, Do
ğu'nun kendisine mahsus bir hususiyeti var
dır, muti insanlardır, memleketini seven insan
lardır. Bu kadar mahrumiyete rağmen sessiz, 
sadasız, kendi gayretleri içinde geçinmeye gay
ret ederler, dedim. Ama bakın seneler geçi
yor, o zaman ifade etmiştim, bu yaz ne yaptık? 
Sureti Haktan görünüp bir sürü orada toplan
tılar yaptılar. Alttan işledikleri mâna başka. 
O halde işe kanunla değil, işe işle gitmek lâ
zım. Lütfedin hep beraber oturalım, bunu dü
şünelim. Ben yoksa memleketimi şu Doğu, şu 
Batı, şu da Orta Anadolu diye düşünmüyo
rum. Katiyen böyle bir şey hatırıma gelmez. 
Ama ortada bir realite var. Bunun üzerine 
eğilmek mecburiyetindeyiz. Doğu ne yapar bey
ler,? Daha ziyade hayvancılıkla geçinir. Buna 
da el atmamışız. Ne yapmışız? Arpa, buğday, 
fındık, tütün gibi hepsine Devlet senelerce pi
rim vermiş, mubayaa etmiş. Buna mukabil 
hayvancılığa ne yapmış? Narh koymuş beyler. 
Sen eti şu fiyattan fazla fiyata satamazsın, de
miş. Süte narh koymuş Ticaret Bakanlığı. Süt
le hiç ilgisi olnııyan bakanlık, arkadaşlar süte 
fiyat koymuş. Olmaz böyle şey arkadaşlar. 
Şimdi bakın, Beş Yıllık Plândan bir pasaj oku
yacağım size: «Hayvancılığın gelişmesini sağ
lamak üzere öngörülen tedbirlerden çoğu ger
çekleşememiştir.» ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plâm, sayfa 328. «Bunlardan 500 bin hektar 
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mera islâhı hedefine karşılık 50 bin hektar 
gerçekleştirillbilnıiş ve kaba yem üretiminde 
de çok az bir gelişme kaydedilmiştir. Kesif 
yem için hedef alman 2,6 milyon ihtiyacın 
% 40,1 i gerçekleşebilmiştir. Hayvancılığın is
tenilen gelişmeye ulaşabilmesi için lüzumlu top
lam yem artışının ise ancak % 30 a kadarı 
karşılanabilmiştir. Demek ki plân bunu nazarı 
itibara almış, elini uzatmış ama ne yapalım 
ki, tatbikatımız şu veya bu sebepten dolayı 
bunu yerine getirmesine imkân vermemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy görüşlerinizi 
bağlamanızı rica ederim. 

FEHMİ BAYSOY (Devamla) — Hay hay. 
Şu halde Doğu için bir şeyler düşünmemiz 

lâzımdır. Doğu yahut Orta - Anadolu için. Me
selâ bölge plânlama mevzuu vardır. Yine Beş 
yıllık Kalkınma Plânında bakınız, bunun yeri
ni göremiyorsunuz. Gönül isterdi ki, Doğu'da 
veyahut Orta - Doğu'da hiç olmazsa bir hay
vancılık plânlaması ele alınmış olsa idi temenni 
ederim ki, bu nazarı itibara alınır. 

Yine bir şey daha vardır. Bunu, Sayın Se
natomuzun seçtiği bir heyete iltihak ederek 
1962 kıtlık senesinde Doğu'ya gitmiş oradan 
dönüşümüzde demiştik ki, bu mmtakalarda za
man zaman bu âfetler oluyor. Biralarda yem 
ve yiyecek stokları bulundurmak mecburiye-' 
tindeyiz, ümidederim ki, bu seneki ağır kış 
karşısında olsun Hükümet bunu düşünür ve 
orada da böyle bir yığmak yapar. 

Bir ufak aydınlatmayı gerektireceğini dü
şündüğüm bir nokta daha var. Onu da müsaa
denizle kısaca arz ederek sözlerime son verece
ğim. O da şudur: Çünkü, bu da plânın Doğu'
da neticeîenmeyişinin veyahut öngördüğü kı
sımların istenen neticeye varamayışımn sebep
lerinden biri olsa gerektir. Geçen seneki konuş
malarımda; plân tatbikatında muvaffakiyet 
derecesi sarf edilen paraya göre mi tesbit edi
liyor yoksa, fizikî yatırımla mı tesbit ediyor
sunuz, diye sormuştum. Sayın Başbakan çok 
samimî olarak bir ifadede bulundular; «Yatı
rımların tahakkuku keşiflere ve sarfa göre ne
ticelenmektedir.» dediler. Hattızatmda yine 
kendi ifadeleri; «bu itibarla yatırımlarda keşif 
esası ve sarf esası, ayrılan ödenek esasına gö
re gerçekleştirmek kastedilişinin doğru bir yol 
olmadığı, çünkü yatırımlarda meydana gelen 

keşif değişmeleri ve yatırım için lâzım olan 
«.paraların hepsinin harcandığını % 100 ikmal 
edildiğini gösterebilir» dedikleri ve fizikî yatı
rım belki % 60 da kalmış olabilir. Bu bakım
dan bu meseleye el konulmuştur. Birtakım 
eserler ve metotlar üzerinde çalışılmaktadır. 
önümüzdeki seneler bunda muvaffak olacağı
mızı ümidederiz.» diye belirtmişlerdir. Bu söy
lediğim 1967 konuşmaları idi. Acaba bu yatı
rımların... 

BAŞKAN — Sayın Baysoy, vaktiniz doldu 
efendim, istirham ediyorum. 

FEHMİ BAYSOY (Devamla) — Bu yatı
rımların'fizikî olarak tesbit imkânları hususun
da çalışmalar ilerlemiş midir, değil midir? Bu 
hususun aydınlatılmasını rica edeceğim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Köker? Yok. Sayın Sır

rı Atalay; buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi 
üzerinde 15 dakikalık bir müddet içinde ancak 
bir tek konu üzerinde durmak mümkündür. 
Plânlama fikri, memleketimizde bütün güçlük
lere rağmen yerleşmekte ve yararlı olduğu bi
linmektedir. 

Anayasanın emrettiği ekonomik, sosyal ve kül
türel kalkınmayı yapacak ve onun araeı olacak, 
millî plânın memleket şart ve imkânlarına göre* 
siyasi iktidarın yardımcısı olacak olan Devlet 
Plânlama Teşkilâtının şüphe yokki, bu Anayasa 
Müessesesi veyahut bir yargı organı niteliği 
yoktur. Ama, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
kül halinde tesbit edilen ve yasama organların
dan çıkan, plânın strateji ve hedeflerinde 
muayyen görüşlere sahibolması ve bu görüş
leri muhafaza etmesi iktiza eder. Yoksa si
yasi iktidarlar her değiştikçe Devlet Plânlama 
Teşkilâtının görüsü o istikâmette değişir ise 
Devlet Plânlama Teşkilâtını rakamları bünye-
ye-inda topîıyan, derll toplu bir Devlet bütçe
sinin hesabı dışında nitelik tasımıvan bir dura-
mp, kendilisinden götürür. Bir taraftan bir 
Anayasa müessesesi değildir, tam ve bağımsız 
ama öbür yandan da siyasi iktidarın mııtlf.k 
emrinde ve or?un istikâmetinde bir toskilâta 
«.ahibol.v'.ası da iktifa eder. Devlet Plânlama 
Teşkilâtının sürüsünü si vasi iktidarm görüsü 
ile birlikte mütalâa edersek, görürüz ki; On 
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Beş Yıllık Kalkınma Plânının birinci dönemin
deki görüşü ile ikinci dönemdeki görüşü ara
sında büyük farklar vardır. Sayın Devlet Ba
kanı Seyfi Öztürkjle burada ifade, ettiler ve 
itiraf ettilerı birinci dönemde itici güç ola
rak tarım nazarı itibara alınmış, fakat ikinci 
dönemde ise sanayi İkinci Plâna itici giiç ola
rak alınmıştır. Ama, bu demek doğüdir ki, sa
nayi itici giiç olarak nazarı itibara alınır 
da tarım kaderi ile baş ba?a bırakılır. Mlhinı 
olanı; siyasi iktidarın tercihini sanayi veya 
tarımda yaptığı andan itibaren, tarımın dr, 
kalkınmaya müstehak ve onun da kalkınma
sını temin etmesi iktiza eder, % 72 oranır,-
~da kaderi tarıma bağlı olan nüfusu % 58 e 
indirme çabaları içerisinde bu çabayı tesa
düfe veyahut iç göçe değil de, tarımdan 
sanayiye ciddî surette akışı temin etmek ik
tiza eder. Memleketimizd-3 «sanayide yıllık ge
lir payı ortalama 5 000 lira civarında,, tarımda 
ise 500 lira civarındadır. Bu kadar dengesiz bir 
fark plânda % 72 den % 58 e indirmek iste
diğimiz tarımdaki faal nüfusun, gerçekte in
dirilişini görmek mümkün değildir. Bilhassa 
Doğu - Anadolu bölgesinde tarımdaki nüfu
sun azalışı sanayie akışını ifade etmez. İç gö-
ciin, yani yoksul köylünün, yoksul halkın bü
yük şehirlerde kapıcılık ve odacılık edebilmesi 
için topraksız yurdunu terkinden başka bir ifa
desi değildir. Tarımdan sanayie nüfusun aka-
b^mı^i için tarım bölgelerinin sanayikştiril-
mesi iktiza eder. Halbuki biz de tarım böl
gelerinde sanayileşmenin inkişaf etmediğini 
görmek mümkündür. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının 'kinci görü-
şüde; birinci devreye nazaran, bölgelcrara-
nndaki denesizlik ve gelir adaletsizliç-mde'ki 
tutumundadır. Birinci dönemde geri kalTns 
bölgelerin farklılık durumlarını izale ve geliş
meyi temin içinmillî plâna aracı olacak bölge 
plânlarının yapılması öngörülmüş ve bunun 
hazırlıkları yapılmıştı, ikinci devre plânlama
ya geçtiğimizde, inandırıcı deliller ortaya atıl
madan, birden bire, 1966 yılından itibaren bu 
görüşten ayrıldığını görmekteyiz. Bölgeler ara
sa kalkınmanın millî plânın aracı olan bölge 
plânlariyle mi kalkınacağı, bir kanun ile mi 
kalkınılabileceği; yahut sair tedbirlrle mi kal
kınacağı bir tartışma konusu olabilir. Ama, 

bizden çok önce bu tecrübeleri yapmış mem
leketler objektif bâzı esaslara kavuşabilmiş-
lerdir ve görülmüştür M, örnek olarak italya 
1947 yılında bugün bizim yapmakta olduğumuz 
ve Plânlama Teşkilâtımızın görüşü olan bâzı 
kredi ve vergi yardımlariyle kalkınma, yani 
bölgeler arasındaki farkları gidermeye teşeb
büs etmiş fakat muvaffak olamamış, 1950 den 
sonradır ki, Güney'in kalkınmasına bir bölge 
plânı ile gidildiği takdirde bu farklılığın or
tadan kaldırılma derecesinin artacağa kendisi
nin hissettirmiştir. 1950 ye varan günlerde 
Güney ile Kuzey arasındaki fark ciddî suret
te kendisini gösteriyordu ve bu fark son za
manlarda büyük bir gelişme göstermiş fakat 
farklılığı ortadan kaldırma istidadı göstermiş
ti. italya'da gelirlerde Kuzey'de yıllık artış 
% 83 iken, Güney'de bu % 98 e çıkabilmiş, Gü-
ney'deki % 24 nisbetindeki okur yazar olmıyan 
nüfus süratle azalabilmiş, sanayileşme müm
kün olabilmiştir. 

Sayın Devlet Bakanı ve Plân Teşkilâtı ile 
görüşümüz bu hususta ayrılmaktadır. Onlar 
derler ki, italya bölge plânına gitmesine rağ
men aradaki farklılığı giderememiştir.. Gider
mişlerdir. Kendilerine 1963 yılanda Ticaret 
Bakanlığı ticaret müşavirliğinin Roma Büyük 
elçiliğinde hazırlanmış olduğu kitaptan, arz 
edeyim, büyük gelişme olmamakla beraber, 
farklılığı ciddî surette ortadan giderecek ted
birlerin bir bölge plânlaması ile kalkınmasının 
mümkün olacağı görülmüştür. Amerika'nın 35 
milyon nüfusu büyük bir refahın içerisinde bu
lunmasına rağmen yıllık gelirinin 500 dolar, bi
zim paramızla 5 000 lira civarında olmasını 
sessiz bir mahrumiyet içerisinde ifade ettiği 
günlerde; 1961 yıllarında Kennedy zamanla
rında, belgesel kalkınma yasası 1964 yılında 
da ekonomik fırsatlar yasası ile ayrı program
larla kalkınmaya gittiği gibi, Plânlama Teş
kilâtında olanlar gayet iyi bilirler, Brezilya, 
Fransa,'isveç, Fillândiya ve birçok memleket
ler, yani gelişmiş memleketler kalkınmak için 
ayrı plânlara başvurmuşlardır. Geri kalmış 
memleketler içinde de bunun başarılı tatbika
tını. yapan Hindistan'ı saymak mümkündür. 

Münakaşalarımız sırasında Plânlama Teş
kilâtının ve Hükümetin görüşü şu idi ki; ay
rı. bir programa lüzum olmadan alınacak ted
birlerle farklılığın önliyebileceği iddiası idi. Ge-
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lirler dağılımındaki rakamlara ve normal cari 
bütçeler üzerindeki yatırımlara baktığımız 
zaman göreceğiz ki; farklılık, vasati 10 katlık 
kaderi üzerinden dokuza düşmüş değildir. Zi
raat Bankası kredilerinden Halk Bankasının 
kredilerine; ulaştırmadaki, hattâ şehirlerarası 
işliyen trenlerin cins ve menşe tarihlerine bak
tığımız takdirde göreceğiz ki, farklılık git
tikçe artmaktadır. Farklılığı azaltmak şöyle 
dursun, farklılık gittikçe artmaktadır. Dev
let Plânlama Teşkilâtının geçen sene yayınla
dığı «Köy ve köylü sorunu» kitabında banka 
kredileri kısmında ifade edildiği gibi, tefeci
nin dar çemberi içerisinde yıpranan ve ezilen 
yoksul köylünün kredi, imkânlarının artırılma
sı suretiyle farklılığın giderilmesi ve kaderi
nin iyi götürülmesi şöyle dursun, arttığı id
dia edilmese dâhi, iyiliğe gitmediği açıkça ifa
de edilmektedir; Devlet Plânlama Teşkilâtı 
«Köy ve köylü sorunu» eserinde ifade edildiği 
gibi. Yani; farklılığın; iyi gitme şöyle dursun, 
daha güç şartlar içinde ama hiçolmazsa yıllar
dan beri aynı şekilde muhafaza edildiği ifade 
edilmektedir. 

Kalkınmanın esaslarının uygulanmasına ait 
933 sayılı Kanunun burada görüşülmesi sıra
sında biz ifade ve izhar etmiştik ki, hiç olmaz
sa bölgeler arasındaki farklılığın giderilebil
mesi için ciddî tedbirlerin alınması burada ken
disi gösterebilsin. Denmişti İri, 933 sayılı Ka
nun büyük bir tılsım., büyük bir rehber ve bü
yük bir kurtarıcı vasfını gösterecek ve kadar 
değişikliğini temin edecektir. Ne getirdi 933 
sayılı Kanun? Yardım ve gelişme olarak yatı
rım indirimi, yatırım mallarında gümrük ile 
ilgili tedbirler, vergi istisna ve muaflıkları ve 
gümrük ile ilgili tedbirler. Yine 933 sayılı Ka
nuna dayanılarak yıllık programda ifade edildi
ği gibi, Doğu, yahut geri kalmış 'bölgeler için 
farklı rejim olarak, ödemesiz devre iki katlı 
olacak, yatırım indiriminde nisbet biraz fazla 
olacak; öz kaynak, kredi ilişkileri % 70 ile 
% 30 oranında olacak, fakat, hemen şunu ifa
de edelim ki, özel sektöre aktarılacak bu im
kânların geri kalmış bölgelere gitmcrins imkân 
yoktur. Tipik örneği; 1962 - 1967 aracında 
özel sektör, bütün teşviklere rağmen çimento 
sanayiinde geri kalmaş bölgelere. bütün CBTS.V 
tekliflere rağmen gidebilmiş midir? Gitmemiş
tir. Niçin gitmez? Çünkü ihtiyaç bulunduğu 
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müddetçe ve özel teşebbüs kâr ettiği müddetçe 
meşakkat ve mahrumiyet bölgesi yerine sana
yiin geliştiği bölgede bunu yapacaktır, İtici 
güç Devlet imkânlarında tamamen müdahaleden 
âri bir özel sektör elinde olduğu müddetçe, tüc
car zihniyeti ile mütalâa edecek ve çimento 
fabrikalarında olduğu gibi, mahrumiyet bölgele
ri yerine, geri kalmış bölgeler yerine, sanayiin 
geliştiği bölgelere gidecektir. Tıpkı çimento 
sanayimde olduğu gibi; Ankara'da yapılmakta
dır, izmit'te teşebbüsleri vardır ama, çimentp-
yu üç katlı fiyatla alma zorunda kalan geri kal 
.iniş bölgelerde ise çimento fabrikaları kurula
mamaktadır. 

Şimdi 933 sayılı Kanunla fonlar kurulmak 
tadır. Bu fonların Devlet bütçesi içerisinde ye
kûnları. miktarları ayrı, genel liste içerisinde 
ayrı. Genel liste içerisinde mütalâa ettiğimiz 
zaman, 545 000 000 lirayı bulmaktadır ve bu 
genel liste içerisinde sanayie ayrılan kredi 
349 009 000 liradır. 340 000 000 liranın öyle 
zannederiz ki, Sınai Kalkınma Bankasında ol
duğu gibi, Sınai Yatırım Kredi Bankasında ol
duğu gibi Sosyal Sigortaların her sigorta da
lında 50 000 000 olmak üzere, Sümerbank vasi 
t asiyle verdiği kredilerde olduğu gibi, Halk 
B-trkPTT.m büyük miktarda kredilerinde olduğu 
gibi, geri kalmış bölgelere gidemiyecektir ve 
b-'v'ün bu bijyuk miktarı ile 545 000 000 u bulan 
geliştirme fonları, yine sanayim nisbeten ge
liştiği ve gelir payı 5 000 lirayı bulan gelişmiş 
bölgelere gidecektir, tarım bölgelerinde kaderi 
"•-ğb. ol^n geri kalmış bölgelere gidemiyecektir. 

Muhterem prkadaslaram; büyük bir iddia 
ile ve büyük bir müjde ile ifade edilen 933 sa
ydı Kanun İle tarıma ayrılan 60 000 000 lira-
'•:v, 60 090 000 lira tarımın hangi sahalarına 
gidöşektir? Tarımsal üretim, hayvancılık, besi 
hayvanc-Iığı, tavukçuluk, diğer hayvancılık fa-
^byetleri. ^shkcılık, yaş meyva ve sebse... Bu 
60 000 003 liranın 60 000 000 lirasını da hayvan-
nûı^ı t^vik için ayırmak dahi 75 milyon bas 
bnV/T ''-jjı her birine düşecek miktar 80 kuruş-
t-'ir. Büyük Ankara Otelindeki bir resepsiyon
ca ve-tiysre bıraktığımız şapkaya 2,5 lira ver-
?~°kt*y;?. 60 milyon lira ile 75 milyon baş hay
van :'dn bu geliştirme fonundan ayrılan, bir 
bap. hayvan için 75 - 50 kuruttur. Bununla kal-
Innmamr. mümkün olabileceğini zannetmek ha
yaldir. Yıllar yılı verilen miktarlar gibi bu 
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da kalabilecektir. Daha ence teşkil, edilen fon
lar 881 milyonu bulmuştu. Bu forslar içerisinde 
bugün verilmiş olan bütün tarım üretimleri için 
tahsis edilen, 60 milyonun üstünde olan mik
tarlar da vardı. Meselâ; hap/an besiciliğini 
teşvik için AID nin 25 milyonu, kontrollü kredi 
uygulaması' için AID nin 78 milyon lirası Bu
nunla temin edilen imkânlar ne oldu? Bir misal 
vereyim size; İsparta'da 1967 Eylülüne kadar 
hayvancılığa verilen Ziraat Bankası kredisi top
lamı 4 900 000 lira, Türkiye hayvarcıhığmnı 
bel kemiğini teşkil eden ve hayvancılık İra deri 
sadece Türkiye değil, dünyanın bütün hayvan
cılık memleketlerinin başında gelen Danimarka'
dan dahi ileri bir seviyeye ulaşması mümkün 
olan Kars'ta 1966 Eylül hesaplarına göre Ziraat 
Bankasının hayvancılık için topyekûn kredi 
miktarı 3 900 000 liradır. 

4 900 000 ile 3 9Ü0 €00 lira arasındaki fark 
bir milyondur. (A. P. sıralarından nüfus sesle
ri) Nüfus sayısı ile hayvan sayısı mukayesesin" 
bir tarafa bırakıyorum, inşallah yakında r Gi
rebileceğim, bölgeler arası dengesizlik için bir 
kitap hazırlıyorum. Orada bütün bu farklılık
ları teker teker tesbit edebildim, 18 Doğu Ana^ 
dolu vilâyetinin, tarım bölgesi olan geri kaimi" 
bölgelerinin Erzincan - Erzurum, Kşrs. Bingöl. 
Bitlis, Siirt, Mus, Mardin - IJrfa, Van.,. Alık
ları bir yılılk hay/an kredisi Balıkesir, ispprfa 
ve Burdur ile aşağı yukarı aynı seviyededir. 
73 milyon lira, daha önce kontrollü kredi uy
gulaması için verilen bir fon bu işler için kul
lanılmaktadır. Yani biraz önce gösterdiğim Zi
raat Bankasının tüm kredileri içerisinde kul
lanılmaktadır ve bu şekilde kullanılmadadır 

Şimdi 60 milyon lira, bütün bir tan m. üretimi 
için, gelişmeyi teşvik fonları içerisinde kendisini 
gösteren miktar, 60 milyon liradır, Bu 60 mil
yon lira besiciliği, tavukçuluğu, babkçıhğı yr>s 
meyveciliği hepsini geliştirebilecektir ve bütün 
bunların hepsine de bu 60 milyon yetecektir. 
Öbür tarafta 340 milyon lira sanayie vereceksin. 
Sanayiin, gıda sanayii, kimya sanayii, malıma 
imalât sanayii, gemi sanayii, diğer üretim, nlaş-
tırma, depolama, makina ve imalât sanayiinden 
hiçbirisi geri kalmış bölgelerde Birinci Plân de
nemi içerisinde teşvik edilmemiş ve kurulma
mıştır. 

1 nci plân dönemi içerisinde Sanayi Bakan
lığı aracılığı ile elektrik sanayimden ve teçhiz 
malzemelerinden çeşitli imkânlarla yapılan yar
dımlardan gari kalmış bölgelere yapılan yar-
dmı, kooperatiflere, küçük sanayie yapılan yar
dıma ^gelince, yalnız üç vilâyet kooperatifine 
25 işten 3 ü ayrılmıştır ve bunlar da diğerlerinin 
yüzde 5 i nis çetini aşmamak üzere ancak koope
ratiflere ve belediyslere yapılabilmiştir. 

görüşlerinizi BAŞKAN — Sayın Atalay, 
bağlamanızı rica edeceğim. 

ıSIBRI ATALAY (Devamla) — İşte bütün 
bunlar şunun için ifade edilmek istenir; bölge-
lerarası farklılığı giderebilmek ve gelir dağılı
mındaki adaletsizliği enlemek için ciddî tedbir
ler almak mecburiyetindeyiz, Bu ciddî tedbir
leri almadığımız takdirde farklılık kendisini da
ha çok gösterecektir, farklılık daha çok arta
caktır, mahrumiyet kendisini daha çok hisset
tirecektir. Devlet Plânlama Teşkilâtının göre
vi, muayyen zamanlarda gerekçe göstermeden, 
15 yıllık Kalkınma Plânının strateji ve hedef
lerinde ciddî sebepler olmadan değişikliğe git
memeğidir. Bu değişikliğe gitmemesidir. Bu 
değişikliğe gidildiği takdirde bütçenin mu-y-
ysn cari harcamalarının dısmda hiçbir şey yap
maya imkân kalmaz ve bütün emeklere de ya
zık olur ve bir şey yapıbamaz. Farklılığı bir va
tanseverlik ölçüsü içinde, tahriklerin çok öte
sinde Doğu'da yapılan mitinglerin çeşitli tah
riklerini bir kenara bırakarak, bu memleketin 
evlâtltrnnm. Doğu, Batı hepsini bir yana iterek, 
ama bir gerçek vardır, 10 katlı bir farklılık 
mevcuttur, Bu 10 katlı farklıhk, Artvin'den 
Siirt'e, Erzincan'dan Kars'a kadar bir bölgede 
kendisini cbsha rok hissettirmiştir. Yine Devlet 
Plânlama Teşkilâtının yaptığı kasabalardaki 
sosyo - ekenemik araştırmalar 40 ilâ 600 arasın
da bir farklılık hissettirmektedir. • Yani, endeks 
falan kasabada 600, falan kazada 40 in altında
dır. Nerede görülmüştür, bu kadar fark? Bu 
memleketi bu kader geniş ve bu kadar birbirin
den zıt farklar içinden" kurtarmaya mecburuz. 
Bunun tedbirleri' ciddî tedbirlerdir. Yoksa, 80 
milyon lirayı verebilmek ve bu 60 milyon lirayı 
bütün bir tarım sabası içinden kaldırmakla hiç
bir şey yapamayız ve bu 80 milyon liraya ya
zık olur. 
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Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı büt

çesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Tenkid ve 
temennilere cevap vermek üzere Sayın Devlet 
Bakanı öztürk, buyuran. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK ÇSski-
şehir) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Devlet Plânlama Teşkilâtının faaliyetleri ile il
gili olarak grupları ve şahısları adına konuşan 
muhterem arkadaşlarımız pek değerli tenkitler 
ileri sürmüşlerdir. Kendilerine teşkilât adına 
teşekkürlerimi sunarım. 

C.H.P. Grupu adına konuşan Sayın Zihni 
Betil genellikle bütçe tenkidi içinde değerlen
dirilmesi icabeden ve bütçe konularına mütaal-
lik beyanlarda bulundular. Hususiyle vergi ada
leti, vergi reformundan bahsettiler. Şüphesiz 
bu konuya değinen meseleleri Maliye Vekilimi
zin bir gün evvelki vâki açıklamaları muvace
hesinde tekrar huzurlarınızda dile getirip za
manınızı almak istemiyorum. 

Bölgelerarası dengesizliği gidermek konusu, 
üzerinde ehemmiyetle durduğumuz bir konu
dur ve bu meseleyi Doğu mitinglerinin dışında, 
üstünde mütalâa etmek lâzımdır. Biz bu miting
lerden çok önce 933 sayılı Kanunu Plân uygu
laması Kanunu olarak hazırlanmıştır. İkinci 
Beş Yıllık Plânın hazırlanmasında da denge 
meselesi hususi bir ağıarlık teşkil etmiştir. Bu
nun için de özel tedbirler mütehassıslar tara
fından hazırlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ umumi ola
rak şunu ar̂ z etmek istiyorum; bizim plânımız 
demokratik ve millî plândır. Demokratik plân 
olması sebebiyle halkın arzu, tercih ve temayül
lerinin de plâna inikas etmiş olması icabeder. 
Siyasi tercih, teknik elemanların bize sunduğu 
modeller içinde yapılmış, ama yine teknik bu 
gösterdiğim hedefleri içerisinde, belli strateji' 
hedefleri içerisinde gerekli incelemelerini ya
pıp, miletlerarası ve memleketler içi muhtelif 
kolledyumlardan geçmek suretiyle plân tasa
rısı, taslağı hazırlanmış, Yüksek Plânlamada 
uzun uzadıya müzakere edilip. Plân Karma Ko
misyonunda görüşülmüş ve Yüce Meclislerin 
kararı haline gelmiştir. Bu mesele üzerinde 
yeni bir münakaşa açmayı faydalı görmüyoruz. 
Çünkü, plânın bütünlüğünü bozmaya ma-tûf 
münakaşaların her hangi bir şekilde fayda sağ
laması mümkün değildir. Bu hazırlıklar sıra

sında Birinci Beş Yıllık Plânın bize verdiği tec
rübeler üzerinde de durulmuş ve bundan itifa-
de edilmiştir. Birinci Beş Yıllık Plân ilk dev
re olarak izhar edilmiş bulunuyor. Hata payı 
şüphesiz tecrübe noksanlığı sebebiyle fazladır. 
ikinci Beş Yıllık Plânın hazırlanmasında çok 
daha geniş suretle tecrübeden istifade edilmiş
tir. 5 yıllık tatbikat bize ışık tutmuştur. Böy
lece daha az hata edilmeye gayret edilmiştir. 
İkinci Beş Yıllık Plânın, denge farkını giderici 
tedbirleri ayrı, ayrı bölümlerinde yerini almış
tır. 

Millî Plân olması, Sayın Sırrı Atalay arkada
şımızın biraz evvel bahsettiği ve verdiği İtalya 
misalini burada tartışma mevzuu yapmak iste
mem. Türkiye'de bölgelere göre ayrı ayrı bölge 
plânlaması diye, bizim anladığımız mânada, ic
raya esas olan bir ayrıntılı bölge icra plânı ba
his konusu değildir ve olamaz. İtalya'da olduğu 
gibi bir Vanoli plânı Türkiye'de mevzuubahsola-
maz. Bizim Anayasamız yani 129 ncu maddesi
nin Kurucu Meclisteki müzakereleri sırasında 
Millî Plân olarak bütünü ele alınmıştır. Bölge 
plânlamaları sadece done tesbitine yarıyan, 
oradaki potansiyeli tâyin ve tesbitine, gücü mey
dana çıkarmaya yarıyan birtakım anketleri ve 
etütleri ihtiva eden çalışmalardır. Bugün bu 
çalışmalar İmar ve İskân Bakanlığı bünyesinde 
ve diğer bakanlıklarda değişik konularda ya
pılmaktadır. Uzmanlar tarafından yapılmak
tadır. Bunları bir araya getirmek suretiyle 
millî plânın hazırlanmasında anaargümanlar 
olmaktadır. 933 sayılı Kanun, Anayasaya uy
gun olarak çıkarılmıştır. Plânın hazırlanma
sı ve. bütünlüğünün korunması, yürürlüğe ko
nulması kanunla tâyin ve tesbit edilmiştir. 
91 ve 77 sayılı kanunlar tedvin edilmiş, an
cak, plânın tatbikatı hiçbir surette özel mev
zuata. hukukî hükme bağlanmamıştır. Bu ciddî 
bir ihtiyaç idi. Bu ihtiyacı gören yetkililer böy
le bir kanun hazırlanmasında esaslı fayda müta
lâa etmişlerdir. Bu fay/dalar tatbikata intikal 
ettiği zaman daha belirli hale gelecektir. 

Aziz arkadaşlarım, Birinci Beş Yıllık Plânda 
başlıca şikâyet konusu koordinasyon noksanı 
olarak belirtilmiştir. 1968 icra programında 
açıkça görüleceği üzere plâna bir hayatiyet ge
tiren bu doküman evvelâ koordinasyon mesele
sini muhtelif kademelerde değerlendirmek su-

)3 — 
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retiyh halletmişti?. lîerkezcb koordinasyon, 
muayyen birimlordo koordinasyon, pllnııı İ3ra-
nrada no yo'da sağlaaacaktır, han^i nrjııl tatbik 
cdibaoktir, b:ma dair sarih toibirbr vardı?. 
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tır ve bunlar bütçe imkânlariyle de yürütül
mektedir. 

Sayın Mehmet Pırıltı ikinci Be? Yıllık Kal
kınma Plânının bir kritiğini yaptılar. Güven 
Partisi Grupu adına konudan muhterem arka
daşımız Birinci Plân tatbikatının tarımda., sa
nayide ve kamu sektöründe yatırım seviyesi 
bakımından ceride kaldığını, özel sektördeki 
artışın da konut yapımından ileri geldiğini ifa
de ettiler. İstihdam % 60 oranında olduğunu, 
ithalâtın senelere göre değiştiği, ihracatta da 
bariz bir gelişme olmadığından bahsettiler. 
Bunlar üzerinde teker teker bir tartışmrya gir
mek istemiyorum. Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı her hangi bir sektör itibariyle değerlen
dirmeye tabi tutmak doğru olmaz. Heyeti Umu-
miyesi üzerinde mütalâa bryan etmek llzımge-
lir. ilk plân devresi olmasma rağmen konsersi-
yomda ve bilhassa toplantıdan sonra kominike-
de yer alan yabancı uzmanların kanaatlerine 
göre 6, 7 gibi bir rakama ulanmak Türkiye için 
büyük bir basandır. Çünkü dünyada 70 ten 
fazla memlekette kalkınma hızı 2 - 2 5 arasın
dadır. Yüzde 3 kalkınma hız-m basan sayan
lar vardır. Türkiye gibi oldukça şar ilan güç, 
bu tarzla bir kalkınmaya yeni başlamış olan 
memlekette beş yılda sağlanmış olan netice 
iftihar vericidir. 

özel okullar için her hangi bir hükmü 1988 
programında görmedik, yor verilmemiştir, bu
yurdular. 

Muhterem arkadaşlanm, bu konuda hususi 
bir arasfrrnıa yapılmıştır. Bu araştırmanın ne
ticesi DPT na bugünlerde intikal edecektir ve 
onr. göre de mütaakıp seneler için tedbir ittihas 
edilecektir. 

Tanma önem verilmesi lüzumu üzerinde du
ran sayın arkadaşımızın bu tenkidlerine der
hal rakamla cevap vermek isterim. 1983 - 1937 
yılları arasındaki Birinci Beş Yıllık Plân 
devresinde tanm için öngörülen yatın m 10 mil
yar 14 milyon lira idi. 1968 -1972 yıllarında ise 
16 milyar 903 milyondur. 6 milyar küsur li
ralık daha ziyade bir yatıran öngürül-
müş bulunmaktadır. Bu rakam, tarıma 
ne kadar önem verildiğini, ehemmiyet verildi
ğini ortaya koymaktadır. 

Doq-u - Anadolu için bir bölge TÜânı var im
dir? Konusuna temas etiler. Doğu - Anadolu 
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için biraz evvel bahsettiğim gibi özel bir 
bölge plânı yoktur. Ancak demin ifade etti
ğim gibi değişik sektörler için çalışmalanmız 
cardır. Bunların başında hayvancılık mev
zuu gelir. Bu konuda yapılmış olan çalışma
lar son derece kıymetli netice verecektir. Hay
vancılığın gdişt rilmesi, hayvan ürünlerinin 
değerlendirilmesi bunlann ihracı mevzuu Do-
ğu'nun kalkmdınlmasında önemli bir unsurdur. 
Adalet Partisi iktidarı olarak bilhassa Doğu'da 
soğuk hava z'ncirinin yarım kalmışlannın ik
mali ve yenilerinin tesisi hususunda büyiv. ya
tırımlara girilmiştir. Gaziantep Kombinası 
ta vs'i edilmiştir. Urfa Kombinası inşa halinde
dir; Tatvan aynı vasiyettedir. Daha bunun gibi 
Doğunun birçok şehirlerinde yeni kombina
ların kurulması program içinde yer almıştır. 
Süt fabrikalannm kurulması, deri fabrikaîan-
r.'.r. kurulması ki, b'r kısmı halen inşa halin
dedir ve çalışma yaptığımız başlıca mevzu
lardır. Bunun yanı sıra hayvan ihracı mevzuu 
elo alınmış ve Kuveyt ile, İran'da yapılan an
laşmalar gereğince bu ihracata başlanmıştır. 
îrar.'la olan anlatma yürürlükte bulunmaktadır 
ve halen ihracat yapılmaktadır. Kuveyt ile 
m-anedorim müspet yola girmiştir. Usul ve 
şekli bulunduktan sonra ih-acata bağlanacak
tır. Usulü, şekli dedim çünkü, ihracatta en mü
him mesele mürakalo mevdudur. Ne ile 
r.'aki! vapaeakrmız? Hava yolu ile mi, demir
yolu ile mi, ka-p.yolu ile mi? Bunun üzerinde 
çalışmalar yapılır pıtadır. 

Muhterem arkadasınız. DPT maarifia~Tn:»n 
v^ldau yıla artmakta olduğuna teıras buyurdu
lar ve Hnnetice 52 milyon liraya varan P i y a n a 
Tfnkiîttı rna^rp/H-nra ter?as ettiler. Kend'leri-
uin de icarn* ettirı r?y~\ bu para/rn 40 milyon 
lirac. ırroıeloriu. fizibilite bssa'Vlann-n yav>'""I'nl-
•̂».".-•"i.da na~f edilmek surefivle ikinci Bes Yıllık 

pp-ır»n verini a^au 400 milyonluk founn ilk 
takûr'ini ki. i"ra rTOrTT"-ı ola'i 40 ru!ı*"*Ti l;ra 
«Tn îriT-tTr. te-k.il etn Ertedir. Bu 40 milyon li
ralık fon nereye gidecektir? 

Muhterem arkadaşlarım, bugün ha"*?, ha^rda 
üzerinde çalışma yapılan başlıca konular; yaş 
meyva ve sebze ihracatının geliştirilmesi için 
etütler, zamautı bvlgesi çinko - kurşun izabe, 
fizibilite etütleri, FÎVW$: - Kevan brl^e^i istihlâk 
paralarının sanayi bölgelerinde kullanılması için 
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sınai projeler etüdü, hayvancılık genel etüdü, 
bilhassa ihracat için, gıda sanayii etüdü. 

Sayın Adalet Partisi Grupu Sözcüsü Sayın 
Atayurt enine boyuna bütün meseleyi tetkik et
tikleri gayet kıymetli bir etüdün sonucu olan 
izahatı lütfettiler ve İkinci Beş Yıllık Plânı 
bütün ayrmtılariyle dile getirdiler. Birinci Beş 
Yıllık Plânla olan farklarını ifade buyurdu
lar. Görümlerinin kâffosine katılmaktan sadece 
memnunluk duyuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Plânlama Teşkilâtı
nın yetkilerinin artırıldığı, iddiaları arasında 
yer almıştır ve bir icra organı haline geldiği 
hususu bası hatipler tarafından tekrar yüksek 
huzurunuzda dile getirilmiştir. Derhal ifade 
edeyim İd, 933 sayılı Kanunun hasırlanması sı
r amda teşriî organın yetkilerini icrava devret
tiği iddia edilmiş idi, diecre loi denildi. Pimdi 
de, icranın yetkilerini, Plânlama Teşkilâtına 
devrettiği iddia edilmektedir. Aslında iddiala
rının hiç1 irisi Sağlam bir mesnede, hukukî bir 
mesnede dayanmıyor. Burada Plânlama Teşki
lâtına icra yetkili verildiğine dair sislerini- ce
vabını mü~aade ederdeniz DPT Kanununun 2 nci 
V3 9 ncu maddelerini okumak suretiyle vermeli 
istiyorum. DPT nin kurulması hakkındaki Ka
nunun 2 nci raddesi: cLîuhtelif bakanlıkların 
iktisadi politikayı, ilgilendiren faaliyetlerinde 
koordinasyonu temin etmek için tavsiyelerde bu
lunmak ve bu konularda müşavirlik yakmak, 
Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştire-
cek hususlarda fosa vadeli plânlan hasırla
mak.» 
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can Barajının sulama projesinin hâlâ ikmâl 
edilememiş olduğunu ifade buyurdular, doğru
dur, bu şikâyetlerine iştirak ediyoruz. Türkiye'
de en fazla sıkıntı çekilen saha, projenin yapıl
man sahandır. Yeter miktarda elemanımız yok
tur. Ancak, imkânlarımızdan istifade etmekte
yim. Tabiatiyle çeşitli problemler çıkmaktadır. 
Projelerin hazırlanmasında biz 933 sayılı Kanu
nu bu gibi hallerde işlere sürat vermek için 
çıkarmış bulunuyoruz. Bu 40 milyonluk fon da 
bu gibi yarım kalmış bulunan ve ikmâl edilemi-
yen ama şikayet mevzuu olan işlerin, ikmâlinde 
kullanılabilecek bir formüldür, ünıidederlm ki, 
s iyin arkadaşımız"n pek haklı olarak dile ge
tirdiği bu hususu plânlamacı arkadaşlarımız ya
landan ta'dbedcsek ve netice alınması yolunda 
gayret sarf edeceklerdir. 

Hayvancılık mevzuunda umumi izahatım sı
rasında sayın arkadaşıma biki verdiğimi zan
nediyorum. Hayvancılık plânlaması mevzuun
daki çalışmalar program kararnamesinin 5 nci 
sayfasında ve madde 63 da gösterilmiştir. 

S aynı Atalay, tarım da kalkınmada önemli 
bir unsurdur dediler ve önem verilmesi gereğine 
değindiler. Buğudaki nüfus azalmasının tamu
dan ranayie intikal şeklinde telâkin edilmemesi 
gerektiğini haklı olarak söylediler. Ve iş bula
madığı idn büyük şehirlerde kapıcılık, odarlık 
yapmak için, bu bölge halkının, göç ettiğini if v 
do buyurdular. Bu mesele bir problem olarak 
karşımızdadır ve umın seneler ihmâl edilmiş, 
ınüznr'n bir mesele olacak ka^şımızfadîr, Hâl 
çareleri üzerinde dııralmuştur. 933 sayılı Kanun 
r/!bnda ^u konuda alma'ilecek en mükemmel 
tedbirlerin birisini getirmiş bulunmaktadır. Ru
mi arz etmek isterim ki, bütün yatırımlar dry, 
gayet aşık, olarak ifade ediyorum, öncelik Doğu
ya verilmektedir. 

Bunu plâncı arkadaşlarımız bana ifade et
mişlerdir ve memnuniyetle bunu öğrenmiş bu
lunmaktayım. Ballıca okul, hastane, üretime vo-
nslsn yatırımlar Doğu'da öncelik kazanmakta
dır Enfrastürüktür ile de Doğu'ya hususi bir 
önem verilmektedir. Yolların yapılması, elektrik 
istihsali, bunların kasabalara intikal ettirilmesi, 
böylece r.anayi yatırımlarının ana mihrakını 
teşkil edecek unsurlarla Doğu kasaba ve vilâ-
yetlsrİTiizin teçhiz edilmesi plânın öngördüğü 
hedeflerden birisidir ve bu istikamette icraat 
yürümektedir, 

Yine 9 ncu madde de «tatbik mevkiine konan 
plân ve programlasın icrası sırasında gerekli 
takip ve koordinasyonu sağlamak, irabında bu 
maksat için muhtelif daire ve teşekküllerin yük
sek seviyede sorumlu tems'lciierinin katıldığı 
komisyonlar toplamak,» Bu kanuni yotkiler. 
içerisinde DPT vasife görmektedir; koordinas
yon vasi fesi görmektedir, planların hazırlan
masına nezaret etmektedir, yatırımların gerçek
leşmesini, fiz'kî yatırımlar, bunlara ait bilgileri 
yakından takibetmektedir ve nihayet yarım kal
mış ba~lanmış ve başlanamamış birçok işlerin 
neticeye ulaşması için gerekli tavsiyelerde bu
lunmaktadır. Gelmiş olan bâzı projelerin fizi
bilite hesaplannı. yapıraktadır. Nitekim. Sayın 
arkadaşımız Fehmi Baysoy, Erzincan'da Ter-
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Burada geçmiş bir yanhş tenkidi, ha tak bir | 
tenkidi belirtmek istiyorum. O da Sayın Sırrı | 
Atalay'a aittir. 033 sayılı Kanunun tedvini sıra- i 
emda Yüce Senato huzurunda bu fonların Dev- i 
let eliyle ferdi zengin etmeye matuf olduğunu j 
şeklinde bir tenkidleri, bir ikazları olmuş Sur. I 
Simdi muhterem arkadaşıma tariz için söylemi
yorum, 60 milyonu az gördüler. Ben bundan I 
memnunum. Demek ki, Devlet eliyle fert zengin j 
etmek mevzuu yok. Bir ihtryaç tesbit edilmiş, [ 
âeil bir ihtiyaç tesbit edilmiş, bu ihtiyacı kar- j 
şılamak için de 033 sayılı Kanun r.c bir i 
d'eereloi, ne bir hususi yetkidir, sadece hizmet | 
içir. getirilmiş bir kanun olduğu bu beyanıariyle | 
de anlaşılıyor. [ 

Muhterem arkadaşlarım. 60 milyon lirayı az I 
gördüler. Zannediyorum meselenin nıahlyetmde 
bir anlaşamamazlık var. 60 milyon lira sadece [ 
büyük geliştirme projeleri için harcanacaktır. ı 
Bunlar uzun vadeli projelerdir, Meselâ, .şartla- j 
rını EÖvliyelim, bir altı yıl periyodik ödemeniz | 
devre, 10 sene vâde, Doğu için % 3 ile % 5 ara
cında faiz. Şimdiye kadar böyle bir kredi ne ih- | 
das edilmiştir, ne de Dora'da hayvaneıhk yapan [ 
va^mdaşiarımıza verilmiştir. Bunu ilk defa bis | 
getiriyoruz. Bundan pay almak istemiyorum, I 
ya'nız şur.u ifade edeyim, verilen sadece bundan I 
ibare' değil, bunun yanı sıra Straat BarJıemrın I 
kredileri, AÎD ye ait orta vadeli kredileri; kent- | 
roMü kredileri, bunun dışında ryrıca hayra"m- j 
Iık yabanlara tahsil etme imkânlarına. sahibiz, j 
Demek oluyor ki, eski imkânlara ilâveten birdik 
geliştirme proieleri için 80 milyon liralık bir fon | 
aynim'ş tır. E#er 033 sayılı Kanunun tatbikatı j 
ha"arıh. neticeler verirse, b?z bura manıyorur. | 
Önümüzdeki yıllarda bu fondan daha da artır- \ 
ma imkânları olacaktır. I 

Muhterem arkadaşlarım, Do TU'da yakılan j 
yatırımlar, bütünü olarak, râimtede bâzı rakam- İ 
lar var. Onları vermek ist'yorum. Doğu ihmal | 
edilmiştir, Boam g:srekmı alâkayı görmemiştir, i 
tararda hakikaten hakh tenkidler yamlm-"iır. j 
Senelerden beri bir iştiran mevzuu, bir şikâyet j-
mevzuudur. Biz memleketin her tarafmı kalkm- | 
dırmayı. bir med-niyet ve beşeriyet dâvamı ola
rak inanıp kendimize şiar edinmiştedir ve bu an
layışla yatırımların hem süratli yeerlaıau ve | 
ckor.onrnm gelişmesi ve hem de memleketin j 
muht^'f bölgeterirchkl denge farklarmm isa- | 
leşi istikametinde ciddî gayret vo çalışmanın s 

içindeyle, 1083 yılında 7 100 000 000, isterseniz 
1033 ten beri okuyayım, 1063 te 5 250 000 000, 
103/1 te 6 COO 000 000 tüm yatırımlar, toplam 
yatırımlar içinde Bokumun payı 10 vilâyet. 10G5 
te 7 100 030 000, 1033 da 8 780 000 030̂  1967 de 
0 4D0 000 003 liradır. 

Öğret nen bakımından, saflık oeağı bakımın
dan, doktor bakımından, diğer enfrastrüktür 
bakımından burada bir mukayese yapmak iste
mem, 

Muhterem arkadaşlarım, Firarla Dicle ara
sında 40 seneden beri 2 703 köyde içme suyu 
yoktur. İlk defa Ada'et Partisi iktidarı ele al
mıştır, bu mevzuu. Ve her.sene 20 milyon lira 
karsamak suretiyle bu köyleri suya kavuştur
makladır, Urfa vilâyetimiz n içme suyu olmı-
yan 370 köyünü suya kavuşturmak için özel bir 
çabama yenilmiştir. Adalet Partisi iktidam za-
ma-srda, Yine Bojn'da, Erzurum'da bir çimen
to fabrika i r m kurulması için bütün hazırlıklar 
ikmal edilmiş, fabrikanın maklna^an, klinker 
kamuları imal edilmiş yakında temeli akılarak, 
inşaatına başlanacaktır. 131 kombinalarının ye-
r.ilarlr.o baalarmış, eskileri ikmal edilmiş. Mese
lâ bunlardan. Urfa, 1060 da inşaatı durdurulan 
projelerden birisi olan Adıyaman tekstil fab
rikam hizmete &\lrmF-tir. Olvricc'da bir gübre 
fabrlk-.umn temeli atılmıştır, in^a halindedir. 
K'^a Slâaı^'da bakır ılâtea^on tesislerinin - 103 
nüven lira hercıvoruz - yeniden inşadına baş
lanmıştır, He.aer iki hi'lro - elektrik rantrali hiz-
ma"'e girnist.'r. Van Ge.nu'a"! ik"vsl edilmiştir, 
bugünlerde h'.Tietc girecektir. Tatvan kombi
ne s l inaaat halindedir. Banım yanı sıra köy ve 
ka~abada v>. nehirlerde b-irrok yaturnlar yapıl-
rrktadîr. Kâfi midir? Arla kâfi delildir. Ilem-
leketln her *arafır.da ~a~, üstünde *s~. kokmak, 
ceere cer katma,17' Ir.y.m ic-'n "erefll bir vaslfe 
olmuştur ve bunun takipçisi olmaktayız. 

£!"• Verem arkadaşlarım, Dokuda yapdan 
ınitmg'crb. bir kısmı hususi maksatlar taşımak-
t~v''!v- 13un"'n*'" ü^sr^do durmak 's^emİTernm. As-
k.nda bu mitinglerin Desturun kalkınması ile 
k ıkındırılma sı ile hiçbir alâka-?, yoktur. Tama
men istismar maksadına matuf gayretlerdir. 
J3unu Boğa'yu temsil eden pek deâüerli arkadaş-
l-arnız da birden çok daha ?yi bilmnki eldirler. 
Bhlm d'lşiinecmb. memleketin imkânlarrnı çok 
âeil ihtiyaç bölgelerine adalet ölçüleri içerisin-
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do aktarmadan ibarettir. Yatırımları zaman 
kaybetmeden takibetnıek suretiyle geçmiş ih
malleri telâfi yolunda ve gayretinde olacağız. 

Beni sabırla dinlediğinim için huzurlarınız
dan ayrılırken, hepinize kûrnıetlerimi arz ede-
rim, efendim. 

BAŞIIAN — Buyurun Sayın Atalay, soru
nuz;! sorun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Devlet Planla
ma Teşkilâtı Bütçesinden öğreniyoruz ki, 703 
bin lir?, carfiyle önümüzdeki aylar içerisini D 
yeni bir binaya taşınacaktır. Bunun için do ay
rıca 83 bin liralık nakliye, masrafı gerekiyor. 
Yani yekûn olarak, 733 bin liralık yerleşmek 
için bir meblâğ ayrılmıştır. Bütün bir yurt kal-
kmmaumm programını elinde tutan bir teşkilât, 
memleket ekoııombhıi plânhyan bu teşkilât aca
ba bunun ü? katı olan iki milyon küsur bin lira 
ib yeni bir bina y?.r>tırıua";ı cihetine gideceği 
y rd^ 783 000 lira bir yıllık yerleşmeyi niçin ter
cih etmiştir? 

DEVLET BAKANI 3EYFÎ ÖZTÜBK (De
vamla) — Efendim, Sayın Atakıy'ın tenki•;! 
mevzuu yaptığı konu üzerinde şunları söylemek 
istiyorum. Bu kiracı vn ev rahibi olma meşele
ridir, II;.r kiracı ev rrb.ibi elmak ister. Ama re
ci T.?. k'.rada olurnr? Ev rrhibi olamadığı için. 
Bug'"nVı imkânlar böyle bir îruanın aunmau-
na imkân bahsetse şünho~'z Plânlama B;ivcoei 
işerHnden o pa^avı ayırır, bu binasmı yrotı-
n r ve ımsolo de b^.llokrrîur. Acaba iki milyon 
r.rav?., o.'J:?- ^ ı? Meşeleri, Ar?arım tcnr'n rde-
Hii- -n*v:TT? Meselesi rribi birtakım problemler 
br.g'V". filhel zaruret ?>>rde buhran bu, mücsır-
r.~~7,l bivrı, '"•-—T.̂ "'- r.-Trn̂ jT7'!o .fv^-rnmenkulde otur
maya mecbur etmiştir ar" ederim. 

fTRRT ATALAY f*Kr?s) — Savın Ba"kan, 
23 OCO noü bölüm, 23 G12 taşıt alımları 500 bin 
lir?, 39 miîvon SCO Kn lira da teknik eleman har-
cpmrİTU gözükmektedir, Gerekçede ba~hk ola
rı1 : t aut araçları horhelf"c bir yank^kk ola
ra': ^uraya y^-^-m.^. düzeltilmesi için acaba 
komisyon no düşünür?. 

BAŞKAN — S-»nrmn komisyonla, alâkalı
dır, komisyonla görüşün. 

fîavn Bo^cak buyurun. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (izmir) — ihti-

y?,^oîan yarlere hükümetlerin yiDtırdığ?. bi
nalardı sıra ve kıstası acaba nedir? Bunu öğ

renmek istiyorum. Plânda ya yoktur, ya yeni 
konmuştur. Hükümet bunlara koyarken bura
lardaki usul ve kıstası nedir? 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Usu1, ve kıstas tamamen objektif kri
terlerdir. Nüfus, iş hacmi, münakale vaziyeti 
gibi çeşitli faktörler vardır, onlann içinden 
puanlama yapîlryor, en yüksek puandan baş
lanarak aşağı puanlara doğru o sene ne kadar 
bina yapılacaksa onlar yapılmaktadır, dediğim 
gibi doğruya o öncelik veriliyor. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (izmir) — İkinci
ni de, bundan evvelki konu ile aHkaıı zaptı 
tetk'I: etmek zarureti oldu. Biraz evvel Ahmet 
Yr.Td-s, Sayın Bakanın beyanına yalan diye 
itirazda bulundu. Ve müessif bir hâdiseye se-
boboldu. Acaba zabıt tetkik edildi mi hangisi 
doğru? 

BAŞKAN — Bütçe geçti efendim, zaptı sa
bi!: hakkında konuşur meseleyi tashih ederler, 
ricr. ederim, sorunun bütçe ile alâkalı değil. 

Sıyır. Bora, sorumuzu sorunuz. 
ASLAN BORA (Tunceli) — 1 tarafırczdan 

tashih edildiği bildirilen 60 milyon, liranın ya
tırım yeri tarım için mi, yoksa sadece hayvan
cık!: için mi? 

DEVLET BAKAÇTI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Tanm ve hayvancılık müştereken.. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Sorular ce-
vaplandın Imıştır. 

DEVLET BAKAÎTI SEYFİ ÖZTÜRK (De-
vam'a) — Çek tefekkür ederim efendim, hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Plân'ama büVfe'û üze-
rhıdeki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere ge
dilmesi hususunu oylannıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A — DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI: 

(A/l) Cari Harcamalar 
Bölüm 

12.000 Fer3onel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
mişti:. 

13.000 Yönetim giderleri 
BARKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil-
rıhtL'. 

9 718 215 

1 910 150 
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Bölüm 

14,000 Hizmet giderleri 160 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

15.000 Kurum giderleri G 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

1G.OO0 Çeşitli eidorler 437 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/2) Yatırım Harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 30 5C0 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... 
mistir. 

Kabul edil-

Bölüm 

23.000 MaMna, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

(A/3) Sermaye tenkili vo transfer 
harcamaları 

34.000 Malî transferler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

35.000 Sosyal transferler 19 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 000 

BAŞKAN — Kabul edenbr... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Plânlama bütçesi hayırlı okun. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KUEULA SUNUŞLARI 

1. — Görüşmelerin belli bir süre ile sınırlan
masına dair önergeler 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bütçe müzakerelerinin Cumhuriyet Senato

sunda Anayasanın 91 ncü maddesi gereğince sü
resinde karara bağlanabilmesi için; 

1. Grupları adına konuşacak sayın üyelerin 
âzami (25) dakika, 

2. Şahısları adına konulacak sayın üyelerin 
âzami (10) dakika ile tahdidedilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Muğla Afyon 
İlyas Kara öz Kâzını Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN — Takrir hakkında görüşmek is-
tiyer. var mı? 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Böyle şey olur 
mu? 

BAŞKAN — Efendim bir umumi hüküm 
var, arz edeyim, Say:n Sırrı Atalay, olur mu? 
diye bir beyanda bulundu. Bütçe görüşmeleri 
İştlizllğLimüzde ayrı bir bölüm halindedir ve 
müddetle kısıtlanmıştır. Orada sayın üyelerin 
bütço üzerinde müddetle görüşebilecekleri hak

kında bir kayıt vardır. Graplar halikında bir 
kayda rastlanmıyor, C6 ve 87 nci maddelerle şim
di müddetle muayyen bulunan bir kanunun İd, 
diğer bir kanunun altı gün müddeti vardır. Eğer 
bugünkü gibi gruplar adına beş, altı defa söz 
alınırsa ve kifayeti müzakere takriri de veril
memektedir, Genel Kurulumuzun ittihaz ettiği 
karara göre de altı sayın üyeye söz hakla ver-
nıoktoyiz. Bu balamdan müddetle kısıtlı bulunan 
bir görüşmede Genel Kurulun gerekli kararı ala
bileceğine kaani bulunmaktayım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — önerge hakkın
da sez rica ediyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika, izahatımı bitire
yim, ondan sonra gelin. 

ÂMİL ARTUB (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Bakanlar da dâhil mi bu müddete efendim? 

BAŞKAN — Efendim, takdir edersiniz M, 
dört tane grup sözcüsü ve enaz altı tane üyenin 
konuştuğu bir mevzuu bakanların bu müddet 
içerisinde cevaplandırmasını mümkün mütalâa 
cdersenir, hay, h?;*. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Onlar da kısa cevap versinler. 

BAŞKAN — Efendim, bir madde de Hükü
metin, grup başkanlarının ve komisyon görüş-
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melerinin îasıtlanannyacağı kayıtlıdır. Ancak ! 
bütçe görülmeleri başka bir bölümdür ve 10 
gün^o mukayyettir, buyurmuş Sayın Atalay... 

AHMET* NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Lehinde sez istiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlar, İçtüzüğümüz de hüküm sarihtir, üyelerin 
konuşmalar?, kayıtlanabilir, ancak 10 dakikadan 
az olamaz. Bu, bir. Grupların, Hükümet ve ko
misyonun söz müddetleri her hangi bir şekilde 
kayıtlanmaz. İM.. Tatbikat, gruplar kendi ara
larında anlattıkları takdirde kayıtlamaya gidil
mişti.-, şimdiye kadarki tatbikatta öyledir. Büt
çede ve diğer konularda gruplar bir araya gel- I 
mislerdir, bütçeyi zaman-nda çıkarabilmek için, 
içtüzüğü,, kayıtlama mümkün değildir, elediği 
hususta ittifaka varıp kendi haklarında içtü
züğün temin ettiği bu garantiden sarfı naıar et
tikleri takdirde kayıtlamaya gidilebilnüştir, şim
diye kadar tatbikat budur. 

Şimdi, içtüzükte bütçenin görüşmelerine ait 
umumi hükümler vardır. Aşağı yukarı Anayasa 
hükümlerinin tekrarından ibarettir, içtüzükteki 
bütçe görüşmelerine ait hükümler. Yalmz bir 
fark vardır; Cumhuriyet Senatosuna, Millet 
Meclisi Başkanlığınca verildikten sonra, sayın 
üyelere dağıtımından tam iki gün geçtikten 
sonra görüşmelere başlayacağına aittir. Yoksa, 
içtüzüğümüze göre bütçe görüşmeleri için ayrı
ca konuşma usulü şöyle; şu dakika, bu dakika 
diye bir şey yok; her şey için aynıdır. Yani iç
tüzüğün umumi hükümleri vardır. Söz sırası, 
söz müddeti, grupların konuşması ister bütçenin 
görüşülmesi, isterse Karma Dilekçe Komisyonu 
raporunun görüşülmesi ister Kamu iktisadi Te
şebbüslerinin görüşülmesi ister plânın görüşül
mesi olsun; plânın görüşülmesinde yalnız gerek
çeli geriverme önergeleri hakkında nasıl mu
amele yapılacağı içtüzüğün sarih olarak tasrih 
ettiği hükümlerinin dışında Anayasanın emretti
ği hükümler içerisinde görüşmeyi tâyin eden hu
suslar için aynı hüküm yoktur. Binaenaleyh, İç
tüzük sarih olarak gruplar adına konuşmaların 
takyidedilemiyeceği hükmü varken bu yapıla
maz ve şimdiye kadarki tatbikat da bu idi, yeni 
bir tatbikata gitmek de mümkün değildir. Şu 
olabilir Başkan inisiyatifini kullanır. Gruplara 
telkin eder gruplar bir araya gelirler gerçekten 
ihtiyacımız da vardır, ama daha tam bir 
günümüz 10 ncu günümüz vardır. Yani ] 

bir günlük imkânımız daha vardır. Pek 
de iki ayağımız bir pabuca sıkışmış du
rumda da değiliz. Yalnız her tedbiri al
ma!: gereklidir. Gruplar toplanırlar; gruplar 
iradelerini izhar ederek kendi konuşmalarının 
muayyen bir müddet kayıtlama rızalarım izhar 
ettikten sonra buradaki oylama suretiyle bu 
olur. Onun dışındaki bir davranış şimdiye kadar
ki tatbikat ile mümkün değildir. Bu sebeple 
önergenin birinci kısmı yani gruplarla ilgili olan 
kısmına gruplar karar verir, ama, sayın üyele
rin yani şahısları adına konuşmaları, on dakika
dan az olmamak üzere, Yüksek Heyetin reyleriy-
lo kayıtlanabilir. Ama, gruplar adına konuşma
yı kısıtlamak içtüzük hükümlerine göre müm
kün değil. Fakat, gerçekten de, Başkanın da ifa
de ettiği gibi uzun konuşmalar olmaktadır. Bu * 
hususta Sayın Senato Başkanı ve yahut yöne
ten Başkan, grupları bir araya getirirler ve bir 
anlaşmaya varırlar. Daha şimdiden İçtüzük hü
kümlerini zeaeliyen bir karara varmıyahm. Bu 
gruplar için garantidir ve bunu getiren Sayın 
Ânıü Artüs'dür. O, Komisyon Başkanı olarak 
bunu getirmişlerdir. 

BAŞKAN*— Anlaşıldı... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunun ge

tirilişindeki maksat şudur. 

BAŞKAN — Başkanlık tenevvür etmiştir. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Görüşmeler 

sırasında üzerinde durulan husus da bu Genel 
Kurulun grupların görüşmelerine tam muttali 
olsun. Bu sebeple tatbikatı, geleneği değiştirecek 
bir husus yoktur ve mümkün değildir. («Lehin
de söz istiyorum» sesleri). 

BAŞKAN — Lehinde mevzuatımız müsait 
değil.. Sayın Atalay'm beyanı şuna dayanmak
tadır. Gruplar birleşirler, gelirler, takrir verir
ler, içtüzüğün âmir hükmünü ortadan kaldırır
lar. Kimin kararı ile kaldırırlar? Genel Kurulun 
kararı ile. İçtüzükte âmir hüküm bulunduğu 
halde gruplar kaldırdığına göre Genel Kurul ni
ye kaldırmayacak? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ama, kendi fera
gati olacak. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; beşinci 
bölüm birleşimlerle ilgilidir. 61 nci maddenin 
son fıkrası, Sayın Atalay'm dediği şekildedir. 
Fakat, bütçe müzakereleriyle iMli bölüm, yedin
ci bölümdür. Burada aynen «Karma Bütçe Ko-
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j yo':Q3 tu programın tatbiki kabul edilmiştir. 

Bu iti':arla gruplaıın konuşma samanlarının 
da takyidi rr-üzıkündür. Çünkü, Anayasa on 
{dinde bitirilCGOğlni Şiirdir. Bu itibarla prog
rama uygun c!a;ak takdirin kabulünü rica ct-
rnokteyku ve bhbıcleykn. 

** 
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iemez. Süre ister on gün için olsun, ister üş ay 
için olsun, ister altı gün, ister üç güıı için ol
sun. O iti-:a:1a, Başkanlığımızın ileri sürdüğü 
mülâhazayı kabule imkân yoktur. 

Yalnız bâzı arkadaşlar burada ileri sürülen 
mülâhazalarda hep özel maksat arama temayü-
lündeler. Benim Ö3el bir maksadım yok. 

10 bün sacında Cumhuriyet Senatosu, şim
diye kadar ki G yıl boyunca vâki olduğu gibi, 
gerekli anlayışı gösterir ve bu süre içerisinde 
Bütçe Kanunu tasarısının yöınişülmcsizi ikmal 
o:1e:, etmelidir. Eğer uzu yorsa çare bulunur, 
bir anlayışa varılır. Ama anlayışı Anayasamı
zın maksadına, Anayasamızın ruhuna, Anaya
samızın metnine aykırı bir gerekçe ile kaâule 
bizi zorlayan bir müiâhasa muteber olmaz, Onu 
a""3 etmeli istiyorum. («Tedbirini söyle» ses:e i) 
Efendim, yerlerinden konuşan arkadaşlarıma 
îş tüzük hükümlerine göre mülâhazaları varsa 
berim gibi gelirler Umumi Heyete arz ederler. 
Bu hususu hatırlatmakla yetineceğim. Yoksa, 
yerlerinden konudan arkadaşlara buradan ce
vap vermeye imkân yoktur vo bu bir vakit isra
fı da eliyor, aıiaşrra da mümkün değil. («Za
ten sen isra? etthı» sesleri) Millet Meclisinde 
15 günden az bir saman sarfında kabul edilmiş 
bulunan kanunların, G. Ser.aiosınıun da ko
misyonlar- dâhil görüşülme sü:esi 15 gündür, 
ivedilikle görüşülmüş işlerde 15 gündür, ivedi
likle görüşülmeyen işler de bir aydır. . Millet 
Millet Meclisinde ne karlar kalırsa kalsın, bizde 
üç ay sarfında gürüşülür. Basan birkaç komis
yondan geçer, Umumi Heyete geldiğinden itiba
ren bize görüşme süresi bazxı bir gün konmuş
tur. 

Sürelidir, süreli olduğu için İçtüzüğün koy
duğu a^akaide dı-ynda ka"*a? aknır ve o karara 
göre tatbikat yapılır, gerekçesini kabul etmiye 
imkân yoktur. 

Bunu a 3 etmek üzere söz aldım. Güre ister 
10 gü:ı olsun ister üç g^ olsun süre bahis konu
su oldu rr.u birisi hakkındaki gerekçe diğeri 
îhin de vâridoimak gerekir. Kanunlar için hiç 
bir saman uygulanmadığına ve uygulanması 
hiç bir zaman düşünülmediğine göre bütçe için 
de bu mülâhaza uygulanamaz. Bunu arz etmek 
için söz aldım. 

B A ŞXA.N — T Ghtc Sayr E#c, Tır.yu-nn. 
KARMA BÜTÇE VE İLÂN KOMİSYONU 

ADINA İSKENDE2. CENAP EGE (Aydm) — 
Sayın Başkan, ben komisyon adına görüşleri-
m'zl ifade etmek için çıktım. Leh veya aleyhte 
olacağı hususu za'ıâlinizco takdir olunur. 

Muh'crem arkadaşlarım, Danışma Kurulu 
kararlan elimizde ve çok mühim gerekçe ile 
birlikte 19G8 yık Bütçe kanun tasarısının Cum
huriyet Senatosu Cenel Kurulunda görüşül
mesine ait programda da bir kayıt var ve bu 
kavı"-, üzerinde ben iki gün önce söz aldım, tu-
haı bir tesadüf o zaman Başkanlık Divanını iş
gal eden Sayın Sırrı Atalay bugün, o günkü 
benim teklifimi hiç nazaraı itibara akmadılar, 
ama bugün verfen bir takrir üzerinde bâzı fi-
klrkr serd etmek üzere kürsüye goldiler ve 
tüzükken bahsettiler. Grup sözcülerinin, Hü-
kümot "n ve komisyonun sözcülerinin tahdide-
dilemiyereğini ifrde ettiler. Bendeniz de o za
man, bundan iki gün evvelki konuşmamda, 
her hangi bir takrirle konuşmaların kayıtlan
masını ve kayıtlanmış bir şekilde müzakerelere 
devam edilmesi sekinde bir beyanda bulun
madım. Ancak rica ettim ve dedim ki, Danış
ma Kurulu bir karar almıştır. Bu Danışma Ku-
rıf.una Başkan'ık D'.vanı, grupların temsilci
leri dâhildir, lütfetsinler bu e'imizdeki program 
gereğince bütçenin 10 gün içinde görüşülebil-
m's'nl temin etsinler. Bu da ancak bâzı tah
ditlerin konu'maslyle temin edilebilir, bu yola 
gidilsin, dedim. O zaman Sayın Başkanlık bu-
n ,̂ iltifat e'mediler. Simdi geldik, çattık. Bu
gün ayın üçü, yani bugün Adalet Bakanlığı 
Bütçesi, Millî Savunma Eakankğı Bütçesi ve 
İçişleri Eakanığı Bütçesin'n görüşülmesi lâ
zımdır. İTe yapacağız şimdi? Nasıl hallede
ceğiz bunu? Ve neticede Kr karar alınacak
tır. Ama ister önergo oylanarak a'msm, iç
tüzüğü ihlâl edelim, etmiyellm; isterse yeni
den Danışma Kurulu toplansın, gruplar ara
larında karar alsın'ar, muhterem bir arkadaşı
mın da ifade ettiği gibi, centilmenlik anlaşma
sı, diye bir anlaşmaya varalım, ama bu karar 
alınacaktır. Ben şunu arz ederim ki; bu prog
ramı hazırlayıp elim'se veren arkadaşlar, se
nelerin vermiş olduğu tatbikatın tecrübesi ile 
dr.hr, önceden gerekli tedbiri a"inak için grup
ları ikaz ets'n'er ve gruplar da bu ikaza uygun 
ha-rekot ederler, etmek zorundadırlar. Çünkü 
Anayasa sarih'ir, 10 gün içerisinde bu görüş
meler yapılacaktır. 
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Şimdi ne oluyor muhterem arkadaşlar? Baş
taki bütçelerin gö/üzülmesinde meselâ tümü 
üzerinde arkadaşlarımız usun usun. hattâ şa
hımları adına dahi konuşma imkânına sahiboiu-
yorlar programın ondan sonraki maddelerine 
geçildikten sonra, mü'aakıp bakanlıkların, 
umum müdürlüklerin bütçe'eri üzerindeki ko
nulmaları bir okspres suretiyle göçmek mec
buriye!! hâsıl olacak'ır. Ben burada yine aynı 
nok'a üserinde duruyorum, Danrma Kurulu 
vazifesini bihakkln yapamamıştır. Danışma Ku
rulunun yapamadığı bir vazifeyi bugün bir 
önerge ile takviye etme yoluna gidiyoruz. Ben
ce meselenin Danışma Kurulunun tekrar top
lanarak halledilmesi durumu mevzuubahis de
ğildi*. Ben işin hemen, zaman geçirilmeden hal
ledilmesi meselesi mühimdir. Bu bakımdan şimdi 
halledilsin de ne şekilde halledilirse edilsin. Çün-
kli gönünde konuşamadığımız bütçelerin görüşme 
müddetini tahdit zaruretinde olduğumuzu artık 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. Eğer günü gü
nüne programı götürebillrsek o zaman tahdidi 
kaldırırız vo arzu eden arkadaşlar da arzu et
tikleri kadar konuşabilirler. Ama bugün geri 
kalmış durumdayız. Bu geri kalmış durumumu
zu halledebilmek için, yani programın günü gü
nüne yetiştirilmesini sağlamak için, tahdide 
gitmek mecburiyetindeyiz. Saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — iki takrir var, bir takrir daha 
var. ikisini de okutacağım. 87 nci madde sa
rahati karşısında verilmiş bulunan bu takriri 
Anayasaya aykırı mütalâa etmemek... 

Cayın Başkanlığa 
Konuşmalar kısıt"andığı takdirde bakanla

rın konuşmalarının da âzami bir saatle kayıt
lı olmasını teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Erzincan 

Fehmi Baysoy 

BAŞKAN — Üe hal var. Birin cisi; grup 
sözcülerinin 23 er dakika müddetle görüşme
leri, ikincisi; sayın üyelerin 10 ar dakika 
müddetle görüşmesi, üçüncüsü de; sayın ba-
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kanların da en fazla fcdr saat görüşmesi hususu
dur. Takdir Yüksek Heyetinize aittir. Hele bu 
saatte görüşecek bütün kıymetli arkadaşlarımız 
buradadıdrlar, hepsln'n oylan ile bu mesele hal
ledilecek. O bakımdan evvelâ sayın üyelerin 

i içtüzüğe de uygun, hizmetlerimizi yürütmeye 
de uygun sayın üyelerin konuşma sürelerinin 

I 10 ar dakika kısıtlanması hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Grup sözcülerinin 25 er dakika olarak ko
nuşmalarının kısıtlanması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hükümetin bir saat müddetle.. («O da yarım 
saat görüşsün» sesleri vo gürültüler). Efendim 
simdi arz ettim 5 tane grupumuz var, 5 grupu-
muz 25 er dakika müddetle görümlerini ifade et
meleri hali. yanında altı tano de spyın senatöre 
söz verme durumu karcısında 2,5 - 3 saatlik bir 
kon'işma mümkün olacaktır, sayın üyelerin. Bir 
saatle kısıtlanması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. («Edilmemiştir» sesleri). Edilmedi, 
liyon arkadaşlarımızın da saymalarını rica ede
rim. Kabul edenler... Etmiyenler... Tahmin edi
yorum ki, tesbit edemedik Bu sefer ayağa kalk
mak suretiyle yapacağız. (Gürültüler) («Ya
rım saatlik teklif ne olacak» sesleri) Efendim 
takrir yok, bir saat olarak Sayın Baysoy'un tak
riri var. Yarım saatlik teklif şifahidir. 

FİKRET GüNDOâAN (istanbul) — Efen
dim biz hükümetle anlaşırız siz oylamaym, mü
saade edin bize. 

BAŞKAN — Niye size müsaade edecekmi-
şim, bir nizama bağlam;yalım mı? Sryın Baysoy 
teklifini geri alsın, şu halde.. Eğer Sayın Bay
soy önergelerini geri alıyorlarsa.. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Mesele kalmamıştır. (Gürül
tüler ve «centilmen anlaşması yapalım» sesle
ri) Biz anlaşmaya mâni miyiz? bütün grup 
başkanları buraia rica ederiz efendim. Biz bu 
centilmence hallin karşısında durmuyoruz. 
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3. _ GÖBÜŞÜLI 

B) DANIŞTAY : 
BAŞKAN — Danıştay Bütçesi üzerindeki 

müzakerelere geçiyoruz. Bu bütçe üzerine söz 
alan arkadaşların isimlerini ar:: ediyorum. 
C. H. P. Grupua dma Sayın Gündoğan, Gü
ven Partisi Grupu adma Sayın Çumralı, A. P. 
Grupu alma Sayın Göktürk. 

ilk söz C. H. P. Gruup adına Sayın Gündo-
ğan'mdır. 

Muhterem arkadaşlarıma gerek şahıslar adı
na olsun gerek grupları adına olsun yapacakları 
görülmelerde zaman ile mukayyet bulundukları
nı hatırlatırım. Görülme süresi, gruplar adına 
25 dakika şah'slar adına 10 dakikadır. 

C. II. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-
DOâAN (istanbul) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, Danıştay Bütçesi üzerinde C. H. P. 
sinin görümlerini arz etmek ibere huzurunuza 
gelmiş bulunmaktayım. Konulmamı iki bölüm
de topkyacağımı önceden bildirmek isterim. 

1 noi bölümde Danıştaym bir An?yasa mü
essesesi olarak daha imparatorluk samanından 
beri hukuk Devletinin bir gereği olarak bu 
memlekete yaptığı hizmetlerin nitelikleri hak
kında bâzı sözler söylemekten bujün Danıştayı-
mızın ihtiyaçlarından söz etmekten ibaret ola
caktır. 

İkinci bölümünde ise Danıştayımızm tabiî 
dolayısiyle bütün Türk toplumunun muztaribol-
duğu, kararlarının hükümetler tarafından uy
gulanmamalı üzerinde tophyacağım. 

1839 tanzimatmdan sonra Türkiye'de Devlet 
Şûrası namı altında idarenin işlem ve eğlemle-
rini murakabe etmek, başka bir tâbirle bir idari 
kaza organı olarak bir müessese teşkil edilmiş 
o günden bugüne bu idari kaza müessesesi Dev
letimizin kendisine tevdi etmiş olduğu vazifeleri 
büyük bir vukufla ve dirayetle ifa etmiştir ve 
öyleme geliyor ki, Türk toplumunun daha kötü 
akıbetlere duçar olmaması, bu müessesesinin, 
icranın eylem ve işlemlerini söylediğim tarihten 
itibaren denetlenmesinden ve idarenin eylem ve 
işlemlerinin bu müessesenin eliyle murakabeye 
tabi tutulmasındandır. Şayet bu müessese olmasa 
idi çöküş zamanlarımızda ve ondan sonraki za
manlarda Türk toplumunun daha feci akıbetle
re duçar olması mümkün idi. Bu itibarla biz bu 
müesseseyi Devletin temel unsurlarından biri ola-

İŞLER (Devam) 

rak kabul ediyoruz ve 1C61 Anayasasından son
ra da Danıştay müessesesi, yani idari kaza mer
cii Anayasasının tarif ettiği devletin hukukî ol
ması gereğini sağlıyan bir müessese olarak ça
lışmakta ve faaliyetleri sonunda devlet hukukî
lik korunmaktadır, idarenin, icranın şahıslar 
üzerinde yaptığı tasarruflar kanunlara aykırılı
ğı iddiası ile Türk insanları Danıştaya müracaat 
ederek haklarını alabilmektedirler. Böylece ida
renin fertler üzerinde keyfiliği önlenmiş bulun
maktadır. Ancak Danıştay veya en büyük idari 
kaza mercii son defa çıkardığımız bir kanunla 
eskiye nazaran bir hayli imkâna sahibolmuş, 
kadro genişliğine sahibolmuş ve çalışma düzenin
de birtakun yeniliklere kavuşmuş ve bu sebeple 
adaletin tecellisinde sü:at unsurunun bir dere
ceye kadar sağlanması imkânı hâsıl olmuş bu
lunmaktadır. Ancak Danıştaym bu kanunla ko
nuştuğu rahatbk yahut imkânlar ve bilhassa ada
letin sü:atîe tecellisi bakımından Danıştaym 
gördüğü işlerin kemal ile ifasına ve ikmaline 
kâfi gelmemektedir. Birkaç nokıanı daha tamam
lamak ve Dan?ştayı daha iyi işler bir müessese 
haline getirmek zorunluğu ortadadır. Danışta
ym daha iyi çalışma imkânlarına kavuşmasını 
sağlıyacak tedbirlerin başında hiç şüphe yok M. 
Anayasanın öngördüğü ilk derece idari mahke
me veya malî mahkemelerinin kurulmasıdır. Bu 
ilk derece idari mahkeme ve malî mahkemelerin 
çok dağınık vaziyette vazife görmekte olan bâzı 
müesseselerimiz var, çok dağınık vaziyette bu
lunması ve bir teşkilât kanununa bağlı olmama
sı idari ve malî dâvaların gereği gibi ve istenilen 
ölçüde görülmesini sağlamıyan olumsuz bir un
sur olarak ortada durmaktadır. Öğrendiğimize 
göre, Hükümet bu ilk derece idari ve malî mah
kemeler için bir tasarı hazırlamakta imiş. Ama 
aynı zamanda öğrendiğimize göre bu ilk dere
ce mahkemeler için Danıştay dahi bir tasarı ha
zırlamış bulunmaktadır. Bizim gönlümüz öyle 
arzu ediyor ki, çok ensin tecrübe sahibi olan Da
nıştaym hazırlamış olduğu kanun tasarısı önplâ-
na alınmalı ve çıkarılacak kanunun esaslarına 
Dnıştaym hazırladığı kanunun ptensipleri hâkim 
olmalıdır. Yok böyle yapılmazda Hükümet ta
sarısının da ehemmiyeti veyahut bâzı unsurları
nın yararlılığı düşünülürse o takdirde iki tasa
rıyı meczederek, birleştirerek yeni bir tasarı ha-



Danıştayır. en büyük -kiİTa-urr. Mna oldu
ğuna dair bilgiler kesafet peyda einHir ve Da-
nıgtayın kendine has bir binada daha rahat ca-
1-şma imkârlarna kavuş tu-uîması gereklidir. 
Hükümetten halisane temennimiz Danışiaym "il
çelik kazamrrş elan bina ihtiyacına enen ver
mesidir. 

I.ıuüte~:"em arkadaş]arını. Dam ş tay mahkeme
sinin daha doğruna idari kaza nerelinin cakş-
maları haklımda usulleri hakim ûa gereksiz ay-
nntılara girere': vaktindi i:ra£ etruok istenen. 
Esasen Danıştay mensupları. o yibe h*kizıİG:\. 
kendilerinden beklenenden çok caka büyük bi: 
fo:agatlo çalışmaktadırlar. Tû:k topluna Danış
tay raesuplarma hakikaten minnettardır. 

Tonennimiz, Damlayın Anayasada Türk 
toplunu için öngörülen vo Türk toplumunun 
yüceltilncsino imkbı sasıyacak batan tedbir-
lorin almasında ikmal gösteren vay a hareketle-
ri ile Türk toplumunda ya~îyan imarda:! müş
kül duruma sokan iktidarların tasarruflarım, 
kanunsuz tasarrufların, başatlne kadar olduğu 
gibi bundan sen-a da cesaretle eleştirmeleri, 
cesaret ilû mu-akabe etmeleri vo kararlan ile 
icraya, idareye istikamet vermelidirler. Bu te
menniniz şahsımız işlıı değildir, partimiz işin 
de değildb, Tüddye'de ya~ıyan bütün insanlar 
içindir. Gösterdikleri ab'âkî rebbot ve fikrî 
olgunluk ve cesaretin devaraını kendilerinden 
istbham cdorb. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, Danıştayın 
meselelerini birkaç çizgi ile size vrz ettikten 
ecnra, Dmıştann öyleme yel'yer ki, Danıştay 
kadar bütün Türk toplumunun çok mustarip 
olduğu ve Dannlry ib ilgili bir hususa yani 
s"zlerinin babında ela arz ettiğim gibi Danış
tay kararlarının ryyulanmanıası konusuna de
ğinmeme nüsaadenbi rica ederim. 

Muhterem arkadaşlanm, bildiğinim gibi 
anayasamız 111 nci madde:'ııdc, idarenin hiç
bir eylem ve işleminin, hiçbir halde, yargı mer
cilerinin denetimi dışında bırakıloıyacağı, ida-
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[ -'onla. işlemlerinden dolayı akılacak dâvalarda 
süre aşımının, şu tarihten başlıyacağmı ifade 
eden çok bati bir hüküm vardır. 

D_ı¥LBT BAKAM CADIK TEKİN MÜF-
| TüOĞLU (Eonguldak) — Bir fıkra daha var, 
j enada oku. 
I FİKEET GÜITDOĞAIT (Devamla) — Peki. 
j «İdare, kendi eylem ve işlemlerinden dclryı za

rarı ödenekle yükümlüdür.» 
i Çimdi Cayın Başkanımızdan rica edeceğim, 

Cayın Bakan bu hususla benden bilgi istediler 
vereceğim. Şimdi Anayasanın bu açık ve seçik 

! hükmüne rağmen Adalet Partisi iktidarının 
I Danış tayın hiçbir tereddüt© mahal bırakmıya-

cak kadar berraklıkla ve kesinlikle verdiği bir
çok kararı uygulamadığı, Türk toplumunda 
aşık bi: yara gibi kanamakladır ve bunu 

I Adalet Partisi iktidarı hiçbir surette tevilo 
j kalkışamaz. Sayın Bakanın Anayasanın 114 ncü 

maddesinin son fıkrasını da okumamı ihbar et-
j mesi üzerine arzularına oyarak okudum. 

Ve öyle anlıyorum ki, Adalet Partisi iktidarı
mın Anayasa kararlarını infaz etmediği takdirde 

I Anayasanın 114 ncü maddesinin son fıkrasına sı-
I ğmmak gibi bir mazeret içinde bulundular. Eh 
I biz Danış try kararlarını uy yalamazsak, niha-
I yet Anayasanın 114 ncü maddesinin son fıkra

sında yazıldığı gibi, idare kendi oşdem ve iş-
| lomlerlnden dolayı zararı ödemek ile yükümlü-
| dar, fıkrasının zararını sineye çekeriz ve bb'y-
j leee Danıştay kararlarını uygulamaktan kur-
İ tnlmuş oknuz. öderiz, müeyyidesinin ve ödülü-
[ nü vo;biz kurtuluruz. 

îluhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanın ba
na okuttuğu son fıkradaki idarenin bu eyle
minden dolayı zararın ödenmesi fıkrası altında 

I şayet Danıştay kararlarının uygulanmaması 
mazereti yaptrıyorsa ve buna Adalet Partisi 

i iktidarı sığınıyorsa kendisine, o iktidara, bu 
I kürsüden aşıkça şu sözleri söylemekle hizmet 

ettiğime kaanlim; muhterem ik'idar Anayasa-
I um 114 ncü maddesinin nen fıkrasındaki tazmi

nat vermel: surctljdo Danış.tay kararlarını uy
gulamama yoluna gitmek mümkün değildir. 
öllrk't DaiTştayîu. kararlarını uygulanuyan ik-
tida: yalmz 114 ncü maldes'nin son fıkrasını 

I d^?. bu Devletin hukukilik vasbm da ihlâl 
I ct-nıb olur. Bu Devletin vasıflan Anayasanın 
[ ikb.ci maddesinde yaz;kdr, ikinci ıraddesin-
j de Anayasa, Devleti «Türkiye Cumhuriyeti, 
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insan. haklarına ve başlangıçta belirtilen te
me! i.kelere dayanan, millî, demokratik, İflylk 
ve sosyal bir hukuk devletidir.» demek'o lir. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, hukuk devbti 
diye ikinci maddecinde Devletin vasıflarım sa
yan bir Anayasa maddesi karlısında iktidar 
Daraştay kararlarcm uygulamakğ'. naman Dev
let. sırlından tarm.inat vermek, suretiyle bir 
mazs-retto İsrar ederce o takdirde işte lıarşrsına 
benim gibi çıkarlar siz Danıştay kararların11. 
uygulamamak"a Devletin hukukilik, vasfını, ih-
iai ediyorsunuz ve bu ülkeyi hukuk devleti 
olmaîıtan çr kan yor sunuz diye karnınıza diki
lirle"1 ve bir r^'m böyle yamk^rrı^'lan d.^-yı c" 
bette sise sua'ler soranlar bulunur. Binaena
leyh, bu kolay mazsrete, bu ucuz mazerete sı-
ğınacağrrr. ra.nan iktidar aklanıyor ve tekrar 
ediyorum: Danıştay kararlanma uygulamamak
la Devletin sırtından bir m'ktar ödül, bir 
mik'ar ta~miras vermekle kurtulasr>?mı ca-
nTyorsa aldan] yor asanda Danıştay kararla-
nr;",

< uygulanmamam, Devletin hukrkHik vas
fının ihlalidir ir:' bu bir Anaya:a ihlalidir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bir konulmam 
esnasında Da-vs'-ay kararlarıma bilhassa 
Adale', Partisi iktidanmn umum müdürleri biç-
]-)ir se'e^o dayanmakcr.rrn işlonndon a'mamı-
dan ötürü bu karauhr:n bozulmasuıa müte-
da'r olduğunu vo bu kararların da Adalet Par
tisi iktidam tarafından. uygalanmaebğım sl"y. 
lemistim. Çimdi tu sabah fjıym Barbakan yar-
dımorr. ş'lylo beyanda bulundular, dedfer ki; 
idas*o hayatında memurlar için tom'nat diye 
bir goy yoktur. Coğrafi teminat yoktur. Bizim 
memur taylnbrlmm işte bundandır dedi. Evet 
idare hayatında memurlar için çeğrafi teml-
na* olmad ğı bc'irtllir. Hiçbir memur sittin 
sene bir yerde vazife gtJroseğinı iddiasında bu
lunanlar. Ama Adalet Partisi ikfcidamsm me
murlar üzerinde sürdürdüğü baskı vo Adale", 
Partisi ikSidan.ırr. memurları özellikle umum 
müdürleri idlerinden atmaları coğrafi temi-
r.ats:zlıi: esasından hareketle, buna dayanarak 
yanılmış muameleler değildir. B'r umum mü:1ü 
rür. hinden aknma~a coğrafi tominatsız'ık. mc 
murlarm coğrafi temira'r. olmamalı kaidesin
den doğmanakfcadır. Aksine o umum müdürün 
muvaffak olmuş olmalına rağmen yerine, ifa
de ettiğim -gibi Adale i Partili birini getirmek 

maksadına mütuî olduğu apaşikardm. D'yecek-
."•r,iir ki, Iryr: biz o umum müdürlerin işleri 
babında liyakatle vazife {yermediğinden dola
yı idlerinden alınması yoluna gittik. işte onla
rı tckziiıcdoıı t ir Dan.ntay kararımn sadece 
'.: •••"̂ v.TG.lni ckuya sağım. 

BAŞKAN — Cayın Gündoğan, iki daldka-
nız vardır. 

ü. İL P. C-HÜPü ADINA FİKEET GÜNDO-
GAIV (Devamla) — Sayın Başkanım, mibaa-
doıılzlo daha anlaşmadık. 

EAÇKAK" — rlüsaads- ederseniz Genel Ku
rulun ka'^/r. var, slzkı anlaşmanız benim için 
)ir soy ifad3 etmez. 

O, İL P. C-EUPÜ ^DIÎTA FİKEET GÜNDO-
CJSJi (Devamla) — Oayın Balkan, bizim grup-

BAŞKAH - • Genci Kuruldan karar istihsal 
ettiğimi rildiriyorsuuu:;, Eevam tuyurun. Vak-
'inizl isra: etmeyiniz. 

O. II, P. CP.UPÜ ADINA FİKEET GÜNDO-
öAH (Devam'a) — Ben vaktimi israf e'-miş ol-
•vvm, Ben grup'a ola a:da-asrğ:?rT. ifade ettim, 
•:z peki dediniz. Genel Kurul kararı olur mu 
3 ayın Balkan? Bir grup slzsüsünün s"zü ke
sil..- mi? " 

BAHK^ÎT — Dsvam öder misiniz, efendim, 
"ki dakikanın kald"ğ-nı unu"may:n. 

('• H. ?. CPUPü ^D"ITA FiKEFT GÜ2TD0-
GAN (Devamla) — Bakın"z. Adalet Parolsi ye-
rlııdsn VA'^:^. umum müdürlerinden birisinin 

BlifjKAIT — E'endim, ar, Danrtay karar
larım ras müdafaa ediyorsunuz. Genel Kurul 
kararlarıra unutlumm Cayın Gündoğan. 

G. ÎI. P. GBüPU .ADTÎTA FİKEET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Elend'm, ben Genel Ku
rulun ka-as- akknnr. kaani değilim. Beyefendi 
ünergoslni geri aldılar. 

BA-ir.AN" — Bakanlar halikında alındı. 
G. II. P. CEüPü .̂ DIITA FİKEET GÜNDO-

Ğ-AN (De7am"a) — Bm gruplar ara^nc'a anlaş
ma yaptık, Sayın Balkan çek rica ederim. 

33ARKAÎ7 — Devam buyurun yalnız İM da-
kJ.kahl: bir müddetiniz olduğunu telo:ar hatır-
lalano. 

O, H. P. CPJJPU AD~ITA FİKEET GÜNDO
ĞAN (Dsvamla) — Bl'ylo bir tahdide hakkı-
"^, yek Gayın Eaşkan, îçtüzlk tana grup söz
cüsü olduğumu. 
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BAŞKAN — Bunu takyldetmiyorum, Genel 
Kurul kara:* verdi, beyefendi. 

0. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Genel Kurul bl'yle karar 
vermedi, işte burada. Anlaşacağız demedik mi? 
Ne diye anlaştım. o zaman ben onlarla.. 

BAŞKAN — Genel Kuruldan karar aldık 
beyefendi.. 

C. H. P. GRUPÜ ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Davamla) — Sayın Balkanım çok afe-
dersinız, tutumunuzun hakikaten insanı par-
lömanterlikten yıldıracak hale getirdiği mu
hakkakta. 

BAŞKAN — YıJmayın efendim, devam edin 
cin. Genel Kurulun karan var diyorum size. 

C H P . GEUPÜ ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Davamla) — fhyın Başkanım, ben grup 
sözcüsü olarak beyar». ettim. Bsn gruplarla ko
nuşacağız ve meseleyi halledeceğiz dedim. 

BAŞKAN — Siz devan edin efendim. Ge
ne! Kurulun kamn. olduğunu hasırlayın. 

O. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN CDevamla) — Adalet Partisi iktidarının 
yorînder. aldığı, müdürün abnmasmr'a sabahle
yin beyanatta bulunan. Başbakan yardımcısının 
dsdiğl gibi coğrafi teminatTzhî: esasından hare
k e var mıdrr, yok mrdur? Yrkra be .̂im dedi
ğim gibi muva^fa1: umum mülür yerinden alı-
wn, yerine Ada"et Partilivi geMrme^ var mıdır, 
yok mudur, bir kararın İnşaca gerekçesini oku
yacağım. «-Dilekçedeki savunmaları ile ekleri ve 
d vvacınır. durulmada ibra-s ettiği belgeler ve 
1963 yılı faaliyet rakorunun incelenmesinde 
d^va-Tiur». ,<renel müdürlükte bulunduğu süre 
içerisinde kendinden önceki ve sonraki genel 
müdürden dair. ba~anlı bulunduğu, kurumu 
kîrtıîık ve verimlilik anlayım içersinde ga
yesine uygun olarak yönettiği idari tutum 
ve davranış babamından da görevden alınma
sını gerektirecek başka bir sebep bulunmadığı 
rnlaTİdığmdan davacı hakkmc'a müesses iş
lemde, maksa*. yönünden kanuna aylım bulun
maktadır», diğer hüküm vardır. Ben memurla
rın idari teminat, coğrafi teminata sahivolma-
dıklaTJiı kabul ediyorum ama bu kararın rre-
rskçesi coğrafi teminattan dolayı yerinden alın
mış bir memura uygulaman işlemin bozulması 
değil, bir kurumu verimli ve kârlı çalıştıran 
adamı, kendisinden öncekinden ve sonrakinden 
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[ verimli çalışan adamı, yerinden alıp yerine baş. 
kasını getirmek, eyleminin Danıştayca bir ka
rara raptım ifade e^mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bana bu maksat
la,. 

BAŞKAN — Müddetinin bitmiştir, bağlayı-
nın lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Bağlıyacağım. Aslında bağ
lanacak bir şey var ama bunu ben de bilmiyo
rum. 

BAŞKAN — Bir senatöre yakışır şekilde 
konuşmanın! İhta-; ediyorum. Çok rica ederim, 
ber. Genel Kurulun ittihaz ettiği kararı tatbik-
b müksllefim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Karar alınmadı Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, zabıtlar bu
ra ir. getirildi, takrir burada Divan, Genel Ssk-
retcrlil;, karar alınmıştır diyor, 

O. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Şimdi bizim bu sözlerimi
zi böylece vesikalara dayanarak ispatlamamı
zı gös önünde bulunduranlar bas" arı dara dü
şüyor ve her ba~ı dara düşenin olduğu gibi bir 
buya1: adamr, müracaat edivorlar veva seteri
ni kullanıyorlar. Dün. buradan haydi canım 
sende lifim benim sözlerime karsı kullanmak 
çaresine başvuran bir arkadaşıma şeyle de-
m«îl: istiyorum. Her sez çıkan ağza göre de^er 
kaıaıar*. AŞız değişince sözler yade olur. Bir 
^askr, sVıdo var bu büyük adamın. İyiler iyi 
olmıyanlardan daha cesaretli olmalıdır. 

iste biz bu cesaretin içindeyiz ve bcylesi-
sirc önünüze delillerle çıkıyoruz (C. H. P. sı
ralarından. alkımlar) ve Danıştay kararlarmcn 
su gerekçelere dayanan Danıştay kararlarının 
infa- edilmemesinin Türk toplum hayalında, 
huk*ıl: hayatında ve Devlet hayatında veme
ne akibetlere müncer olacakını kestirmek be
nimi haddim dahilinde değil, kâhin değilim ama 
îrıkııkili1: vasfından Devleti mahrum bırak-
moT-: yolunda bulunan iktidarın asgari yanlış 
yolda oMuğunu buradan ifade etmek isterim 
ve bunu tescil etmek isterim. Hürmetlerimle. 
(O. H P. sıralarından, alkışlar,) 

B*SKAN — Savm C. H. P. Grup Baskanve-
kili Gündoğan görüşmelerin tahdidi hakkında 

I karar alınmadığını ifade ettiler ve bunda ısrar 

3 1 3 -
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etmektedirler. Takrir okunmuş, gruplar adma 
konuşmanın 25 dakika ile, sayın üyeler hak
kında da 10 ar dakika'ık kısıtlama kararı aîm-
mıştci*. Ancak Sayın Fehmi Baysoy, bakanla
rın konuşmaîarr.mn t i r naatle tahdidi hakkın
daki. takririni geri almışlardır. Başkanlık Di
van'. bunu bilmekle beraber Sayın Cumhuri
yet HaTk Partisi Grup Ba^kaıvekilinin bir yan
lış anlama içinde olması hasabiyle tavzihe lü
zum gördüm. 

Söz sırac?. Güven Partisi Grupu adına Sa-
yır. Seda*, Çumrab.'nm, buyurun efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA SâîDAT 
ÇUMRALİ (Konya) — Pek muhterem arkadaş
larım: 

1963 yılının on Mayısında yüzüncü yılını 
idraî: edecek olan Da*uştaymrzı, yüksek ida
re yargı orgardirrsı, Cumhuriyet Senatosun-
dar. grupumuz adına saygı, ile selâmlarım. 

Yüce Türk Milletinin kutsal değer tanı
dığına inandığr kasa gücünün çok şerefi bir 
kanacVm teşkil eden Da-antayımızm, demok
ratik hukuk Devle*i düzenimizin selâmeti ve 
egemenliği. yönündeki mesa'sinin, ş'mdiye ka-
da-' olduğu. giM, daha uzun. yıllar devamım te
menni ederiz. Danıştaymrzm başarılı hizmet
leri daima şükranla anılacaktır. 

Mutkk'yet devrinde dahi lâyık olduğu 
önemi iktisabetmiş olan. Danıştay, Cumhur'ye
tin i^ari bir teminat, olarak daha da inkişaf 
ettirilmiştir. Yeni Anayasam"rrn 114 ncü mad
desi, idarenin. hiçbir eylem ve işlemenin hiç
bir halde yarn denetimi dışında barakılmıya-
cağı) hükmüm", taşımakladır. 

ida^e ile fert. arasında tekevvün eden an-
laşmaz^kların c"züm yolları vo hal mercileri 
yeıi Anayasa dinenine göre tanzim edilmiş ve 
52t sayıb. Danr.-av KanunTi bu esasa göre ha
zırlanarak yürürlüğo girmiştir. 

Bu kanuna göre, Dojuştay, idari uyuşmaz
lıkla™. ve dâvalar, görüp çözümlemek. Bavan-
lar Kurulunca göndrilen kanun tamamları hak-
landa düşüncelerini bildirmek, tüzük ta^a""-
lanın imtiyaz sözleşme ve şartnamelerini in
celemek, Baı^akanVJ- tarafından, gönder'kr 
her türlü işler hakkında mütalâa bildirmek. 
bu. kanun ve gerekse diğer kanunların göster
diği sair işleri yakmakla görevli yüksek bi" 
idare mahkemesi, danışma ve inceleme mercii 
di?. 

ı Bu yoğun işleri yürütmek için eskiden Da-
•ııştayda dört idari ve beşte dâva dairesi mev
cut iken 521 sayıcı Kanunla idari dairelerden 
' i r i de dâva daireli haline getirilerek yeniden 
üç dâva dairesi daha ihdaı edilmiş ve ücü 
idari dokuzu da dâva dairesi olmak üzere oniM 
dairo înırulmuştuı*. 

Evvelca Başbakanlığa bağlı olan Dan ı şa , 
yeni Anayasanın hükmü gereğince bağımsız 
halo getirilmiş, meslek mensuplarına hâkimlik 
teminat'', tanınmış, ycnelimi, temsili birinci Baş-
ka^a verilmiştir. Hükümetle il«rtei, bü'ce ve 
Hükümetle ilgili işlerin Başbakanlık vası*a-
"iyle yürütüleceği şeklinde smırlandınlmış-
t*:'. Yeni bir muhasebe teşkilâtı kurulmuş ve 
'âmiri ita"ik görevi eskiden olduğu gibi birin
ci Başkana verilmiştir. 

Ber. konuşmamda Danıştaym ida^i ve dâva 
dairelerine bir yıl içince gelen ve çıkan iş ade
di vo çalışma kapasitesi ürerinde uzun uza-
dıya durup Yüce Senatoyu rakamlarla meşgul 
otmel: islemiyorum. 

Biz, br. devreye, bu safhaya yeni Anaya
samızdan önce ç/karlar, ve birçok kanunlar-
•i.a yor alan (Br. kaimi a"eyh'ne idari ve kazai 
"icrcilero murafaa*, olunamaz) devrinden gel-
dil:. Bh yine Emekli Sandrğı Kanununun 39 
mad'lesindo yor alan (Görülen lüzum üz3r;ne) 
enekliye sevi: edilme hükümlerinin iptaliyle 
geldik. 

Yukarıda belirttiğim gibi yeni Arayasa-
mız, kayıtsız şartsız, idarenin bü'ün eylem ve 
'şlemlerini idari yargı. dene':imi dışrnda bıra-
künryacağı. hükmü ile yıllardan beri hüzün 
70 ıstırap konusu olan birçok ihtilâfların gö
rülmekte olduğu Dar.-ştayd?. elbette iş terak'A-
r i olasaktrr. Faka: zamanla bu ihtilâflar tas-
^.yo edilecek-, idarede keyfilikten kutardarak 
kanunla:* hâkim kılınacaktı:*. 

Danıştry kuruluşunun 521 sayılı Kanunla 
->;olişenıesi yanında yeni Anayasamızın yargı 
recileri hak'sındaki. h'M'ımleri göz önünde 
'utularak, ilk derece mahkemelerinin kurulması 
rur etiyle Danış taydaki işlerin aynı teminat, 
ŝa-. ve unsurları muhafaza edilmek suretiyle 

^aUılmaoı, çareleri üzerinde durmak gere-

Anayasamr. 140 ve 7 nci maddelerinin ge-
İrdiği prensipler ilk derece mahkemelerinin 

313 
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biran oneo kuruknasimı sorunlu Iıılmaktadır. 
Bu yolda bir kanun tasa .ısının Danıştayea hs,-
ır.rla-ınıak'a olduğunu cğrenmij bulunuyoruz. 
Oabuldaştırdmasrmı temenniye şayan buluruz. 

Daıuştaym, randımanlı, ahenkli ve huşur içe
risinde çakşmasnr. temin bakımımdan yeni bir 
bina y?„pî:rıînmk fecre olduğunu memnunluk-
1", müşahede etmekleyiz. 1933 yıh Daeııştayın 
kuzur ilerisinde çalınmasına teminen bu işe 
ir-; verilmesini Iîüklmıetten bilhassa rica ede
ri:. 

Danıştay haklrndaki s"zîeriıni Damştaydan 
.saiir okın ilâmların infaTnda /rörülen aksak-
lıklardem bahsetmek suretiyle bitirmek istiyo
rum. 

Eski bir alı-kankk, dediğin*, mutlaka, «Yan, 
tırnak s inanemda obn brsa Ba'mrdrk ve renrl 
müdürlükbr'n, eze! idare ve belediyelerin Da 
m-^ayna it'ihas okusan kararlarr" yerine fre-
tirmelrie tea'Fd. n,"st9Tlik1en şikayet konusu 
olmrHadı:.'. Milin* Meclis' vo Osua^ova akseden 
bu ka'-i1. ş*k"yeJler'n nedenlerini hah sa'b-
dindo idari or.*rauIa"in mba nar;? etmekte olduk-
larr. dr. teessürle müşahede o'makîadır. 

D"w.*da7 k-erarbrrTr. yer îr o getirilmemesi 
kevf'ye'r imelen'rse hizmet. ta*surunda?, z'ya-
de şahsi Inısurbrın f,mil olduklar"1 görülmek
tedir. Bu r e idp/i taram*ufta buluranların. 
n"*"\ mesuliyetlerini ve binneticc tazminatı ge
rektirir. 

Önemi* o1 ar. nekto, £raya~aya idari organ
ların uva'ilmosi ve aşık ifades'yle zihniyet de
ğişikliğidir. 

Bu vâd'de, id ar. tasa~ruf'a bulunan bakan
ların ve denetleme mercilerinin çek hassas ol» 
uıakm temerr'y^ şryandrr. 

Güven Partisi Orupn a dma saygılarımızı 
Yüco Senatoya sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 8">3 Adalet Partisi Grupu alına 
Sayın Avri Göktürk'le. Buyuran efendim. 

/•D ALET PAETİ1*: GRUPU ABINA 
HÜSEYİN AVNÎ GÖKTÜRK (Niğde) - -
ij:y'r, Başkan, sav:n senatörle-*, 

Danıştaym, eski ve tarihi adiyle Çâreyi Dev
letin, âmno vo An~yasa karakış ve tesk lâtı ni-
rrr^ımr-"1?, r~ hukuki hayatrnrzda a^td: va~^e-
OÜTPS önemli bir müeser"*e olan Bericâ fT:.ra-
Eiınn 1963 vılı Büteesi Adabi Partici Gruuu 

adına tcnlıid vo temennilerimi arz etmek için 
kuz .ir onuza gelinir, bulunuyorum. 

Danış cayın esas teşkilât kuruloşları ara
cındaki roı vo mevkiini daha erkenden takdir 
edilmiş ve bundan 103 sone evvel bu müesses 3-
n n Osmanlı imparato-'luğu devrinde kurul-
mas na karar verilmiş 1 Hisan 1863 tarihli Fer-
mar. ib (Şûrayı Devbt) ve (Divanı Ahkamı Ad
liye) birlikte kurulmuş ve 10 Nisan 1033 ta
rihinde Danış tayımız fiilen vazifeye başlamış
tır. 

Tesklâtı ve görevleri 31 . 12 . 1711 tarih 
ve 521 şavk Kanun ile yeniden düzenlenen 
Danıştay : İdari uyuşmaslılJİr.n ve benden ev
vel aynı uresebler üzerine parmak basan ar
lı ?,daşım3n da ilade eltimi gibi İdari uyaş-
m-^i -brla beraber dâvaları görüp hallet-
m:;:, Bakarlar Kurulunca, kendisine gönderi
len kanun taşanları hakkında mütalâa biiâir-
m.ek, Tüsük tass^da'u İb imt'ys..s, sözbsmo ve 
r:a_,tîaşma''.arınr incslomek, Başbakanlık tara
fından gönderilen her türlü işler halrunda 
m'ıtal V. bildirmsk ve /rsrek 511 say lı Dan^ş-
t?rr Ea^ununun T-S gerekse diğer Irunrıiarrn 
röst'-^di"'. r°.'r i^bri yapmak vaslfc^'yb yü-
1^'V^.'\ bir şdvısele idari .mr" )• sms, danışma ve 
'neob-me organı ve müessesedir. 

Bu yüksek idari mahkeme hakkı:* de mev-
r-.'; A.naşrasamı.":da da gay^t csr.-'dı bası hük'.im-
"••v vardır. Gerr-s:ıtsn ^.rrş7a-,a"rzıu (~?~*~ÇL ds-
'•.••sinı.'.) maslap'ı 114 roü mndde-;'ude r~nrn şu 
v-"-.k"'.m rıs'/c-n-s-T. fîdarcnin h'nbir rşdsm. ve 
*."! •.•"i. h^îr-ir halde vaurrı msrrlbr'nln d-"1"etimi 
dı~r*da bTra"'ubJnıa.~;,l derll^ıck'^cd'r, Hs'-tl bu 
madde hTru'ıncc idare ab^b'no t".-minas ^û-
va da tekrik 

ai":m. memu-! 
aıekeo mümkündl'ır. A: 
rninası hekkmdak! U3 

mad-:b'S'. de : CVIzmrv ve k-.mu ri^Ii^lndeM 
meslek tcekk'ılbri mensupları. hrJ-ir??^, ya-
'ub-ak dislpk^ kovırt-u'malam) yörlisübcdı 
bbmbr vo v"u\"bsek disiul'n c'""^1^:^. "jmı r!n-
r'-'le yar̂ M denerimin s tâbi könmrjtır. Gö-
lülllvor ki7 bu bükümler fertle F>ovbt ve mc-
m-u- ib idare arasındaki -'hsilânrala Daneş-
tavrs y-'rgı denetimi ysry'e murakabe ve te
sir sabaunm şümulünü aşık bir surette n;ös-
*-rmr. olj^o'^, î"-tp, bu chrm '̂şT">Mrdnn dobvı 
bir asır cTrvel lu.'rjılan DfYU'-tr.y îi'hsses~*;i 
sor.rr,,d-ı,'e öumhı-.riTr^t h''.kametlerinee d^ tak
dir edilmiş vo memleketimizin sosyal, ekono-

S1A — 
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mik ve hukukî gelişmesiyle hem ahenk olarak 
kanunlarla geliştirilmiş ve bugünkü statüsüne 
(kavuşturulmuştur. 

10 Mayıs 1968 tarihinde 100 ncü 
yıldönümünü kutlamaya hasırlanan bu mües
sese 31 . 12 . 1901 tarihli Kanunu ile bugünkü 
gelişmelerini idrâk etmiş bulunmaktadır. Ger
çekten bu kanunla Danıştay kadro bakımın
dan takviye edilmiş ve daire adedi çoğaltıl
mıştır. Bundan evvelki arkadaşlarımın da 
temas ettiği veçhile Bugün Damştayda 9 u 
dâva dairesi olmak üzere 12 daire mevcuttur. 

Bugün cemiyet hayatımızın her sahasında 
büyük ve derin gelişme ve değişmeler olduğu 
gibi idare hayatımızda da pek derin ve 
seri değişmeler ve gelişmeler müşahade edil
mektedir. Tabiîdir ki, hukuk ve cemiyet ni
zamı bu inkişafın dışında kalamıyacağına 
göre idare ilim ve sanatındaki gelişme ve de
ğişmeleri dengeli bir surette taMbetmek ve 
yeni yeni içtihat ve kararlarla teçhiz ederek 
cemiyet hayatının ahenk ve nizamını ve ada
let ve hakkaniyet muvazenesini sağlamak âcil 
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte 
bu görevin yerine getirilmesini sağlıyan mües
seselerden birisi de bir Anayasa kuruluşu olan 
Danıştaydır. Ecdadımızın 100 yıl önce bu 
ehemmiyetini idrâk ile ve ileri bir görüşle kur
duğu bu müessesenin fonksiyonuna uygun ge
lişmesini sağlamak yedili makam ve merciler 
için başta gelen vazifelerden birisidir. 

Danıştay bütçesi vesilesiyle müessesenin 
daha fazla faydalı ve daha uygun gelişmesine 
yarıyacağını zannettiğim bir nokta üzerinde 
de kısaca durmak isterim. Malûmdur ki, mer'i 
olan Danıştay Kanununa göre; Danıştay Baş
kan ve üyelikleriyle Başkanun sözcülüklerine 
seçileceklerin nitelikleri ve aday seçimi esas
ları bu kanunda düzenlenmiştir. Yani bu gibi 
elemanların iki kaynağı vardır : Birisi idari 
yargı mensuplarını teşkil eden Danıştay men
supları, diğeri de yüksek Devlet memurları 
kademesidir. Danıştay Başkan ve üyelikleri
nin halihazır mevcudu göz önünde tutulursa 
bu müessesede mevcut mensuplarını 2/3 ü Da
nıştay dışından yani idari görevlerden seçil
miş oldukları görülür. 9 dairesi idari yargı 
mercii olan 12 daireli böyle bir müessesede 
Danıştay içi ve dışı kaynaklar için belli ve sa
bit bir kontenjan hakla tanımak sanırım ki, 

Danıştay bünyesinde ve hattâ dış memleket
lerde ve içerde yargıçlık bakımından yetişmiş 
bulunanların daha verimli çalışmalarını teş
vik edici bir tedbir olabilir. Anayasanın ve 
Danıştay Kanununun esprisi de bu düşünceye 
uygun sanırım. 

Danıştaym çalışma ve iş durumu hakkında 
kısa bir fikir vermek lâzım gelirse : Denilebi
lir ki, Danıştayımıza bugünkü hukukî nizam 
anlayışımız dâhilinde daima büyük rakamda 
iş ve dosya gelmekte ve yine büyük sayıda iş 
ve dosya çıkmaktadır. Bundan dolayı Damş
tayda her sene büyük sayıda müterakim evrak 
devredilmektedir. Şöyleki; Danıştaya yuvarlak 
hesap senede 32 ilâ 35 bin dosya gelmekte 
ve her sene ortalama 45 ilâ 50 bin dosya dev
redilmektedir. Bu durum Danıştaydaki müte
rakim dosyaların yenilenmesi hususunda pek 
iyimser olunamıyacağı gibi bir fikir ver
mektedir. Bununla beraber son 1966 - 1967 se-
nelerindeki çalışma neticeleri daha iyiye doğru 
gidildiğinin ve müterakim işlerin mühim nis-
bette azalmaya başladığının, yani Danıştaym 
birikmiş isleri yenmek için olağanüstü bir gay-
rst sarf etmekte olduğunun bir delilidir. Bu 
kımdan Y*Â?A rakamları müsaadenizle vermek 
isterim. Meselâ : 1962 senesinde Damştayda 
49 112 devir, 34 813 gelen, 32 276 çıkan ve 
51 654 kalan dosya mevcuttur. 1962 - 1967 sene
lerinden rakamları aldım. Fakat burada vakti
nizi israf etmemek için hepsi üzerinde durmak 
istemem. Ancak 1967 rakamlarını da arz etmek 
isterim. 39 354 devir, 27 497 gelen, 34 014 çıkan, 
28 837 kalan idari dairelerdeki iş durumu ise 
şöyledir: 1962 senesinde 554 devir, 8 167 gelen, 
8 168 çıkan 543 kalan, 1967 senesinde de 71 
devir, 2 966 gelen, 2 575 çıkan 462 kalan olmak 
üzere, son rakamlar 11 aylıktır, bir vaziyet gös
termektedir. 

Bundan başka Danışay'da 1967 yılı zarfın
da 4 504 ara kararı ve 4 531 aded de tehiri icra 
kararı verilmiştir. Bütün bu rakamların muka
yesesinden Danıştay bugünkü hal ve kadrosu ile 
kendisine gelen bütün işleri günü gününe ve te
raküm hâsıl olmadan da alabilecek durum ve 
imkâna sahip değildir. Bununla beraber bütün 
dairelerinin gayretlerinden ve hâsıl olan neti
celere göre bu bakımdan büyük bir salâha gidil
diğinde şüphe yoktur. Meselâ dâva dairelerin-
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de 1965 yılı ile sonraki 1966 ve 1967 yılları | 
arasında 21 bin fazla dosya çıkarma gibi bir 
durum görülmektedir, idari dairelerde son yıl
larda aynı salâhı müşahade etmek mümkündür. 
Mamafih Danıştay'daki bu birikme ve tıkanıklı
ğın ve büyük adeddeki devir dosyalarının bu 
halde olmasının çeşitli sebepleri vardır. Bunlar
dan birisi mevcut kanuna göre çalışması lâ-
zımgelen kadroların tıkanmış olmasıdır. Ger
çekten bugün Danıştay'da 25 aded kadro mün
hal olduğu halde aynı zamanda 73 aded ka
nun sözcüsü ve yardımcısı işgal ettikleri kadro
ların 1 - 2 derecedeki kadrolardan maaş almak
tadır ki, bunun mânası Danıştay üyeliği aday
lığı kazanılması ve ödenek bakımından önemli
dir. Bu durumun da düzeltilmesi lâzımdır. 
Bundan dolayı bu kadroları açmak ve münhal 
kadroları doldurmak suretiyle müesseseyi daha 
rahat çalıştırmak mümkündür. 

Fakat Danıştay'ın çalışmalarının fonksiyo
nuna lâyık bir şekilde olabilmesi, yani Danış
tay'ın bir içtihat üstü mahkemesi haline geti
rilmesi hususunda sağlanacak daha köklü olan 
bir tedbir vardır ki, bu da dünyanın diğer ileri 
memleketlerinde olduğu gibi benden evvelki sa
yın sözcünün ifadesi veçhile (ilk dereceli) ida
re mahkemelerinin kurulmasıdır. Meselâ Fransa 
ve Almanya gibi memleketler aynı tıkanıklığa 
ve aynı teraküme mâruz kalmışlar ve idare mah
kemelerini, ilk derece mahkemelerini kurmak su
retiyle bu vaziyete inmek imkânını bulmuşlar
dır. Bizim de gerek işlerin çok fazla artması 
ve gerekse Anayasanın idare mahkemeleri kur
mak hususundaki hükümleri icabı aynı şekilde 
idare mahkemelerine kurmanızda isabet ol
duğuna kaaniim. Gerçekten Anayasanın benden 
evvel anılan 114 ncü, 7 nci ve 140 ncı madde
lerinin metni ruhu bu yolda bir harekete teşvik 
etmektedir. Bundan başka esasen Temsilciler 
Meclisi Anayasa Komisyonunun raporunda da 
ilk derece idare mahkemeleri kurulması husu
sunu kabul ve teşvik etmiştir, işte Danıştay'ımı
zın kendisinden beklenen vazifeleri fonksiyo
nuna lâyık ve daha iyi bir şekilde yapabilmesi 
için bundan başka yol olmadığına kaaniiz. ida
ri mahkemelerin ilk derecelilerinin kurulması 
hususunda gerek Danıştay'da ve gerekse içiş
leri Bakanlığında bâzı ilk hazırlıklar mevcu-
dolmakla beraber bu çalışmalar öğrendiğimize 
göre henüz olumlu bir yola girmiş sayılmaz. Bi-

niaenaleyh, ilk dereceli idare mahkemeleri ka
nun tasarısının biran evvel hazırlanması ve Bü
yük Meclise getirilmesi temenniye şayandır. 

Bu takdirde idarenin alt kademedeki eylem 
ve işlemleri artık Danıştaya kadar gelmiyeceği 
tabiî olmakla Danıştay da kendisine düşen 
müctehit ve nâzım rolünü daha kolaylıkla ifa 
etmek imkânını bulabilir. 

Danıştaym 1968 bütçe rakamlarının tefer
ruatı hakkında Yüksek Heyetinize fazla bir 
şey söylemeye lüzum görmüyorum. Zira Yük
sek Senatonun huzurundaki bu bütçenin te
ferruatlı fasıl ve maddeleri kâfi derecede fi
kir vermektedir. Esasen Danıştaym 1968 büt
çesiyle 1967 senesi bütçesi arasında bünye ve 
mahiyet itibariyle hemen hemen fark yok gi
bidir. Bu bütçe 1968 senesindeki cari giderler 
olarak (A/l cetveli) ne göre 14 075 751 Tl. 
sermaye teşkili ve transfer geliri olarak da 
(Â/3 cetveli) 90 040 TL olmak üzere cem'an 
14 165 752 Tl. sı olarak tahmin edilmiştir. 
"Bu miktar peçen seneye nisbetle cari giderler 
olarak 793 754 Tl. sermave teşkili ve transfer 
harcamalarında da 30 040 Tl. fazla teklif olun
muş ve bu miktar Bütçe Komisyonunun pek 
as farkla kabul ettiği miktar olmuştur. Ko
misyonca Danıştaym 10 Mayıs 1968 de kutla
nacak olan 100 ncü yılı kutlama işlemlerini 
karşılamak üzere bir miktar ödenek kabul 
adildi »i malûmdur. Bu suretle bütçe rakamı 
Komisyonca 14 329 792 Tl. sı olarak bağlanmış
tır. Danıştaym 1968 yılı bütçesi Muha.sebei 
TTmTimive Kanonunun âmir hükümlerine ve âza
mi tasarruf ilkelerine uygun olarak yapılmış
tır. Yalnız bu bütçenin içerisinde Danıştaym 
varlığı ve gelecekteki ciddî ve verimli p-elî mesi 
bakımından tesirli bir rol oynıyacak olan mer
kez binasının yapım masrafları yoktur. Bu 
masraf Bayındırlık Bakanlığının bütçesinde 
şimdilik 2 milyon lira olarak görülmektedir. 
Yamlması pek lâzım ve mübrem olan bu bina
nın yapılması için gerekli önçahşmalar (plân 
ve proie faaliyetleri) epeyce ilerlemiştir. Bu te
şebbüsün biran evvel fiiliyat sahasına çıkması 
lâzımdır. 

Danıstayda kadro şişkinliği de yoktur. 
Yabancı memleketlerde Danıştay mensupla

rının uygun formasyon kazanmaları Danıştaym 
geleceği için fevkalâde önemlidir. Bu mâruzât-
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tan sonra çıkacak neticelere göre evvelâ Bayın
dırlık Bakanlığınca yapılması kabul edilen Da
nıştay merkez binasının biran evvel yapılması 
temenniye şayandır. Bu Bakanlığın bütçesinde 
şimdilik kâfi tahsisat vardır. Danıştaym eski 
binası da yıkılmak suretiyle işe fiilen başlan
mıştır. İtmam edilmesi en samimî dileğimizdir. 

Dış memleketlere gönderilecek meslek men
suplarına daha fazla imkân verilmesi ve bu hu
susta gerekli tahsisatın temini aynı suretle en 
samimî temenni olmak gereklidir. 

Danıştay ücretlilerine de tedavi yardımları
nın teşmili uygun olur. Bundan başka yukarda 
lüzum ve zarureti etraflıca belirtilen ilk dere
celi idare mahkemelerinin kurulması Danıştaym 
istikbali bakımından ehemmiyet arz eden bir 
noktadır. 

Danıştay bütçesinin bu müesseseye ve mem
leket ve milletimize hayırlı ve umurlu olmasını 
di1 erim ve hepinizi saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Danıştay bütçesi üzerinde ten-
kid ve temenniler bitmiştir. Bunlara cevap ver
mek üzere Sayın Devlet Bakanı Müftüoğlıı, bu
yurun. 

DF,VT.5!T BAKAMI S A DTK TEKÎN MÜF-
TftOĞTJJ fZonoruMak Milletvekili) —- Sayın 
Basken, Yüce Senatonun sayın üveleri; Danış
tay bütçesi .o,örü.sü1ürken grunlar adına mütaMa 
serd eden arkadaşlarıma yakında yüzüncü yı
lını t^marn.hva,oak olan bu Aravasa kurulumu 
hakkındaki ivinivet ve temennilerine tefekkürü 
ve şükranı bir vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlarımın bu hususta gerek 
temenni ve p^^ek^e tenin d olarak bâ.?ıı noktala
ra, temas ettiler. Müsaadenizle önce Pac,bakan-
lık Büfesi. görüşülürken Danıştay hakkındaki 
fj-övüaiorini $j> fon mevanda, ifQde etmiş bulunan 
Millî Birlik H-rumı Sözcüsü Sayın Yi1 di?'m be
yanlarına temas ve cevap ile konuşmama başla
mak istiyorum. 

Sayın Yıldız konulmalarında, dehşetli 
Prusva Kiralının korkutmadın?, karsı Berlin'
de mahkemeler var diven isimsiz Alman yurt
taşından bahsile sosyal hukuk devlet döne
minde bu hakkı Türk memuruna çok görür
sek w ek ilkel Devlet olma damgasını kendi 
elimimle Türkiye Cumhuriyetine yakıştırırız 
diye beyanda bulunmuşlardır Zannediyorum; 

Başbakanlık Bütçesi görüşmelerinde Sayın 
östürk arkadaşım tarafından bu beyanın ceva
bı verilmişti, ancak ben burada bir noktaya 
da temas etmek istiyorum. O da şu, zanneder
siniz ki, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 
sosyal Devlet telâkkisi yok iken, yani 1961 
Anayasasından önceki devrede, Türkiye'de hâ
kim yoktur, Türkiye'de adliye yoktur gibi 
bir mâna çıkıyor ki, zannederim ve temenni 
ederim ki, arkadaşım bu konuşmayı ve bu sözü 
bu niyetle söylememiştir. Sayın Yıldız konuş
malarına şöyle devam ediyorlar, diyorlar k i ; 
«Gerçekten aşağıdaki örneklerin hukuk Devleti 
ilkesi ile nasıl bağdaşabileceğini Sayın Başba
kandan öğrenmek cok ilginç olacaktır» ve de
vamla «Yönetimin hukukîliğini sağlıyan Danış
tay ve yasamanın hukukîliği ile Anayasaya 
uyarlığını sağlıyan Anayasa Mahkemesi karar
lanma kar-ı iktidar çevrelerinde tanık oldu
ğumuz sert tepkiler, hele Anayasanın 114 ve 
1.32 nci maddeleri; Danıştay yasasının 94 ve 
95 nci maddeleri yürürlükte iken en yüce yönet
sel yargı organı olan Danıştay kararlarını uy-
orıl aman™ dairi ısrarın hukukî dayanağını çok 
merak ediyoruz.» buyuruyorlar. 

Hakikaten merak ettikleri bu hususu cevap
landırmak benim için zevkli bir vazife olacaktı. 
Yine bu vazifeyi yakacağım. Ancak gönül is
terdi ki saym arkadaşım bu mütalâayı serd et-
dikteıı sonra merakını tatmin eden cevabını alıp 
veya alamadığı halde buna devam etsin. O bu
nu beklemeden nesin hükmünü zaten yapıştır
mış, diyor; «Eskiden yapılan ve yine tepkile
re karşılanan bir ya da iki örneği alarak bu 
türlü hukuk dışı tutumları genelleştirmeye ça
lışmayı Devlet yaşantımızın, talihsiz bir belirti
si saymaktayız. Eski kötülükleri örnek alarak 
bunlardan ilkeler çıkarmak gibi politika anti
kacılığı çek ilkel bir meslektir.» Anlaşılıyor ki 
buradaki antikacılık bizim namımıza bizim ne 
söy!iyeceğimizi bilmeden bizim cevabımızı ken
di ağızlarından ve kendi düşüncelerinde ifade 
etmek oluyor, Hattızatmda muhterem arkadaş
larım; birçok hatip arkadaşımız bu konuya, 
yani Yüce Danıştaym vermiş olduğu kararların 
521 sayılı Kanunun 95 nci maddesine göre tat
bik edilip edilmemesinin veya ne yolda tatbik 
edildiğinin uzun boylu münakaşasını yapmakta
dırlar. Eğer 5Üice huzurunuzda bu noktada ger
çekçi yönden ve bizatihi hukukçu olarak pole-
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iniklerin dışında bu meseleyi halledebilirsek 
zannediyorum ki, politik hayatımızda mühim 
bir merhaleyi kat etmiş bulunacağız. Bu mer
hale mühim. Zira, Anayasanın kurmuş olduğu 
yüce bir müessese üzerinde siyasi kişilerin po
lemikler yapması ve bu müesseseleri bir bakı
ma kendi politik çıkarlarına veya politik dü
şünceleri itikametinde götürmesi hattısatmda 
bu müesseseler üzerinde halk nazarında tahrip
kâr neticeler doğuruyor. Halbuki, takdir eder
siniz ki, bu müeseseleri her türlü tahribin üze
rinde en iyi ve ona lâyık olan bir mevkide bu
lundurmak ve o mevkiini muhafaza ettirmek 
zannediyorum, hepimize düşen müşterek bir va
zife oluyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu noktada 
521 sayılı Danıştay Kanununun 95 nci madde
sini okuyorum. (Danıştay kararlarının sonuçla
rı; madde 95: Dâva daireleri ile dâva dairele
ri kurulu kararları kesin olup muhkem kaziye
nin bütün hukukî sonuçlarını hâsıl eder. Bu 
kararlar aleyhine, yani muhkem kaziye hükmü
nü taşıyan kararlar aleyhine, ancak bu konu
da yazılı karnın yollarına başvurulabilir. İdare 
T. C. Anayasasının 132 nci maddesi gereğince 
Danıştay ilâmlarının icaplarına göre işlem ve 
eylem tesis etmiye mecburdur. Tam yargı dâva
ları hakkında Danıştaydan çıkan ilâmlar genel 
hükümler dairesinde infaz ve icra olunur. Da
nıştay ilâmlarının icaplarına göre eylem ve iş
lem tesis etmiyen idare aleyhine Danıştayda 
maddî ve manevî tazminat dâvası açılabilir.» 
Şimdi halen iner'i olan hüküm bu. Bu hükmün 
tatbikatta ne şekilde tatbik edilmesi lâzımgel-
diği hususunun her türlü politik düşünce üze
rinde sadece ve sadece hukukî yollarla tesbit 
edilebilmesi, takdir edersiniz ki, kanunların 
lâfzen ve ruhen tatbiki için, hukukçuların aşa
ğı - yukarı değişmek prensibi diyeceğim, bu gibi 
münakaşalı ahvelde, bu maddelerin veya mad
denin Meclislerdeki müzakere zabıtlarım tahlil 
ve. onların ışığı altında tatbikata bir istikamet 
vermek olur. Yüce Meclise gelen, bilâhara da 
521 sayılı Kanun hüviyetini alan Danıştay ka
nun tasarısının 95 nci maddesi, Hükümet tasa
rısı halinde geldiğinde şöyle idi; Danıştay ka
rarlarının sonuçları madde 95: «Dâva dairele
ri ile Dâva Daireleri Genel Kurulu kararları ke
sin olup muhkem kaziyenin bütün hukukî so
nuçlarını hâsıl eder. Bu kararlar aleyhine an-

sak bu kanunda yazılı kanun yollarına başvu
rulabilir. İdare, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
lının 132 nci maddesi gereğince Danıştay ilâm
larının icaplarına göre işlem ve eylem tesis et-
ııiye mecburdur.» 

Bu madde Millet Meclisinde müzakere edi
lirken muhtelif hatip arkadaşlar madde üzerin
de görüşlerini beyan ediyorlar, isim zikretmek-
ılzin anahatlariyle ifade edeceğim husus şu: 

Maddenin noksan olduğu, bu haliyle Da
nıştay kararlarının Anayasanın 132 nci madde
sindeki espriye uygun olarak tatbikatta kesin 
olarak icra edilmesinin mümkün bulunmıyacağı, 
zira ilâmların infazının idarenin yetkisine terk 
edildiğini beyan ediyorlar ve diyorlar ki, bunu 
bu halden çıkaralım, aksi takdirde bu madde 
plâtonik bir madde olacaktır. Buraya, icra dai
relerince infaz edilir veya, direkt infaz edilir 
hükmünü getirelim diyorlar. Buna karşı komis
yon sözcüsü arkadaşlarımız muhtelif beyanlar
da bulunuyorlar. O zaman komisyon sözcüsü 
olan Sabri Vardarlı arkadaşımın Meclis zabıtla
rına geçen beyanı şu: «İdarenin bir idari tasar
rufu neticesi her hangi bir şahıs hakkında alman 
bir karardan dolayı hukuku muhtel olan bu şah
sın Danıştaya müracaatı ve iptal dâvası sonun
da lehine karar alması halinde, bizim kanaati
mizce burada idari tasarruf kendiliğinden orta
dan kalkar. İdari tasarruf kendiliğinden orta
dan kalkar ama netaicinin ortadan kalkması, 
bu hususta dâva açan şahsın işini takibedip ne
ticeye niaşmasiyle mümkündür. Yani idari ta
sarrufun kendisi ortadan kalkar ama bütün ne-
taici ile birlikte ortadan kalkmasına imkân yok
tur.» Ve devam ediyor: Verilen teklifte Danış
tay kararlarının infaz edilmemesi halinde veya 
kanunî sebeplerle imkânının hâsıl olmaması ha
linde, sayın Burhan Arat arkadaşımızın vermiş 
olduğu bir tadil teklifinde, tazminat yoluna gidil
mesi hakkının bahsedilmesi isteniyor. O husus
taki Komisyon Sözcüsünün görüşü şu: «Danış
tay ilâmlarının icaplarına göre işlem ve eylem 
tesis etmiyen idare, maddi ve mânevi tazminatla 
sorumludur. Bunun ilâve edilmesi, umumi hukuk 
prensipleri bakımından, bize yeni bir şey getir
memektedir. Zaten bütün tatbikat tamamen bu 
merkezdedir. Binaenaleyh aslında var olan bir 
hususu yeniden ilâve etmek maddeyi şişirmek
ten, büyütmekten ibaret kalacaktır. Ama yeni 
bir şey getirmiyecektir. 
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Müzakereler uzuyor, muhtelif hatip arkadaş
larımız konuşuyorlar, bu arada maddenin espri
si üzerinde ısrarla duran Sayın Burhan Arat ar
kadaşımız muhtelif konuşmalar yapıyorlar ve 
bu konuşmalar sonucunda misaller de zikrede
rek yine komisyon sözcüsü arkadaşımızın ver
miş olduğu cevaplardan bir kısmı da şudur: 
«Burada Danıştay, idarenin verdiği idari tasar
rufu, idari işlemi iptal etmektedir. Bunun iptal 
edildiği anda sadece ortada idarenin yapmış ol
duğu yanlış bir kararın iptal keyfiyeti vardır. 
İdarenin malûmatı, idarenin bilgisi olmadan bu 
yanlış kararın bütün netaicini ortadan kaldıra
cak şekilde her hangi bir infaz müessesesine git
mek idarenin elinde bulunan bütün imkânlara 
rağmen kendisini muattal hale getirir. Burada 
haklar zayi olmıyacak mı? Her zaman olmakta
dır. Ama zayi olan hakkın karşısında hukukun 
bize tanıdığı bir prensip, tazminat imkânı orta
ya çıkmaktadır. Tazminat alma hakkına sahibol-
duğumuz müddetçe idarenin bu türlü tasarruf
larından, bu türlü infazlarından tevahhuş etmesi 
icabeder. Bu bakımdan biz kendilerinin endişesi
nin (Yani Burhan Arat'ı kasdediyor.) bu dere
cede derin olması muvacehesinde tedbir bulma
yı düşünüyoruz ama tedbiri sadece hukukun 
umumi prensiplerinden alabiliyoruz. Meselenin 
aydınlanması çin misallerden hareket ettik. Yi
ne bu yolda bir misal arz edeyim. Her hangi 
bir memurun bir yerden diğer bir yere nak
ledildiğini biran için düşünelim. İdare, bittabi 
bu memurun naklinden mütevellit boşluğu dol
durmak için nakil keyfiyetiyle birlikte ikinci 
bir nakil yapmıştır ve nakledilen, haksızlığa 
uğradığını iddia eden şahsın da tehiri icra zım
nında bir karar istihsal etmediğini biran için ka
bul edelim. Burada iptal kararı alındığı anda 
bu nakil keyfiyetinden dolayı zarara uğrıyan 
şahsın aynı yerde ikame edilip, gidip orada otu
ran şahsa, sen kalk, ben geldim, ben oturacağım 
demesi anında, oraya gelen şahsın haklarına aca
ba bir ihlâl vâki olmuyor mu? Aynı anda o şah
sın hakları da ihlâl edilmiş oluyor. Ve bu iki 
hakkın karşı karşıya gelmesi takdirinde her iki 
hakkı en muslihane tarzda halledip ikisi ara
sındaki münasebeti tanzim edip ikisini de zarar 
görmiyecek hale getirmek mevzuu da yine ida
renin vazifesi cümlesinden oluyor.» Ve nihayet 
bir pasajda da, «Binaenaleyh burada ne yap
mak lâzımdır, bir tek çare mevcuttur: idarenin 

I bunları infaz etmemesi neticesinde doğacak taz
minat hakkı, hukukun umumi prensipleri, bizi 
sadece buraya götürüyor.» 

' Nihayet verilen takrirler ve yapılan tenkid-
| 1er üzerine Millet Meclisi Komisyonu 95 nci 

maddeyi geri alıyor ve bilâhara tenkidlerin ve 
takrirlerin ışığı altında şu metni getiriyor: «Yük
sek Başkanlığa - Halen Genel Kurulda görüşül
mekte olan Danıştay kanun tasarısının Komisyo
numuzca geri alınan 95 nci maddesi müzakere 
olunarak aşağıdaki fıkraların eklenmesi karar
laştırılmıştır. 

Madde 95: idari dâvalar hakkında, Danıştay-
dan çıkan ilâmlar, genel hükümler dairesinde in
faz ve icra olunur. Danıştay ilâmlarının icapları
na göre eylem veya işlem tesis etmeye idare aley
hine Danıştayda maddi ve mânevi tazminat dâ
vası açılabilir.» 

Bütün mesele, arkadaşlarımızın bu madde 
müzakere edilirken zihinlerini tırmalıyan hu
sus şu; bir memur arkadaş, bir arkadaş, ida
ri tasarruf neticesinde bir muameleye tabi tu
tuldu. Bu arkadaş Danıştaya gitti, bu idari 
tasarrufun iptali hususunda bir karar aldı. 
Bu karara, bâzı arkadaşlarımıza göre, alındık
tan sonra derhal idarenin durumu eski hale 
getirmesi lâzımdır. Bunu getirecek hüküm ge-

I tirmesi lâzımdır. Aksi takdirde getirilen her 
J hüküm, Burhan Arat arkadaşımızın ifade et

tiği gibi, plâtonik olacaktır. Komisyon, Yüce 
Meclisler, bu noktaya matuf itirazları uzun-
boylu düşünmüşler, uzun müzakereler olmuş. 
Komisyon metni tekrar geri almak lüzumunu 
hissetmiş. Yeni bir metin hazırlamış ve biraz 
evvel okuduğum fıkraları Hükümetten gelen 
tasarının maddesine eklemek lüzumunu hisset
miş ve bu madde geldikten sonra da Sayın 
Atalay Akan arkadaşımız Mecliste şu konuşma
yı yapıyor : «Eğer Burhan Bey arkadaşımızın 
dediği yola gidersek, idari kazayı faal idare 
yerine ikame etmemiz lâzımgelir ki; bu huku
kun anaprensipleriyle kabili telif değildir, ida
re bir memuru vekâlet emrine alır, memur ve-

j kâlet emrine alındıktan sonra onun yerine baş
kası tâyin edilmiştir. Vekâlet emrine alınan 
memur Danıştaya gider, Danıştay bu kararı 
iptal eder. Bunun iptali demek, onun yerine 
konulması demek değildir. İdare hukukunun 

l esaslarına uygun olarak, onun durumuna uy-
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g-un olarak yeni bir yere onu tâyin eder. Eğer 
idare ilâmı infaz etmezse, ilâmı infaz etme
mek, idarenin, hukuku, kanunu ihlâl etmesi 
demektir. O vakit aleyhine tazminat dâvası 
açılır.» 

Aynı mahiyette Sayın Coşkun Kırca'nın ko
nuşması ise şu : «Komisyon metninin dışında bir 
metni kabul etmek, öteden beri Fransız siste
mine uygun olarak kurulmuş olan sadece Da-
nıştaya mütaallik sistemimizin değil, bütün 
İdare Hukuku sistemimizin altüst edilmesi an
lamına gelir. Bu o kadar vahîm neticeler doğu
rabilir ki, bundan böyle idare diye, Anayasa
da yer alan bir mefhumu külliyen inkâr etmek 
neticesini ortaya çıkarır. Komisyonun gönder
diği metnin Anayasa Hukuku bakımından ıs
dar etmekte bulunduğu esas doğrudan doğruya 
Anayasamızın 5, 6 ve 7 nci maddelerinde yer 
alan fonksiyonlar, eski tabiriyle kuvvetler ay
rılığı prensibidir.» Ve Kırca devam ediyor, 
«Danıştay ilâmları, bu ilâmlara uymak husu
sunda idareye bir mükellefiyet yükler. Bu 
mükellefiyeti idare yerine getirirken yine de 
kanunlara uymak zorundadır. Sadece Danış
mayın ilâmına değil, mevcut kanunlara da uy
mak zorundadır. Danıştayın ilâmını kanunla
rın üzerinde tutmak mümkün değildir, işte bu 
sebepler dolayısiyledir ki, kuvvetler ayrılığı 
prensibinin bu hükmünü burada kemaliyle iş
lemek lâzımdır. Eğer kanunlar Danıştayın ilâ
mının infazına imkân vermiyorsa, eğer idare 
mevcut kanunlar dolayısiyle Danıştayın ilâmı
nı infaz etmek için bir tasarruf tesis etmek im
kânına malik değilse, o zaman da Hukuk Dev
leti prensibi yine işler.» 

Yani Sayın Gündoğan arkadaşımızın dediği 
gibi ilâmların infaz edilmemesi veya işlememe-
siyle Hukuk Devleti mefhumu ortadan kalkar 
değil. Hukuk Devleti prensibi yine işler. Na
sıl işler? Cevabını Sayın Kırca veriyor, diyor 
ki; «Tam kaza dâvası yoluyla işler. Yani taz
minat dâvası yoluyla işler.» 

Bu madde bu şekilde Mecliste kabul edili
yor, Yüce Senatoya geliyor, uzunboylu mü
zâkereler yapılıyor ve sonunda açık oylama su
nuluyor. Bu açık oylama sonucunda sayın 
Millî Birlik Grupuna mensup arkadaşlarımız
dan 12 arkadaşımız müspet rey veriyorlar. Tü
mü üzerinde aynı şekilde aleyhinde rey kulla
nan bir tek arkadaşımız yok. Kanun çıkıyor, 

mer'iyete giriyor, yine de hiçbir parti grupu 
veya her hangi bir gruptan, bu maddenin ve
ya bu kanunun Anayasaya aykırı olduğu hu
susunda Anayasa Mahkemesine müracaat da 
yok. Demek İd, Meclisteki partiler ve grup
lar bu maddenin Anayasaya uygunluğunu be
nimsiyorlar ve ondan sonra geliyorlar kanun 
metninin idareye tanımış olduğu imkânları 
kullanıyorsunuz, kanunun müzakeresi sırasında 
yüksek üyelerin ifade ettiği prensiplere uygun 
şekilde tatbikatını yapıyorsunuz ve fakat muh
terem hukukçu arkadaşlarımız çıkıyorlar, bu
rada diyorlar ki; «Hukuk Devleti mefhumu ih
lâl ediliyor.» Sayın Gündoğan arkadaşımız 114 
ncü maddeyi okurken baştan iki fıkrayı oku
du, son fıkrayı okumadı. Son fıkra şöyle di
yordu : «idare, kendi eylem ve işlemlerinden 
doğan sararı ödemekle yükümlüdür.» Buraya 
g-elince durdular. 

BAŞKAN — Onu da ikazınız üzerine oku
dular. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Evet lütfedip okudu
lar. Yalnız şunu ifade ettiler, dediler ki; «Hü
kümet bu maddeye sığınmak istiyor. Bu mad
deye sığınmak ise, Anayasanın 2 nci madde
sinde ifadesini bulan, Hukuk Devleti anlayışı 
ile bağdaşmaz.» insaf-.. Anayasa maddesinin 
bir hükmüne, bir maddesine sığınıyorsunuz, 
yani o maddeye uygun icraatta bulunuyorsu
nuz ve bir hukukçu arkadaş çıkıyor, Yüce Se
natonun huzurunda, şu muhterem kürsüde, 
«Bu, Hukuk Devleti anlayışına sığmaz.» diyor. 

Şimdi şu kanun devleti anlayışı mefhumuna 
Sayın Yıldız arkadaşımız dokundu. 

Sayın Gündoğan'm dokunuşuna biraz evvel 
cevap verdim. Bu ne bu?... Yüksek malûmla
rınız olduğu üzere sosyal tekamül ilk nüveyi teş
kil eden fertten başlıyarak muhtelif topluluklar 
halinde son tekamül merhalesi bugünkü mo
dern devlet anlayışı içinde kendisini bulmuş
tur. Muhtelif çağlarda devletin kuruluşu ve 
varlığı muhtelif nazariyelere bağlanmıştır. Bu 
nazariyelere göre de devlet türlü şekilde tav
sif edilmiştir. Bugün erişilen tekamül içinde 
devlet bünyesinde mevcut önce ferdi ve bütün 
müesseseleri hak, hukuk ve vazifelerini tefrik 
ve tesbit eden bir hukuki varlık olarak kendisini 
hissettirmiştir. Burada herkesin hak ve huku-
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kunun sınırının, değerinin hak ve hukukunun 
başladığı yer teşkil eder. Bu sınırı tesbit eden 

ise ana kurallar manzumesi olan Anayasa ve 
Anayasaya uygun olarak çıkrılan kanunlar 
teşkil eder. işte Hükümet, bütün bu icraatını 
Anayasa ve kanunların kendisine bahşettiği im
kânlar ve yetkiler içinde kullanmaktadır. 

Şimdi burada Sayın Yıldız'm şu beyanına 
dokunmadan geçemiyeceğim. Anayasanın 4 ncü 
maddesini okuyorlar, diyorlar ki, «Hiçbir kim
se veya organ, kaynağını Anayasadan almıyan 
bir devlet yetkisi kullanamaz.» 

Bugünkü Hükümetimiz bu maddeyi iyi okur
sa bâzı kötü alışkanlıklardan kurtulabilir,» 
buyuruyorlar. Şimdi sizlere bu maddeyi kimin 
okuması ve kimin, kendi ifadeleriyle söylüyo
rum, bâzı kötü alışkanlıklardan kurtulması lâ-
zımgelir, onu tahlile çalıçacağım. 

Sayın Yıldız Danıştay kararları için Hükü
metin tatbikatının hukuki sebebini sormuştu. 
Yukarda izah ettim. Ama kendileri konuşma
ları sırasında kanunun bir hükmü olan tazminat 
öreme için, eğer hafızam beni yanıtmıyorsa, 
«Ben böyle şey anlamam, böyle şey olrnaz.» de
diler. işte arkadaşlar burada hukuk devleti an
layışını inkâr eden, kendi ifadelerince Türk 
Lüviciliğinin tipik örneğini görmekteyiz. Ka
nun müzakere edilirken raüspet oy vereceksiniz. 
Kanun çıkıp yürürlüğe girecek, Anayasaya ay
kırıdır, diye Anayasa Mahkemesine gitmiyecek-
siniz. Ondan sonra da Türk lüviciliği örneği ve
recek şekilde, meri kanun hükümleri için «Böyle 
şey olmaz» veya «benim görüşüme uygun de
ğildir» diyecek, «devlet benim» hüviyeti için
de, «Hükümet kanunu değil, benim görüşümü 
tatbik edecek» diyeceksiniz. Bu görüşü kabul 
etmek, bu görüşe itibar etmek mümkün değil
dir. 

Sayın Yıldız bir yerde de mazi özlemi içinde 
kötü bir alışkanlık ifadesini kullanıyorlar. Ma
zi özlemi içinde kötü bir alışkanlık, zannediyo
rum Sayın Yıldız'm ifadelerinde kendini bulu
yor. 

Danışttay bütçesi üzerinde görüşen Güven 
Partisi sözcüsü arkadaşım gayet halisane niyet
lerle bâzı hususları dile getirdiler. Bunlardan 
birisi ilk derece mahkemelerinin kurulması. Bu 
hususta Sayın Gündoğan, Sayın Göktürk arka
daşımız aynı şeye temas ettiler. Halen bu tasarı 

hazırlanmaktadır. Bu tasarı üzerinde Maliye 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Danıştayda ça
lışmalar yapılmaktadır. Danıştayda yapılan 
çalışmalar aşağı - yukan ikmal edilmek üzere 
ve gerekçesinin yazılması hazırlıklarına gelin
miş bulunmaktadır. 

Arkadaşlarımız, Danıştaym daha iyi imkân
lar ve şartlar içinde çalışmasını temenni ettiler. 
Buna iştirak etmemek mümkün değildir. 

Yıllardan beri Danıştaym ıstırabını çektiği 
bir bina meselesi vardır. Bu ancak iktidarımız 
zamanında müspet bir sonuca bağlanmıştır. 
Geçen sene içerisinde 650 bin lira vermek sure
tiyle bir bina kiralanmış, muvakkat kaydiyle, 
Danıştay tüm olarak nakledilmiştir. Eski bina 
yine geçen sene yıktırılmak suretiyle yerine bu 
seneden itibaren başlıyacak inşaat için gerekli 
hazırlıklar ve bu meyanda da Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesine 2 100 000 lira konmak sure
tiyle nihai safhaya gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın Hüseyin Avni Göktürk arkadaşımız; 
ve Sayın Sedat Çumralı arkadaşımız Danıştay-
daki arkadaşlarımızın feragatli çalışmalarından 
sitayişle bahsettiler. Kendilerine teşekkür ede
rim. Hakikaten yıllardan beri büyük yekûn tu
tan ve kabaran dosyalar, verilen yeni imkânlar
la ve arkadaşlarımızın başta gelen gayretleriyle 
büyük bir şekilde tasfiye yoluna gidilmekte ve 
karara başlanmakta ve bu suretle Danıştaydan 
beklenen fonksiyonel durum daha iyi bir şekilde 
tatbik sahasına girmektedir. 

Sayın senatörler, Danıştay Bütçesi dolayısiy-
le beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ederim. Sa-
ğolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Danıştay Bütçesi üzerinde!ki 
müzakereler bitmiştir. Bölümlere geçilmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— Danıştay 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 12 758 427 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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B. Lira 
13.000 Yönetim giderleri 1 238 323 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kahul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 39 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 114 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 90 040 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Danıştay Bütçesi memlekete hayırlı 
olsun. 

C _ DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü Büt
çesinin görüşülmesine başlıyoruz. Bu bütçe üze
rinde grupları adına, C. H. P. Grupu adına Sa
yın Akif Eyidoğan, Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Fehmi Alparslan, Adalet Partisi Gru
pu adına Sayın Enis Kansu söz almışlardır. Söz 
O. H. P. Grupu adına Sayın Akif Eyidoğan'm-
dır. Buyurun Sayın Eyidoğan. 

Efendim bir hususu arz edeyim. Ancak bir 
evvelki programı bitirmek mümkün görülebil
mektedir. Muhtelif sorular oluyor. Adalet Ba
kanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Ba
kanlığı bütçelerinin görüşülmesine imkân yok
tur. Daha elimizde görüşülecek 5 bütçe vardır. 
Buyurun efendim. 

C. H. P. GEUPU ADINA AKİF EYİDOĞAN 
(Zonguldak) — Aziz ve muhterem arkadaşla
rım, bu saatten sonra tamamen ihtisara gitmek
te fayda var. Bendeniz yalnız bir iki nokta üze
rinde dikkatinizi celbetmek üzere huzurunuzda
yım. Demokratik koşullar içinde plânlı devrede 

istatistikin önemi üzerinde izahat vermeye hiç 
ihtiyaç yok. Yalnız. İstatistik muameleleri baş
lıca dört operasyonu ihtiva eder. Biri hazırlık 
safhasıdır. İkincisi, yazım, resansman safhası
dır. Üçüncüsü, yazılan, toplanan fişlerin cem'i, 
tetkiki safhasıdır. Dördüncüsü de neşriyat saf
hasıdır. Şimdi bu safhalarda daimî memurlar
dan başka muvakkat memurlar istihdamına is
tatistik Enstitüsü zaruret görmektedir. Bu mu
vakkat memurların iş hukukundan istifade et
mek üzere, sosyal haklarının da kesenek olarak 
verilmesi mecburiyeti idareyi müşkülâta koy
muş ve muvakkat memurlar vaziyetini ortadan 
kaldırmışlardır. Kaldırılınca bu hizmet sekteye 
uğrar arkadaşlar. Bunun çaresi bulunmalı. Bu
nun çaresi yeni bir kanun getirerek bulunur. 
Muvakkat memurlara bu sosyal haklar tanın
maz, demek o da Anayasaya aykırı olur. Bu da 
yapılamaz. 

Yani hakkın özünü tehlikeye koyar, bu da 
yapılamaz. Buna bir malî imkân düşünüp sağ
lamaya ihtiyaç vardır kanaatindeyim. 

DiS-er taraftan fişler - Derconillement : - için 
birtakım makmalar. lâzım. Hoberitlor delgi ma-
kmaları lâzım. Fişler, tasvir edilen şahsın veya 
hâdisenin ne kadar, niteliği varsa o niteliklere 
göre bunların gruDİastırılraaları lâzımdır. Bun
ları gruıolastırmak için elektronik birtakım alet
ler kullanılacak. Bunların yekûnu yedi milyon 
lirayı tutuyor. Beş milyon liraya inilmiş, bir lis
te tanzim edilmiş. Anlaşılıyor ki, uzun müddet, 
kolay kolay plânlamaya kabul ettirilememiş, 
Nihavet (A/2) cetvelinde istenen tahsisat 
70 000 lira kadar düşmüş görünüyor ve böylece 
de basılmış elimize gelmiş. Öğreniyorum ki, 
Karma Bütçe Komisyonunda müzakerenin tek
rarına gidilmiş ve işin ehemmiyeti tekrar takdir 
edilerek istenilen beş milyon liraya karşılık 
2 085 000 liralık bir tahsisat kabul edilmiş. Fa
kat elimizdeki matbu nüshalarda gözükmüyor. 
Riyaset Divanının ve Karma Bütçe Komisyonu
nun dikkatlerini rica edecepim. Zarrta geçsin di
ye dikkatlerine arz etmek için söyledim. 

BAŞKAN — Evet efendim, ben de zapta 
geçsin diye söylüyorum, 2 085 000 liradır ve bö
lümlerde tashihli olarak okunacaktır. 

C. H. P. GRUPU ADINA AKİF EYİDO
ĞAN (Devamla) — Bir de arkadaşlar, plân, 
merkezî plân olmaz ama plâna temel teşkil eden 
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istatistik verileri, merkezî bir istatistik enstitü
sünden ve onun kontrolundan geçmek şarttır 
ve bu iki milyonla belki matbaaya da ayrılarak 
bir kısım şeyler temin edilirse neşriyatın daha 
sayıma yakın bir zamanda sağlanması mümkün 
olur. Malûmuâliniz, 1965 nüfus sayımının bütün 
neticeleriyle neşri bugüne kadar mümkün ola
mamıştır. 

Bir de bizim istatistik enstitümüzün pazar 
gününü durdurarak herkesi tatil eder, herkesi 
bir noktada tesbit eder, yani bir akşam evvel 
yattığı noktada tesbit eder, Sabah saat 8 den 
sonra akşama kadar sayar ve bu statik halde 
bir sayımdır. Şimdi sanayi sayımı böyle olur 
mu? Sanayi sayımı böyle olmaz. Sanayi ve iş
yerlerinin sayımı bir günde yapılamaz. Nisbe-
tin uzun bir müddet ve nüfusu falan hadden 
falan had arasında olan şehirlerde bu sayımı 
yine yapar. Bu da uzunca bir müddet tutulmuş 
yine statik bir sayımdır. Fakat, fiyat istatis
tikleri gibi, doğum, ölüm istatistikleri gibi, asa
yişle ilgili istatistikleri gibi hâdisenin cereyanı 
ile hem zaman olarak kaydı lâzım gelen hare
ket halindeki işlerin istatistikleri buna nazaran 
daha zordur ve bizim istatistik enstitümüz bu 
kayıtlan ancak örnekleme usulü ile yapmakta, 
yahut anket yoluyla yapmaktadır. Alman malû
matın ve istatistik verilerinin hangi metotla 
toplandığını da tesbit etmek şartiyle neşriya
tın resesmana en yakın zamanda sağlanması ve 
aleniyete konması faydalı olur. İşte bu bakım
dan istatistik rakamlarının aleniyeti, neşri, iş
te o demokratik plânlama devrine geçtiğimiz 
zaman da merkezî olmıyan plânın merkezî bir 
istatistik dairesinden gelen tek kalem malûmat
la o verilere dayanarak yapılmasında hakika
ten demokratik bakımından da büyük ehemmi
yeti vardır. Malûmâliniz istatistik Fransa ihti
lâli kebiıi maliye nazarının bütçe rakamlarını 
ilân etmesinden başlamıştır, istatistik zaten «eş
yanın ve hâdiselerin bütçesidir» diye tarif edi
lir. Halbuki bizde meselâ geçen bütçe konuş
malarında plân konuşmalarında da denmiştir, 
istatistik Enstitüsünün rakamlarına göre mil
lî gelir dağılımı, şöyle, şöyle; plânın rakamla
rına göre şöyle şöyle, Maliyenin rakamlarına 
göre böyle; Ticaret Dairesi Konjontür rakam
larına göre de şöyle. Olmaz böyle şey arkadaş
larım, olmaz. Bütün Devlet dairelerinin hattâ 
özerk idarelerin istatistik mevzularını nasıl 

Maarifte tevhidi tedrisata, Adalette tevhidi ka
zaya gidilmişse, bu istatistik içinde de, merkezî 
istatistik dairesinin tesbit ettiği usûller daire
sinde ve merkezle daima irtibatlı olarak ve 
merkezin kontrolunda olarak ve hangi usul ile 
o verilerin toplandığını da neşredilen bültenin 
dibacesinde zikredilmesi şartiyle verilen malû
mattan ancak istifade edilebilir ve bunun sıh
hatine güven olabilir. Devletin tevsiki de ista
tistik veriler üzerinde böyle olur. Buna bilhas
sa dikkat edilmesini, yarın yetişecek memleke
tin mütefekkir gençliği ve hizmet edecek ilim 
erbabının ciddî olarak istifade edebilmesi için 
şayanı temenni olan nokta budur. 

Esas itibariyle, istatistik bütçesinin yekûnu 
19 milyon lirayı bulan bütçeleri üzerinde muta
bıkım ve mesailerini takdirle karşılarız. 

Bir de bu neşriyat bedava olarak verilmek
tedir zannediyorum. Bu bültenler abonelerine 
muntazaman bedeli mukabilinde gönderilebil-
meli ve istiyen bedeli ile bunu alabilmeli, te
darik edebilmeli. Aksi takdirde, kitabı koy
nunda olan peygamberlerin elinde kalan bir
takım kitaplar, vesikalar halinde olursa fayda 
sağlanmaz. Bunun da demokratik anlayışla te
lifi kabil olamaz. Bu bakımdan da bilhassa 
matbuanın takviyesi ile neşriyat taze taze veri
lebilmeli ve herkesin umumen eşit fırsatla tet
kik ve istifadesine arz edilebilir olmalıdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 0. H. P. namı
na İstatistik Enstitüsünün 1988 bütçesinin mü
esseseye ve memlekete başarılar getirmesini di
ler muhterem arkadaşlarımı hürmetlerimle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Fehmi Alparslan'ındır, buyurun. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPARSLAN (Artvin) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler, 

Bütçesini görüştüğümüz ve bu vesile ile faa
liyetlerini eleştirme imkânını bulduğumuz Dev
let istatistik Enstitüsü, yeni Anayasa düzenin
de parlömanter demokratik faaliyete geçildiği
nin başlangıç tarihlerine raslayan 1962 yılı Ha
ziran ayında çıkarılan 53 sayılı Kanunla kurul
muş bir müessesedir. Temeli 1926 yılında ku
rulmuş olan istatistik Genel Müdürlüğüne daya
nan bu hizmet müessesesinin, baş döndürücü 
hızla gelişen Dünya şartları muvacehesinde her 
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geçen yıl daha büyük eserler vermiş olmasını 
beklemek hakkımız; beklenileni verebilmesi için 
de gerekli imkân ve kaynakların temini vazife
mizdir. 

Hal böyle iken, 1067 yılında, 1966 yılma 
nazaran 3 milyon liraya yakın noksan bir büt
çeye bağlanan Devlet istatistik Enstitüsünün, 
arkada bıraktığımız yılda dar kalıbına çekilip 
iman hayat durumunda kalmıyarak, gelişen 
plânlı ekonomik hayatımızın ve hareket halinde 
bulunan sosyal hayatımızın gereklerine uygun 
çabalarda bulunmuş ve eserlerini vermeye de
vam etmiş olmasını memnuniyetle karşılamak
tayız. 

Yalnız, hemen arz edelim ki, ihtiyaç art
makta olduğu halde, imkânları kısıtlanmış ol
masına rağmen, tesirli ve faydalı hizmetler gör
müş olan Devlet İstatistik Enstitüsünün, 1963 
bütçesinin de esasa müessir bir artış gösterme
den getirilmiş olması, düşündürücü ve üzüntü 
vericidir. 

Aklı işletecek modern ve teknik bilgilerle 
mücehhez olmadan yapılan çalışmalar, istenen 
neticeye ulaşma imkânını vermediği gibi., Tür
kiye'yi yakın zamanda millet vasfına gelmiş ve 
yeni Devlet kurmuş ülkelerle kıyaslamayı mak
satları bakımından bir marifet sayanlara inan
dırıcı cevaplar verme imkânını sağlama yönün
den de bizi noksan bırakmaktadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının temel daya 
nağı olan bilgileri verecek Devlet İstatistik Ens
titüsünün, daha çok gelişen bir tempo ile ça
lışmasını mümkün kılacak kaynaklara kavuştu-
rulmasmdaki lüzumun takdir edilmemiş olması
nı asla doğru bulmuyoruz. 

İmkânlardan mahrum, malî kaynaklan nok
san bu müessesenin 1967 yılında yaptıklarına 
kısaca göz atalım. 

Devlet istatistik Enstitüsü, Kuruluş Kanu
nunun kendisine tahmil ettiği görevler cümle
sinden olarak kalkınma plânı ve yıllık prog-
ramlann beklediği hizmetleri vermiş, resmî ve 
özel kuruluşlann her gün artan isteklerini kar
şılamak üzere de yeni faaliyet sahalanna yö
nelmiştir. 

55 kişilik ihtisas kadrosunun yansına yakı
nını niteliği uygun elemanlara kavuşturmuş, 
bünyesinde çalışanların 200 tanesini üniversite, 
200 tanesini de lise mezunu haline sokmuş, üni

versitelere her yıl 18 burs vermek yolundaki 
uzağa müteveccih faaliyetini devam ettirmiş, 
tesisine muvaffak olduğu matbaayı geliştirmiş, 
eskimiş demode makinalanm haliyle istifade 
edilebilir durumda tutmanın titizliğini elden bı
rakmamış, büyük anketlere girişmiş, eskiden 
mevcut aile bütçeleri anketlerine Erzurum ilini 
ilâve etmiş ve 12 ay devam eden 10 ilden bu 
anketlerin bittiği illerde devamlı fiyat toplama 
mekanizması tesis edilerek müstehlik fiyatlar 
endeksleri yapım ve neşrine devam olunmuş, 
1966 da 8 büyük şehirde uygulanan iş gücü ve 
istihdam anketine, hazırlanan ana örnek plânı 
dairesinde nüfusu 50 binden fazla olan şehirle
rin hepsinde devam edilerek Türkiye çapındaki 
neticenin 1968 yılında alınabilmesi plânlanmış. 
üçer aylık sanayi anketlerine başlanmış, Aydın 
ve Eskişehir'de ekili ve dikili sahayı ve Giresun, 
Ordu ve Trabzon'da da objektif ölçü metotlan 
ile fındık ağaç sayısı ve üretim miktarını tesbit 
etmiş, su ürünleri ve balıkçılık üretim ve av
lanma araçlan istatistiklerini yapmaya koyul
muş, isçi ücretleri konusunda gerekli periyo
dik bilgileri toplamanın hazırlığına geçmiş, tu
rizm alanında faydalı olacak konaklama tesis
leri tesbit anketi uygulamasında bulunmuştur. 

Bunlardan başka, kalkınma plânı ihtiyaçla
rına, ithal rejiminin tanzimine ve dış ticaret en
dekslerinin yapımına imkân vermek amaciyle 
yeniden hazırlanan dış ticaret istatistiklerine 
yararlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelini hazırla
mış, Türkiye'de malî akımlar projesini tanzim 
etmiş ve analizini yapmış, Yale Üniversitesi ile 
birlikte millî gelir projesi hazırlığında çalışmış, 
ikinci Türkiye İstatistikçiler konferansı ve Türk 
istatikçiler Derneğini kurmuş, CENTO bölge
sel ziraat istatistikleri toplantısını organize et
miştir. 

Bütün bunlar, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün nasıl bir çalışma içerisinde bulunduğunun 
delilleri olup 1968 yılı için programlaştırdığı 
1965 nüfus ve bina sayımı sonuçlarının yayın
lanması, tarım istihsalinin objektif metodla 
tesbiti çalışmalarının daha geniş bir bölgede uy
gulanması, fındık ürünümüzün saha ve istihsa
linin tesbiti için Karadeniz bölgesinde objektif 
metot ealışmalanna devam olunması, su ürün
leri istatistiklerinin toplanmasına başlanması, iş 
gücü ve istihdam anketinin daha az nüfuslu 
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yerlerde de yapılması, karayolları nakliyat en
dekslerinin derlenmesi, inşaat maliyet endeksle
rinin tesisi hazırlığına geçilmesi, 1970 yılında 
yapılacak nüfus sayımı hazırlığına girişilmesi 
ve dalha pek çok hizmetler de dikkate alınırsa, 
bu müessese bütçesinin bugünkü haliyle getiril
mesindeki isabetsizlik daha iyi anlaşılmış ola
caktır. 

Enstitünün 1965 nüfus ve bina sayımı sonuç
larını bu zamana kadar çıkarıp ilân edememiş 
olmasını imkânsızlıklarına ve hassaten makina-
lannın esasen modası geçmiş ve eskimiş olması 
haline bağlasak da, sebebi nereden gelirse gel
sin kusur hanesinde mütalâa etmek gereîrtiğini 
ifade etmeden geçemiyeceğiz. 

Hizmetlerin önemini ve genişliğini belirtmek 
üzere söylediğimiz sözler, hiç olmazsa gelecek 
yıl bütçesi bakımından faydalı olursa, bundan 
ziyadesiyle memnun olacağız. 

Hizmetlerinden ötürü Devlet İstatistik Ens
titüsünün tüm mensuplarına teşekkür ederken 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle ele 
imkânsızlıkları yenerek hayırlı hizmetlerine de
vam etmelerini bekler, dar ve fakat kuruşunda 
aziz milletimizin büyük hakkı olan bu helâl büt
çenin hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. 

Güven Partisinin saygılarını sunarım, (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adma 
Saym Enis Kansu. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ENİS 
KANSU (izmir) — Sayın Başkan, değerli se
natör arkadaşlarım; Başbakanlık bünyesinde 
toplanmış bulunan ve her birisi diğerinden üs
tün Önem ve değer taşıyan türlü kuruluşlar 
arasında, Devletin, sosyal ve ekonomik alanlar
da taşımakta olduğu görev ve sorumlulukları 
millet yararına en uygun ve müessir bir tarz
da yerine getirebilmesi ve bu suretle vatandaş
ların beklediği ve özelliği refah ve kalkınmanın 
tahakkuku için, Devlet İstatistik Enstitüsünün 
çalışmalarının taşıdığı hayati önem Yüksek He
yetinizin malûmudur. 

1961 Anayasasının getirdiği plânlı kalkın
ma devresinin Birinci Beş Yıllık kısmının son 
günlerinin yaşandığı ve İkinci Beş Yıllık devre
sinin ilk icra yılı bütçesinin müzakeresi müna
sebetiyle, kamu sektörü yatırım ve faaliyetleri 
olsun, özel sektör çalışmaları olsun, daima ista-

tistiki bilgilerin ışığı altında ve realitelere en 
uygun bir surette, sıhhatli, süratli ve öz kay
naklardan sağlanmış olarak tertip, tanzim ve 
takibi ile dir ki, millî tasarrufların ve malî ge
lirlerin mahalline sarf edilmiş olacağını ve bu 
suretle yurdun kalkınması ve milletin refahı 
için harcanan emek ve gayretlerin boşa gitme
miş olacağını bir kere daha belirtmeyi faydalı 
ve zaruri görmekteyim. 

Devlet istatistik Enstitüsü., Cumhuriyetten 
bu yana geçirdiği tekâmül seyri ve kazandığı 
hayatiyet ve müessiriyet sebebiyledir ki, kendi
sini bütün münevverlere, idarecilere, üniversite, 
basın ve âlemine kabul ettirmiş örnek çalışma
lar yapan modern müesseselerimizden birisi 
haline gelmiş bulunmaktadır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının hedefi-
:ie muvaffakiyetle ulaşabilmesi ve Devlet Plân
lama Müsteşarlığının aldığı ve bundan sonra 
alacağı tedbirlerin ve ittihaz edeceği kararların 
isabetli ve müspet sonuçlu olabilmesi bakımın
dan; tarım, sanayi, ticaret, nakliyat, inşaat ve 
benzeri önemli sektörlerde husule gelecek tek
nik gslişmeierin ve her nevi hububat, maden
ler, diğer zirai ürünler, enerji, imalât ve diğer 
sektörlerdeki istihsalâtm devamlı olarak izlene
rek sonuçların Plânlama Teşkilâtına sıhhatli ve 
sûra ili olarak ulaştırılması bakımlarından ens
titüye paha biçilmez gayretler, faaliyetler ve 
sorumluluklar düşmektedir. Devamlı surette ya
kılacak sayımlar, anketler, araştırma ve incele-
ııeleri gerektiren bu çalışmalar sonundadır ki, 
toplanacak bilgilerin süratle işlenip sonuçları
nın alınması ve ona göre değerlendirilmesi ge
rekmektedir. 

1968 yık bütçesiyle kabul buyuracağınız 
ödenekler ile, Devlet istatistik Enstitüsü, bu 
yıl içinde, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
la öngörülen hususların gerçekleşip gerçekleş
mediğini takip ile alınacak tedbirlere ışık tuta-
sak bilgilerin elde edilmesi için yapılacak an
ketlerle, sanayi endeksleri, anketi, 1971 genel 
sanayi ve işyerleri sayımı hazırlık çalışmala
rı, bina inşaatı anketi, toptan eşya fiyat endeks
leri anketi, ticari işyerlerinde aylık satış ve 
stok anketi, maden işletme ve istihsal anketi, 
işgücü ve istihdam anketi, fındık istihsal anke-
1, mahsûl tahmin anketi, 1970 genel tarım sayı
mı hazırlık çalışmaları, pamuk istihsal anketi, 
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balık istihsal anketi, kara nakil vasıtaları an
keti, yolcu ve yük nakliyatı anketi, deniz taşıt
ları anketi, 1970 genel nüfus sayımı hazırlık ça
lışmaları, doğum ve ölüm, anketi, turizm an
keti, aile bütçeleri anketi, çalışmalarını yapmak 
imkânına kavuşmuş olacaktır. 

1982 yılında kabul buyurduğunuz 53 sayılı Ka
nun ile yeni enstitü hüviyetine kavuşmuş olan 
Devlet istatistik Dairesi aradan geçen 5 yıl zar
fında 53 sayılı Kanunun ve Kalkınma Plânı ve 
yıllık programların kendisine tahmil ettiği gö
revleri ve resmî ve özel kuruluşların gittikçe 
artan isteklerini karşılıyabilmek amaciyle bir 
yandan kuruluşunu tamamlamaya ve diğer ta
raftan makina ve teçhizatını artırmaya gayret 
sarf etmiş ve bu arada da çalışma alanını git
tikçe büyütmüştür. 

Bu suretle, kuruluş ve cihzianma yönün
den: 

a) Elemanlarının öğrenim seviyeleri itiba
riyle kompazisyonu memnuniyet verici bir hale 
getirilmiş, yüksek tahsilli ve lise mezunu ele
man sayısı yükseltilmiş, 

b) 55 ihtisas kadrosunun 25 i vasıflı ele
manlarla takviye edilmiş, 

c) Sayı ve nitelik bakımından yeterli ista
tistikçi yetiştirmek amaciyîe istatistik eğitim 
merkezi kurulmuş; 

d) Üniversitelerimize yıllık 18 er burs ve
rilmesi imkânı sağlanmış ve geniş ölçüde temin 
edilen dış bursların en verimli bir şekilde kul
lanılması gerçekleştirilmiş, 

e) 17 aded çeşitli elektronik istatistik maki-
nası ile 1 aded elektronik konpüter servisi ilâ
ve edilmiş ve bu makinaları ehliyetli kullanabi
lecek matamatikçilerden mürekkep bir prog
ramcı grupu teşkil edilmiş, 

f) Enstitünün ihtiyacına elverişli olacak 
vüs'at ve kapasitede bir matbaa tesis edilmiş, 

g) Tarım, sanayi ve işyerleri, Devlet per
sonel ve 8 nci nüfus sayımları gibi dört genel 
sayım uygulanmış, 

h) Yeni konu ve sahaları kapsıyan büyük 
anketler, (Aile bütçeleri, işgücü ve istihdam, 
3 er aylık sanayi anketleri) uygulama plânına 
alınmıştır. 

i) Tarım istatistiklerinin ıslahı için objek
tif metot denemelerine başlanmış, 

j) 2 defa yüksek istatistik şûrası toplan
mış ve memleketimizdeki bütün istatistikçileri 
3İr araya getiren istatistikçiler konferansları 
ve seminerler tertibedilmiş, bulunmaktadır. 

1967 bütçe uygulaması: 
Sayım ve anket çalışmaları: 
1. Enstitü 24 Ekim 1965 günü uyguladığı 

3 nci genel nüfus sayımının geri işlemlerini ev
velki sayımlara nazaran 20 ay gibi çok kısa 
bir sürede tamamlamak üzere hazırladığı prog
ramı 1967 yılına ait çalışmalarını maalesef ay
nen gerçekleştirememiştir. Bunun başlıca se
bebi, geçici yevmiyeli eleman istihdamına 1967 
malî yılı basmdan itibaren devam edilmemesi
dir. 

Halen bahis konusu sayım sonuçlarını ens
titünün ilk programına nazaran 6 ay bir ge-
3İknıeyle yayınlıyabileceği anlaşılmaktadır. 

2. Memleketimizde uzun süre eksikliği du
yulan istihlâk giderleriyle gecikme ve müsteh
lik fiyatları endekslerini tesis ye geliştirmek ve 
millî gelirin istihlâk yönünden de hesaplanması
nı sağlamak amaciyle 1964 yılı içinde Adana ve 
İzmir'de başlanarak 1965 yılında Anakara ve 
İstanbul'a ve 1966 yılında Antalya, Samsun, 
Diyarbakır, Bursa ve Ordu illerine teşmil edilen 
aile bütçeleri anketlerine 1967 yılında Erzurum 
ili ilâve edilmiş bulunmakta ve 12 şer aylık sü
relerle devam eden bu anketlerin bittiği illerde 
ievamlı fiyat toplama mekanizması tesis edile
cek müstehlik fiyatları endeksleri yapım ve neş
redilmeye devam edilmektedir. 

3. Memleketimizde iş ve işsizlik durumu 
hakkında güvenilir bilgileri sağlamak amaciyle 
1983 da 8 büyük şehirde denemeleri yapılan 
işgücü ve istihdam anketine, hazırlanan anaör-
lek plân çerçevesinde 1967 Kasım ayında 50 
binden fazla nüfuslu şehirlerin tamamında de
vam olunmuş ve Türkiye çapında çalışmanın 
1988 yılında tamamlanması plânlanmıştır. 

4. Sinai istihsal endeksleri konusunda ens
titü, 1967 maddeyi ihtiva eden bir seriyi geliş
tirmekte ve bu amaçla, 1967 yılında başladığı 
3 er aylık sanayi anketlerine devam olunmakta
dır. 

5. Tarımda ekili saha ve istihsali objektif 
metotla tesbit etmek üzere hazırlanan 3 yıllık 
programın 1988 yılında Konya'da başlıyan ilk 
uygulamasını takibeden 1967 yılında Aydın ve 
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Eskişehir illerinde ekili ve dikili sahayı tesbit 
ve 1970 tarım sayımının ilk hazırlık denemesi 
çalışmaları ile ihraç maddelerimizden fındık is
tihsalinin % 84 ünü temin eden 3 ilimizde (Gi
resun, Ordu, Trabzon) objektif ölçme metodu 
ile fındık ağaç sayısı ve fındık üretimi tesbit 
edilmiştir. 

6. Su ürünleri ve balıkçılık üretim ve av
lanma araçları istatistiklerinin sıhhatli bir şe
kilde toplanabilmesi için 1967 yılında balıkçı
ların adresleri ve avlanma araçlarının yurt öl
çüsünde tesbiti yapılmış olup, 1967 Aralık ayın
dan itibaren de balık istihsal sayımına fiilen 
başlanmıştır. (Bu konuda bademe Ticaret Ba
kanlığı ve Et ve Balık Surumu eliyle bilgi top
lanması önlenmiştir.) 

7. İşçi ücretleri konusunda Çalışma Bakan
lığı ile yapılan müşterek çalışmalar sonunda 
bölge çalışma müdürlüklerinden periyodik 
bilgi toplamak amaciyle soru kâğıtları hazır
lanmıştır. 

8. — Turizm alanında alınmakta olan ted
birlere ışık tutacak istatistiklerin teminine ge
reken önem verilerek enstitü bünyesinde 1965 
yılında faaliyete geçen 1 turizm istatistikleri 
şubesi tesis edilmiş ve yabancı ziyaretçi ve iç 
turizm eğilim anketlerine ilâveten 1967 yılın
da, geceleme istatistiklerine esas olacak konuk
lama tesisleri tesbit anketi uygulanmıştır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, yukarıda arz 
olunan sayım ve anket çalışmaları dışında top
lantı, etüt, yayım, standardizasyon ve yeni ko
nularla ilgili faaliyetlerde de bulunmuştur. Bu 
faaliyetlerden; 

1. Kalkınma Plânı ihtiyaçlarına, ithal reji
minin tanzimine ve dış ticaret endekslerinin ya
pımına imkân vermek amaciyle yeniden hasır
lanan dış ticaret istatistiklerine yararlı Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinin 1967 Ocak başın
dan itibaren yürürlüğe konması, 

2. Bir OEGD uzmanı ile birlikte hazırla
nan Türkiye'de malî akımlar projesi ve malî 
akımlar analizi, 

3. Yale Üniversitesi ile birlikte hazırlanan 
millî gelir projesi, 

4. Eğitim merkezi tarafından düzenlenen 
2 nci Türkiye İstatistikçiler Konferansı ve Türk 
İstatistikçiler Derneğinin kuruluşu, 

3 . 2 . 1968 0 : 3 
5. Enstitüsü tarafından organize edilen 

OENTO ülkeler bölgesel ziraat istatistikleri 
toplantısı, 

Kayda değer faaliyetler olarak görülmekte
dir. 

Bu meyanda özelliği dolayısiyle millî gelir 
çalışmalarından ayrıca ve kısaca bahsetmeyi 
faydalı görüyorum: 

Devlet İstatistik Enstitüsü millî gelir çalış
malarında halen kullanılmakta olduğu üretim 
yoluyle hesaplama tarzını yürütmektedir. Millî 
gelirin gelir dağılımı yönünden hesaplanması, 
ücretler, kârlar, kiralar, faizler şeklinde fak
tör grupları itibariyle tesbiti bu faktörleri te
min edecek kayıt ve muhasebe sisteminin eko-
'lomik faaliyet kollarında henüz kâfi ve yaygın 
bir halde mevcudolmaması sebebiyle büyük güç
lükler göstermektedir. 

Tüketim yönünden hesaplamaların aile büt
çeleri anketlerine paralel olarak ele alınması 
mümkün bulunmaktadır. Ancak, halen getirti
len bir yabancı uzmanın da yardımiyle millî 
muhasebe sisteminin tesisi ve millî gelir hesap
larında yabancı uzmanlar tarafından yakın za
manda belirtilmiş bulunan malî akımlar analizi 
ile az gelişmiş memleketlerde Devlet sektörü ve 
iktisadi faaliyetler hesaplarını bir araya geti
ren millî gelir serileri projeleri sonuçlarından 
faydalanarak ıslah çalışmaları devam etmekte
dir. 

Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü, 
1983 yılında başlıca, 

1. 1965 genel nüfus ve bina sayımı sonuç
larını yayınlayacak, 

2. Cari tarım istatistiklerinin ıslahı ama-
"iyle, 1966 yılında başlamış olan saha ve istih
salin objektif metotla tesbiti çalışmalarının 
3 nen safhasını uygulıyacak ve daha geniş bir 
bölgede metot denemesi yapılacak, 

3. İhraç maddelerimizden fmdıkm saha ve 
istihsalinin tesbiti amaciyle Karadeniz bölge
sinde objektif metot çalışmaları tekrar edile-

4. 1967 de yapılan balıkçılık ve avlanma 
araçları envanterine dayanılarak su ürünleri 
istatistiklerinin toplanmasına başlanacak, 

5. 50 binden yukarı nüfuslu şehirleri kav-
nyan ve 1 nci safhası 1967 Kasımdan icra edi
len işgücü ve istihdam anketinin diğer 2 ka
demesini uygulıyacak, 
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6. 1967 yılında hazırlıkları tamamlanan ı 
işçi ücretleri anketlerine haşlanacak, I 

7. Karayolları yolcu ve yük nakliyatı ista
tistiklerinin devamlı olarak derlenmesine geçi
lecek, 

8. Türkiye çapında inşaat maliyet endeksle- I 
rinin tesisi için gerekli verilerin toplanmasına 
başlanacak, I 

9. 1970 yılında yapılacak genel nüfus sa
yımı çalışmalarına devam olunacaktır. 

10. 1970 yılında yapılacak genel nüfus sa
yımının saha ve çiftçi aileleri nezdindeki 2 nci 
deneme çalışmaları uygulanacaktır. I 

Değerli senatör arkadaşlarım, bundan önce
ki yıllarda da işaret olunduğu gibi, istatistiğin 
gayesi doğru tssbit, isabetli ve objektif izah or- I 
tamında hayata ve tatbikata intibak ve mües-
siriyeti sağlamaktır Bat:da ilim, hayata mües- I 
sir en önemli unsurdur. Yurdumuzda da istatis- I 
tiki gayret ve faaliyetlerin bu nisbet ve dere- I 
cede olması ve kalkınma gayret ve hamleleri
mize büyük yardımlarda bulunması amacına I 
ulaşması bu alanda en önde gelen emelimiz
dir. 

Müspet ve sıhhatli verilere istinadetmesi 
gereken modern Devlet yönetiminin başarısı, I 
resmî ve özel bütün kuruluşların Devlet İstatis- I 
tik Enstitüsüne bütün imkânlariyle yardımcı 
olmasını ve gerekli işbirliğinin behemahâl sağ- I 
lamnasmı gerektirmektedir. 

Sözlerime son verirken, 1968 yılı bütçesinin I 
enstitü mensuplarına, memleket ve millete ha
yırlı sonuçlar getirmesini Genab-ı haktan te
menni eder, hepinizi beni dinlemek zahmetine 
katlandığınız için, derin saygılarımla selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SEYYFİ ÖZTÜSK (Es

kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, plânlı kalkınma devresinde 
güvenilir, yeterli ve sıhhatli istatistikî malû
mata olan ihtiyaç aşikârdır. Devlet istatistik 
Enstitüsü dar imkânları ilerisinde kendisine 
mevdu vazifeyi bihakkın ifa etmenin gayreti 
içindedir ve bu çalışmalarının da müspet netice
lerini istihsal etmiş bulunuyoruz. 

Şükranla kaydetmek isterim ki gerek O, H. 
P. G-rupu adına konuşan Sayın Eyidcğan, ge
rekse Güven Partisi adına konuşan Sayın 

Alpaslan ve A. P. ürupu adma konuşan Sayın 
Tansu, istatistik Enstitüsünün çalışmalarının 
Tayet müspet yönde olduğunu ifade ettiler ve 
közlerinin sonunda da bu bütçenin her bakım-
ian hayırlı olmasını temenni ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; tabiatiyle müesese-
nin çalışmalarından bu derece memnuniyet iz
har edilmiş olması bizi de ziyadesiyle sevindir
miştir. Bu müessesede çalışan arkadaşlarımın 
bu feragatli hizmetlerinin devamını gönülden ar
zu ederiz. 

Meselelerimiz arasında arkadaşlarımı
zın işaret ettiği gibi yevmiyeli me
mur istihdamı ihtiyacı önemli bir prob
lemdir. Sosyal Sigortalar ile mevcut ihtilâf 
lıaaai organca halledilmiştir. Halen dosya Yar-
-rıtaydadır. Yargıtaydan geçtikten sonra yevmi
yeli memur istihdamı konusu kendiliğinden hal
ledilmiş oluyor. Üzerinde önemle durduğumuz 
bu konu kazai yollardan halledilemediği tak
dirde meseleyi bir kanun mevzuu olarak getir
memiz ve Yüce Meclislerin tetkikine sunma
mız mümkün olacaktır. Kazai organda hallet
tiğimiz takdirde bu ihtiyacı karşılamış oluyo
ruz. Filhakika 1965 sayımlarında merkez ve sa
hada bir işlem safhasında 320 bine yakın me
mur istihdam edilmiştir. Bu kadar büyük ele
mana ihtiyaç vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yıl kompitur 
aleti dediğimiz, elektronik beyin alınması husu
su, yüksek komisyonda arkadaşlarımızın ilgisi 
ile tahakkuk etmiş bulunuyor, iki milyon lira
lık bir tahsisat ayrılmıştır. Mütaakıp senede 
bakiye kısmı tediye edilmek suretiyle çalışma
lar daha modern hale getirilmiş olacaktır. 

Matbaanın tevsi edilmesi daha iyi olurdu 
peklinde Sayın Eyidoğan'm beyanları oldu. 
Matbaaların tevhidi konusu Başbakanlıkta ay
rıca tetkik edilmektedir. Bu konu halledildik
ten sonra mevcut imkânlarımızla daha da tevsi 
etmenin yolunda olacağız. 

Bilgilerin süratle neşri hususunda gereken 
hassasiyet gösterilmektedir. Hangi metodoloji
den istifade edildiğinin mutlaka neşriyat için
de gösterilmesini Sayın Eyidcğan ifade ettiler. 
Filhakika neşriyat bu şekildedir. Elimizdeki 
mevcut son neşriyatta bunlar birer birer irae 
edilmektedir ve böylece istifade imkânları ar
tırılmaktadır. 
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İstatistik! bilgilerin muhtelif bakanlıklar 
bünyesinde, daireler bünyesinde toplandığına, 
bunların tevhideclilmesi gerektiğine Sayın Eyi-
doğan işaret ettiler, bizi ikâz ettiler. G-erçekten 
53 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre, «is
tatistik! malûmatın toplanması hakkı ve inhisarı 
Devlet istatistik Enstitüsüne aittir.» Diğer da
ireler kendi ihtiyaçları ölçüsünde bu gibi bil
gileri toplıyabilirler. Onun dışındakiler tama
men enstitüye ait bulunmaktadır. Konuyu has
sasiyetle taldbediyoruL'. Bâzı dairelerde bunun 
dışına çıkan hareketler olursa,, ikâz vazifemi
zi yapıyoruz. 

Neşriyatın para ile satılmasının mümkün ol
duğu konusuna temas eden sayın sözcülere, şu
nu arzu etmek istiyorum. Mesele bir 
döner sermaye meselesidir, tetkike de
ğer bir mevzudur. Müspet mütalâa edil
diği takdirde kanım çıkarılması gerekmektedir. 
Ancak şimdilik bunu mahr.urlu görüyoruz. Çün
kü istatistik! malûmatın gerek toplanmasına ve 
gerekse bunların okunup değerlendirilmesine 
bünyemiz alışmaktadır. Bu yerleşip anâne ha
line gelmedikçe buna büyük bir ihtiyaç duyu
rulmadıkça para ile satılması bahis konusu ol-
mıyacaktır. 

Çok değerli arkadaşlarım, gecenin bu saa
tinde sizleri daha fazla yormak istemiyorum. 
Mâruzâtımı burada kesiyorum, istatistik Ensti
tüsü adına ve şahsım adına Yüce Senatoyu hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Devlet İstatistik Enstitüsü : 

(A/l) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 15 448 363 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 2 206 007 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1.6.000 Çeşitli giderleri 472 803 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
13.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 2 085 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
77 - Transferler 

34.000 Malî transferler 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 149 270 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstatistik Bütçesi bitmiştir hayırlı olsun. 

BAŞKAN — Bugün, 4 . 2 . 1968 saat 01,00 
de toplanmak üzere oturuma 20 dakika ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 12,40 

— 329 — 



O. Senatosu B : 26 3 . 2 . 1968 O : 4 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 01,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

LEN İÜLER 3. — GÖRÜŞÜ 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/427, Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı : 
1045) (1) 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/429; Cum
huriyet Senatosu 1/841) (S. Sayısı : 1048) 
(2) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. Efen
dim Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi 
ile Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin yer de
ğiştirmesi teklif edilmektedir. Bu hususu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Genel Kurulun 
ittihaz etmiş olduğu karar veçhile Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin müzakere
sine geçiyoruz. Bu bütçe üzerinde söz almış 
bulunan sayın üyelerin isimlerini arz ediyorum; 
C. H. P. Grupu adına Sayın Suphi Bs.tur, Güven 
Partisi Grupu adnıa Sayın Abdülkerim Saraçoğ
lu, A. P. Grupu adına Sayın Hilmi Onat, kişisel 
görüşlerini arz etmek üzere Sayın Arıburun, Sa
yın Cizrelioğlu, Sayın Ucuzal söz almış bulun
maktadır. i lk söz 0. H. P. Grupu adına Sayın 
Suphi Batur'da buyurun Sayın Batur. 

C. H. P. GRUPU ADINA SUPHİ BATUR 
(Sinop) — Pek muhterem senatörler; her yıl 
tetkiklerinize sunulan bütçelerin görüşülmesi sı
rasında Devlet hikmetinin bütün kollarında ba
şarılan işlerin bir muhasebesini yapar, yeniden 
ele alınacakları gözden geçirir ve tesbit edilen 

(1) 1045 S. Sayılı basmayazı 1.2. 1968 ta
rihli basmayazı 24 ncil Birleşim tutanağı sonun-
dadır. 

(2) 1048 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

hedefe varmak için takibedilecek yolun en uy
gun, en kısa ve en emin olmasını ararız. 

Şu anda elimizdeki bütçe; memleket yarınla
rının gerçek sahibi ve teminatı olan gençliğin, 
Millî Eğitim camiası altında ve onun boş bırak
tığı bir alanda eğitilmesi işi ile ilgili bulunmak
tadır. 

Adına, kanundaki deyimi ile beden terbiyesi, 
halkın benimsediği ifade ile «Spor» işleri dedi
ğimiz bu faaliyetlerin, bütçede rakamlarla di
le getirilmiş bulunan değerleri üzerindeki gö
rüşlerimizi arz etmeden önce kanunun tümü 
üzerinde biraz durmak ve yaşadığımız yüz yılın 
başından itibaren durmadan artan önemi, bu 
öneme paralel olarak özellikler arz eden sorun
ları ve bu sorunlar için bizde ve başka memleket
lerde aranılan çözüm yolları ile bu yollarda yü
rünerek elde edilen neticeleri kısaca dile getir
mekte fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Hepinizin yakından takip buyurduğu ve hat

tâ çoğunuzun genç yaşlarda, içinde kaldığınız 
spor hayatınızın durak noktalarını gözden geçir
mek, bugünkü sorunlarını konuşacağımız bir 
sırada yerinde olacaktır. 

Memleketimizde ilk ciddî adım 1923 yılında 
bir avuç heveslinin çabalarını verimlendirmek 
için meydana getirdikleri ve adma «Türkiye İd
man Cemiyetleri ittifakı» dedikleri Cemiyetler 
Kanununa göre kurulmuş Konfederatif teşkilât 
ile atılmıştır. 

Türkiye idman Cemiyetleri İttifakı beş on 
senelik mazisi olan dar bir çerçeve içinde kalan 
bir halk hareketinin uluslararası uluslara göre 
ve daha ziyade müsabakalar yönünden nizam 
altına alınması zorunluğundan doğmuştur. Fakat 
buna rağmen memleket gençliğinin tüm olarak 
spor yönünden eğitilmesi vazifesini de benimse
miş, mevzuatında bu yolda hükümlere yer ver-
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mistir. Bu gücünü hesaplamamış olmasının de
ğil, samimî bir inancın ve arzunun ifadesidir. 
Devrin şartları göz önünde tutulunca, bu amaca 
ulaşmada hatırı sayılır mesafe katedememiş ol
maları da kınanamaz. 

Değerli senatörler; 
Birinci Dünya Savaşı sonundan İkinci Dün

ya Savasının başlama tarihine kadar gecen 
zaman, kültür ve halk eğitimi alanında yeni ve 
büyük hamleler yapan bütün memleketlerde 
spor işlerinin önplâna geçtiği bir devreye işaret 
eder. Bu devrede beliren ve hâkim görüşbre 
göre değişik yönlerden ele alınan ballıca değişik 
sorunlar şunlardır : 

a) Gençliğin fizik ve moral kabiliyetlerinin 
kişinin ve toplumun yararına geliştirilmesi ama-
ciyle sporun geniş kütlelere yayılması; 

b) Bunun ihtiyaç gösterdiği eğitici ve öğ
retici kadronun yetiştirilmesi; 

c) Bu faaliyetlerin gerektirdiği okul karak
terli öğretim sahaları (Antrenman sahalar) ile 
seyirci sorununu önplâna alan büyük tesisler, 

d) Sağlık ve moral yönünden kontrol, 

Sayın senatörler, 
Çeyrek aşıra yaklaşan devre içerisinde arz 

ettiğimiz sorunların çözülmesi yolunda alınmış 
çeşitli tedbirler ve tertipler görmekteyiz, Bun
ların taşıdığı karakterin yakın tarihteki akım
ların tabiî neticeleri olduğu yüksek heyetinizin 
malûmlarıdır. 

Bir yandan Anglosakson dünyası ile ona 
ayak uyduran memleketlerin, diğer taraftan sı
rası ile Sovyet Rusya, itlya, Almanya ile bun
ları örnek alanların bam başka bir görüşle ara
dıklar?. çözüm yolları, gerçek spor yönünden ba
şarılı veya başarısız kaldıkları yerlerde dahi 
gençlik hayatı ile tüm toplum üzerinde büyük 
etkiler yaparak İkinci Dünya Savacının sonuna 
kadar ulaşmştır. 

Aziz arkadaşlar; 
Dikkatle bakılırsa sporun sosyal bayatta bü

tün ölçülerin üstünde bir değer kaşandığı dev
renin İkinci Dünya Savaşından sonraki devre 
olduğu bütün vuzuhu ile görülür. Bu devrenin 
karekteristlikleri üzerinde durmadan ve bunun 
üzerindeki parelelini izlemeden önce memleke
timizde az önce arz ettiğimiz ilk teşkilâtın ve 
ilk hamlenin yerini Türk Spor Kurumuna ve 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne devrettiği 

tarihten yani 1936 - 1933 yılından bu yana be
den eğitimi ve spor dâvasının gösterdiği istiha
leler ve buna paralel olarak getirdiği yeni yeni 
problemler üzerinde bir nebze durmakia fayda 
vardır. 

Halen yürürlükte bulunan ve günün ihtiyag-
lp.rmı karşılamadığında ittifak etmiş göründü
ğümüz Beden Terbiyesi Kanunu 1938 tarihini ta
şırsa da asinıda bu kanun 1934 ten itibaren gi
rişilen çabaların bir mahsulüdür. 

Bu çabaları tahrik eden başlıca sebep, iç bün
yede duyulan ihtiyaç ile o günlerin ikiye bölün
müş dünyasında ki iki ayrı tipteki gayretler 
olmuştur. Bunlardan biri totaliter ülkelerin ça
buk netice verir görünen düzenleri, diğeri de
mokrasi dünyasının, kendisini kabul ettirmiş 
sporun ilmî tarifine ve eğitim kaidelerine uygun 
tutumudur. Bizim kanunumuz beliren ihtiyacı 
karşılamak için, neye inandığı, maddeler arasın
da belirsizleşmiş bir bünye ile çıkmış ve tota
liter dünyanın gidişine göre ayarlanıp cihazlan-
mayı öngören hükümler ile ilmî anlayışa ve ger
çek spora yönelmeyi hedef tutan maddeleri bir 
araya getirmiştir. 

Millet bünyesine ve Devletin anlayışına uy-
mıyan yönü kısa zamanda kadük olmuş, kaldı
rılmış geriye halen tutunduğumuz maddeleri 
kalmıştır. Bunlar da, hayatiyeti olduğu için kal
mıştır. 

Muhterem senatörler; 
Bu kanun önce spor yaptırmanın, ro'iira sevk 

ve idare etmenin, nasıl ne yoldan yapılacağını 
ve imkânlarını söylemeden eğitici ve öğretici
sini yetiştirmeyi, kaynaklarının sağlamMuıı he
saplamadan, saha ve tesis işini bu topyekûn spor 
amacına göre meydana getirmeyi öngörmüş
tür. 

Tüm gençliğin spor yoliyle eğitilmen göre
vini Devlet kendi üzerine alınca, burada büyük 
sorumluluğun, Millî Eğitim Bakanlığına tevec
cüh etmiş olması, tabiîdir. Ancak gerçek odur 
ki: kanun çıktığı günden bu yana Millî Eğitim 
Bakanlığı ne eğitici ne öğretici, ne araç, ne te
sis ne ele bu faaliyetlere tahsis edilecek zaman 
bakımından uhdesine düşenin asgarisini dahi 
yapamamıştır. 

Buna karşılık okul d r ı fraor hayatı, teşkilâ
tını ve birer gençlik yuvası olan klüplerin gay
reti ile yeni bir devrenin mutlu bir başlangıcı 
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olan Spor Totonun kuruluşu tarihine kadar 
çok ümit veren ve yüz ağartan bir inkişafa maz-
har olmuştur. 

Bu devre içinde elde edilen neticeleri elde 
bulunan imkanlarla ölçersek zaman zaman ya
pılan sert tenkidlede, insaf ölçüsünün kaçırıldı
ğını görürüz. 

Aziz senatörler, I 
Spor Totonun sağladığı imkânlardan sonra I 

rahatça söyliyehiliriz ki, bugün Türkiye'de ama- j 
törü ile, profesyoneli ile Devlet zoru ile değil, I 
aşağıdan gelme ve Beden Terbiyesi Teşkilâtının 
düzenlediği sevk ve idare ettiği, heryönden kont
rol etmek, saha ve tesislerini meydana getirmek, 
işletmek, verimîendirmek, öğretici, ve eğitici 
ve yepyeni bir anlayışla işleri yürütücü kadro
larım yetiştirmek mevkiinde olduğu yaygın bir 
spor hareketi vardır ve bu spor hareketi Tür
kiye'nin adîni, başardığı Avrupa ve Dünya ça
pında organizasyonlarda elde ettiği iyi derece
lerle, dosta düşmana duyurmuştur. Atletizm ve 
Boks Balkan oyunları, futbolda gençler Avrupa 
Şampiyonası, Güreş Avrupa Şampiyonan, Ve-
leybol Avrupa Şampiyonası bunlardandır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugün Türkiye 'nm 876 000 vatandaşı barın

dıran açık ve kapalı tesislerinde 600 ün çok 
üstünde çeşitli spor dallarında müsabakalar ya
pılmaktadır. Arkasında bir hazırlık çalışması 
bulunan bu karşılaşmalara : 

48 Salon 
81 Stadyum 
34 Tenis sahası 
15 Kış spor tesisi 
6 Poligon 

23 Su sporları tesisi 
Sahne olmaktadır. 
Yüksek Heyetinize bu sahaları arz ederken 

bir hususu dikkatinize sunmak isteriz, 
Srsor tesisi, karekteri ne olursa olsun, çabuk 

yıpranan devamlı bakım istiyen bir yapıdır, 
Onun için spor tesisi yapanların, okul karakterli 
açık ve «ıPyireisis tesis yaparken, bıura?ı masraf
larım karşüıyacak gelir kaynaklarına da ihti
yaç bulunduğunu düşünmeleri lâzımdır. Bunu 
düşünmeden bir bakışla doğru görünen bir man
tıktan hareket ederek, olan gücü açık, seyirci
siz tesirlere verirlerse kısa bir süre sonra malî 
kaynaklan, bakım ve yönetim masraflarını bile 
karsılıyamaz hale gelir. 

Sayın arkadaşlar, 
Bugün gençliğin spor yolu ile eğitimine tah

sis edilebilecek imkânlar genişlemiştir. 
Memleketin kalkınma hamlesi içinde değişen 

çehresinin Türk toplumuna kazaııdırlığı dinç 
biriye içinde sporun yeri ve önemi her zamankin
den daha büyük bir önem ve değer taşımakta
dır. 

Gelişen hareketin getirdiği sorunlar artık 
1C30 tarihli Kanunla çözülmek istenen meseleler 
değildir. Çünkü toplumun şartları o şartlar de
ğildir ve spor o günün ?poru değildir, 

1938 Türkiye'sinde bu endüstri yoktur ve 
onun getirdiği iş ve işçi problemleri yoktur. Mil
yonluk, yüz binlik şehirler, gecekondular ve 
onların getirdiği problemler yoktur. 

Bugünün ileri Türkiye'sinde üne ve üniversi
te öğretimi yapan sporcu gençliğin, sahalardan 
yetişmiş olmaktan başka formasyonu olmıyan es
ki şöhretlere emanet edemezsiniz. Kalb değiştiren 
tıbbın spora eğildiği bir dünyada sisler gençle
rimizi devlerin çarpıştığı sahalara alaycı mosör-
ler ve çıkıkçılarla hazırlıyamazsmız. 

Milyonlara mal olmuş gerçek bir isletme olan 
tenderinizi her iyi niyet sahibine teslim edip 
ondan verim umamazsımz. 

Oyun sahalarına toplıyacağmız çocukları sa
hipsiz bırakamazımız. Bu saydıklarımız, dalla
nan budaklanan temel problemlerdir. Fakat 
çözüm yollan ve imkânları olan problcm!sr'"ir, 
Ancak, bu problemler, mevcut mevzuatın daralt
tığı açıdan bakılarak halledilecek şeyler de ele-
dildir. 

Deva derde göredir. Biz bu derdin devası 
olduuğna kaaniiz. Uzun yıllardır günün şart 
ve icaplarına uygun bir kamın getirileceği bu 
kürsüden va'dedilmistir. Temennimiz odur ki, 
eski ve şöhretli bir sporcu olan Sayın Bakan ve 
o?,ıriııdeki sporcu kadro vadedileni bize getir
sinler. O zaman bütün gücümüzle hazırlıyaeak-
ları kanunun en iyi ve gerçeklere en uygun 
şekli ila kanunlaşması için yardımcı olacağa. 

Sayın senatörler, bu mâruzâtımızın ardından 
akla gelen yeni bir husus, getirilmesi gereken 
hükümlerin dertlere deva olup olmıyacağı key
fiyetidir ve bunların hepsinin Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü veya bunların yerine kuru
lacak olan yeni bir teşkilât tarafından halle-
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dikoeği veya bu sorumluluğun bir kısminin bir 
başka bünye tarafından taşınıp taşmmıyacağı 
keyfiyeti olacaktır. 

1938 den bu yana geçirilen uzun tecrübe ve 
Tevhidi Tedrisat Kanununun mevcudiyeti gös
termiştir ki, yurda şâmil bir beden eğitimi 
ve spor öğretmeni yetiştirme kampanyası beden 
terbiyesi teşkilâtı güciyle yürütülememiştir. Bu 
inanmış ma arif çilerin zamanında ve teşkilâtın 
maarife bağlı olduğu devrede dahi başarılama-
mıştır. Çoktan kapanmış bulunan, zamanında ha
len körler mektebine tahsis edilen binada hiz
mete girmiş bulunan, Yüksek Beden Terbiyesi 
Enstitüsü bunun açık örnekleridir. O halde dâ
vanın bu kısmından artık Beden Terbiyesi Teş
kilâtım sorumlu tutmamak ve yıllık ihtiyacı
mız olan en az 200 beden eğitimi ve spor öğ
retmeninin yetiştirilmesi işini Millî Eğitim Ba
kanlığından beklemek yerinde ve haklı bir ta-
lebolacaktır. 

Aziz arkadaşlar: 
Beden Terbiyesi Teşkilâtının elindeki kay

nak emin ellerde olduğu apaçık görülen Spor 
Toto ile her gün artan seviyesinde bize büyük 
imkânlar sağlamaktadır. Bunların hangi ölçü
lere ulaştığı arz edeceğimiz kısa rakamlarda 
görülecektir. 

Spor Totonun 1 nci sezonunun başladığı yıl 
yani 1960 yılında elde edilen 6 765 000 liralık 
hâsılat ve 4 ncü sezon sonunda yani 1962 - 1933 
yıllarında 115 847 422 liraya baliğ olmuştur. 
Bu tahsil çağındaki gençlere çok büyük bir 
hizmet demek olan hisseyi teşkil eden 4 844 732 
lira ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne tah
sis edilen 32 298 018 liraya yani Devlete top-
yekûn 37 14.0 750 liralık gönüllü bir vergi yolu 
ile tahsisat sağlamıştır. Bu tahsisat 1936 - 1987 
yıllarında hasılat olarak 213 694 286 liraya ba
liğ olmuştur. Bu hasılattan Yurtlar Kurumu 
hissesine 10 157 825 lira, Beden Terbiyesine ise, 
67 718 338 lira ki, cem'an 77 876 663 liralık 
bir yekûnu bulmuştur. 

Burada şunu belirtelim ki, aynı senelerde 
memleket gençliğini spor yolu ile ğitilmesinde 
vazife yüklenmiş bulunan birer Millî müessese 
olan kulüplerimize de meselâ : 

1962 senesinde 3 415 000 lira, 
1988 - 1967 senelerinde ise, İ l 834 615 lira 

gibi çok değerli bir yardım yapılabilmiştir. 

Bu hiçbir yönden küçümsenemiyecek kaçlar de
ğerli bir yardım ve başka hiçbir suretle de yapıl
man mümkün olmıyan bir yardımdır. Bunun 
büyük değerini spor hayatı ile olduğu kadar 
Milletçe ve eğitim dâvasiyle uzaktan ve yalan
dan alâkası olan her vatandaş takdir etmekte ve 
bundan yüzü gülmektedir. Bu değerin, Yük
sek Heyetinizin takdir ve teşvikine cidden lâyık 
olduğunu buradan ifade etmek isteriz. 

Sayın senatörler : 
Bu gönüllü vergi kanalına zaman zaman 

çeşitli sebepler ve hislerle uzanılmak istenil
diği hepinizce bilinmektedir. Hemen arz ede
lim ki, bütün sosyal hâdiseler gibi spor ve spor
la ilişkin hareketler kendi özel kanun ve icap
larına göre işler ve onun içerisinde gelişir. Bunu 
kendi tabiatı dışında tertiplere, iyi niyetle dahi 
olsa bağlarsanız küser ve verimi umulmıyacak 
derecelere düşer. Memleketimizde spor işlerinin 
bir anda mevcut seviyesinin çok altına düşüver-
diğinin misali görülmüş ve yaşanmıştır. Onun 
için Yüksek Heyetinizden geçen yılda vâki is
tirhamımızı tekrarlamaya lüzum hissetmekteyiz. 
Spor Totoyu ve tesis için hazırlıklar yapıldığı 
malûm bulunan Spor Totoyu kendi taibatı dı
şında ve kendi tabiî çevresi olan spor bünye
sinden başka bir kanat altında mütalâa etmi-
yelim. Spor Totoyu tıpkı Spor Toto gibi spora 
hizmet edecek ve bugünkü imkânları dahada 
artıracaktır. 

Yukarıdaki mâruzâtımızla belirtmeye çalış
tığımız hususa tekrar dönüyoruz. Kıta çapında 
organizasyonlara bu imkânların sağla :îığı te
sislerle girişildi ve içinden başarı ile çıkıldı. 
Memleketi saha ve tesis bakımından gereği gibi 
teçhiz etmek kararında isek Spor Totonun ya
nma Lotoyu koymalıyız ve faaliyetini teşvik 
edip desteklemeliyiz. 

Burada bir noktaya değinmeden gegemiye-
ceğinı. Spor çok yönlü bir toplum hareketidir. 
Bu itibarla bunun tesisleri de aynı kaidelere 
bağlanır, Onun için tesis, saha ve çeşitli araç 
kullanıldığı yerlerde toplumun sağlık, eğitim, 
boş zamanları değerlendirme ve sosyal ihtiyaç
lar ve yeni çalışma düzenimiz sebebiyle beliren 
meseleler dolayısiyle behemehal bir plâna ve 
programa bağlanması lâzımdır. Böyle bir plânı 
gerekçesi ile görmeyi çok arzu ederiz, varsa 
göstersinler inşirah duyalım, ve tenkidleriniz 
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olacaksa fırsat versinler söyliyelim, yoksa bu
nun bir zaruret olduğunu kabul buyurup biran 
evvel bu plânı ve programı yapsınlar ve huzu
runuza getirsinler bu plân ve programda diğer
lerinin yanında toplumu denize alıştırmak, de
nizi sevmek ve deniz sporu içerisinde eğitmek 
sertleştirmek yolunu açsınlar. 

Pek muhterem senatörler, 0. H. P. Senato 
grupunun derin saygılarım kabul buyurmanızı 
istirham ederek huzurunuzdan ayrılıyor ve Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin Türk 
Sporuna ve Türk Gençliğine hayırlı ve uğurlu 
olmasını temeni ediyoruz. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Güven Partisi Senato Grupu 
adına Sayın Saraçoğlu, 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA ABDUL
LAH SARAÇOĞLU (Mardin) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Güven Partisi Senato Grupu 
adına, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçesi hakkında tenkid ve temellilerimizi 
arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Vaktin dar olması hasabiyle bu husustaki 
mâruzâtımız çok kısa olacaktır. 

Sayın arkadaşlar Türk Milleti yaşadığı as
rın sportif hareketlerine daima önem vermiş, 
Dünyada ün salmış milletlerden biridir. Cirit 
oynamak, atlamak, güreşmek Türk Milletinin ta
rihinden gelen günlerini, düğünlerini şenlendi
ren sporlarmdandır. Onun inin Türk köylüsü 
bunlara çok ehemmiyet vermektedir. Modern 
spor ve beden eğitimi konusunda memleketimiz 
oldukça ilerlemiş sayılmasına rağmen bu ko
nuda gösterilen alâkanın yeterli olduğunu kabul 
etmeye de imkân yoktur. 

Türk Milletinin gelecek nesillerini vüsntça 
sağlam, karekterli ve iradeli yetiştirmek için 
Bedsn Terbiyesi Umum Müdürlüğü, ile Millî Eği
tim, Milli Müdafaa ve Çalışma Bakanlığı ile 
diğer bakanlıkların koordine bir şekilde çalış
ması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, 16 . 7 . 1038 tarih ve 
3530 sayılı Beden Eğitim Teşkilât Eanunu yetor-
siz bir kanundur. Beden Eğitimi Genel Müdür
lüğünün gelişen ihtiyaçlarını tamamlamak için 
y~ni bir teşkilât kanununa ihtiyaç vardır, Mem
nuniyetle öğrendiğimize göre bu kanun hasırlan
mış ve Hükümete sunulmuştur. Kanunun Meclis
lerden biran evvel çıkması teşkilatın daha ve
rimli çalışmasına vesile olacaktır. 

Muhterem senatörler, 
1. Devletin yardımı ve Spor Toto kanalı ile 

elde edilen paralarla inşa ettirilen kapalı ve a?ık 
spor salonları, stad, saha, yüzme havuzu, tenis 
kortları, kış sporları binicilik, atıcılık gibi be
den eğitimi ve sportif tesislerden Türk Vatanı
nın her bölgesinde yaşıyan insanların istifade 
etmesi ve bu bölgeler arasında sosyal adaleti 
tenin etmesi bakımından mahrum bölgelere, 
o bölgenin hususiyetine göre yapılack tesisler
de öncelik tanınması, 

2. Modern beden eğitimi ve sportif faali
yetlerin köylere kadar teşmili ve geleneksel spor 
faaliyetlerinin modern esaslara göre hazırlan
masını ve köylerde araştırma yaparak çeşitli 
beden eğitimi ve spor kollarında istidat göste
renlerin yetiştirilmesi, 

3. Belediye, özel idare ve iktisadi Devlet 
Teşekküllerinde çalışan memurlarda olduğu 
gibi, 67 vilâyetin Beden Terbiyesi bölgelerin
de çalışan memurlar da yüzde İö - 15 nisbetinde 
verilen avanstan istifade etmemektedirler. Bu 
memurların da avans kanunundan istifade etti
rilmesi cihetine gidilmesi temennileri ile sözleri
me son verir, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1968 bütçesinin hayırlı olmasını diler, Güven 
Partisi Senato Grupu adına Yüce Senatoya say
gılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Söz A. P. Grupu adına Sayın 
Hilmi Onat'm. Buyurun Sayın Onat. 

A. P. GRUPU ADINA HİLMİ ONAT (iz
mir) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
A. P. Grupunun 1968 yılı Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki tenkid ve 
temennilerini sunuyorum : 

Dünyalar arasında irtibat kurmaya çalışan 
ve kıtalar arasındaki faaliyetlerini nükleer si
lâhlara güvenerek bir oyuncak gibi kullanan 
neslin milletleri; her yönden, gençliğini ken
di görüş ve düşünüşlerine göre organize etme
ye ve yetiştirmeye mecburdur. 

Bu mecburiyeti duyan milletler bugün in
san gücünü ve gençliğinin yetişmesini birer 
prensip tahtında, kifayetli bütçelerle ele al
mak, uygulamak zorunda kalmışlardır. 

işte Türk gençliği de muhtacolduğu sürati 
intikal, üstün vasıf, karakter ve sağlığını da 
Devletin bu maddi gücünden almak suretiyle 
yeterli bir şekilde yetiştirilmek istenmiştir. 
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Ancak, 29 yıl önce kurulan 3530 sayılı 
Kanun her nedense bir türlü değiştirilememiş, 
her yönden görülen büyük kifayetsizliklerine 
rağmen yürürlükte kalmakta devam etmiştir. 

Daha 1962 yılında tesbit edilen aksaklıkla
rın giderilmesine çalışılmış, Türk sporuna dair 
kanun teklifleri getirilmiş ve fakat önemi kes-
tirilememiş olacak ki, bugüne kadar Türk spo
runa ve Türk gençliğinin çalışmalarına yeni 
bir veçhe verilememiştir. 

Bu hususta son günlerde Gençlik ve Spor 
Bakanlığının kuruluşu hakkında çok şümullü 
bir kanun teklifimiz Millet Meclisi Başkanlığı
na sunulmuş bulunmaktadır. 

Bu kanunla Hükümetimiz; büyük inkişaf
lar kaydeden, üniversiteler dâhil okullar içi 
ve okullar dışı Türk gençliğinin bedenî ve ah
lâki kabiliyetlerini; demokratik prensiplere, 
millî ve Atatürk devrimlerine uygun yetiştire
cek, yurttaşlarımızın seviye ve kaabiliyetleri-
ne göre jimnastik, spor ve rekreatif faaliyetle
rini tanzim, teşvik ve idare edecek, geliştire
cektir. 

Bedenî geliştirme eğitimi, gençliğin olduğu 
kadar bir milletin topyekûn fizik ve moral ya
pısı bakımından yetişmesinde öncelikle yer al
maktadır. 

Bugüne kadar yürütülen bu görevler okul 
içi faaliyetler bakımından Millî Eğitime, okul 
dışı faaliyetler bakımından Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğüne, yurt müdafaasındaki ge
lişme için de Millî Savunma Bakanlığına bı
rakılmış olup, ayrı ayrı çalışılan eğitim bir 
sıkı koordinasyon kurulamadığı için de daima 
verimsiz olmuştur. Halbuki teklif ettiğimiz ka
nun bütün bu mahzurları gidermiş ve hattâ 
Millî Eğitim Bakanlığı içinde bulunan izcilik, 
kampçılık ve saireyi de bünyesine almak sure
tiyle sıkı bir eğitimi öngörmektedir. 

Okullarda haftada 1 saatlik bir bedeni ge
liştirme eğitimi çok gülünç olmakta, bütün 
bu hususlar bir tek merkezden olumlu ve mü
essir bir plân ve programla yürütülmek yo
luna gidilmektedir. 

Türk Ulusunun yegâne hazinesi ve en kıy
metli yatırımı mükemmel yetişecek gençliğidir. 

Hiç şüphesiz gençliğin bu varlığını, mâne
vi hasletlerini hareket halinde tutmayı da, iyi 
yetiştirilmiş, üstün vasıflı, ahlâklı vatandaş 
topluluğunda aramaktayız. 

Bugün 25 spor dalında faaliyet gösteren 21 
federasyona sahip Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü, teşkilâtının 3 federasyonunun maddi 
imkânlarını karşılıyıbilmekte, diğer 18 fede
rasyon fahrî olarak çalışmaktadır. Bu durum 
karşısında elbette ki beynelmilel spor yarışma
larında Türk gücü kendine has olan mevkiini ,' 
alamamaktadır. Bu da elbette M kifayetsiz 
bir teşkilâtın sonucudur. Halbuki mevcut teş
kilât gücünün âzamisi ile çalışmaktadır. 

Spor - Toto : 1959 senesinde 7258 sayılı Ka
nunla kurulan müşterek bihis (Spor - Toto) 7 
yılda zaruri masrafları dışında % 40 ı Genel 
Müdürlükçe spor faaliyetlerine ve tesislerine 
sarf edilmiştir. Bu mühim gelirler 1961 yılın
dan 1967 yılı Ocak ayma kadar (312 milyon 
934 bin 253 lira 79 kuruş) olarak değerlendiri
lir ki bu rakamlar memnuniyet vericidir. 

Spor - Totodan elde edilen bu paranın, yu
varlak hesap : 

220 milyon Tl. sı inşaata, teknik personel 
ücret ve yolluklarına, 

69 milyon Tl. sı spor temas ve malzeme ik
maline, 

24 milyon Tl. sı kamulaştırmaya sarf edil
miştir ki, bu faaliyetleri de takdirle zikret
mem mümkün değildir. Bu sezon spor, saha 
ve tesisleri için Genel Müdürlüğe verilen his
se 67 milyon 718 bin 839 Tl. dır. Şu kitapta 
toplanan resimli spor tesisleri gelecek için if
tihar edilecek şekil ve miktardadır. 

Türk sporunun gelişmesini sağlıyan, spor
cularının hazırlanmasını temin eden, spor te
sislerinin; yurdun dört bucağında hizmete 
sunuluşu ve yeni yeni tesisler için teşebbüslere 
girişilmiş olması, kalkınmada yerini böylece 
almış bulunmaktadır. Bu yönden de Spor - Toto 
Genel Müdürlüğüne huzurunuzda teşekkürü 
bir borç biliriz. 

1968 yılı bütçesi : 
18 427 223 Tl. Cari harcamalar, 
83 700 000 Tl. Yatırım harcamalarına, 
17 324 148 Tl. Sermaye teşkili ve transfer 

harcamalarına olmak üzere : 
119 451 371 Tl. olup, 1967 yılı bütçesinden 
101 798 010 Tl. bir fazlalık göstermektedir. 
1968 yılının 22 milyarlık genel bütçesine oran
larsak bütçe yükü de binde beştir. 

— 335 — 



C. Senatosu B : 26 3 . 2 . 1968 O : 4 

Bu hali ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne halihazır bütçe yeterli görülmemekle 
beraber, Spor - Toto gelirleriyle bu bir misli
ne yalan kabaracağından, halihazır teşkilâtla 
elde mevcut işlerin yürütülmesini de Bağlıya
bilmektedir. 

Spor - Totonun, sosyal hizmetlere katkısı : 
Yurtlar Kurumu payı : 
Spor - Toto'dan elde olunan gelir ve bu ge

lirden ayrılan paylarla çoğumuzun meçhulü 
olan birtakım sosyal hizmetler de ifa edilmek
tedir. Bunlar arasında bulunan ve kuruluş ga
yelerine uygun olan Yurtlar Kurumuna ayrılan 
pay da özel bir anlam taşımaktadır. 

Spor - Totonun 3 ncü sezonundan itibaren 
Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu payı 
olarak 351 sayılı Kanun gereğince dağıtılmaya 
başlıyan ikramiyelerin % 10 u 1967 yılı sonu
na kadar toplam olarak 46 milyon lirayı bulmuş 
ve bu suretle 10 binden fazla gencin tahsilleri 
için lüzumlu bursu vermek, kurumun diğer faa
liyetlerine hizmet edecek şekilde malî destekte 
bulunmuştur. 

Şüphesiz hasılatın artması halinde bu kuru
ma ayrılan pay da çoğalacağından yapılan yar
dım miktarı artmakta ve her sezon devamlı 
surette yükselmektedir. 

Nitekim, 1961 - 1962 sezonunda 5 milyon 
lira olan pay miktarı 1966 - 1967 devresi so
nunda 10 milyon liraya yükselmiş 1967 - 1968 
sezonunda bu miktarı da aşma istidadım gös
termiş bulunmaktadır. 

Kulüp isim hakları : 
Gençleri kötü itiyatlardan menedip onları, 

daha ziyade sosyal ve sportif faaliyetlere yö
neltmeyi hedef tutan Spor - Toto Teşkilâtı 
elde olunan hasılattan gerek amatör ve gerek
se profesyonel kulüplere «İsim hakları» öde
mektedir. 

1967 yılı sonuna kadar bu payların yekûnu 
10 milyon lirayı bulmuş ve bu sayede kulüple
rin malî durumları düzeltildiği gibi, birçok ku
lübe de faaliyetlerine devam imkânı sağ
lanmıştır. 

Geçen sezonda 12 milyon lirayı bulan isim 
haklarının bu devrede bu miktarı da aşması 
beklenmektedir. Brüt hasılatın % 6 eı ora
nında ayrılan kulüp isim hakları bu defa 3 ncü 
lig takımlarına da teşmil edilmiş ve bu yardım

dan daha çok kulübün istifadesi sağlanmış
tır. Kaldı ki, hasılatın artışı neticesinde ay
rılan pay miktarının da çoğalacağı ve binneti-
ce kulüplere de daha çok yardım yapılacağı an
laşılmaktadır. 

îşte bu sosyal hizmetler ile de teşkilât cidden 
takdire lâyık bir çalışma içindedir. 

Teklif ve temennilerimiz : B.T.G. Müdür
lüğü; 

1. En kısa bir zamanda ve süratle 1938 yı
lında çıkarılan 3530 sayılı Kanuna göre kuru
lan B.T.G. Müdürlüğü Teşkilâtının, yeni bir 
kuruluşa (Gençlik ve Spor Bakanlığı) na çev
rilmesine çalışmalıdır, 

2. Memleket gençliğini kötü yollara sürük-
liyen faaliyetlerin yok edilebilmesi için, Millî 
Eğitim Bakanlığının her derecedeki inşa etti
receği okullara spor faaliyetlerinin de hemen 
öncelikle eklenmesi zaruretine inanmalıdır, 

3. Ordu birliklerinin spor faaliyetleri için 
lüzumlu tesislerin inşasını müştereken ele alma
lıdır. 

4. Genel Müdürlüğün kadro ve kuruluşu
nun tetkikinde, maalesef bir hukuk işleri müşa
virliğinin bulunmadığı nazarı dikkati çek
mektedir. Gerçi Spor - Toto bünyesinde varsa 
da, Genel Müdürlükçe kullanılmasına Sayışta-
Y?.n mâni olduğu öğrenilmiştir. Bu bakımdan 
süratle noksan kısmın kurulmasına çalışılma
lıdır. 

5. Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş 
snor kulüpleri ve spor dalları idarecilerini ve 
idareci üyelerini seçimle iş başına getirmekte 
ve fakat (67) ilin Beden Terbiyesi Bölge mü
dürleri ve memurları maalesef tâyinle anti -
demokratik bir şekilde işbaşına gelmekte, böy
lelikle seçimle iş basma gelen federasyonlar ve 
bölge müdürleri kadar başarı gösterememekte
dirler. Bunların da seçimle iş başına getirilme
sinin zaruretine inanmalıdır, 

6. Kurulmuş bulunan muayyen tesis ve sa
haların inhisar altında ve kilitli bir halde bu
lundurulmasından kaçınılmasına ve sabahın er
ken saatlerinden, gecenin geç vakitlerine kadar 
her cins, yaş ve seviyedeki vatandaşın istifade
sine açık bulundurulmasının faydalarına inan
malıdır. 

7. Gençlerin ve vatandaşların, jimnastik, 
boks ve güreş salonlarına, açık ve kapalı yüz-
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me havuzlarına, oyun saha ve tesislerine, kamp 
tesislerine, gençlik konaklarına külfetsiz, zorluk-
suz ve parasız girebilmeleri için lüzumlu emir 
ve kararın verilmesi lüzumunu tezekkür etme
lidir, 

8. Her derecede öğretim müesseseleri ile 
üniversiteler, Türk Silâhlı Kuvvetlerine beden 
eğitimi ve spor öğretmenlerinin, okul dışı ku
lüp ve teşekküllere de antrenör ve moniterlerin 
açılacak bir Beden Eğitimi Akademisinden ye
tiştirilmesi lüzumuna kaani bulunuyoruz. 

Yeni yıl bütçesinin millete mutlu ve hayırlı 
olması dileğimizi A.P. Grupu olarak sunuyor, 
Genel Müdürlüğün güzel çalışmalarının devamı
nı istiyoruz. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına görüşmeler bit
miştir. Kişisel görüşlerini arz etmek üzere Sa
yın Tekin Arıburun. Buyurun efendim. 

TEKÎN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçed 
münasebetiyle dikkati çeken birkaç husus hak
kında kısa mütaloalammı arz edeceğim. 

(3/30) sayılı Kanunun birinci m.a:mkerbru çdm 
gayeTİ ve Pjoruro.lii.kigr. yurttasın xızvi ve ahlâki 
kabiliyetçe inkişaf vo tekemmülünü bad ••? tutan 
ve bütan memleket genç" iğini bedorû faakya'' 
mükellefiyeti altında bulrr duran; mlas/l, iulu 
lâpcı amaçlara °'i'ro çelişirirai suakvmı c v z 
iimnaatik ve p/oor faakyotl erini r;ovk ve id''/'? 
etmektir. «3u faaliyetler okul i "inde, abuli Eği
tim Bakankğmea yürütülmektedir. Okul dışm-
da ise bu memv ile ISajbakankğa bapîı bbkmen 
Tcrmyosi menol blü düdüğü) vazifeli kılınmıştır» 
tarzında ifade edilmiş bulunmaktadır. Bu mad
deyi tekrar tekrar okumak ve mânasının derin
liğini kavramak lâmmdm. Ancak bu suretledir 
ki, Lodeu, Terbiyesi Csuel I.lüdürlbğ'miin yük
lenmiş olduğu veya daha doğrucu vasifek kılı
nıp sorumlu tutulduğa mevzuun no kadi r ge
niş, şümullü; mühim. ve dinamik çakçmayı ica-
bettiren Lir mükellefiyet teşkil ettiği daha iyi 
anlaşılabilir. 

Şimdi bir de bütçesini tetkik edip ydlardaıı 
beri gözlerimizin önünde cereyan eden faaliyet 
neticelerin', de karşılaştırırsak Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün başarısmm hangi sakalar
da ve ne derecelerde kanuni vazifesini ifa etmiş 
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veya etmekte bulunduğunu kolayca ankyııbili-

Yiilan birbiriyle mukayese edersek hiç abu-
he:dz vukua gökn mühim inkişafları görmekte 
ve bu yenden müteşekkir ve müftehir bulum r ak-
iayra. Bilhassa morıîoket capmda bir futbol faa
liyeti kökleşmiştir, güreş, basketbol, voleybol, su 
sporları, avcılık, atıcılık, eskrim, atçılık, kayak
çılık ilâh. gibi türlü sahalarda hattâ uluslarara
sı müsabakalarda bile baharı sağlamaya baûa-
mış bir durumdayız. Fakat bu' yaydın sahalarda 
ve s ar heri yapılıp dururken, kanundaki vazife 
•maddesinin ilk kelimeleriyle ifade edilmekte 
olan vazifenin hakiki şümulünü gösteren «Yurt
taşın uzvi ve ahmki kabiliyetçe inkişaf ve te
kemmülünü hedef tutan,» yani asıl varife çaba
sındaki derinlik ne dereceye varmıştır? Bana 
kısaca tetkik edersek durumun pek de haşin 
bir manzara arz ettiğini görürüz, Açıkçamı; yıl
lardan. beri Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
nün çalışmaları büyük çap'a daha kyado pro
fesyonellerden müteşekkil bir avuç futV;olcu ile 
diğer 'Spor kollarında yine bir avuç denecek ka
dar amatör mutabıklardan marot çok mahdut 
bir sahaya inhisar etmiş bulu ırmakta d" r. öbio 
şüçbv-bz brnvn vamnda kemen hem.cn her vilf-

'ük ve röz alıcı futbol saka-yet merımmu/ıe ouyu./ 
•am yaptırılmıştır. £âm kapalı spor salonları 
yapılmıştır. Dış müsabakalara gidilmektedir; ek-
oabya çoğu idareci a^ı da zorculardan mütesek-
':"i". /briçlerle.,. Fakat a/d görev olan v r d ' r ^ n 
y.mi 32 milyon Türk yurttaşının hem fisik hem 
ahlâki yönünden derinliğine ve genişliğine kav
rayacak ve kapeıyaeak spor faaliyetleri ikmal 
eiilegelmektedir. 

He:̂  halde bu ak^akkğ:. doğuran p arar alık 
keyfiyeti de değıklir, oka oka va kin kaiayuıa 
gitmek veya anagaveye ulanacak devamlı ve şü-
mullü bir plân yapılmamış, tutulmamış olması 
keyfiyetidir. 

Hele, artık Spor Totonun da sağladığı olduk
ça mühim bir varidat da bütçesine eklendikten 
sonra Beden Terbiyeci Genel Müdürlüğünün a r l 
kanuni vazife ve mükellefiyeti gayelerine uygun 
bir çalışma revizyonu yaparak istikbal için, ka]^-
bedilmiş zamanı kazanması ve eksik kalan e/as-
h faaliyetleri yeniden planlaması ve program
lamam. samanı gelmiş olduğu kanaatindeyim. 
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Meselâ bir misal olarak; gelecek çok yakın 
yıllarda; diğer vekâletler ve bilhassa belediye
lerle müştereken çalınarak ve muhtelif büyü!: 
şehirlerimizden başlamak üzere, her yaştaki va
tandaşın bos samanlarını geçirebileceği ve ken
di yağma ve bünyesine göre münasip bâzı oyun 
ve sporlarla, idman yapabileceği kolaylıkları ihti
va eden, sonra da maaile oturup teiniz güneş ve 
temiz hava alabileceği geniş parklar ve gölgelik 
sahalar halinde ve içinde yüzme havuzları olan 
ve okulların güzel havalarda toplu olarak gelip 
açık havada ve güneşte koşup oynayacağı, top
lu spor gösterileri yapabileceği, geniş açık hava 
sahalarının, yani parklarının ve., halk spor tesir
lerinin kurulmaya başlamasını görmek istiyo
rum. 

Ve yine meselâ, hor ilk, ortaokul ve lisenin 
hemen yanı başında büyücek bir açık saha ile 
bir kapalı spor (okul d?.şı çalışma tesisleri) de
nen tesisleri ihtiva eden spor ve eğitim tesisle
rinin kurulmaya başlamasını görmek istiyoruz. 

İşte bu gibi bütün yurttaşları bir araya çekip 
topîıyacak ve onların sağlığı üzerinde etkisi ola
cak yaşa VG başa göre onları spor faaliyetine 
sevk edecek âdeta sürüküiyecek bir programın 
tatbiki iledir ki, kanunim vazife ve gaye olara!: 
verdiği hükümler yerine getirilmiş olabilir. 

Bu gibi yerlerde kurulacak sıkı bir disip
lin öğrencinin ahlâki yenden inkişafım sağlar 
ve her yastan vatandaşları o kötü ve zehirleyici 
kahvelere ve bilmem ne salonlarına tıkılıp kal
maktan kurtarmış olur, 

Bu iş kolay değildir. Fakat gayrimünıkün de 
değildir. Bu gibi tesisler ve faaliyetler birçok 
Avrupa ve Amerika memleketlerinde görülmek
tedir. Biz biraz daha dinamik olalım, biraz da
ha faal olalım, geniş düşünelim ve müteşebbis 
olalım, İyi bir program ve plân yapıl:-rsa önü
müzdeki birkaç, on sene zarfında hakikaten if
tihar edebileceğimiz bir düzen ve inkişafa ulaş
mış olabiliriz, İşte Sayın Genel Müdürlüğün 
mensup ve erkânına bir yandan şimdiye kadarkl 
faaliyetlerine ve başarılarına teşekkür ederken 
bir yandan da bundan sonra nasıl bir faaliyet sa
hasının özlemi içinde bulunduğumuzu işaret et
miş oluyoruz. 1968 bütçesinin kendilerine bekle
diğimiz başarı yol ve ilhamlarını açmasını dile
rim. Saygılarımla. (Alkışlar) 
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BAŞKAN —• Sayın Oizrelicğlu. 
SELÂHATTÎN OİSEELİOĞLU (Diyarba

kır) — Sayın Başkan, muhterem senatörler, Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğünün İ968 bütçesi 
üzerinde konuşmak üzere muhterem huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Gecenin bu geç saatinde 
kıymetli vaktinizi israf etmemek için kısaca bir
kaç nokta üzerinde duracağını. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü; gayesi, 
ferdin bedenî ve ruhi gelişme ve tekâmülü, vazi
fesi de, bu gelişme ve tekâmülü temin eden her 
türlü sportif faaliyetleri sevk, idare ve teşvik 
olan bir teşkilâttır. 

Bu. teşkilatın, içinde bulunduğu zorluklara 
rağmen büyük bir gayret ve faaliyet gösterdiği 
şüphesizdir. Ancak, gaye ve vazifesinin önemi 
bakımından daha büyük ve daha yaygm gayret 
ve faaliyetlerde bulunması gerekmektedir. 

Teşkilâtın, zamanımızda, kendinden beklenen 
faaliyetleri gösterebilmesi için evvelâ, yeni bir 
teşkilât kanununa ihtiyaç vardır. Teşkilât 1938 
tarih 3530 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bu Ka
nun 7258 sayılı Kanunla bir değişiklik getirmiş
se de mevcut durumuyla bu Kanunun teşkilâtın 
bugünkü problemlerine cevap veremediği bir va
kıadır. 

Hazırlanmış olduğunu duyduğumuz yeni teş
kilât kanunu tasarısının biran evvel Meclislere 
şevkiyle kanunlaşması teşkilâtı şüphesiz ki, ra
hatlatıp feraha kavuşturacaktır. 

Teşkilâtın geniş ve ağır vazifelerine mukabil, 
mevcut kadro durumu çok dar bir vazife devre-
sindekinden hemen, hemen farksızdır. Halbuki, 
bugünkü şartlara ve geniş faaliyeti gerektiren 
duruma göre, bu teşkilâtın oldukça geniş bir 
kadroya sahip bulunması ieabeder. 

Genel bütçeye nazaran, teşkilâtın bütçesi de 
gayet nıütevazidir. Ferdin bedenen ve ruhen 
gelişmesiyle vazifeli böyle bir teşkilâtın bütçesi 
gaye ve vazifesine uygun bir ağırlıkta olmak lâ
zımdır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü her ne
dense futbol, biraz da voleybol hariç diğer spor 
kollarında yaygın bir faaliyette bulunamamak
tadır. Dikkat edilirse futbol hariç, diğer spor 
kolları memleketimizin ancak muayyen birkaç 
yarinde gelişmekte ve geliştirilmektedir. (Güreş, 
atıcılık, binicilik, eskrim v, s.) 

Mevcut kapalı spor salonları henüz ihtiyacı 
karşılamaktan uzak bulundukları gibi, daha bir-
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çok yerlerimizin de stad ve mimara ihtiyacı 
vardır, 

Yüzme aavusiarı meselesi de oldııkga mühim
dir, haTen ancak sayılı birkaç yerde yüsaıe ha
vuzu vardır İd, bu mevcut ihtiyacı karşılayabil
mekten çok uzaktır. Bu vesileyle henüz ihalesi 
yapılamamış bulunan Diyarbakır yüzme havu
zunun t i ran evvel ihalesinin yapılması hususuna 
ehemmiyetle işaret ederim. 

Spor - Toto gelirlerinden münasip bir ııisbeîin 
okullarda spor tesisleri yapımına tahsisinin çok 
faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Baden Terbiyeci Genel Müdürlüğünün en kı
sa bir saman içerisinde memleketimizin birçok 
yerlerinde, sporun her kolunu muhtevi spor mer
kezleri tesis edip bu merkezlerden her tarafa 
sporun her türünü yaymak ve sporun her kolun
dan yeni yeni elemanlar yetiştirmek gayret ve 
faaliyeti içine girmesi lâzımdır. 

Bölgeler • arası dengeli kalkınma promiibiııi 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kenrb 
gayret ve faaliyetlerinde de bir anapremdp ola
rak benimsemesini temenni ederim. 

Sözlerime son verirken Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü 1968 bütçesinin Millete, g3nç^-
ğe, Beden Terbiyesi Geıi3İ Müdürlüğü ve bütLb 
teşkilâtına hayırlı olmasın-, diler, hopkiid hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskşehir) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; ben bu bütçe mü
nasebetiyle muhterem Hükümetten bir iki istir
hamda bulunmak üzere huzurunuza geldim. Va
kit geç, fazla konuşamıyacağım; Beden Terbiye
si Genel Müdürlüğünün kendisine verilen hizmet 
sahasında gayreti hepimizce malûmdur. Ancak, 
7258 sayılı Kanun hükmüne göre kurulmuş olan 
Spor - Toto Teşkillâtmm yedi senelik mazisin
de, bu sahadan gelen gelirlerle sportip faaliyet 
ve tesislerde büyük faydası olduğu aşikârdır. 

Yalnız, bir husus var arkadaşlarım, hepiniz 
de yakinen bunu görmektesiniz. Yedi senede 
300 küsur milyon lira gibi bir gelir getiren bu 
Teşkilâtın, Devletin bünyesinde vazife almış olan 
kimselerin iş saati içinde devamlı surette spor -
toto ile meşgul olduğuna şahidolmaktayıs, Haf
tanın Pazartesi günü; Cumartesi - Pa,zar günü 
oynanan maçların hesabı, 11 - 12 - 13 ün niye 
tutturulmadığı, Pazartesi günü iş saatinde bir-
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çok memur arkadaşlarımızı bu münakaşa meş
gul etmektedir. Salı, Çarşamba, Perşembe de 
yerine göre önümüzdeki haftanın münakaşası ile 
yine Devletin iş saatinde büyük zaman kaybına 
sebebiyet vermektedir. Benim kanaatim o ki, 
yedi senede geliri 300 milyon lira olan bu teşki
lâtın yedi senedir Devlet çarkında israf ettiği iş 
saatini değerlendirmeye kalkarsak bu millete 
bir milyardan fazla bir zayiata sebebolduğu ka
naatindeyim. Bu yönden istirhamım, Devlet dai
relerinde iş saatlerinde toto oyunu oynanmaması 
yolunda muhterem Hükümetin bir tedbir alma
sını istirham edeceğim. 

İkincisi değerli arkadaşlarım, yer yüzünde 
her türlü sporun, Allah'a çok şükür, hocalığını 
bütün milletlere ecdadımız yapmıştır. Gelelim 
fotbol sahasına; çok değerli elemanlar yetişmiş
tir. Türk Milletinin evlâtları hakikaten bu oyu
nu, oyunun esası bizim olmamakla beraber, di
ğer milletlere nazaran büyük bir ciddiyet içeri
sinde başarmaktadırlar. Bu konuda istirhamım 
şu olacak; eğer Türk fotbolu olacaksa Türkiye'
de sadece Türk çocuklarına bu oyunu oynama
sını yürekten arzu ediyorum. Büyük takımları
mız dışarıdan futbolcu ithal etmesinler, başarı 
bkdm malımız olsun. 

Benim temennilerim bunlardır. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAM" — Sayın Cebe, buyurun. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler; Beden Terbiyesi Bütçesi
nin görüşülmekte olduğu bu geç saatlerde önemli 
bir mevzu olarak telâkki ettiğim sportip faali
yetlerden yalnız bir noktaya temas etmek sure
tiyle maruzatta bulunacağım. 

Bu, öteden beri Türk Milletinin atalarından 
kendisine intikal etmiş olan güreş sporudur. 
Güreş Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar in
tikal etmiş, genci ile, yaslısı ile daima alâka top
lamış ve beynelmilel sahalarda, vukua gelen te
maslar dolayısiyle de topyekûn Türk Milletini 
alâkadar etmiş bir spor branşıdır. Fakat bu spor 
^Tinu maalesef faüdai nabit bir form içinde 
bugüne kadar gelen bir seyir takibetmiştir. Gü-
^eı bir taraftan ahlâki ve bedenî diğer değerle
rin kazanılması yönünden, diğer taraftan tema
şa zevkini tatmin bakımından oldukça önem ka
zanmış bir mevzudur. Fakat biraz evvel de arz 
ettiğim gibi hudayi nabit bir seyir takibetmekte-
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dir, Türkiye'de. Her branşda olduğu gibi bir
takım teknik imkânlara vabeste olan bu mevzu 
kendi başına bırakılmış durumda devam edip 
gitmektedir. Arada sırada vâki olan muvaffaki
yetler de bizi tatmin edici bir mahiyet arz et
memektedir. Bugünkü güreş krizi içinde Beden 
Terbiyesi Teşkilâtımızın üzerinde titizlikle dur
masını istediğimiz hususları arı ederek sözleri
mi bitireceğim. 

Her mevzuda olduğu gibi bugün de tekniğe 
ihtiyaç hisseden güreş sporu evvelâ modern gü
reş anlayışına uygun birtakım tesis ve teçhizat
la muhakkak surette bezenlendirilmesi lâzımge-
len bir mevzudur. 

Diğer taraftan bu isten anlıyan idarecilerin 
yatıştırılması ve teknisyenlerin temini gerekmek
tedir. Artık güreş sporu şimdi bir kol kuvveti, 
bir pazu şişkinliği, bir ense kalınlığı ile mümkün 
görülmemektedir. Bir ağırlıkla da alâkası yok
tur. Bugün bir nevi mekanik sistemler içerisin
de mütalâa edilen, hattâ ilmî birtakım mütalâa 
lüzum hissettiren bir mevzudur. Bu bakımdan 
bu, hıi3ii3ta teknisyenlerin yetiştirilmesinde bü
yük zaruret vardır. Güreş bölge istasyonlarının, 
bu hususta vâsi olan Türkiye güre? bölge istas
yonlarının, kurulmasında da zaruret vardır. Bu 
istasyonlar eleman temini hususunda güreş spo
runa alâka gösterecek kimselerin temini husu
sunda büyük fayda sağiryacaktır, kanaatinde
yim. 

Ayrıca bölgelerde güreş liginin ihdası, gü
reşin okullara kadar intikal ettirilmesi zarureti 
aşikârdır. Güreşçilerin fizikman ve moralman 
formda tutulabilmeleri için psikoloji ve tıp yö
nünden ihtimam ve kontrole tabi tutulmaları 
gerektir. Öteden beri bir millî takım temini ci
hetinden başka bir şey düşünülmiyen Güreş 
Federasyonu içindeki faaliyet maalesef Türk 
güreşini istediğimiz istikamette yöneltebilecek 
tedbir olarak mütalâa edilemez. 10 - 12 kişi 
kampa alınmak suretiyle bir gösteri takımının 
seyahatlere sokulması, müsabakalara itilmesi 
Türk sporunun istikbali bakımından, Türk gü
reşinin istikbali bakımından bizi nevmidiye sevk 
edecektir. Bu bakımdan ligler ihdası suretiy
le mevcut elemanların mütaaddit timler halinde 
tesbit edilerek bunların daima form tutar va
ziyette müsabakalara hazır durumda tutulmaları 
icabeder. Bugün güreş timi olarak, millî ta

kım olarak meydana getirilmiş elemanların ar
tık yavaş yavaş minderlerden uzak kalma gibi 
bir durumda olmaları önümüzde açılacak olan 
Meksika olimpiyatlarının da akıbetini bize şim
diden vermektedir. 

Sporun bir nev'i seyahat temini, bir nev'i 
seyahata çıkma vasıtası olarak telâkki eden 
zihniyetten de uzak bulunulması hususunda Be
den Terbiyesi Teşkilâtının titizlikle bu konu 
üzerinde durmasında her halde fayda sağlıyaea-
ğımızı ümidetmekteyiz. 

Kâzip şöhretlerin peşinde koşmadan, bu 
mevzuda teknik bilgiye sahip ve çalışkan, di
namik birtakım idarecilerin işbaşına getirilme 
sinde fayda mütalâa etmekteyim. 

Sözlerimi burada bitirirken son olarak An
kara'da cereyan eden bir vakayı da arz etmekle 
soııuçlandırmıya çalışacağım. 

Ankara'da biliyorsunuz ki, Türk güreşinin 
sembolik mahiyette bir meşheri vaziyetinde olan 
takım hazırlama çalışmaları mevcut bulunmak
tadır. Bu, millî takımı tesbit edebilmek için ya
pılan bir çabadır. Aşağı - yukarı seçilmiş olan 
bütün revaçtaki güreşçiler Ankara'da toplanır 
vs bunlar muayyen zamanlarda muayyen kamp
lara sevk edilmek suretiyle hazırlığa tabi tutu
lur. Fakat Ankara'da, böyle bir faaliyet içinde 
olunmasına rağmen, bir salon mevcut değil
dir. Muayyen otellerde güreşçiler ikamet etti
rilir arkasından da birkaç antrenman yaptırılır 
ve müsabakalara sevk edilir. 

Ankara'da Yaşar Doğu adlı güreşçinin vefa
tından sonra bir salon temin edilmişti bu salon 
Yaşar Doğu salonudur. Daha ziyade güreşe 
tahsis edilmesi lâzımgelen bir salondur. Bu hu
susta biz gerek Bakanlık, gerekse Beden Ter
biyesi nezdinde teşebbüslerde bulunduk. Dedik 
ki, muayyen müsabakalardan bölge uzak kala
rak bunları başka salonlara nakletmek suretiy
le güreşçilerin çalışması için Yaşar Doğu salo
nunun tamamen tahsis edilmesini istemekteyiz. 
Usun muamelelerden sonra bundan bir ay evvel 
Yaşar Doğu salonu güreşçilere tahsis edildi. 
Fakat, bir hafta sonra tekrar salon bölgeye in
tikal ettirilerek burada bale, basketbol, veley-
bol gibi birtakım sportif faaliyetlere tekrar tah
sisi cihetine gidildi. Halbuki diğer salonlardan 
da istifade bu sahada mümkün olabilirdi. Şim
di şu anda Ankara'da bulunan güreşçilerin en 
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büyük sıkıntısı bu salondan uzak bulunmaları
dır. Ankara gibi bir yerde güreşçilere de sa
lon temin edilmediğine göre, diğer mıntıkalarda 
bulunan güreşçilerin durumunu ela hesabe*me-
miz her halde bu şekilde mümkün olmaktadır, 
Bu balomdan Sayın Devlet Bakanımızın bu 
işin üzerinde önemle duracağını ümidederek 
Beden Terbiyesi bütçesinin hayırlı ve uğurla 
olmasmi diler, cümlenizi saygıyla selâmlarım 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Cevap vermek üzere Devlet Bakanı Sayın Seyfi 
Öztürk, buyurun. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜSK (Eski
şehir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler. Beden Terbiyesi bütçesi münasebe
tiyle sayın grup sözcüleri ve sayın senatör ar
kadaşlar yaptıkları konuşmalarla, tenkid ve te
mennilerle bizleri irşad ve ikaz etmişlerdir, ken
dilerine teşekkür ederin. Bu tenkid ve temen
niler, yıl içindeki faaliyetlerimiz sırasında ça
lışmalarımıza rehber olacaktır. 

Gençlik dâvalarının halli, hususiyle sosyal 
ve sportif mahiyetteki haketler, zamanımızda 
milletlerin hayatında gittikçe ehemmiyet ka
zandığından devletler de meseleye eğilmek zo
runda kalmışlar ve dâvanın biran önce çözü
mü için hummalı bir faaliyete girişmişlerdir. 

Özlenen, ileri spor anlayışının Milletimize 
maledilmesi ve sportif faaliyetlerin yurt sat
hında yayılması, sporun bilimsel esaslarına 
göre tanzimi esası kabul edilmiş ve Türkiye'
de de modern telâkkilere uygun bir çalışma 
sisteminin tatbikine geçilmiştir. 

Gayemiz; morali yüksek, kültürlü ve fizikî 
yapısı gelişmiş, her bakımdan sağlam ve güve
nilir gençlik ordusunu geliştirmek ve onları 
modern mânada tekniğin ve ilmin kabul ettiği 
esaslar dâhilinde yetiştirmektir. 

İleri Devlet anlayışının hâkim bulunduğu 
diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de 
sportif mahiyetteki faaliyetlerin sosyal haya
tımıza yaptığı tesirler şüphesiz fevkalâde bü
yüktür. 

Gençlerimizi, kötü itiyatlar aşılıyan kahve 
ve benzeri yerlerden kurtarıp, onlara boş za
manlarını değerlendirecek imkânları hazırla
mak ve bu suretle yarınımızın teminatı olan, 
bu büyük kuvveti kazanmak gayemizdir. 
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Okullar ve üniversitelerimizin faaliyetleri
mizin bir diğer merkezini teşkil etmektedir. 
Sporcu modern mânasiyle ilçelere ve hatta 
köylere kadar götürmek kararındayız. 

Yakında huzurunuza getirilecek olan «Tür
kiye Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü» 
kanun tasarısının yüksek tetkiklerinizden son
ra mükemmel şeklini alarak kanunlaşması ha
linde yıllardır duyulan bir ihtiyaca cevap ve
rilmiş olacağı ümidindeyiz. 

Tasarıda muhterem arkadaşlarımın geçen 
yıl üzerinde durdukları bir diğer husus da hal
ledilmiştir. Buna göre, yeni kanunun kabulü 
halinde Federasyon Başkanlarının geçen yıl 
üzerinde durdukları bir diğer husus da halle
dilmiştir. Buna göre, yeni kanunun kabulü ha
linde Federasyon Başkanlarının seçimle işbaşı
na getirilmeleri sağlanacaktır. 

Geçen yıl kulüplerimiz hakkında yapılan 
tenkit ve temenniler üzerinde de durulmuştur. 

15 futbolcunun bir araya getirilmesiyle ku
lüp kurma çabacı önlenmiştir. Ancak atleti
zmi, güreş gibi amatör ihtisas kulüplerinin ku
rulmasına müsaade edilmiş ve bu yoldaki teşeb
büs ve çalışmalar teşvik ve teşci edilmiştir. 

Tasarıda, amatör kulüplerimizin de inkişaf
larını sağlamak ve tesisler kurabilmelerini 
mümkün kılmak maksacliyle Genel Müdürlük
çe ikrazda bulunmak imkânı sağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine geçen yıl ser-
dettikleri iki temennilerine uyularak Millî Eği
tim Makanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü arasında daha ziyade işbirliği sağlan
mış, bu meyanda müşterek bir koordinasyon 
bürosu kurulmak suretiyle çalışmalar istenilen 
şekilde yürütülmeye başlanmıştır. Bu işbirliği 
kısa zamanda daha da geliştirilecek ve sportif 
faaliyetler bakımından her seviyede okullarla 
üniversitelerimiz, faaliyetin bir nev'i merkezi
ni teşkil edeceklerdir. 

Filhakika ilk adım atılmış ve şimdiden ve
rimli neticeler alınmaya başlanmıştır. Nitekim 
1967 yılında üniversitelerimizin sportif faali
yetleri için 1 buçuk milyon lira sarfolunmuş 
ve bu arada üniversite ve yüksek okullar ara
sında 9 branşta; atletizinı, basketbol, eskirim, 
futbol, güreş, kayak, masa tenisi, veleybol, yüz
me sutopunda müsabakalar düzenlenmiştir. 
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Üniversite kayak takımı İnsburk'ta tertip
lenen Milletlerarası müsabakaya gönderilmiş ve 
Dünya üniversiteler arası Serbest Güreş Şam
piyonasının memleketimizde yapılması karar
laştırılmıştır. 

Gençliğin spor faaliyetlerini, istenilen şekil
de yapabilmesini temin için buralarda lüzumlu 
saha ve tesisleri yapmak kararındayız. 

Netekim, istanbul'da Yedikule'de 100 bin 
metrekarelik sahada kurulacak üniversite Spor 
Sitesinin, plân ve projeleri hazırlanmış 10 mil
yon liraya çıkacak olan bu sitenin ihale hazır
lıkları son safhaya gelmiştir. Aynı şekildeki 
bir sitenin kurulması için Ankara'da da arazi 
satmalmmış ve projelerin hazırlanmasına baş
lanmıştır. 

Pek kıymetli arkadaşlarımın hemen hepsi 
geçen yıl yaptıkları konuşmalarda amatör spo
rumuz üzerinde İsrarla durmuşlardı. 

Amatör spor konusu esasen bir program ve 
plâna bağlanmışsa da maalesef arzu ettiğimiz 
ölçüde halk efkârı tarafından yeter derecede 
desteklenmemiştir. 

Şimdi, burada faaliyetlerimizin esasım teş
kil eden tesislerimizin hakkında kısa da olsa 
bilgi vermek isterim : 

Halen Yurdumuzda faal vaziyette 48 salo

numuz mevcuttur. 
Bunlardan başka 19 salonumuz inşa duru

munda olup, 11 salonumuzun da ihale hazırlık
larına devam edilmektedir. 

Yukardaki 48 faal salondan 21 i son iki yıl 
içerisinde bitirilmiş ve hizmete açılmıştır. 

Halen 81 stadımız faal durumda olup, bun
lardan 40 nın inşaatı devam etmektedir. 13 ye
ni stadın da ihale hazırlıkları yapılmaktadır. 

Muhterem senatörler : 
Yukarıda arz ettiğim tesislerden başka 

Yurdun birçok yerinde muhtelif il ve ilçeleri
mizde havuzlar, kayıkhaneler, tenis kortları, 
kış sporları tesisleri, eksrim salonları, atış po
ligonları, ışıklandırma, açık veleybol ve bas
ketbol sahaları, velodromlar ve diğer tesisler 
inşa edilmiş ve edilmektedir. 

Burada mühim bir faaliyetimizden daha 
bahsetmek isterim. 

1971 Akdeniz Olimpiyatları memleketimiz
de ve izmir'de yapılacaktır. 

Bu organizasyonun icabettirdiği tesislerden 
bir kısmı son iki yıl içerisinde ele alınarak ik
mal edilmekte bulunulmuştur. 

Aynı cümleden olan 55 bin kişilik stad ve 
müştemilâtı, atış poligonu, müstakil atletizm 
pisti ve velodromla açık sahaların hazırlıkları 
bitirilmiş olduğundan ihaleye çıkarılmak üzere
dir. Vaziyeti devraldığımız sırada mevcut 100 ü 
mütecaviz pürüzlü işlerden biri hariç, hepsi 
halledilmiş ve çok sayıda tesis ikmal edilerek 
hizmete girmiştir. 

Bu meyanda Cebeci Stadı yeniden ihale edil
miş inşaatına devanı edilmektedir. 

Ankara'da inşa edilmekte olan 7 500 kişilik 
salon pek yakında tamamlanacak duruma gel
miştir. 

Denizli, Trabzon, Kayseri, Sakarya, Antalya, 
Çorum'daki spor salonları tamamlanıp hizmete 
açılmış, Kocaeli'nde yapılan salonun inşaatı ise 
nihai safhaya gelmiştir. 

1967 programımız yüz işi ihtiva eden ve bu
nun için yapılan yardım 77,5 milyon liradır. Fi
zikî yatırımın program yekûnuna oranı % 92,2 
ye yükselmiş ve harcanan para miktarı ise 69 
milyon 500 bin lirayı bulmuştur. 

1968 yılı yatırım programında devam eden 
ve yeniden başlıyacak olan 86 iş bulunmakta ve 
toplamı 87 milyon 700 bin lirayı tutmaktadır. 

Sekiz yıllık bir mazisi olan Türkiye Spor -
Toto Teşkilâtı nisbeten kısa zamanda halka mal 
olmuş ve milyonlarca lira gelir sağlamıştır. 

Tamamiyle bir itimat müessesesi olan Spor -
Toto Teşkilâtı iştirakçiler nazarında güven ka
zandığından büyük bir rağbete mazhar olmuş, 
kuruluş gayelerine uygun tarzda ve kanuni ola
rak ayırdığı paylarla sportif faaliyetlerin, spor 
tesislerinin gelişmesinde ve inşasında fevkalâde 
büyük hizmetler görmüştür. 

Nitekim 40 haftalık 1960 - 1961 devresinde 
11 milyon 430 bin iştirakçiden 82 milyon 660 bin 
732 lira hasılat elde edilmiş iken 1966 - 1967 se
kizinci sezonunda 45 haftada iştirakçi sayısı 28 
milyon 695 bin 193 e çıkarılmış ve bu devre içe
risinde 213 milyon 694 bin 266 liralık hâsılat 
elde edilmiştir. Kaldı İd, 1967 - 1968 devresinde 
bu miktarın da aşılması ve 240 milyon liralık 
bir hasılat elde edilmesi ümidedilmektedir. 

Bu durum muvacehesinde Beden Terbiyesi 
payı da artmış olacaktır. 
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Eldeki rakamlara göre Spor - Toto'dan saha 
ve tesis yapımı için her devrede ve ortalama 60 
milyon lira pay ayrılmaktadır. 31 .12 .1967 ta
rihine kadar yaklaşık olarak 340 milyon lira 
sağlanmıştır. 

Milletlerarası bir benzerlik taşıyan formüle 
uygun olarak yapılan taksimata göre bu meb
lâğın yukarda da arz ettiğim gibi 340 milyon 
liraya yakın bir kısmı sportif tesisler ve spor 
faaliyetleri için Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü payı olarak ayrıldıktan başka, 463 milyon 
lirası ikramiye olarak iştirakçilere 40 milyon li
rası «isim hakkı» olarak kulüplers, 46 milyon 
lirası «Kredi ve Yurtlar Kurumu» ne verilmiş 
ve 102 milyon lirası da Başbayi ve bayilere ko
misyon olarak ödenmiştir. 

Teşkilât masrafları, artan iş hacmma ve sos
yal hizmetlere rağmen % 5 civarında tutulmuş 
ve işletmenin iktisadi ve ticari hüviyeti üzerin
de titizlikle durulmuştur. 

Spor - Toto Hazine için de küçümsenmiyeeek 
bir gelir kaynağını teşkil etmektedir. 

Spor - Toto'nun bir benzeri olan ve yıllardır 
birçok ülkede uygulanan Spor - Lotto'nun Tür
kiye'de de oynatılması için hasırlanan kanun ta
sarısı Hükümete sunulmuştur. 

Türk gençliğine ve Türk sporuna yeni im
kânlar kazandıracak olan Spor - Lotto Kanunu
nun kısa zamanda çıkarılması elbette çok şayanı 
arzudur. 

Saym Başkan, 
Sayın senatörler; 
Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, bugün Be

den Terbiyesi Teşkilâtı bir bütün olarak vazife 
görmekte ve mazide mevcudiyeti müşahede olu
nan birtakım anlaşmadık konuları tamamiyle 
bertaraf edilmiş bulunulmaktadır. 

Federasyon hakkında yapılan tenkidler dik
kate alınmış ve bunların yeniden teşkilâtlanma
ları yoluna gidilmiştir. 

Bu arada ilk olarak Güreş ve Atletizm Fe
derasyonları yeniden kurulup, yeni esaslara gö
re teşkilâtlandırılmış, diğerlerinin üzerindeki 
çalışmalar da nihai safhaya gelmiştir. 

Yeni bir esasa göre teşkilâtlanan federasyon
ların bu tertiple daha çok hizmet imkânına ka
vuşacaklarına inanıyoruz. 

1967 yılında sporcularımız birçok milletlera
rası müsabakalara katılmışlar ve her şeyden ön

ce millî şeref ve haysiyetimize yaraşır davranış
ları ile takdir toplamışlardır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Teferruata kaçmadan arza çalıştığım gibi 

Beden Terbiyesi*Genel Müdürlüğü Teşkilâtı, 
yaptığı tesisler ve diğer sportif faaliyetleriyle 
ilmin ve tekniğin icabettirdiği bir çalışma ha
vası içerisinde bulunmakta ve müspet faaliyet
leriyle memlekete faydalı olmaya gayret etmek
tedir. 

Hasırlanan tasarının yüksek irşatlarınızla 
çok daha mükemmel bir şekilde kanunlaşması 
halinde bu faaliyetler cümlesinin yeni bir şekil 
ve ruh kazanacağına samimî olarak inanmakta
yız. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bütçe Karma 
Komisyonu raporunun okunup, okunmamasını 
oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Okunmaması ka
rarlaştırılmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir, 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün cari harcamaları için (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 18 427 223 lira, yatı
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 83 700 000 lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cstvelds gösterildiği üzere 17 324 148 lira ki, 
toplam olarak 119 451 371 lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okuyoruz. 

(A/ l ) CJari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 8 517 441 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 255 080 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
14.000 Hizmet giderleri 7 468 502 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri ^ 54 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 132 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 153 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 83 140 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 407 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

<;A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 13 165 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

35.000 Sosyal transferler 134 148 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci madde3>i tekrar okutuyorum, 
(Birinci madde tekrar okundu,) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveîleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 119 451 371 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

13 - CETVELİ 

(B/2) Vergi dışı gelirler 
B. Lira 

61.000 Kurumlar hasılatı ve pay
lan 101 690 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Beden Terbiyesi mallan ge
lirleri 830 008 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 2 005 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(B/3) Özel gelirler 
72.000 Özel gelirler 14 926 363 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN - — İkinci maddeyi cetveliyle bir-
İ likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
I Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

| Madde 3. — Beden Terbiyesi G-enel Müdür-
\ lîiğünce 1968 yılında elde edilecek gelir çeşitle-
\ rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
j (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
| yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1968 bütçe yılın

da da devam olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen Sayın üye?... Yok. 
( Maddeyi cetvelivle birlikte oylarınıza suımyo-
I ram. Kabri edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
| mistir. 

Madde 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 30 . 6 .1939 tarih ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

i 8656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin-
j ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
| Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
| bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı 
î ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
I Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 
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BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 
cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün kuruluşu hakkındaki 30 . 5 . 1341 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet-
velde gösterilenler 1968 bütçe yılında kullanıla
maz. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok, 
Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza sunu3To-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madda 6. — (Gecen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı!-k-
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1968 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l). (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.., Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 7. — Aşağıda gösterilen kaynaklar
dan elde edilen ve (B) işaretli cetvelin ilgili ter
tibine gelir kaydedilen gelir fazlalarını gerek
tiği takdirde hizalarında gösterilen tertiplere 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

1. Futbolda müşterek bahis gelirleri: 12,911, 
12.912, 14.573, 21.000, 22.000, 23.000, 32.100; 
34.710. 

2. Spor faaliyetleri gelirleri : 14.571. 
3. Spor tesisleri işletme gelirleri 15.921-26. 
4. Basımevi gelirleri : 16.116. 
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamıyan 

kısım, ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları 
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu tertiplerden geçen yıllarda tahakkuk 
edip de yılı içinde ödenemiyen borçlar mütaalnp 
yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir. 

! BAŞKAN — Söz istiyen saym üye?.. Yok. 
j Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-
] 1er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
î 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
i harcamalara ait formül, bağlı (ît) işaretli cet-
ı velde gösterilmiştir. 
! 
| BAŞKAN — Söz istiyen saym üye?.. Yok. 
| Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyo-
\ ru. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş-
i t i r -
I Madde 9. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
S işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
| giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 

işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

[ BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
| Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler,,. 

Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 
I Madde 10. — Bu kanun 1 Mart Î968 tarihin

de yürürlüğe girer. 
| BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
j Kabul edilmiştir. 

Madde 11, —- Bu kanunu Başbakan ve Ma-
| üye Bakanı yürütür. 

I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
i îT.nı; kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edil-
\ mistir. 

Kanun açık oylarınıza saat 10 da ki birle
şimde arz edilecektir. 

\ Baden Terbivesi Genel Müdürlümü Bütcesi-
ı nin görüşülmesi bitirilmiştir. 

V - DİYANET İŞLERİ BASKAXLIĞ i : 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığının 
Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 

| Bu bütçe üzerinde görüşmek istiyen sayın 
| üyelerin isimlerini arz ediyorum: G. İL P. Gru-
| pıı adına Saym Hazer, Güven Partisi Gmpu adı-
I na Saym Bahadırlı, Millî Birlik Grupıı adına Sa-
j ym Kaplan, A. P. Grupu adına Sayın Söylemez-
| oğlu. 

Şahıslan adına söz alanları okuyorum: Sa-
] jm Di-.repliği!, Sayın Altaa Sayın Paksıı, Sayın 
| Bossalı, Sayın Bora, 
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ilk söz C. H. P. Grupu adına Sayın Mehmet 
Hazer'de; buyurun Sayın Hazer. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA MEHMET HAZER (Kars) — Muhte
rem arkadaşlarım; gecenin bu geç saatinde Di
yanet İşleri Başkanlığı Bütçesi hakkında hazır
ladığım konuşmamın tamamını sunmak kararın
da değilim. Bu teşkilâtın bütçesi hakkındaki gö
rüşlerimi özetliyerek arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; Diyanet İşleri Baş
kanlığının Türk toplum hayatındaki önemli ye
rini ve islâm dininin sosyal hayatımızdaki kud-
si mevkiini takdir edersiniz, islâm dini aslında 
ileri fikirlerin5 hür düşüncenin ve müsamahalı 
bir anlayışın ifadesi olarak zuhur etmiş; ceha
leti, taassubu ve hurafatı yıkmış bir dindir, is
lâm dini bu esası ile kısa zamanda memleketten 
memlekete, hattâ kıtadan kıtaya yayılmış ve bu 
genişleme devrinde din adamlarının da en ileri 
fikirleri yetişmiştir. Batı medeniyeti dediğimiz 
Hiristiyan medeniyeti de, İslâm dininin bu geliş
me devresinden ilham almışlardır. Bu itibarla 
Batı medeniyeti bugün yalnız Hiristiyan mede
niyeti diye telâkki eden bâzı din adamlarının 
yanlış bir kanaat içinde oldukları inancındayız. 
Batı medeniyeti insanlık âleminin müşterek ma
lıdır. Bunda müslümanların, özellikle Türklerin 
büyük katkısı ve payı vardır. 

Bu, itibarla Batıdan alınan her hangi bir hiz
met veya tekniği, Hiristiyan medeniyeti malıdır 
diye reddetmek islâm dininin esası, prensipleri 
ve geniş anlayışı ile kabili telif olmaz, islâm dini 
bu ileri fikirlerin, özgür havanın içinde gelişip, 
yayılırken Hiristiyanlık bir taassup içinde boca
layıp durmakta idi. Fakat, zaman içinde İslâm 
âleminde gerilemeler duraklamalar olmuştur. Bu 
gerileme ve duraklamaların mesuliyeti o günün 
idarecilerine ve din adamlarına râci olmak gere
kir. Çünkü, İslâm dini kuruluş itibariyle mü
kemmel ve ileri bir dindir. Duraklama islâm di
ninin esaslarından ve hüviyetinden doğmamış
tır. Osmanlı İmparatorluğunun son devirlerinde 
tekkeler, zaviyelerin ve bâzı din adamlarının mü
temadiyen ileri hareketlerin karşısına çıkması 
bu imparatorluğu çökertmiş ve millî mücadele
de Türkiye'yi böyle bir keşmekeş içinde teslim 
almıştı. Yani zaviyeler, tekkeler, irtica âdeta 
islâm dinini tanınamaz hale getirmişti. Bunun 
temizlenmesi ve ayıklanması lâzımdı. Cumhuri
yet ilân edildiği zaman dünyada tek müstakil 

müslüman devlet hemen hemen Türkiye idi. Bü
tün Arap Yarım Adası, Hindistan, Afrika ya
bancı işgali altında idi. Cumhuriyet bir taraf
tan İslâmiyete arız olan bu marazı temizlerken, 
bir taraftan da din ve dünya işlerini birbirinden 
ayırmayı esas tutan lâikliği ilân etmiş ve tatbik 
ede gelmiştir. Lâikliği bâzı çevreler dinsizlik 
mânasına almakta ve öyle tefsir edip, öyle yo
rumlamaktadır. Halbuki, lâiklik dini kendi kud-
si yerine oturtmak ve din ile dünya arasındaki, 
din ile devlet arasındaki ihtilâfları tamamiyle 
bir tarafa atmaktır. Nitekim, bugün Türkiye'de 
din ile devlet arasında ne iktisadi bakımdan, ne 
hukuk bakımından bir ihtilâf yoktur. Bu bakım
dandır ki, bugün Diyanet İşleri Reisliği Başkan
lığı Anayasamızda genel idare içinde yer almış 
bir kuruluştur. Aradan bunca zaman geçmesine 
ve bu kadar tecrübelere rağmen, bugün de esef
le ifade etmeye mecburum ki, bâzı çevrelerde din 
istismarı, dinin politikaya âlet edilmesi, politi
kanın dine âlet edilmesi devam edip gelmekte ve 
maalesef genişlemektedir. 

Bunun sorumluluğunu biraz, evvel de arz et
tiğim gibi, din müessesesine yüklemek müm
kün değildir. Bu idarecilerin ve günün din 
adamlarının sorumluluğuyla izah olunablir. Bu
na mâni olmak için din adamı yetiştirmek, on
ları politik tesirlerin dışında tutmak, onları 
kfmdi hüviyeti içinde selâmlamak ve kendi 
hüviyeti içinde ondan hizmet beklemekle 
mümkündür, Yıllardan beri, bilhassa bu son 
yıllarda Anayasanın kabulünden sonra, çaba
larımız bu istikâmette, bu son Anayasa bir 
taraftan, kadro verilerek artık din adamları
nın, din görevlilerinin şunun bunun yardı
mıyla değil; doğrudan Hazineden, Devletten 
alacağı imkânlarla maişetini temin sağlanır
ken, bir taraftan da yani din adamları ye
tiştirmek için mevcut müesseselerin kadrolarını, 
programlarını, tashih etmek esasına gidilmiş
tir. Mevcut okullar, yani imam - hatip okul
ları, Yüksek İslâm Enstitüsü ve îlâbiyet Fa
kültesi bugünkü kadrosu ile bn ihtiyaçlara 
tamamiyle cevap verememektedir. Ama msvcu-
dolanlar, yeni çıkanlar hiç olmazsa bundan 
evvel menşei belli oimıyan, fakat bizzarure 
din hizmeti görenlerin aksaklıklarını gidere
cek kadar tahsil görmektedirler. Muhterem ar
kadaşlar; İslâm dininde malûm olduğu üzere 
Allahla, kul arasında bir araç, bir vasıta yok-
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tur. Yani Hiristiyan dininde olduğu gibi, bir 
ruhban sınıf mevcut değildir. Fakat bir rea
lite var. Bugün Türk Müslümanlar dinbrini 
kendi dillerinde okumamakta ve birin'n va-
sıtariyle öğrenmek mecburiyetinde bulunmak
tadır. Aslında din bilgisi geniş tahsil istiyen 
ve çok çalışmayı gerekt'ren bir sahadır. Fakat 
hiç olmazsa insan insanlığını, bağlandığı ki
tabın ne olduğunu öğrenebilmesi için kendi 
dlinde yazılmış olmasını ister. Bu asla Kura
nın bu hüviyeti ile, bugünkü Arapça yazıl
mış olan nüshalarının feshedilmiş', kaldırıl
madı mânasını ta^ammun etmez. Yine bunlar 
ilgililer ve yetkililer tarafından Arapça oku-
tulabilir, Arapça okunabilir, ama asıl Türk 
Milleti, asıl camia dinini öğrenebilmek için 
hiç olmaısa elinde kolpy anlatılır, a?ık ifa
de edilmiş Kuran tercümelerini bulmadı lâzım-
gelir. Vfvrd'r, ama çok ağır dille yakılmış, 
çoğu anlatılmaz ve herkes de alıp kolay ko
lay okuyamaz. 

Diyanet İşlerine düşen büyük vazifeleri, arz 
ettiğim gibi, etrafiyle anlatmak çok zaman ala
caktır. Bugün için en önemli nokta, yeniden 
memleketin çeşitli yerlerinde, şurada burada 
din adma yapılan istismarlar ve din görevlisi hü
viyeti kisvesi altmda yapılan yanlış telkinler 
vardır. Bunlar hakkında bütçede bâzı arkadaşla
rımız çeşitli misaller verdiler, ben orada idim. 
Ayrıca matbuata intikal etmiş olanları da var
dır. Onun için bunu tekrar ediyorum, asıl bu 
teşkilâtın kendi bünyesi içinde bir huzursuzluk 
var. Bu teşkilâtın başı politik tesirlerden uzak 
bulunması lâzimgelen, Başkanın tâyini, azli bir
takım şikâyetleri tahrik edici mahiyettedir. Bu
nun matbuata intikal eden kısımlarını arkadaş
lar biliyorlar. Hiçolmazsa bu teşkilâtın başına 
tâyin edilen zat için bir istikrar ve güven sağ
lamak lâzım. Onun içindir ki, teşkilâtın muhi
te yayılmış olan vazifelerinin denetlenmesi, kon
trolü de bu Başkan kendi imkânları ve mevcut 
kanunları içinde takibedebilsin. Bugün merkez
den çevreye yayılan bu şikâyet dalgaları aynı 
zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtında 
birtakım ihtilâfların mevcudolduğunu, birtakım 
şikâyetlerin mevcudolduğunu, hattâ huzursuz
lukların mevcudolduğunu da meydana çıkarmış
tır. Binaenaleyh, bu Teşkilâtın hiçolmazsa Baş
kanının onun etrafındaki Başkan Muavininin ve 
diğer yetkililerin bir garantiye bağlamak ve te

minat altında tutmak lâzımgelir M, onlar da va
zifelerini huzur içinde yapabilsinler. Maalesef 
yıllardan beri bu Bakanlıkta mevcudolan bu arı
za giderilememiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu Başkanlıktaki na
kil ve tâyinleri objektif esaslara, bağlamak lâ
zımgelir. Aslında objektif esaslar, kanunlar var
dır. Fakat tâyinlerin bu kanunlara uydurulma-
dığ1. birer vakıadır. 

Bundan başka, Başkanlığın bâzı ihtiyaçları 
da vardır. Bunlar bütçelerde lâyıkı ile karşı
lanmaktadır. Ama şükranla kaydetmek gere
kir M, her yeni bütçede biraz daha mevcudolan 
imkânlar bu Başkanlığa doğru da yönelmiş bu
lunmaktadır. Yeni imam kadroları birçok yer
lere dağıtılmıştır. Bu kadroların tevziindeki 
şikâyetlere işaret etmekle yetineceğim. Fakat ne 
de olsa bu kadrolar muhitte memnuniyetle kar
şılanmaktadır. Köylünün bilhassa fakir bölgeler
de, fakir mıntakalarda bu kadrolar memnuniyet
le ve iyilikle karşılanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Diyanet İşleri Teşki
lâtının bâzı masraflarının karşılanmadığı rapor
da da işaret edilmiş ve bu maksatla da belediye
lerden bu Teşkilâtın masrafına iştirak yolu tav
siye edilmiştir. Bu yanlış bir tavsiyedir. Çün
kü belediyelerin din hizmeti yoktur. Ve Devlet 
bütçesi bu Teşkilâtı kendi bünyesi içinde müta
lâa ettiğine göre, ihtiyaçlarını da kendi icapla
rına göre temin etmesi lâzımgelir. Meselâ son 
yıllarda yurt dışına bilgi ve görgü artırmak için 
bâzı elemanların gönderilmesi tavsiye olunmak
tadır. Bütçeye de bu maksatla, cüzi de olsa, bir 
miktar para konulmuş bulunmaktadır. Bu bilgi 
ve görgü artırmaya bu Teşkilât da her teşkilât 
gibi, ihtiyaç vardır. Ama kanaatimizce bu teş
kilâtın görgü ve bilgi artırmak için dışarıya gön
dereceği elemanlar, meselâ Mısır'a, Suriye'ye ve 
diğer Arap memleketlerine gidecekse bunların 
öğrenecekleri yalnız Arapça olması icabeder. 
Onun gayrisinde Arap ülkelerinden bizim din 
adamlarının öğreneceği bir şey olmadığı kanaa
tindeyim. Yalnız bu bilgi ve görgü artırma İslâm 
Dini dışında olan bölgelerde, memleketlerde de 
bir seyahat mahiyetinde olabilir, islâm Dininin 
toleransı, İslâm Dininin ileri fikirleri buna mâni 
değildir. Oradaki tatbikatı görmek, belki bilgi 
ve görgü artırmak türlerinden birisi olabilir. 
Ama yalnız Camiülezher'de tahsil yapmak için, 
yalnız bir başka Arap memleketinde tahsil yap-
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mak için oraya memur göndermeye ihtiyaç ol
madığı kanaatindeyim. Ve az çok oralan gör
müş bir insan olarak ifade edebilirim M, oralar
dan din bakımından da fazla bir şey öğrenmek 
mümkün değildir. Türkler İslim Dinini nasıl 
ki, kabul ettikleri zaman, yükseltmek için emek, 
gayret sarf etmişlerse bugün de islâm Dinini yi
ne en samimiyetle ve tam bir inançla kabul eden 
millet Türklerdir. Yani, Türkler islâmiyetten 
evvel medeni oldukları gibi, İslâmiyeti kabul et
tikten sonra da islâmiyetin icaplarını benimsi-
yen milletlerin basında gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, arz ettin bâzı mesele
ler vardır, şikâyet konusu olmuş, matbuata inti
kal etmiştir. Bunlar uzun uzun konuşulduğu 
için tekrar edecek değilim. Hükümetten, bu iş
leri tedvir eden Sayın Bakan arkadaşımızdan bu 
meseleler üzerinde çok hassas davranmalarını 
istirham edeceğim,bir. 

İM, kadro tevziatında bir objektif esas kabul 
edilerek bunların bu esasa göre tatbikini, bir 
de bugün bu idareye müteveccih M:n şikâyet
lerin önlenmesi ve en mühimmi de yeni doğmak
ta olan, yeniden alevlenmekte olan bu tarikat 
salgınının, bu mürit kadrosunun artan zararını 
ve adedini nazara alarak, kendi imkânları için
de bunlarla mücadele etmeleri lasını gelir. Aksi 
takdirde musaffa bir hale gelmiş olan bu Di
yanet İşleri Teşkilâtımız yeniden bir takım 
fasla, bir takım zararlı unsurlarla karma karı
şık bir hale gelebilir. Bunu yeniden tasfiye et
mek dö bu millete pahabya mal olabilir. İsti-
yoru2, görüyoruz muhitlerimizde ve çevreleri
mizde, arkadaşlarımız vasıtasıyla aldığımız 
bilgilerden; Doğunun bâzı yerlerinde şeyhler, 
dervişler hiçbir dinî ehliyet, hiçbir dinî yetki ve 
vesikası olmadığı halde, o mıntıka halkını sö
mürmekte ve bir çokları da muhitte ihtilâflar 
tahrik etmektedirler. Bunları... 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGİL (Kayseri) — Dede
ler... 

C.H.P. GRUPU ADPTA MEHMET HAZER 
(Devamla) — Dedeler de şeyhler de, müritler 
de, malları da var böyle arzettiğim gibi bunlar 
icazetnamesi olan, vesikası olan, ehliyeti olan 
insanlar da değildir. Bunlar hem politik mak
satlara alet olmakta, hem politik taknikler yap
makta, hem de özel çıkarları için oradaki halkı 
istismar etmektedirler. Bunlara müsamaha et

mek, bunları hoş görmek, bunları teşvik etmek 
ve memleketin selâmetinedir, ns iktidarın yara
rınadır, ne de vatanın yararınadır. Bunları cid
dî suretta takibederek önlemek mümkündür, 
lâzım ve farzdır, hattâ. O itibarla bu noktayı da 
bu kadarla bağlıyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığının çok kutsi olan 
vazifesini başarabilmesi i^in biz elimizden gelen 
yardımı yapmaya amadeyiz. Hükümet de 
kondine düşeni yaparsa, bu Teşkilât kısa bir 
samanda bu arızalardan temizlenir, armır ve 
h?,!dki hüviyetiyle hizmet imkânına kavuşur. 
İnşaallah gelecek yıl bütçesinde bu şikâyetlerin 
tamamı dsğilsa bib, hiç olmazsa, büyük bir kıs
mı repertuvardan silinir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni yıl bütçesi
ni bu inançla yüksek huzurunuza takdirle ka
bul cdsr, muvaffakiyetler dilerim. Allah bu ida
reye başarılar ihsan etsin. 

Hopinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın R^^dırlı. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA ENVER 
BAHADIRLI (Hatay) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; Güven Partisi Cumhuriyet 
Senatosu Grupu adına, Diyanet İş!eri Başkan
lığı Bütçesi hakkında görüş ve temennilerimizi 
arz etmeye çakışacağız. Bu münasebetle Yüce 
Heyetinizi saygılarımızla selâmlarız. 

Muhterem arkadaşlar; Diyanet İşleri Baş
kanlığı Bütçesi müzakere edilirken bu mevzu 
üzerinde Güven Partisi görüşünü kısaca da ol
sa arz etmeme müsaadenizi rica ederim. 

Güven Partisi olarak, vatandaşın din hür
riyetine, vicdan serbestliğine ve ibadet hürri
yetine tam saygı gösterilmesine taraftarız. 

Lâik Devlet ilkesini benimsemekteyiz. An
cak lâikliğin dine ve ibadete saygısızlık şek-
lindo anlaşılmasını reddetmekteyiz. 

Lâikliğin, dinî inanç ve duyguları, hiçbir 
istismarın erişemiyeceği yükseklikte tutulması
nı gerektirdiği inancındayız. 

Dinî inanç ve duygularını siyasi ve şahsi 
çıkarlar için istismar edilmesini, dine karşı 
saygısızlık olarak görmekteyiz. 

Diyanet işleri Başkanlığının, genel idare 
içinde yer almasına taraftarız. 
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Muhterem arkadaşlar; şimdi de bâzı hu
susları belirtmekte ve düşüncelerimize ilâve et
mekle fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Din, içtimai bir varlıktır. Din, cemiyetle 
doğmuş, cemiyetle yaşamıştır. Dinsiz cemiyet 
düşünülemiyeceği gibi, cemiyetsiz din de ta
savvur edilemez. Bu itibarla, din var idi, var
dır vo var olacaktır. Dinin varlığı, ne fertle
rin iradesinde ve ne de düşünürlerin kararın
dadır. 

Din, hayatın bir ülküsüdür. Bu mefkure; 
geçmişten doğmuş, hali doldurmuş, geleceğe 
uzanmıştır. Dinî hisler yok edilemez. 

Allahmı tanımıyanlar bile dinsizliklerinde 
samimî kalamazlar. Akim, mantığın bütün 
isyanlarına rağmen dinin şuuraltında yaşıyan 
kökleri vardır. En darda kalındığı zaman ya
pışılan tek kuvvet, tek kurtarıcıdır. 

Din, sosyal ve ahlâki bir menşeden gelir. 
Dinin menşei; fikrî kuvvetlerimiz haricinde 
sosyal ve yüksek bir menşedir. 

Bâzı düşünürler, dini kendi keyfine esir 
farz eder ve dinle istediği gibi oynadığını zan
nederler. Bu hal ve düşünce ile herkesi kan
dırmaya çalışırlar. Bu kabîl düşünürlerin zannı 
hiçbir şeyi değiştirmez. Her şey yerli yerinde, 
her şey kendi tabiatına göre tekâmül edip gi
der. Bu samimiyetsiz insanlar yalnız kendi 
kendilerini aldatmış olurlar. 

islâm dini, tekâmüle, ilerlemeye mâni olmak 
şöyle dursun, bizzat tekâmülü âmirdir. Ahlâk 
sahasında üstün ve kıymetli esaslar ihtiva eder. 
îman gücünü sağlam tutar, insanları bilgiye, 
ahlâka, hakka, temizliğe ve güzelliğe doğru 
sevk eder. 

Dinî his ve duygular, dinî tedris ile tamam
lanmalıdır. Bugün memleketimizde, okullarda 
dinî tedrisatın yapılıp yapılmaması münakaşa 
mevzuudur. Sosyal bünyemizin eksik yönleri 
göz önünde tutularak bu hususun yetkili kim
seler tarafından ciddî bir şekilde tetkik edil
mesi ve bir sonuca bağlanması lâzımgeldiği 
kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; Diyanet İşleri Baş
kanlığı teşkilâtında müspet ilimlerle müceh
hez, aydın din adamlarının bulunmasına ve 
yetiştirilmesine taraftarız. 

Din bilgileri yanında, umumi kültür ve müs
pet ilimlerle mücehhez din görevlilerinin işba

şına gelebilmesi için imam - hatip okulları, 
Yüksek islâm Enstitüsü ve ilahiyat fakylteleri-
nin artırılması fikrindeyiz. 

Raporda da işaret edildiği üzere, Diyanet 
işleri Başkanlığının teftiş kadrolarının artırıl
masını ümit ve temenni ederiz. Ancak bu su
retle din görevlileri arasına karışmış, günlük 
politika çıkarlarına yönelmiş kimselerin bu top
luluktan kurtarılacağı ve uzaklaştırılacağı ka
naatindeyiz. 

imam - hatip kadrolarının artırılmasına ta
raftarız. Bu kadroların tevzii işinde politik 
düşüncelere yer verilmemelidir. 

Sayın Devlet Bakanından bir noktaya da
ha önem vermelerini rica edeceğiz. 

Diyanet işleri camiası arasında muhtelif ta
rikat mensuplarının yer aldığı söylenmektedir. 
islâm dininin kesin şekilde reddettiği bu ta
rikat mensupları hakkında ciddî tedbirler 
alınmalıdır. 

Ankara'da, senelerden beri çaba sarf edilen 
Diyanet işleri Sitesi hakkında tanzim edilen 
projenin değiştirildiği ve bu yüzden sitenin ya
pılmadığı basında yer işgal etmiş, umumi ef
kârda yaygın halde söylenmektedir. 

önemle üzerinde duracağımız nokta, muh-
tacolduğumuz siteye Başkentimizin biran önce 
kavuşmasıdır. Gerekli tedbirin vakit ziyama se
bebiyet verilmeden alınmasını temenni ederiz. 

Başkanlığın, kendisine mevdu vazifeyi li
yakatle yerine getirmesi dileğimizdir. Tarihi 
ve turistik değeri haiz bütün camilerimizin te
mizlik, bakım ve aydınlık gibi hizmetlerinin 
eksiksiz yerine getirilmesi, müftü ve görevlile
rimizin görev yaptığı yerlerin eşyalarının, gö
revin ehemmiyeti ile mütenasip hale sokulması 
için gerekli tedbirin alınmasını ümit ve temen
ni ederiz. 

Sözlerimize son vermeden önce ehemmiyetli 
telâkki ettiğimiz bir mevzua daha işaret edece
ğim : 

Devlet daireleri içerisinde kalmasını benim
sediğimiz Diyanet İşleri teşkilâtının, ifa ettiği 
göreve uygun şekilde, günlük politikanın dışın
da ve saygılı kimseler olarak görev taşında 
bulunmaları ve her hangi bir maksatla görev
lilerin yerlerinin değiştirilmesine tevessül edil
memelidir. 
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1968 yılı Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesi
nin, Başkanlığa ve milletimize hayırlı ve ba
şarılı olmasını temenni eder Yüce Heyete say
gılar sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Millî Birlik Grupu adına 
Sayın Kaplan'm. Buyurun efendim. 

MÎLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA KADRÎ 
KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; saat 03,00 ü 10 geçiyor. Ben ol
dukça geniş bir tarzda hazırlanmıştım. Bu ko
nuyu çok önemli bulduğum için hemen geçişti-
riliverecek bir konu kabul etmediğim için, gru-
pum adına, Muhterem Heyetin bir karan var, 
vermişsiniz; ona göre ayarladım. Pek güç olu
yor konuyu süzmek. Mümkün olduğu kadar si
zi sıkmadan götüreceğim ve sıkmamak için de 
konuya bir başka açıdan bakacağım. Bu saatte 
biraz monoton geçiyor. Başka bir açıdan takdim 
etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, ben îslâm Dininin ta
rihini, gelişmesini, kendi islâmî esasları için
de tatbik tarzını ele almıyacağım, zaten yet
kili de değilim. Tarihî kısmını elbette biliyo
rum. Bunun mütehassısları ve heveslileri var, 
o kısım incelenir. Benim burada getirmek is
tediğim mesele: bu^rün lâik bir Devlet düze
nine sahibiz ve dini olan bir toplum. 

Tabloyu cızeMm; Devlet lâiktir, ve uzun, 
kanlı mücadelelerden sonra, imanlık müca
delelerinin tarihine uva, uva, kaderinin çizdi
ği yolda gide gide lâik Devlet düzeni içeri
sinde havatmı tanzim etmek, gelişmek ve in
sanlığın kaderine bu ilke ile yönelmek için bu 
kararı ağır sırtlar ilerisinde vermiştir. Bun
ların adı da, Turkive Cumhurivetinin yap+ığı 
devrim1erdir. Bir de toplumumuz var. Top
lum dinli. Cîok büvnk bir kısmı îslâm dinine 
mensup, bir kısmı diğer dinleme mensun. îslâm 
dinine mensnbolanlar tarikatlar kanunen yasak 
olmasına rağmen, bir müddet uvumus pibi gö-
zükmüşse de buoröı gi^i gizli, hfttâ suyun 
üstüne çıkıp faaliyet gösterecek şekilde can
lı bir halde, bir kaynaşma var; tabloya baktı
ğımız zaman memleket sathında, gözükür. 
Mezhep mücadelesi yok desek de. üçte ikisi bir 
mezhepten, üçte biri başka bir mezhen+en. 
Bunun bünyesini görmeye mecburuz. Vakıa 
bunlar. Olan inkâr edilemez. Tablo bu. 

Muhterem arkadaşlarım, lâiklik olmadığı 
yerde din ve vicdan hürriyetinden bahsetme
ye imkân yoktur. Bu hakikati ifade etmeye 
mecburum. Bu fevkalâde önemli bir nokta. 
Hem din devletini, hem da bu Devlet içinde din 
ve vicdan hürriyetini düşünmek akla da aykı
rıdır, mantığa da aykırıdır. Sosyal gelişme ka
nunlarına da aykırıdır. Din devleti olanca is
ter istemez o devletle, toplumu arasında bir 
ayniyet olacaktır, Devlet dinî hizmetleri kamu 
hizmeti olarak yürütecektir, toplum buna gö
re teşkilâtlanacaktır. Ebette ki din ve vicdan 
hürriyeti mevzuubahsolamaz. Din ve vicdan 
hürriv*H lâik devletlerde olur. Bugün ekseri
yeti îslâm ülke^ri olmak üzere, Devlete din 
izafe edilen ülkelerde, din ve vicdan hürri
yeti yoktur. Yanlış anlaşılmasın, elbette dini 
vardır ve elbette dinî esaslara dayanarak bir 
hukuk nizamı vardır. E ^ t t e devletin kamu 
hizmeti olarak yürüttüğü bir faaliyet vardır. 
Ama din ve vicdan hürriyeti yok. Bunu çok 
ivi tesbit edelim. Lâiklik nerede varsa din ve 
vicdan hürriyeti orada var. Lâikliği kaldırdı
nız mı din ve vicdan hürriyeti yoktur. Hizmet
ler Devlet hizmetidir. 

Cok değerli arkadaşlarım, yöneticiler lâiklik
le din ve vicdan hürriyetinin arasındaki kanun 
nitelisinde olan bu karşılıklı ba£i?ntıyı sosyal 
bilinçler ve tarihî gelişme içerisinde kavrı-
yamamışlar ise, tonlumun buhranlar, çalkan
tılar ve çok tehlikeli çatışmalar irinden kur
tarılmasına imkânı hâsıl olmuyor. Esas olan ve 
zor olan da, lâikliğin din ve vicdan hürriye
tinin. din ve vicdan hürrivetini de lâikliğin 
aleyhine kullanmamaktır. Bu fevkalâde önem
li bir mevzudur. Ve esas olan da budur, En 
sade anlatımı ile ve genel kavram olarak 
lâiklik; din ve devlet islerinin ayrılması de
mektir. En sade bir kavram, en genel bir 
kavram. Devleti devlet yapan, hukuk düzeni
nin temelinde dinî esaslar, ya da bu yoldan mü
dahaleler bulundukça, buna karılık Devlet teş
viki i7e dini yürütmek ya da Devlet zoru ile 
dini yasaklamak devam ettikçe, bu ayrımı yap
mış sayılamazsınız. Mühim tarafı burası. Şüp
hesiz bu ayırım; «Devletin ben din islerine 
kanşmıyaca^ım», dinin de «ben Devlet Merine 
ka*rmııyaca«ım». demeleri ile olup bitmiyor. 
Böylece bitseydi bu sıkıntıları çekmezdik. Zk 
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ra, her iki hayat düzeni kesin çizgi ile ya da 
bir boşlukla birbirinden ayrılabilir bir nite
likte değildir. Aksine, tabiat ve mahiyetleri 
itibariyle birbirinin içerisindedir. Dini kabul 
eden lâik devletler için böyledir. Bu yüzden 
yöneticiler, kolay kolay işin içinden çıkamamak
ta ve çağın zihniyetine ulaşamamış toplumlar
da, Devlet hesabına din, din hesabına da Dev
let kolaylıkla istismar edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Devletin lâiklik ni
teliğinin temel esasları, hiçbir hususta dinî esa
sa dayanmamaktır, din ve dinler ve mezhepler 
karcısında tarafsız kalabilmektir. Dine karşı 
bağımsızlığını koruyabilmektir. Bir Devlet, be
şerî hukuka dayalı bir düzen içerisinde kendi
sini idare etmektedir. Bir Devlet ki, dinler ve 
mezhepler karşısında tarafsızdır, bir Devlet ki, 
bu beşerî hukuka dayadığı temel düzenini din
den gelen tesirlere karşı savunabilmektedir, o 
Devlet lâiktir.. Lâik bir toplumda, lâik bir Dev
letle, dinsiz bir toplum kabul ediniz, sümme 
hâşâ. Lâik bir Devletle, dinsiz bir toplum; ya da 
teokratik bir Devletle, dinli bir toplumda ayni
yet var gibi gözükür. Aslında bu tamamen ya
nıltıcıdır. Yine ayniyet yok. Zira, kişilerin ki
şiliğine bağlı tabiî bir unsur olan inanma ve 
vicdan gerçekliği, tarih boyunca bir ayniyete 
engel olmuştur ve ileride de olacaktır. Ondan 
dolayıdır ki, teokratik devletlerde Devlete din 
izafe edilmiştir, toplum dinlidir. Bir ayniyet 
vardır. Hayır, yoktur. Kişilerin kipliğine bağlı 
inanma ve vicdan gerçekliği bu ayniyeti boz
maktadır, işte lâiklik mücadeleleri, din mü
cadeleleri hep bundan çıkmıştır. Bir laik Devlet
te, dinsiz toplumla bir ayniyet kabul edilir. Çok 
defa lâik Devlet dinsizlik değil yalnız, dinsiz, 
toplumu da getirseniz insanlarda inanma tabiî 
bir hak olduğundan ona karşı da ayniyeti bo
zar. Bu hakikati kavramaya mecburuz. Mahi
yetleri itibariyle birbirine karşıt olan lâik dü
zende, dinî esasları birlikte yürütebilmek için 
bu iki unsur arasında başka bir unsura ihtiyaç 
vardır. Nasıl yürüteceksiniz bu ikisini? işte bu 
başka unsur; din ve vicdan hürriyetinin ken
disidir. Ne lâik Devlet tek başına yürütülür, 
ne dinî esaslar tek başına yürütülür, bu düzen 
içerisinde. Bu iki unsuru birleştiren, kısalta
rak arz ediyorum, mecburum bu şekilde hare
ket etmeye, bir birleştiren üçüncü unsur var

dır ve bu üçüncü unsur kişinin kişiliğine bağlı 
tabiî bir haktır, kanun niteliğinde bir haktır, 
inanma ve vicdan, işte bu çark öteki çarkları 
beraber kullanır ve hür düşünce bur dan doğar, 
ne kadar dengede ise. Dengesizse hür düşünce 
yoktur toplumda. İsterse dinli olsun,, isterse din
siz olsun o toplumda denge yoktur. Modern 
Devlet dine, din de modern devletin temelin
deki beşerî hukuka kem gözle bakmadıkça ve 
her ikisi de din ve vicdan hürriyetini bu esaslar 
içinde kabul ettikge, hür düçünce topluma yer
leşir. Ve çağımızın uygar değerlerine işte o 
zaman kavuşmak imkânı hâsıl olur. Burada Dev
lete düşen nedir o halde ve dine düşen nedir? 
Bunu ayrımaya mecburuz, başka çare yok. ön
ce kamu düzeni için gerekli bütün ilişkileri 
beşerî hukuka göre düzenlemek. Devlete düşen 
bu. Sonra din, dinler ve mezhepler esasında ta
rafsız kalmak, ikincisi bu. Ve nihayet, beşerî 
hukuka dayadığı toplum düzenini dinden ge
len tesirlere karşı savunmaktır. Devlete düşen 
vazife budur. O halde dine düşen nedir? Bir de 
onun tarafına bakalım: Burada aynı hükme 
varamıyoruz. Devlet beşerî irade ile hukukunu 
yaratabiliyor, dinin esas niteliği ise beşerî ira
denin dışında ve üstünde bir iradenin mevcudi
yetidir. Devletin iradesi yaşıyan, gelişebilen 
ve değişebilen bir hukuk halinde belirdiği hal
de, dinî irade, dince kutsal olan kaynaklara 
dayanarak yaşamakta ve değişmemeyi gelişme-
meyi esas almaktadır. Aslında budur. Evet içti
hat kapısı, yorumlar, tefsirler bunların hepsi 
var. Var ama esası budur. Esası değinmemek
tir. Onun içindir ki, üzerinde duruyorum. Kitap 
kitap değişmez. Doğru. Dinin esası değişmemeyi, 
gelişmemeyi kabul eder. Kapandığı tarihten 
btihat kapısı bu zamana kadar çok müçtehitler 
gelip geçmiştir ama mücadeleler dikkatinizi bi
razcık teksif ederseniz, hep bunun üzerinde ol
muştur. Sekiz asır, hattâ daha fazla. Bu vasıf
ları ile kullanıyorum bunu, biri dogmatik kay
naktır. Ama, bâzı dinler, bu arada islâm Dini 
rasyonalizme daha müsaittir. O ayrı mesele. 
Kaynak itibariyle beyledir. E. ne yapacağız, bu 
çatışmayı nasıl önliyecğiz öyle ise? Bunlar ha
fif şeyler değil sayın arkadaşlarım. Bir ça
tışma vardır cemiyetin içinde, bünyesinde, in
sanın vicdanında var. Bu çatışma nasıl önlene
cek, ya da birleştirme nasıl yapılacak? Burada 
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ortak unsuru aramaya mecburuz. Her ikisinde 
de bir ortk unsurun olması lâzımgelir. 

Evet var. Devlette bizzat gözüküyor. Beşerî 
hukuku tanzim eden insan. Dinde, ilâhi kaynak
lara dayanmakla beraber kullanan, temsil eden 
insan. Aklı ile, iradesi ile, vicdanı ile insan. 
tnsan burada aklı ile inancı arasında iradesini 
kullanarak bir denge kuruyor. Başka türlü 
mümkün olmuyor. Demek M, dine düşen ne
dir sorusunun yerini din adına faaliyet gös
teren insana düşen nedir sorusuna çevirmek 
mümkündür. Bunun cevabı dini tanrısı ile 
kulu arasında kutsal bir bağ olarak kabul edip. 
insanî ve uygar hukukla düzenlenen siyasi, sos
yal, iktisadi ve kültürel hayatını bu esaslar içe
risinde sürdürmek ama, dinî inançlarına göre 
ne ise inancı, mânavi hayatına bir düzen ver
mek. Görüldüğü gibi Devletle dinin birbirine 
karışmasını önliyecek yegâne unsur her ikisin
de de ortak olan insan unsurudur. O halde na
sıl ki, lâik düzen ile dinî inançların çatışmadan 
sürdürülmesini sağhyabilecek bağlayıcı meka
nizmayı inanç ve vicdan gerçekliği yani, din ve 
vicdan hürriyeti olarak niteledikse, akıl ile 
inancı dengede tutan unsur olarak da iradeyi 
görüyoruz. Buradan da çok önemli bir sonuç 
çıkıyor. Din ve vicdan hürriyeti aynı zaman
da irade kuvveti ve serbestisi ile doğrudan doğ
ruya ilgilidir. İnsanlar iradesi kuvvetli ve ser
best olduğu derecede, din ve vicdan hürriyetini 
gerçeğine ve gereğine uygun olarak kullanabi
lirler. Bu yüzdendir ki, ister Devletin zorla
malarından, isterse dinin baskılarından gelsin, 
insan iradesini zayıflatan ve kısıtlıyan toplum
larda din ve vicdan hürriyeti gerçeğine uygun 
olarak kullanılamaz. Birçok tarikatlar vardır 
M, bu yolda insan iradesini kısıtlar, kullandır
maz. Biliniyor ve onları hiçbirimiz tasvibetmi-
yoruz. Devlet zorundan bu baskı gelirse, kı
sıtlarsa insan iradesini din ve vicdan hürriyeti
ni yine kullanamaz. Bu kadar ilişkili bunlar. 

Değerli arkadaşlarım, hür düşünceli ve 
serbest iradeli vatandaşlar topluluğu yaratılma
dan din ve vicdan hürriyetini gerçeğine göre 
ve dengeli olarak kullanmak çok zor olacak
tır. tnsan, her ikisinde de yani Devletle din 
arasında ortak ve müşahhas olduğundan Devlet 
adına iktidarlar dine taviz vermek mecburiye
tinde kalmaktadırlar. Bunlar açık şeyler, müş-

I tcrek ortak unsurdur ve bundan dolayı ver
mek mecburiyeti vardır. Az, çok, şu vermiş, bu 
vermiş tamamen nötr konuşuyorum. Çünkü 
mesele t i r iktidar, bir muhalefet meselesinin 
çok uzağında ve ama çok dışında, çok içinde, 
müşterek, hep müşterek. Taviz vermek mecbu
riyetinde kalıyor. Buradan da tavize yanaşmı-
yan iktidarların dinsizliği konusu çıkıyor bu 
defa. Bunlar çelişkilerdir. Böyle çıkıyor, mec
buri olarak çıkıyor. Hayatta gördüğümüz, 
Türkiye'nin yaşadığı tecrübelerdir. Taviz ve
ren iktidarlar ise dinî tahakkümden kendilerini 
kurtaramamakta, böylece çatışmalar sürüp git
mektedir. Böyle olmuştur, Türkiya'deki veti
resi bu olmuştur. Bu durumdan kurtuluşun 
tek yolu, kişiyi bütün baskılardan kurtaracak 
faaliyetlere girişmek ve onu hürleştirmekiir. 
Kişi hürleştikçe din ve vicdan hürriyeti, neye 
inanıyorsa en iyi şekilde kullanmasını bilecek
tir. O halde ne yapalım? Dine karışmamak 
düşüncesiyle, dinî faaliyetleri sınırsız olarak 
ssrbest bn-akıp biran ence kikinin iradesini kı
sıtlıyan engelleri mi ortadan kaldıralım? Teorik 
olarak; evet. Ama, tatbikata tam olarak uy
maz. Hiçbir ileri ülkede dahi, az veya çok 
olsun din ve vicdan hürriyeti sınırsız olarak 
kullanılamaz. Kişiyi hürleştirdiği oranda bu 
ülkeler, bu sınırlar kendiğinden gevşemekte, 
din ve vicdan hürriyeti olgun anlamivle kulla
nılmaya taşlanmaktadır. Sıkamazsınız zaten, 
imkânı yok. 

Şimdi kendi hukukumuza, özellikle Anaya
saya bu gözle taktığımızda, ülkemizde din ve 
vicdan hürriyetinin kullanılmasındaki hukukî 
sınırları iyica anlıyabilmek için, lîik devlet 
kavramının din ve vicdan hürriyetini ifade eden, 
19 ncu madde hükümleriyle, Anayasada mah
fuz tutulan, devrim kanunlarım ve Anayasanın 
2 nci maddesini bir arada görmeye mecburuz. 
Birini gözden kaçırdık mı, dengeyi bulamayız 

I değerli arakdaşlanm tu toplumda. Ve toplum
da çalkantılar devam eder, hattâ patlamalar 
dahi olabilir. Tarih söylüyor, ikinci maddede
ki lâikliği 19 ncu maddedeki maddi sınırları, 
bir de kendi tarihinden gelen, kendi gerçekli
ğinden gelen, kendine has olan bu Cumhuriye
tin, bu devrimlerin yarattığı bu Cumhuriyetin 
bir de Devrimler Kanunu var. Mecburuz hep-

I sini bir arada gördükten sonra din ve vicdan 
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hürriyetinin tablosunu çizmeye, sınırlarını tâ
yin etmeye. Başka türlü edemeyiz. Türkiye 
böyle yapmıştır bu işi. Şimdi şöyle oluyor o 
zaman: Devlet, hukukunu pozitif hukuka göre 
tanzim ediyor, din ve mezhepler karşısında ta
rafsız kalıyor, dinden gelecek tesirlere karşı, 
kendi nizamını koruyor. Devlete düşen bu. 
Din ise kişilerin inançlarına bağlı olarak top
lumun içerisinde. Fakat beşeri hukuk kaidele-
riyle belirlenen kamu düzeninin dışındadır. 
Dinî faaliyetler ve dinî hizmetler, kamu niteli
ğinde, biliyorsunuz M, kabul edilmemiştir. 
Anayasamızda bu gayet sarihtir. Din tanrı ile 
kulu aracındaki kutsal bağlılığın dışına taşarak 
ve riayeti zorunlu kaideler ileri sürerek kamu 
hayatını etkiliyemez. Etkilediği takdirde karı
şıldıklar başlar, ikisine düşen vazife bu olun
ca, bunun ortasında işte din ve vicdan hürriye
tini kullanıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti o 
zaman asıl olan, aslî olan köşesine çekiliyor, 
vicdanlara çekiliyor. Gerçek olan yerine çekili
yor. Bütün bunları yapmaksak gerçek yerinden 
ayrılıyor ve hayata karışıyor. Dinler tarihi de 
budur, insanlık tarihi de budur. Hele bizim 
tarihimiz tamamen budur, değerli arkadaşlarım, 
kısaltarak gideyim. 

BAŞKAN — Üç dakikanız var Sayın Kap
lan. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla} — Sayın arkadaşlarım., 
bunu böylece özetledikten sonra şimdi; idareci
lere bütün politikacılara düşen vazife, tutumla
ra aü; bir İM tipik örnek vereceğim. Eğer bu 
haliyle kavramazsak bu meseleyi, bâzı sürtüş
melere sebeboluruz. istesek de, istemesek de, 
bilerek veya bilmiyerek. Bir tipik örnek ver
meye mecburum. Meselâ, Meclis Başkanının 
resmî hayat içerisinle, resmî yerde ve Devlet 
kesesinden iftar yemeği vermesi lâiklik esasına 
ve buna aykırıdır. Ama Sayın Boz^eylfnin 
vatandaş olarak din ve vicdan hürriyetini kul
lanmadı; elbette buna diyecek bir şey yok. 
Ama, iş ferdi midir? Hayır, toplumsal mıdır? 
Hayır. Resmidir. Resmiyeti vardır dersiniz.. 
Ondan sonra bir yemek daha verildi. O da fer
dî midir? Hayır. Toplumsal mıdır? Hayır. Doğ
ru; o da resmî mi idi? Evet. O niye öyle ise? 
O da olmasın, bu da olmasın. Ama, birinin lâik 
hukukta yeri var, öteki kesin hatlariyle tah-

didedilmemiş olsa dahi kanunun, davranıcının, 
davranışının, bu idarecinin davranışın tesirleri 
var. Bunun hukuku da buna göre yürür, gi
der. Ümüdederiz ki, Meclis Hesaplan incele
me Komisyonu bu hususta da belki görevini 
yapacak. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım; buraya kadar 
geldikten sonra çeşitli kuruluşların durumun-
larına kısaca bir bakmak istiyorum. Bunları 
veremiyeceğim, güzel örnekler de vardı, tatmin 
etmiyen örnekler de var, onları bırakıyorum. 
Diyanet İşleri mecmuasında çok iyi şeyler var, 
fakat bâzı bu söylediğim esaslara uymıyan hu
suslar da olabiliyor ve bunda fevkâlede bir ör
nek var. Ama demin söyledim, yere çekiliyor; 
birbirinizi sevmelisiniz. Sakın, kin ve intikamı 
bırakın, ahlâk bozulmasın, vatan hepimizin fa
lan. Böyle devam ediyor. Fevkâlede güzel. Kö
şesine çekildiği vakit fevkâlede güzel. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan; çok üzüntü du
yarak ifade edeceğim, müddetiniz dolmuştur, 
25 dakikalık müddet. Lütfen bağlarsanız mem
nun olacağım. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) — Bir on dakika acaba 
mümkün müdür? 

BAŞKAN — Bu vakitte mümkün değil, daha 
iki bütçemiz var. Onları da bitirmek mecburi-
yatlndeyiz. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) — Bir, iki örneğe geç
mek istiyorum, arkadaşlar müsaade ederlerse. 

BAŞKAN — Ben oya arz edemiyeceğim, 
programı bitirmek mecburiyetinde olduğum için. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) — Sayın Başkan, oya arz 
ederseniz... 

BAŞKAN — Ben oya arz edemem efendim, 
aksi halde yarına bırakmak mecburiyetinde ka
lacağız. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) — Saatlerce diğer bütçe
ler de konuşuldu. Şurada önemli bir konu, bir 
bir on dakika alır. 

BAŞKAN — Sizden sonra bu bütçede daha 
altı kişi var Beyefendi. Siz döndünüz, saate 
baktınız, on dakika geçiyor dediniz, derde yirmi-
beş kala bitiyor mu dediniz, bende bitiyor de
dim. Bağlamanızı rica edeyim. 
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MİLLÎ BİRLİK GRÜPÜ ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) — Lûtfetseniz iyi olur
du. Oya arz etseniz belki arkadaşlar katılabilir
ler Heyeti Umumiyenin takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi Başkan olarak kendi 
kendimin mukavemetini ölçüyorum, arkadaşla
rımız da burada beklemekte, onların da muka
vemetleri bahis konusu. Bu bütçede Sayın Kap
lan, daha 5 arkadaş var. Biribirimizle konuş
makla iki dakika geçti. Bağlayın dedik efen
dim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) — Efendim bağlıyorum. 
Şu arada Muhterem Heyetin oyuna başvursaydı 
Başkan belki kabul edecektiniz. Bilmiyorum 
iltifat buyuracaktınız. Belki de yeter diyecek
tiniz. Çok önemli örnekler verecektim. Bu ko
nuşmalarımın teyidi mahiyetinde, basında çıkan, 
lâik düzene tamamen aykırı olan, Türkiye yi 
dini düzen istikametinde şartlandırmak için her 
birisi birer mahkemelik olan, gidiyor mahke
melere, gitmiyor da değil. Bir bir okuduğum 
vakit hayretler içersinde kalacaktınız. Nasıl 
oluyor bu Türkiye'de diye. Bütün bunun örnek
lerini ve üzülerek söyliyeyim, Diyanet işleri 
Başkanlığının Yüksek Kurulunun hazırladığı 
sorulara karşı cevapları okuyacaktım size. Lâik 
düzenle hiçbir alâkası yoktur. Din adamı ile 
alâkası var; doğru. Oradan da bir netice çıka

racaktım. Başka türlü veremez din adamı. Haklı 
o bakımdan. Ama,, lâik düzenle 180 dereceli 
ters Diyanet işleri Yüksek Kurulunun hasırla
dığı cevaplar sayısız verecektim ve beraberce 
tartışacaktık, vatanımızın halini. Sayın Balkan 
bunlara müsaade etmiyor, özür dilerim, saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupu adına 
Sayın Söylemezoğlun'da. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA HU
LUSİ SöYLEMEZOâLU (Sivas) — Sayın Bal
kan, sayın senatör arkadaşlarım; Diyanet idleri 
Başkanlığı bütçesinin tümü üzerinde Adalet Par
tisi Senato Grupu adına görüşlerimizi arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başla
madan hepinizi Grupum ve şahsım adına hür
met ve sevgi ile selâmlarım. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım; Allahın ya
rattığı mahlûkatın içinde en ekmel ve en eşrefi 
olan ademoğlu, bugünkü mânada Allahı tanıyın-
caya kadar pek çok devreler geçirmiştir. 

insanlar yaratıldığı günden bugüne kadar 
Allah ve din duyguları ve bunu anlama çabası 
içine girmişlerdir. Bu itibarla bugün ilanların 
yaşadıkları her yerde farklı anlayışlarla dinler 
de yaşamaktadır. Dinsiz hiçbir millet mevcut 
değildir. Makbul ve ekmel olan din, Dinî is-
lâmdır. 

İradesi bütün kâinat üzerinde hâkim, külli 
kudrete mâlik bir yaratıcının varlığına inanmak 
ve ona ibadet etmek insana mahsus aklî ve fıtrî 
bir kemalidir. Bu bakımdan dinin menşei f itret-
tir. insandaki aklı selimdir, insanda mevcudo-
lan his ve şuur ilâhi vahiy ile beyan ve takviye 
olunmuştur. 

Din toplumların kayıtsıt kalamıyacaklan 
mukaddes bir konudur. 

Milletlerin maddi kuvvetlerinin kaynağı tek
nik, mânevi kuvvetlerinin kaynağı ise imândır. 

Sayın arkadaşlarım; sizlere islâm Dininin fa
ziletinden kısaca bahsetmek isterim. 

İslâm Dini; çalışmayı, kazanca kanaat etmeyi 
ve israftan kaçınmayı emretmekte her zamana 
uyan biricik çareyi bulup göstermiştir. 

islâm Dini : Beşeriyet arasında en büyük ay
rılıklara sebebolan dil, renk, ırk f arkları ve sai-
reyi gidereerek insan fitretine en muvafık ve 
en tatbiki kabil açık ve ilâhi bir nizam kurmuş
tur. 

islâm Dininde kardeşliğin hükmü büyüktür. 
Hiçbir insanın zelil ve sefil olmasına razı olmaz. 
Zekât, sadaka, şefkat, af etmek, merhamet, yar
dım etmek, adalet, doğruluk, kanaat ve çalış
mayı Allah Kur'anı Keriminde emretmekte
dir. 

Csnabı Allah'ın bu emirlerine rağmen bugün 
Allah korkusu kalplerimizde zayıflamış, kanaat 
kalmamış, merhamet damarları sertleşmiş, ema
nete hiyanet etmek, rüşvet, hırsızlık, iffetsiz
lik, kumar, işret gibi kötü huylar pek çoğalmış
tır. 

Kanunların bahşettiği haklardan hiçbir fe
ragat göstermeden istifade ettiğimiz halde, ka
nunların yüklediği mükellefiyetlerden de kur
tulmak için her çareye başvurmaktan geri dur
mamaktayız. 

Toplumda iyi nizam kurmak ve bu iyi nizam 
münasebetlerini devam ettirmek, can ve mal em
niyetini sağlamak için en tesirli kuvvet dinî 
inançtır. 

— 3 5 4 - i 



C. Senatosu B : 26 3 . 2 . 1968 O : 4 

İmanın zayıflamasiyle ahlâkî zaıfların her sa
hada arttığı görülmektedir, islâm Dini kulun 
Allah ile, kulun kul ile en iyi tekemmül ettirilmiş 
ahlâki vasıflarla münasebetlerini tanzim eder. 

Sayın arkadaşlarım; her tarafta hayati içti-
maiyenin tarumar olduğu ve insan topluluğunun 
ahlâki vasıflarının tamamiyle bozulduğu bir 
hengâmede iken yetişen İslâm Dini beşeriyetin 
nizamını beşerin şerefine lâyik bir surette tan
zim etmiştir. 

islâm Dini çocukları diri diri toprağa göme
rek öldürmek vahşetine nihayet vermiştir. Gay-
rimeşru münasebetlere karşı nikâh müessesesi 
kurularak insaniyetin anası olan kadınlara tat
bik edilen sefil ve sefihane muameleyi bertaraf 
etmiştir. 

Müzlümaıüığın intiçariyle beraber birçok yer
lerde medreseler, umumi kütüphaneler, şifaha-
neler, rasathaneler, eczahaneler kurulmuş, din 
farkı gözetilmeksizin herkese acık bulundurul
muştur. 

Tarih boyunca göçlü devletler ve büyük bir 
meden:yet meydana getirmiş olan Türk Milleti 
en üstün duruma islâmiyetten sonra erişmiştir. 
Bunun en parlak örneğini XVI yüz yılda dün
yanın en ileri, en yüksek ve en kudretli milleti 
olan Osmanlı Türkleri vermiştir. Türk soyunun 
savaşçılık, teşkilâtçılık, çalışkanlık gibi üstün 
vasıflariyle, islâmiyetin ulvi prensipleri birle
şince ve bunlara zamanın bütün bilgilerine en 
iyi şekilde sahibolmak hususu eklenince 
150 - 200 yıl içerisinde ortaya muazzam bir im
paratorluk çıkmıştır. Milletimizin en ileri bir 
topluluk iken gerilemeye başlaması, zamanla yu
karıda arz ettiğim üç ana kaynaktan yeteri ka
dar beslenememesinden ileri gelmiştir. 

islim Dini; doğru söylemenin, ahde vefanın, 
emanete sadakatin, sabrın, cesaretin, vekarın 
İslimiystin esasları olduğunu bildirmek sure
tiyle insanlığın en son hedefini tesbit etmiştir. 
Bu akideye sahibolanlar namuslu yaşamak, kim
seye zarar vermemek suretiyle dünyada adale
tin, ahlâkın ve faziletin timsali olmuşlardır. 

Buraya kadar ki mâruzâtımla İslâm Dininin 
faziletini sayın senatör arkadaşlarıma kısaca be
lirtmiş bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım; biraz da kaliteli din 
adamı yetiştirme meselesine temas edeceğim. 

öğretmen yetiştiren kurumlardan başka, din 
adamı yetiştiren kurumların da, Türkiye'nin iç

timai şartlan bakımından, hususu ve ayrı bir 
ehemmiyetle ele alınmaları gerekir. Yani, öğ
retmen gibi her kademedeki din adamının da 
seviye ve kalitesine büyük bir dikkat ve ihtimam 
göstermemiz lâzımdır. Ancak bu suretle öğret
menle din adamı kendi çabalarında birbirlerini 
tamamlıyacak hale gelebilirler, içtimai hayatta 
bir muvazene meydana getirebilirler. 

Batının medeni memleketlerinde de ilimle 
din asırlar boyunca birbirleriyle mücadele ettik
ten sonra bir anlaşmaya varabilmişlerdir. Bu 
anlaşmada her iki kısım arasındaki kuvvet mu
vazenesinin büyük rolü olmuştur. Fakat bura
daki kuvvet muvazenesini yalnız sayı değil, se
viye ve kalite bakımından da düşünmek icabe-
der. Çünkü insanların anlaşmaları ve sulh için
de beraber yaşıyabilmeleri için sadece maddi 
kuvvetlerinin biribirlne yakın olması yetmez. 
Hattâ bu neviden kuvvet yakınlığı çok defa sulh 
yerine savaş meydanına getirir, insanlar ara
sındaki sulh ve anlaşmanın gerçek ve sağlam 
temelini ise seviye ve kalite halamından yeter 
derecede gelişmeleri, manen olgunlaşmaları teş
kil eder. 

Burada, din adamı karşısında öğretmeni, il
min mümessili olarak düşünebiliriz. Bu itibar
la, Türkiye'de ilimle dinin anlaşması için önce 
öğretmenle din adamının anlatabilmeleri lâzım
dır. Binaenaleyh, öğretmenle din adamının, 
gerçekten anlaşmalarını mümkün kılacak bir 
seviyede ve kalitede, böyle bir olgunlukta yetiş
tirmek gerekir. 

Din adamı yetiştiren kurumların halkın ha
yatında, hattâ lâik zihniyetin gerçekleşmesinde 
büyük rolü olacaktır. Biz gerçek kalkınmanın 
maddi ve mânevi, iktisadi ve kültürel cephe
lerimizle bir bütün halinde kalkınmak olduğu 
kanaatindeyiz. Çünkü, insan ve insanlardan 
meydana gelen cemiyetler ne sadece maddi ve 
ne de sadece mânevi varlıklardır. Her insan ve 
cemiyet, maddi ve mânevi, terkibi bir bütün 
halindedir. Bu görüşle eğitimde, meselâ mate
matik ve fizik kadar, müzik ve beden eğitimine 
de ehemmiyet vermek lâzımdır. Veya maddi 
kıymetlerimizin yanında mânevi kıymetlerimizin 
gelişmesine de bir muvazene temin edecek de
recede ehemmiyet vermek gerekir. 

Din ise mânevi hayatımızın en mühim bir 
kısmını teşkil eder. Şu halde; memleketimizde 
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de hem maddi ve mânevi kıymetlerin muvaze
neli bir şekilde gelişmesi, hem de lâik zihniyetin 
gerçekleşmesi bakımından ilim ile dinin halk 
hayatında çatışmaması, anlaşmış olması lâzım
dır. Bu kuvvetlerin kendi hayat sahaları içinde 
kalarak birbirlerini karşılıklı tanımak ve kabul 
etmek suretiyle sulh halinde bulunmaları gerek
tir. 

Bir cemiyetin hayatında yalnız din kendi ye
rini alır ve ilmin yeri boş kalırsa bir muvazene
sizlik meydana gelir. Din cemiyetin hayatında 
ünün boş kalan sahasını da işgal etme istidadını 
gösterir. Netice olarak da, devletin prensiple
rine, kanunlarına rağmen hayat içinde lâiklik 
gerçekleşemez. 

Diğer taraftan, bir cemiyetin hayatında ilim 
kendi yerini alır ve dinin yeri boş kalırza yine 
bir muvazenesizlik meydana gelir. Bu sefer ilim 
dinin boş kalan yerini kaplama temayülü gös
terir. Bunun neticesinde o cemiyet lâik değil, 
dinsiz bir cemiyet olur. Binaenaleyh; yer yü
zünde ilim ve teknik hızla gelişirken insanlık 
hayatı için dikkat edilecek en mühim meseleler
den biri budur, ilim ve tekniğin tek babına sa
dece bir maddi kudret kaynağı olarak gelişmesi 
insanların materyalist olmalarında büyük rol 
oynamaktadır. Ferdi ve içtimai şahsiyetlere, in
san ve milletlerin hürriyet ve haklarına karşı 
olan komünizm materyalist bir görüşe dayandı
ğını unutmamak lâzımdır. İlim ve tekniğin ge
lişmek. yanında, dine hiç kıymet vermiyen komü
nist Rusya'nın dinsiz bir cemiyet oluşu bu pa
ragraftaki ana fikri en iyi belirten t i r misaldir. 

Halk hayatında ilim ve dinin kendi sahaları 
içinde çatışmaz bir halde bulunmaları için önce 
halka din hayatında rehberlik eden din adamla-
riyle, ilim ve dinin çatışmaması, sulh halinde 
bulunman gerekir. Bunun için memlekette bir 
taraftan ilmin yeter derecede gelişmesine çalı
şılırken, diğer taraftan da yeter sayı ve vakıfta 
aydın din adamının yetişmesine de ehemmiyet 
vermek icabetmektedir. B;z kâfi miktarda ka
liteli din adamının yetiştirilmesini aynı zaman
da lâiklik prensibinin gerekli kıldığı bir vazife, 
bir iş olarak görüyoruz. 

Çünkü tekrar edelim ki; lâikliğin hayat 
içinde gerçekleşmesi ancak ilim ile din kuvvet
lerinin muvazene teşkil etmesi ve yeter sayı ve 
vasıfta hem ilim ve hem de din adamının yetiş-
tirilmesiyle mümkündür. 

Binaenaleyh; buraya kadar açıklamalarımız
dan da anlaşıldığı üzere, öğretmenler için ol
duğu gibi, çeşitli kademedeki din adamlarının 
da sağlam, gerekli seviyede bir genel kültür 
veren tek bir kaynaktan yetiştirilmesi şarttır. 

öyle ki; böyle bir kaynaktan yetişecek din 
adamları hem hakiki aydın olabilmenin lüzumlu 
kıldığı temel ve umumi kültürü kazanacaklar, 
hem de kabiliyetleri nisbetinde üst kademelerde 
öğrenime devam imkânını bulacaklardır. 

Bu itibarla ortaya koyduğumuz esaslara da
yanarak bugünkü imam hatip okullarının, öğre
nimi akademik vakıfta olan müesseseler haline 
getirilmesi icabettiğini kesinlikle söyliyebiliriz. 
Diğer taraftan, şimdiki imam - hatip okullarının, 
yalnız imam - hatip yetiştirirmiş zanını uyan
dıran ismini değiştirmek lâzımdır. Bunun ye
rine her kademedeki din adamının yetiştirilme
lini ifade eden bir isim bulmak meselâ; ilâhiyet 
Lisesi adını kullanmak daha uygun olacaktır. 

Bu suretle bu ilahiyat Lisesini bitirenler 
imam ve hatip olabilecekleri gibi Yüksek islâm 
Enstitülerine ve ilahiyat fakültelerine girerek 
daba üst kademede müspet ve mânevi ilimlerle 
mücehhez, kaliteli din adamı olarak yetişmek 
imkânını da bulacaklardır. 

ilahiyat liselerinin, Hükümet tarafından açıl
ması bizim için bir fikri prensip meselesi değil
dir. Ancak, bugün islâm cemaati bu meüesse-
nsleri gereği gibi açabilecek maddi ve mânevi 
imkânlara henüz yeteri kadar sahip bulunma
maktadır. Bunun için bugün, bu müesseselerin 
Hükümet tarafından açılması, onun tasarruf ve 
kontrolünde bulunmasını tercih ediyoruz. Bunu, 
istenilen gerekli müspet neticeleri sağlama ba
kımından lüzumlu görüyoruz. Şüphesiz M, ila
hiyat liselerinin açılmasında bir plâna bağlamak 
icabeder. Bunun için her şeyden önce; memleke
tin çeşitli kademeden din adamına olan ihtiyacı
nı tesbit etmek şarttır. Böylece ilahiyat lisele
rinin açılmasını, tesbit edilecek esaslara ve ha
zırlanacak bir tatbik programına bağlamak ge
rekir. 

Diğer taraftan ilahiyat liselerinin açılmasın
da da, sayı uğruna kaliteden asla fedakârlık edil
memelidir. Bunların ihtiyaca göre sayıları, yeter 
vasıfta öğretim elemanı yetiştikçe artırılmalıdır. 
Aksi takdirde buraya kadar ortaya koyduğu
muz görüş ve esasların dışına çıkmış, tezada düş
müş oluruz. 
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Sayın arkadaşlarım, iktisaden geri kalmış 
bir milletiz, iktisaden kalkınmayı beşer senelik 
programlara almış bulunuyoruz. Bunun yanı ba
şında yukarda arz ettiğim sayı ve kalitede müm
taz ilim adamı yetiştirir ve bu sayede dinin ha
kikî umdelerini milletin kalbine sokarsak kal
kınmaya hız vermiş oluruz, kanaatindeyiz. 

Bugün iktisaden geri kalmış milletlerde içti
mai kalkınmanın bir vasıtası da din eğitim ve 
öğretimi ile milleti tenvir etmektir. 

Dün, bütün kudretiyle, bütün te-kilâtiyle di
ni yok etmek, Allah'ı unutturmak, din duygula
rını kökünden söküp atmak istiyenler, bugün 
tekrar onun eteklerine sarılıyorlar, işte Fransa. 
O Fransa ki, dinsizliğe millî bir din diye sanlan 
ve bunu dünyaya yayan ilk önce odur. 

O Rusya ki, bu duyguyu, yani dini öldür
mek, yok etmek için insan havsalasının almadığı 
hatır ve hayale gelmiyen çarelere başvurmuş ve 
vurmakta devam etmektedir. Bugün ileri mem
leketlerin hepsinde din eğitimine büyük ehem
miyet verilmektedir. Meselâ; Amerika'da din me
seleleri her gün biraz daha ileri gitmekte ve in
kişaf etmektedir. Yeni yeni birçok dinî teşek
küller vücuda gelmektedir. Birleşik Amerika'da 
kilise mensuplarının sayısı hayli kabarıktır. Bu 
kiliselere bağlı din okullarının sayısı ise 170 bin 
civarındadır. Ve bu okullara devam eden çocuk
ların sayısı ise 19 milyondan fazladır. Mezkûr 
kiliselere yapılan bağış ve vakıflar mecmuu ise 
bir milyar dolar civarındadır. 

Diğer ileri memleketlerde de bu misillû; müs
pet ilme, tekniğe ne kadar ehemmiyet veriliyor
sa, ilim adamına ve dolayısiyle mânevi ilmî hal
ka intikal ettirmeye aynı derecede ehemmiyet 
vermektedirler. 

Bugün buna biz de çok ihtiyaç vardır. 58 
imam-hatip okulu, 4 aded islâm enstitüsü ve 
bir de ilahiyat Fakültesi mevcuttur. Bu ilim 
müesseselerinin müspet ve mânevi ilimlerle mü
cehhez olarak müfredat programları bu işe ehil 
zevat tarafından çok iyi bir şekilde hazırlanır, 
bilgili öğretim elemanları tarafından iyi tatbik 
edilirse, memlekete yararlı, müspet ve mânevi 
ilimlerle teçhiz edilmiş ilim adamı yetişmiş, ar
zu edilen şekilde de millet tenvir edilmiş ve bu 
suretle iktisadi kalkınmaya da hız vermiş olur. 
Aksi takdirde mânevi ilimler kifayetsiz eleman
lar elinde kalır ki, faydadan ziyade zararını gö
rürüz. 

Çok muhterem arkadaşlarım; Diyanet İşleri 
Bütçesinin 1967 bütçesine nazaran muhtelif bö
lümlerine bütçenin takatma göre 14 milyona ya
kın bir zam yapılmıştır. 

633 sayılı Kanunun öngördüğü ölçüde, 1968 
bütçesinde de 2 000 aded köy imamının yer al
ması ve geçen seneki, yani 1967 bütçesine konu
lan 2 000 koy imamının da gayet âdil bir şekil
de Sayın Devlet Bakanı tarafından vilâyetlere 
tevzii memnuniyeti mucibolmuştur. 

Ecnebi memleketlere gönderilen işçileri ma
nen takviye ve tenvir için gönderilen din adam
larının, kaliteli din adamlarından ve tecrübeli
lerinden gönderilmesi arzumuzdur. 

600 küsur müftüden birçoğunun çalışma bi
naları yoktur. Bilhassa ilçelerdeki müTtülerin 
ekserisi resmî yerine sahip değildir. Küçük bir 
binaya sıkışmış bulunmaktadırlar. Buna bir 
fedakârlık yapıp son vermek zamanı belmiştir 
kanaatindeyiz. 

Bütçenin müsaadesi nisbetinde müftülük bi
naları yaptırma dernekleri için bu sene bütçesi
ne tahsisat konmamıştır. Bu dernekleri teşvik 
bakımından önümüzdeki senelerde bütçenin mü
saadesi nisbetinde ödenek konması sayam arzu
dur. 

Karma Bütçe Komisyonunda, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Bütçesinin müzakeresi sırasında bâzı 
hatipler, vaizlerin vaiz ve nasihatlarından şikâ
yet etmişlerdir. Bu gibi şikâyetleri önlemek ba
kımından Diyanet işleri Başkanlığı tarafından 
müslümanları tenvir ve irşadedecek bir müslü-
manın bilmesi lâzımyelen dinî esasları ihtiva 
eden bir kitap hazırlatıp, vaizlerimize dağıtıla
rak bu esaslar dâhilinde halkı tenvir etmeleri 
emredilse daha muvafık olur kanaatindeyiz. 

Bütçe Komisyonunda 250 aded ı;ehir ve kasa
ba imamı kadrosu ilâve edilmiştir ki, memleke
tin çok ihtiyacı olan bu kadro için Karma Büt
çe Komisyonu Başkan ve üyelerine teşekkürleri
mizi arz ederiz. 

Kuran kursu kadrosu dondurulmuştur. Tür
kiye'nin birçok yerlerinde fahrî olarak bu kurs 
devam etmektedir. Bu ancak bir hadde kadar 

{ devam eder. Kuran kursuna çok ihtiyaç vardır. 
Hiç değilse az da OISP bir miktar kuran kursu 
kadrosu almak yerinde olur kanaatindeyiz. 

Sayın arkadaşlarım; gerek Bütçe Komisyo
nunda ve gerekse mütaaddit defalar Cumhuriyet 
Senatosu Umumi Heyetinde bu kürsüde nurcu, 
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Süleymancıların, mevcudolduğu ve bunların 
memleketi tehlikeye sokacak derecede kesif bir 
çalışma içinde bulundukları beyan edilmekte
dir. 

Memlekette bağımsız bir adliye teşkilâtı 
vardır. Ve bu teşkilât Türkiye'nin en ücra kö
şesine kadar yayılmıştır. Memleketi tehlikeye 
düşürecek zararlı bir çalışma varsa v© mevcut 
kanunlarca cezayı müstelzim ise, bunu beyan 
edenlerin, memleketin selâmeti bakımından, 
derhal Türk adi yesine ihbarda bulunmaları 
ve ispat etmeleri lâzımdır. 

Aksi takdirde asil ve necip Türk milletinin 
büyük bir kısmına mesnetsiz iftira ve büh
tandır ve töhmet altında bulundumaktır, ki, 
buna hiç kimsen.n hakkı yoktur. 

îslâm Dini birlik ve beraberliği emreder. 
Böyle mesnetsiz sözlerle Türk milletinin ara
sına nifak scl:manın doğru olmıyacağı ve bu 
gibi hareketlerin ve beyanların memlekete 
büyük zararlar getireceğinin bilinmesi lâ
zımdır. 

1968 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi
nin tümü üzerindeki görüşlerimize burada son 
verirken bütçenin memleket ve millete ve Di
yanet Işderi Başkanlığına hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, beni dinlemek lûtfunda bulunan 
az'z ve muhterem arkadaşlarıma, Adalet Par
tisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına saygı 
ve hürmetlerimi arz eder, hepinize sıhhat, neşe 
ve saadetler dilerim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçlig'l, buyurun. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Kayssri) — Muh

terem arkadaşlar bu seneki Diyanet İşleri 
Bütçesinde sözcü arkadaşlarımı geçen senekin-
don farklı olarak dinledim. Samimiyetle ifa
de edeyim ki, memnuniyetimi mucîbolmuştur, 
benim şahıan. Bâm meselelerin su yüzüne çı
karılması iyi ve fikir birliğine ancak böyle va
rabiliriz. 

Ben, birkaç ricamdan sonra, sayın arka
daşlarıma bir mesebyi arz edeceğim. Bâzı 
gruplaşmalar oluyor. Çünkü biz vesile veriyo
rum, hâdiselerin içinde derinliğine inmiyoruz 
da ondan. Tek taraflı mütalâa ediyoruz. 
Sayın Vekilden ricam; Türkiye'de her yönden 
bölücü hareketler olduğu takdirde bilhassa 
dinî yönden irşat ve tenvir edilmesi gereken 
mevzuları Diyanet İşleri ele almalıdır. Halkı

mızın ekssrisi dinî bilgiden mahrum diyoruz, 
medeniyetçilikten bahsediyoruz. Vaktiyle ben
deniz 1932 yJlmda, Allah rahmet eylesin, Avni 
Doğan Bey zamanında bir sözlü soru getir
dim. Her köye vaiz gönderemezsiniz, ilçelere, 
kasabalara da dedim. Elimizde medeni vasıtalar 
vaj, radyolarla vaiz yaptırabilir misiniz mer-
kozlerdsn, bu raruridir dedim. Medeniyetçiyiz 
diyen arkadaşlarımız medeni vasıtalardan fay
dalanma iır. Minini bulmalı ve bunu savunma
lıdır. Çünkü halkın dinî bilgilerle teçhiz 
cdlmesi, çoğunluğun % 80 ninin tenvir edil
mesi bu yolla olur. Ba~ka türlü olmaz. Bunun 
üs3rinde Sayın Bakanın düşünmesini rica edi
yorum. 

Anaların da tenvir ed'Imesi lâzımdır. Türk 
anası ihmal edilmiştir. Dinî bilgiler bakımından 
onun da tenviri zaruridir kanaatimce. Küçük 
köylerde halkımızla temas ettik, oralara imam 
tevziatı yapılamıyor, iktisadi bakımdan dar 
gelirlidir, köy imamları dağıtılırken vilâyetler
de bu seneki programda küçük köylerin de dü
şünülmesi yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi esas bir mese
leye geçiyorum. Yukarıda Sayın Bakana rica 
ettim, dedim ki, arkadaşlarımız bir Nurculuk 
meselesini ortaya sürüyorlar. Nedir bu? Diya
net işleri bunun üzsrine eğilmeli, meseleleri 
derinliğine tetkik etmeli ve eserlerine de bak
mak, gözdan geçirmeli, şunlar, şunlar aykırı
dır, zararlıdır, demelidir. Bâzı kimseler «Kor
an»'in tefsiridir, diyorlar. 

Kadri Kaplan arkadaşımız okuyan arkada
şımızdır, diğerleri de okuyan arkadaşlarımız
dır. Meseleleri tek yönlü mütalâa etmemeli, 
C. H. P. li arkadaşlarımız. Çünkü dinin, bir 
meselenin üzerine hücumla vardın mı, esasları
nı tetkik etmedin mi orada gruplaşma, ikileş
me doğurur. Ama münevver, benim anladığım 
mânada bunu yapmamalıdır. 

Şimdi arkadaşlar Cemal Kutay'ı bilirsiniz, 
20 ciltlik hürriyet mücadelesi tarihi vardır, biz
de mütefekkir insanlardan, bilgili insanlardan 
birisidir. Tarih sohbetleri adı altında eser neş-
retmiştir. Benim kendi kütüphanemden almış 
gelmişimdir, birinci, ikinci, üçüncü cilt altıncı 
cilde kadar. Birinci ciltte mesele Saidi Nursi 
kimdir, Nurculuk nedir, diye tarihin ışığı al
tında bir neşriyatta bulunmuştur. Arkadaşları-
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mız bunu tetkik etmemişlerdir, ben de merak 
saiki ile tetkik ettim, okudum. Karşılıklı ko
nuşmalarda aynen tarihî vesikalarla cevap ve
riyor. Meselâ birisi diyor ki, bunun fikrî inan
cı ne idi? O zaman yazılarında : 

1. — İttihadi kulüp, gönül ve duygu birliği. 
Biri bu imiş. 

2. — Meşrutiyet zamanında yazılan, Mu
habbeti Milliye, ulusun fertlerinin birbirini 
sevmesi; maarif, kültür. 

3. — Terki sefahat, yani kötülükleri terk 
etmek. 

4. — Kişinin çalışma alanını bulması. Sayfa 
207, Cilt 1. 

Şimdi Kürtçülük izafe eden oluyor. Benim 
kanaatim bir din adamına kürtçülük izafe et
tiğimiz vakit, «En iyi adam kurt'tür, sen de 
kürt'sün» diye kürtçülük şuurunu uyandırma
ya gayret sarf ederiz. 

Bu tarihî vesikada Hamdullah Suphi Beyle 
Türk Ocağında görüşüyor. Türk Ocağına da 
çok gidermiş. Bu kitaptan alıyoruz, okuyoruz. 
Bu zatın doğduğu yerin Rosi kasabasının Har-
zem Türklerinden olduğunu, zamanla farslaş-
tıklarmı, kendisinin, ailesinin Türk olduğunu, 
kendisi beyan ediyor, söylüyor, bu kitapta yazı
yor. Şu halde ve Türk Milletinden olduğunu 
da ifade ediyor, bu ifadeler varken aynen oku
yalım: Sayfa 202. Benim dedemin adı Mirza 
imiş. Hamdullah Suphi soruyor, benim de de
dem Mirza diyor, bu Mirza'nın bir önü, bir de 
arkası olacak. Dedemin babasının ismi de Kun
dan imiş. Ben Türkiye'de böyle bir isim bula
mıyorum. Zamanla değişmiş farslaşmıştır. Meş
rutiyet devrinde, en önemlisi Prens Sabahat
tin'e vermiş olduğu cevaplar var. Bu esvaplar
dan değerli yazar kitabına almış. Bir ademi 
merkeziyet meselesi vardır, malûmu âliniz. 
Verdiği cevaba bakınız. Ben Prens Sabahattin 
Beyin yanlış anlaşılan güzel fikirlerine cevap. 
diye. Şimdi bunu burada okuyayım. Burada 
geri bir fikir var mı, birleştirici mi, birleştirici 
değil mi arkadaşlarıma bırakıyorum. Ben yaz
mıyorum, Cemal Kutay Bey cilt 4, sayfa 19-
200 - 221. Eğer bu tedbirleri almadan, yani bu 
topraklar üzerinde bütün yaşıyanları aynı kül
tür ve düşünce seviyesine erişmeden ademi 
merkeziyet fikrine veya onun kardeş oğlu olan 
her unsura mahsus siyasi klüpleri kurdurursak 
zaten merkezden nefret eden diğer unsurlar ve 

milliyetler büsbütün alevlenecek, ayrılık fikir
lerini tatbikata dökme imkânını bulacaklardır. 
Dsmekki, ayrılık taraf tan d3ğilmiş. Bu, vesika
ya dayamyor. O zaman dehşeti göreceğiz, ki sizin 
ademi merkeziyet ve tevsii mesuliyet fikriniz 
kendi kabına sığmıyacak, 4 yanını tazyik ede
cek ve Osmanlılığın ümit bağladığı meşrutiyet 
perdesi üzerine öylesine baskı yapacaktır M, bu 
perde tazyika dayanamıyacok yıkılacaktır. Hat
tâ feveran ile patlıyacak ve içindeki muhtelif 
ırk ve milliyetler önce muhtariyet, daha sonra 
istiklâl istiyeceklerdir. Tarihte Tavaif-i Mülûk 
denen ve büyük bir milletin varlığından çıkmış 
o sayısız küçük devletçiklerin etrafımızı kuşat
tığını görürüz. Bu rekabet hissinin dizginlen
memesinden doğacak netice öylesine vahşet 
yolunu açacaktır M, müsavi olmıyan kuvvetle
rin yıkıntılan arasında içerde birbirimizi yer
ken dış istilâlarla memleket mazaallah çöker 
gider, o zaman hasretini çektiğimiz hürriyetin 
kazançlan ile kaybımızı teraziye koyarsak han
gisi ağır basar? Şimdi size soruyorum, bugün 
en yeni medeniyette irfan sahibi olarak bilmem 
Almanya'nın siyasi elbisesini, enimize boyumu
za göre değişiklik yapmadan bize giydirmeye 
kalkışırsanız neye benzeriz. O libas bâzımıza 
uzun, bâzımıza kısa gelecektir. Zira seviyemiz 
bir değildir. Tıbbın eski bir düsturudur M, mil
letler zıddıî varlıklarla tedavi edilebilirler. Biz 
istibdadın zehirlerini hürriyet panzehiri ile te
daviyi düşündük. Bu akıl yolunda muvaffaki
yetimiz bünyemizi hazırlamamızla mümkün
dür. 

BAŞKAN — Sayın Dikegligil bağlamanızı 
rica edeceğim... 

HÜSNÜ DİKEÇLÎGİL (Devamla) — Eğer 
ıürriyetimiz millî caiamızı zedeliyecek, aynlık 
'esadını yeşertecekse âdemi merkeziyetle bu 
hanet yoluna giden kapıyı açmaz mıyız? Bu-
]ün mahiyeti bilinmeyen siyasi klüpler bile 
ayrılığı destekliyen merkezler olacaktır. Aman 
dikkat!.. 

Şimdi arkadaşlar, aydın siyaset adamı; hâ
diseler üzerine ilmin ışığında, tarihin ışığında 
cesaretle takarak onu aydınlrğa çıkaran insan
dır. Devletin de vazifesi; benim kanaatimce, 
}eMşmeleri önlemek için ilmin, metodun ışığı 
altında cesaretle hâdiseleri ortaya koymak, mil
lî çekişmelere tesanüdü bozucu hallere meydan 
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vermemektir. O halde Hz siyasiler kendimizi 
yoklıyacağız. Her taraftan bir şey geliyor. Bu 
zat komünist düşmanıdır. Açıkça söylüyorum 
ki, Türkiye'yi yıkan masonist cemiyetin de 
düşmanıdır. Eserinden anlatılıyor. (Gürültüler 
kimden bahsediyor sesleri) Burada, burada.. 

BAŞKAN — Saidi Nursi'den bahsediyor, 
Cemal Kutay Beyin eserinden pasajlar veriyor. 
Sayın Dikeşligil müddetiniz bitmiştir, bağla
yınız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bağ
lıyorum. Şimdi muhterem arkadaşlar, benim 
grup veya şu meselelerle ilgim yok. Yani tari
hin ışığında bir fikir adamının fikirlerini bura
ya getirdim. Bir meseleyi tek taraflı tetkik et
memeli, enine boyuna tetkik etmelidir. Memle
kette geri akım var ise, geri akımlar önlenmeli, 
tenvir ve irşat edilmelidir, islâm dini, ben şah
san kendi kanaatimde kur'an ve sünnet yolu
nu tutarım. Tarikatlar da insanları birbirine 
düşürür, islâmın vahdetini bozabilir. Bu gibi 
cereyanlara karşı Diyanet İşlerinin daima ten
vir ve irşadı elinden bırakmaması tarihin ısılı 
altında hâdiseleri aydınlatması, halkı da bu hu
susta tenvir etmesi iktiza eder. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Paksu. 
KADRİ KAPLAN (Tabu üye) — Grup adı

na söz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına konuşmalar 25 da
kika ile kısıtlanmış olması hasebiyle, tekrar 
grup adına almak imkânı da kısıtlanmış de
mektir. O takdirde grup aima beş kişiye söz 
vermek suretiyle yahut üç kişiye söz vermek 
suretiyle 23 er dakikadan 75 dakika konuşma 
imkânı sağlanmış olur. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan bu husus mevzuubahis değildir 5 dakika 
istiyorum. Müsaade ederseniz kürsüden arz 
edeyim. Genel Kurulun aldığı karar ikinci bir 
defa konuşmayı kısıtlamak demek değildir. 
hudutsuz imkânla size verdim. 

Şahsan siz söz veremsz misiniz? 
BAŞKAN — Zaman müsait olsaydı Sayın 

Kaplan, hudutsuz imkânla size söz verirdik. 
Tutumum, İçtüzükle tutumum; gruplar görüş
tükten sonra 6 sayın üyeye söz verilmeden, ye
niden gruplara söz verilmez. Bir kere sayın üye
lerin hakkı müktesebi var. Bir defa sayın üye

lere söz verelim. Onlar 6 kişi olarak konuşsun
lar, sonra durumu düşünelim. 

Buyurun Sayın Paksu 
AHMET TEVFİK PAKSU (Maraş) — Muh

terem Başkan, muhterem senatörler; Türk mil
letinin dini islâmdır. Bu itibarla Diyanet Teş
kilâtı üzerinde çok ehemmiyetle durmayı ica-
bettiren bir kuruluştur. 

Baskıdan azade, tam islâmiyete uygun, müs
pet bir faaliyet gösterildiği takdirde Türk Mil
letinin maddi ve mânevi inkişafında büyük bir 
müessiriyeti olacağı aşikârdır. 

Aksi düşünülür de Diyanet Teşkilâtı bir kı
sım siyasilerin oyuncağı olursa millete yapaca-
ğı tahribat da çok büyük olacaktır. 

Hemen peşinen arz edeyim ki bugünkü Di
yanet Teşkilâtı müspet bir yola doğru girmek
tedir. 

Bu umumi görüşleri arz ettikten sonra İs
lâm Dininin mahiyeti ve bugünkü tatbikatı 
üzerinde kısaca durmak ve Diyanet Teşkilâtı
nın nasıl olması icabettiği hakkındaki görüşle
rimi arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar : Malûmdur ki Türk 
Milleti Müslümandır ve İslâm Dini en son ve 
en mükemmel bir dindir. 

İslâm Dinine inanmış olanlar bilirler ki, İs
lâm Dini dünyevi ve uhrevi muamelelere ait hü
kümleri getirmiş ve bu suretle insanlığın dünya 
ve âhiret saadetini temin etmiştir. 

Saadet ve selâmet hükümleri dünya ve âhi-
reti içine alan bu mükemmel dinin müntesip-
leri elbette ki dinlerini en iyi şekilde bilmek 
ve her türlü baskıdan azade olarak tatbik et
mek hakkına sahiptirler. Burada bir hakikati 
söylemeden geçemiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; yıllarca İslâm Dinini 
yıkmıya ve müntesiplerini sindirmiye matuf 
her türlü teşebbüsler akım kalmıştır. Bugün 
Türkiye'de İslâm Dini ve Müslümanlar dimdik 
ayaktadır ve bu vatana sahibolmakta devam 
edeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar: islâm Dinî bir kültür. 
inanmış müslüman, mevcut nizam ve düzen ne 
olursa olsun, inanç ve amellerini Mâma uydur
maya mecburdur. Çünkü her müslüman evvelâ 
Allah'ına ve onun emrine itaat etmekle mükel
leftir. 
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Bu husus bütün dinlerde de aynıdır ve her 
inanmış insan evvelâ Allanın emirlerine bağlı
dır. 

Hal böyle iken tatbikatta mesul ve gayrime-
sul şahıslar ve kurumlar tarafından islâm Di
nine, din adamlarına ve dinî eserlere baskı var
dır ve el'an devam etmektedir. 

Bâzı misaller vermek icabederse : 
Daha bu Romazan'da Tekirdağ'da faiz ve 

tefecilik aleyhinde vaazeden müftü Ali Arslan, 
Vali tarafından vaazdan nenedilmiştir. 

Şunu açıkça söyliyelim ki, hiçbir müslüman, 
islâmiyetçe haram olan bir şeye helâldir, fetva
sını veremez ve vermiyecektir. Zira beyle bir 
fetvayı veren kimse islâmiyetten dışarı çıkar. 

Dinsizliği ve Allahsızlığı kendisine temel 
fikir kabul eden Rusya ve demir perde hariç, 
dinin emirlerini bildiren bir din adamı hiçbir ül
kede takibata mâruz kalamaz. 

Türkiye islâm esaslarına^ öre tanzim edil
miş bir kanunla idare edilmediğine göre islâm 
Dini ile mevcut hükümler arasında elbette mü-
bayenetler bulunacaktır. 

Fakat din yasak edilmediğine ve edilemiye-
ceğine göre, her memlekette olduğu gibi, din 
adamları dinî hükümleri söylemelidir ve s'Jyli-
yecektir. Aksi halde lâiklik, dinsizlik demek 
olacaktır. 

Anayasa vicdan ve din hürriyetini teminat 
altına aldığı halde daha yakın zamanda Van'da 
msvlût okuyan masum insanlar takibata uğra
mış ve 7 kişi tevkif edilmiştir. Çatalca'da ve 
diğer 5 yerde Kuran kursları basılmıştır. Daha 
dün istanbul'da münteşir bugün gazetesi sahi
bi Şevket Eygi; «Şeriat demek islâmm hüküm
leri demektir. Şeriat inkâr edilemez» dediği için 
2,5 seneye mahkûm olmuştur. 

Kari Marks, Lenin, Engels, Çin Komünist 
Lidere Mao ve Türk Milletinin yüzkarası Ko
münist Nazım Hikmetin eserleri Türkiye'de ale
nen vitrinlerde satılır ve fikir hürriyeti iddia-
siyle bunlara ilişilmezken bütün ömrü islâmiyet-
le geçmiş, bir zatın yazdığı Nur Risaleleri Di
yanet Riyasetinin 80 aded müsbet raporuna ve 
700 mahkemenin beraat kararına rağmen lâik
liğe aykırıdır bahanesiyle toplatılmaktadır. Da
ha 15 gün önce islâm yazarı Sesai Karakoç'un 
«İslâmın dirilişi» isimli eseri de toplattırılmış-
tır. 
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| Şu hakikatler gösteriyor ki, Türkiye'de Ko
münist eserlere tanınan serbesti islâm eserlerine 
tanınmanaktadır. 

Bu islamî baskıya akademik hüviyette ol
ması icabeden üniversitelerde de raslamak 
münkündür. 

Dünyanın en medeni dediğimiz ülkelerinde 
Üniversitelerde ibadet yerleri bulunmasına rağ
men Türkiye üniversitelerinde ibadet yeri yok
tur. öğrenciler tarafından acılan mescitler ise 
roktörler tarafından kapatılmaktadır. 

Yine bu cümleden olarak islâmi olan Ankara 
ilâhiye t Fakültesinde daha bir hafta önce islâ
mm tesettür emrine riayet ederek başını örten 
Hatice Babacan isimli bir müslüman talebeye 
hakaret edilmiş, kız talebe hakarete tahammül 
edemiyerek bayılmış ve hastaneye kaldırılmıştır. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, Türkiye'de bâzı 
gayrimesul çevrelerce islâmiyete bir baskı var
dır. 

Bütün bunlara rağmen hiçbir komünistlik 
hâdisesini söylemiyenlerin müstakil Türk Mah
kemelerinin bulunduğu Türkiye'de, Nurcudur, 
Süleymancıdır diye masum müslümanlara hü
cum etmesi en hafif mânasiyle mahkemelere say-

] gısızhktır. 
Dün burada konuşan Sayın Ahmet Yıldız'm 

bir sözüne temas etmeden geçemiyeceğim. O da 
aynı mevzua temas etmiş ve bu Nurcudur, Sü
leymancıdır diye bir sürü suçlamalarda bulun
muştur. 

Hürriyetten, haktan ve Adaletten bahseden 
Sayın Ahmet Yıldız'm dâhil bulunduğu Milî 
Birlik Hükümeti zamanında Merhum Saidi Nur-
si'nin cenazesi mezarından çıkarılmış, kendi yap
tıkları Anayasayı çiğnemek suretiyle cenaze 
kaybedilmiştir. Hâlâ büyün yeri meçhuldür, 
nerede olduğu bilinmemektedir. 

Bu umumî izahatımızdan sonra Diyanet Teş
kilâtının nasıl olması lâzımgeldiği hakkındaki 
görüşlerimi arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Paksu müddetiniz bit
miştir, görüşlerinizi bağlamanızı rica edeceğiz. 

AHMET TEVFİK PAKSU (Devamla) — 
Netice olara diyebiliriz ki; Ahlâksız hiçbir mil
let yaşıyamaz. Ahlâk ise ancak dine bağlıdır. 
Zira Yüce Peygamberimiz buyuruyorlar ki 
«Ben en iyi ahlâkı tamamlamak üzere gönderil-

I dim.» Ahlâk dine bağlı olduğuna göre, TürM-
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ye'de bütün halka islâm dininin hakikatleri an- ' 
latılmalı ve tam ahlâklı, maneviyatı sağlam bir 
millet haline gelmenin yolu aranmalıdır. 

Dinsiz, imansız bir millet yıkılmaya mah
kûmdur. Türk Milleti islâm olduğuna ve bu bü
yük dinden ayrılmasına imkân olmadığına ve 
olamıyacağma göre, dine ve din tedrisatına ge
rekli önemin verilmesini saygı ile rica ediyo
rum. Sözlerime son verirken Diyanet İşleri 
Bütçesinin Türk Milletine hayırlı olmasını Ce
nabı Allahtan dilerim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛTFi BOZCALI (izmir) — Muh

terem Ba}kan, kıymetli arkadaşlarım; bir ay 
kadar önce bir kazaya bağlı bir köye zekât ve 
fitrelerin nereye verileceği hususundaki Diya
net illeri Teşkilâtının göndermiş olduğu tami
me rağmen bir kısım idare âmirlerinin buna 
müdahale ettiği hususundaki yazısı üzerine bir
kaç kelime ile mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Medeni Kanun ka
bulü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hukukî 
esasların bu Medeni Kanunda gösterilen sınır
lar içerisinde tâyin ve tesbit etmiştir ve bunun 
tatbiki zaruridir. Diğer taraftan Anayasanın 
19 ncum adesi ile din ve vicdan hürriyeti de 
serbest bırakılmıştır. Din vâzıının vaz'etaıiş ol
duğu islmî esas ve kaideler de Medeni Kanu
nun koymuş olduğu esaslarla bir olmasına im- i 
kân olmadığı da zahirdir. Ve bunların her iki- ( 
sinin de telifi cihetine gitmek imkânı da yok
tur. Birinin vâzıı insanlar, diğerinin vâzıı ha-
likî mülk olan Canabı Haktır. Kuran'm âyetleri 
üzerinde hiçbir kimsenin tasarrufu olamıyaca
ğma göre, hükümlerinin müntesipleri tarafın- | 
dan diledikleri şekilde mevzuatın sarih emir ve 
hükümlerine aykırı olmamak kaydlyle, o dine 
intisabetmiş kimselerin aynı ile ifasında zaru
ret vardır. Zekât islâmm şartlarından birisi
dir. Müslüman olan kimse nasıl ki namaz ibatini 
şu şekilde kılacaksın, şu vakitte kılacaksm ve
ya şurada kılmıyacaksın şekli ile bir kayıt al
tına konulamaz ise, zekâtı da Kuranda tâyin 
edilen, fakir olan kimselere verilmesi zaruridir. 
Bunun dışında her hangi bir yere vermesi onu 
borçtan berî kılmaz. Bu nokta üzerinde Yüksük 
Meclislerin üzerinde titizlikle durduğu, halen 
meriyette bulunan Diyanet Teşkilât Kanunun 
da bu gibi hususlara cevap vermek ve bu esas

ları bildirmek Diyanet Teşkilâtının Yüksek Din 
Kurulunun vazifesi cümlesinden olduğu kabul 
edilmiş bulunduğuna göre, bu kurulun kararı 
üzerine Diyanet Teşkilâtınca çıkarılmış olan bu 
tamime, aynen uyulması iktiza ederken, bir 
kısım idare âmirleri tarafından vâki müdahale, 
Diyanet Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet 
Bakanlığı tarafından önlenme yoluna gidilme
miş olmasına burada işaret etmek isterim. Di
yanet Teşkilâtı ve bilhassa Diyanet Teşkilâtı
nın şu son kanun ile yüklenmiş olduğu vazi
feleri arasında, bu gibi hususlar da islam Di
nine vâki müdahale ve din esasları üzerindeki 
tehalüf ve tereddütleri üzerinde, en esaslı hü
kümleri halka bildirecek olan bir makamın dai
ma bu gibi hizmetlerini bekliye gelmekteyiz. 
Yine bu arada son zamanlarda islâm dinine 
ve onun müntesibi bulunan müslümanlara bir 
haylice din düşmanlığı kisvesi ile taarruz ve te
cavüzde bulunulduğu da görülmektedir. Diya
net işleri Teşkilâtı Kanunumuzda ve bilhassa 
Yüksek Din Kurulunun vezaifi cümlesinden ola
rak bunlara da, matbuatta çıkan bu yazılara 
da, onlar tarafından cevap verilmesi iktiza 
ederken, bu cevapların verilmediğini de esefle 
görmekte olduğumuzu da arz etmek isterim. Di
yanet Teşkilâtımızın ve bilhassa bu teşkilâtın 
içerisinde mevcut bulunan Yüksek Din Kuru
lunun bu gibi mevzular üzerinde titizlik ve 
hassasiyetle durarak matbuatta çıkan bu gibi 
yazılara zamanında ve yerinde olarak cevapla
rını vermesini bilhassa istirham eder, bir de 
muhtelif din müntesipleri arasında şu veya 
bu şekli ile onları tefrikaya sevk edecek şe
kilde aralarında muarıza çıkarılması hususun
da vâki olan beyan ve yazılarında yine Diya
net Teşkilâtımızca cevaplandırılarak müslü-
manlar arasındaki birlik ve beraberliğin bozul
maması hususunda gayret sarf etmelerini bil
hassa rica eder, Diyanet işleri Başkanlığının 
1968 yılı Bütçesinin memleketimiz için hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni eder, bendenizi 
dinlemek lûtfunda bulunan arkadaşlarıma te
şekkürlerimi arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bora, buyurun. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Sayın Başkan 

ve muhterem arkadaşlar; asırlardan beri Türk 
vatandaşları arasında adeta bir kongre haline 
gelmiş ve dolayısiyle millî tesanüt ve beraber-
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ligi bozucu bir şekilde dinî inançlarından ötü
rü, ayırmalar yapıldığı devirlerin geçtiğini bek
lerken, maalesef bugün muhtelif vesilelerle bu 
ayırmaların yeniden alevlendirilmek istenildi
ğini görmekten büyük bir üşüntü duymakta
yım 

Lâik prensiplerinin ihlâli mahiyetinde olan 
bu kabîl tahrik ve teşviklere meydan verilme
mesini ve her ferdin inanış samimiyeti için :1e 
yabama ortamının sağlanması üzerinde hassasi
yetle durulması gereken çok ciddî bir Devlet 
görevi olarak izlenmelidir. 

An sak bu suretle lâiklik bütün gerekleriyle 
yerine getirildiği takdirde inanı? ayrılıklarının 
vatandaşlar arasında çatılma konusu olmaktan 
çıkacağı aşikârdır. Binaenaleyh Hükümeti 1lik-
lik ilkesi üzerinde titizlikle durmanın, dinî ina
nış ayrılıklarının kış^zma ve çaîrşma seviyeleri
ne varmamasını temin etmesini ciddî bir vazife 
olarak temenni ediyorum. 

Bu memleket hepimizindir. Hepimiz bu mem
leketin asla birbirinden ryrılmaz ez evlâtları
yız. Hal beyle iken; ard fikir ve zihniyetlerle 
bu necip Türk Bîilletinin araşma bu şekilde bö
lücü nifak tohumlarını sokmak isteyenlerle ve 
bu zihniyete göz yumanların artık bu memle
kette yerleri yoktur ve olmıyacaktır. 

Sözlerime burada son verirken, Diyanet is
leri Bakanlığı Bütçesinin millete ve memlekete 
hayırlı olmasını temenni eder. Meşkûr Baş
kanlığın bütün mensuplarını da yüksek huzur
larınızda saygiyle selâmlarım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, grup sözcülerinin 
konuşmaları 25 dakikalık müddetle kısıtlanmış
tır. İkinci bir defa ecz almak hakkını kullandı
ğınız takdirde Genel Kurulun ittihaz ettiği bu 
kararın şümulü dışına çıkmış oluyorsunuz. Bu 
sebeple ben söz vermiyeceğim. Eğer durumu 
tescil etmek istiyorsanız buyurun, ama sarih
tir. Grup sözcüsü 25 dakika ile takyidedilmiş-
tir. ikinci bir söz olursa elli dakikaya çıkacak. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî üye) — Şahsım 
adına rica ed'yorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adına, buyurun; 10 da
kika. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; şahiclolduk ki, Tür
lüye Cumhuriyeti Hükümetinin Senatosunda 

kürsüye Saidi Nursi meselesi getirilmiş, açıktan 
veya zımni, metkedilnıiştir, bunu tessil ettirmeli 
istiyorum. Başbakan delil istiyorlar, en büyük 
delil işte. Sayın arkadaşım Dikeçligü'i tanırım, 
öğretmendirler, milliyetçi bir arlıadaştırlar. 
Maksadı başka olduğunu da açıkça burada iti
raf ediyorum, söylüyorum. Başka bir maksatla 
ve bâzı taraflarında aynı şekilde düşündüğüm 
noktalar var, o hariç. Ama bize Cemal Kutay 
Beyir. kitabından getirip Saidi Hursiyi metheden 
kısımları, okuyunca kendi maksadını da aşmış
tır bu is. Ve sonra bizim Hükümet zamanında 
S:dii Nursi'nin mezarının yok olduğunu, şimdi 
de mezarsız bulunduğunu da ifade edecek kadar, 
yan", yakıla burada konuştular. 

BAŞKAN — Sayın Dikeoligil söylemedi onu. 
KADRİ KAPLAN (Devamla) — Evet bili

yorum, sonradan da, diyorum. Kendi maksatları
na aştı mesele. Bunu tescil ettirmek istiyorum 
zabıtlara. 

Sayın arkadaşlarım, şu, Diyanet işleri Baş
kanlığının bir broşürü; Nurculuk haldrnda. 
Bu broşürde ebcet hesabiyle ve tevakkuflarla 
mân:, verildiği, bunların Müslümanlık esaslarına 
göre dinî ve ilmî kıymeti olmadığı F:*salei ÎTur'un 
ve müellifinin mânevi işaretle müjdelendiği ve 
bun- binaen vazife sahasında bulunduğu, muha
lefetin doğaı olmadığı, muhabbetin ise Cenabı 
Hak'kın rızasını kazandıracak bir yol olduğu,, 
iddiasındadır. Nur risalelerini toplu olarak oku
mak bir nevi hizipçiliktir. Pdsalei Nur'un dinî 
mukaddesat arasına katılmak istendi*! yalnız 
nurcular için dua yapılarak, Müslümanlar ara
sında bir zümre meydana getirildiği ve tefrika
ya yol açtığı, Diyanet Meri K^rüm-n. i"^-^-
dc durduğu noktalar. Nurculuk propagandası 
yaptığı... ve devam ediyor. Bunlaıı aı yjr, in
celiyor, sonunda bir fikre varıyor. Diyanet İşle
ri Başkanlığının çok înymetli mesailerinden bi
risidir bu. Demin fırsat bulsa idim, ?ok kıymet
lilerini de koyacaktım bu tarafa, çok yadırga
dıklarımı da koyacaktım. Kararınızda hep bera
beriz, bizim meselemizdir bu. Onun dışında di
ğerleri, diyor, efendi hazretlerine mürit olan
lar, Nurcular değil, daha mesele bir noktaya ge
liyor: Mehdinin ordusu, olmıyanlar da deccalm 
ordusudur. Bugün deecalin ordusu, imamlar, 
hatipler, İlahiyat Fakültesi ve Yüksek islâm 
Enstitüsü mensupları olduğunu unutmıyalım. 
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Çatışmalar bağlıyor, bunlar Süleymancıların
dır, bunamıştır, diyor. Bunu ayırdediyor. (Gü
rültüler) Bu birincisi Diyanet İlleri Başkanlı
ğının broşürü, resmî, ikincisi bir gazetede baş-
ka bir şey için. Bu Ankara ilahiyat Fakültesi
nin İslâm Dininden ayrılan cereyanlar, ilahiyat 
Fakültesinin, islâm Dininden ayrılan, diyorlar. 
Bunları tesbit ettirmek istiyordum. Çok üzüntü
lüyüm. Buraya kadar bu mesele gelmiştir. Diler
dim M, Balkan, lâik Devletin Senatosunun Baş
kanı olarak bu konuşmalara müdahale etseydi, 
hepimizin gönlüne su serpilirdi. 

Saygılarım sunarım. 

BAŞKAN — Bu kürsü herkesin fikriyatına 
açıktır. O kadar değil. Bir tarihçinin yasmış ol
duğu bir yazıyı getirip burada okumak, tarihî 
vesikaya istinaden beyanın zapta geçirilmesidir. 
«mış» lar yoktur bunun içinde. 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiş
tir. Cevap vermek üzere Devlet Bakanı Sayın 
Atabeyli, buyurun, (Gürültüler) Karşılıklı ko
nuşmayın. Anayasayı ihlâl eden bir sev yok. Ta
rihî bir eserden bir şahıs hakkında yazılmış bir 
meseleyi okumuştur. Niye müdahale edeceğiz. 
Anayasa var diyorsunuz da onun için söylüyo
rum. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; huzurlarınızı fazla işgal 
etmeden değerli senatörler ve grup sözcüleri ta
rafından yapılmış olan tenkidler karşısındaki 
görüşlerimizi telhisan ifade etoek istiyorum. 
Meselenin esasına derinlemesine inmek, gecenin 
bu saatinde, imkânına malik olmadığımı takdir 
ediyorum. 

Hükümet olarak ve Adalet Partisi iktidarı 
olarak görüşlerimizi teferruatiyle Karma Büt
çe Komisyonu huzurunda arz etmiştik. O sia 
içerisinde bir arza bu kere tevessül etmiyeceğim. 
Mazur göreceğinizi ümidediyorum. 

Bir Hükümet kendisini iktidara getiren par
tinin seçim beyannamesi iie ve Hükümet progra-
miyle bağlıdır. Taahhütleri ancak bu hudut ve 
şümul içerisinde kendisini bağlar, kendisini il
zam eder. Türkiye'de lâiklik meselesi hemen 
lâiklik müessesesi çıktığından itibaren gizli ve
ya açık bir müzakere konusu, bir münakaşa ko
nusu, çoğu saman bir rahatsızlık konusu olarak 
devam edegelmiştir, Bu, birçok çevrelerde lâik

liğe yanlış bir mâna verilmesinden doğmuştur. 
1028 senesinde lâiklik Anayasa müessesesi ola
rak Türkiye'mizde cari olmaya taşlayınca kral
dan fazla birtakım kralcılar, bu müesseseyi ken
di normal rayının dışında mütalâa etmişler ve 
bundan cemiyet birtakım rahatsızlıklar duymuş, 
birtakım reaksiyonlar doğmuş ve bu lâiklik tari
fi üzerinde maalesef bugüne kadar vuzuh ile bir 
ittifak, bir ittihat temin edilememiş olması mu
vacehesinde bugün de Yüce Senatoda yine bu
nun münakaşasına devam ediliyor. Yalnız, şu
na kaaniiz ki, iktidar olarak, meselelerin geniş
lemesinde ve açıklıkla münakaşasında fayda var-
dır. Bu münakaşalar meseleyi çok kısa bir za
manda vuzuha götürecek, rahatsızlıkları gidere
cektir. Sayın arkadaşlarım hıtırlıyacaklardır, 
plân meselesi Meclise geldiği zaman tabiî o bi
raz da maddi bir mesele olduğu için anlaşmamız 
kolay olmuştur, birbirimizi karşılıklı itham et-
til:, A. P. plâna karşıydı, karşı değildi v. s. Ni
hayet, bir iki sene sonra vuzuha vardık ve bu
gün artık bu münakaşa"ar bu kürsüden yapıl
maz hale geldi, ümidediyoruz İd, bu açıklık içe
risinde kısa zamanda, bu lâiklik meselesi üzerin
de de bir ittifaka varacağız. Yalnız bu ittifakın, 
bu ittihadın samimî olmasını bendeniz arzu edi
yorum. Bu ifademle de şunu kasdetmek istiyo
rum ; hudut ve şümulünü esaslı tesbit etmekle iş 
bitmiyor. Bunun tatbikatını da aynı samimiyetle 
kovalamak, aynı samimiyetle takibetmek mesele
si ortaya çıkıyor. Burada siyasi partilerin ol
sun, şahısların olsun birtakım tehalüf eden gö
rüşleri, kanaatleri, düşünceleri olabiliyor. Bir 
kere kanaat birliğine varıldıktan sonra bu ka
naat birliğinin realise edilmesi, gerçekleştirilme
sinin bâzı müşkülleri dahi bulunduğunu takdir
lerinize arz etmek isterim. Bunu tarihî menşein-
den alıp huzurlarınıza hemen getirmek istemi
yorum. Hepinizin malûmudur; bu bir beşerî ma
teryal meselesidir. Tatbik edeceksiniz; ne ile tat
bik edeceksiniz? Beşerî materyal ile tatbik ede
ceksiniz. Beşerî materyal nebat değil. Yani affı
nıza mağruren bir İspanak gibi yasın ekip gü
zün biçemezsiniz. Bir zamana ihtiyacınız vardır 
bu materyali yetiştirmek için. Şimdi Tevhidi 
Tedrisat Kanununun çıkarılmış bulunduğu ta
rihten 1924 ten 1930 tarihine kadar Türkiye'de, 
Bütçe Komisyonunda da ifade ettim, 29 tano 
imam hatip okulu açılmış ve bu kanunun âmir 
hükmü gereğince de ilahiyat Fakültesi Darülfu-
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nunun bir şubesi olarak faaliyete geçirilmiş. Siz
lerimin babında da ifade ettim, lâiklik prensibi 
Anayasamıza girdikten sonra bir reaks.'yonel du
rum meydana gelmiş ve bu durun muvacehesin-
de görmüşüz, İd, 1930 senesinde ne Darülfünun
da ilahiyat Fakültesi, ne de Türkiye'de imam 
hatip okulları kalmış, hepsi kapanmış ve bu su
retle cemiyet gayrinizami bir yola itilmiş. İnanç 
beşer tabiatının zaruri bir icabı olduğuna ve bu
nu kafalardan silmeye kimsenin iktidarı bulun
madığına göre bu hissin tatmini, arz ettiğim gi
bi, gayrinizami yollarla gelişme istidadı göster
miş ve ta ki bu gerçek tesbit edilinceye kadar bu 
çark böyle dönmüş ve arada kalan bokluk, işte 
bugün bizim burada münakaşasını yaptığımız ve 
müştereken hepimizin şikâyetçisi olduğumuz de
ğişil: dillerle, değişik ifadelerle şikâyetçisi oldu
ğumuz bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Binaena
leyh; haksızlık etmeden ifade etmek isterim ve 
Bakanlığıma bağlı bir müessese olarak Diyanet 
İşleri Teşkilâtının bunda bir kabahatini aramak, 
bulmak insafsızlıktır. Bizzat müessesenin bunda 
kabahati yoktur. Şimdi yanılmıyorsam, 1949 
yılından itibaren imam hatip okullarının açıl
ması ve Yüksek islâm Enstitüsünün ve illkiyat 
Fakültesinin tesisi ciddî surette bu boşluğu dol
durma gayreti içinde geniş ve teksifi bir gayret 
gösterilmektedir, ihtiyacın cesameti ve ihtiya
cın şiddet ve fakat bunun karşısında bira" evvel 
arz ettiğim gibi eğitim güçlükleri itibariyle kısa 
bir vâdede bu boşlukları doldurma imkânına sa
hip değiliz. Ama ümidediyorum İd, 10 - 15 se
ne sonra bugün burada münakaşasını yaptığımız 
birçok, meseleleri burada bırakmış olacağız. Yeter 
M, bu müddet içerisinde bu münakaşaları yap
maya devam edelim. Bu imkânlara sahibolduğu-
muz takdirde bir millet hayatında uzun olmıyan 
bir devre içerisinde büyük bir merhale kat etmiş 
olacağız ve bundan cemiyetimiz hesabedilemiye-
cek kadar büyük istifadeler temin etmiş olacak
tır. Adalet Partisinin lâiklik görüşü, seçim be
yannamesinde ve Hükümet programında gayet 
kesin batlarla ayrılmıştır. Bunun sadakati içe
risindeyiz ve bu ölçüler içinde bir tatbikatı ta-
Idbediyoruz. Anayasanın .1.9 ncu maddesinin bil
hassa son kısmına riayetsizliği bir lâiklik hudu
dunu aşış kabul ediyoruz. Bunun dışında, arz 
ettiğimiz gibi, dinî inançların baskı altında tu
tulmasını ibadet hürriyetinin ve eğitimin kısıt
lanmasının sureti katiye de karşısındayız. Yani 

muamelâta ve hukuka taallûk eden İnsimde lâ
iklik. hükümleri tamamen caridir. Bunun aksi 
za:cn düşünülemez. Ama inanç ve ibadete taal
lûk eden kısımlarda yine lâiklik hülrnıü cari ol
makla beraber, tam bir serbesti mevcuttur ve bu 
serbesti teminat altındadır. 

Sayın Hazer, bunca tecrübelere rağmen bu
gün hâlâ bası çevrelerde din istismarı yapılmak
ta olduğundan şikâyetçi oldular. Çoğu zaman, 
bir anlayış meselesi olarak, diğer arkadaşlarım 
da bu noktaya temas ettikleri için umumi suret
te cevap veriyorum: Bir anlayış meselesi olarak 
tezahür ediyor. Dinin istismarı veya dinin po
litikaya alet edilmesi konusu aynı zamanda ce
zai müeyyidelerle de karşılanmıştır. Bunlar 
maddi vakıalar olarak tezahür eder ve takipsiz 
kalırsa o zaman arkadaşlarımızın şikâyeti haklı 
olacaktır ve bu takibi yapacak müessese de bi
zim Diyanet İşleri müessesemiz değildir. Ancak, 
biz kendi kadromuzda çalışan insanların hakika
ten nötr hareket etmelerini ve bu gibi cezai mü
eyyideyi müstelzim davranışlar ininde bulunma
malarım elbette kendilerinden bekleriz, isteriz 
ve bunun takipçisi oluruz. Ama, kendileri üze
rinde müeyyide tatbik etmek bizim yapacağı
mız işlerden değildir. Biz ancak idari müeyyi
demizi cezai müeyyidenin şiddeti ölçüsünde tat
bik ederiz ve idari müeyyideyi, cemi müeyyide 
tatbik edilmese dahi, tatbik zarureti, bizim tef
tiş kadromuz tarafından bize telkin edilirse bu 
konuda yerine getirmekten geri kalmayız. 

Buyurdular ki, Müslümanlar dinlerini vası
ta ile öğrenmek durumundadırlar. Binaenaleyh 
Kuran tercümelerine ihtiyaç ve zaruret vardır. 
Doğrudur. Biz de bu tercümeleri yanmaz br, 
Diyanet işleri Reisliği tarafından 3 cilt olarak 
neşredildiği gibi, ayrıca dua kitapları olarak da 
ayrı ayrı nıotamo tercümeler mevcuttur ve bun
lar geniş ölçüde basılmış, satılmış ve dağıtılmış
tır, 

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki hu
zursuzluktan muhterem arkadaşlarımın büyük 
bir kısmı müşteki bulundular, şikâyet eltiler. 
Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilâtı 
içerisinde, daha evvel bir vesile ile arz ettiği
miz gibi, bünyede mevcut bir huzursuzluğu biz 
müşahade etmiyoruz. İdarenin normal çalışması
nı engel:iyebilecek birtakım rahatsızlıklar, hu
zursuzluklar olmuştur ve bunlar bu rahatsızlığı 
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ve huzursuzlukları giderecek ölçüde bir müda
hale ile halledilmiştir. 

Sayın Başkan, bugün ayrılmış bulunduğu 
için kendisinin gıyabında bir tekaüt, Sayın Baş
kanımız olarak kendisinin gıyabında hangi 
muamelelerden dolayı bu tasarrufu icra etmek 
mecburiyetinde kaldığımızı burada, Bütçe Kar
ma Komisyonunda arz etmiştim, tekrar etmeye 
lüzum hissetmiyorum, mazur göreceğinizi zan
nederim. 

Güven Partisi Sözcüsü Sayın arkadaşımız; 
okulîardp. din tedrisatının teşkilâtta yetişmiş 
elemanlarla teski1 âtı takviye konusu, teftiş kad
rolarının takviyesi, camiada tarikatçılık iddia
ların?, dair ve Diyanet İsleri sitesinin durumuna 
aft tenkidlerde bulundular. Teftiş kadrolarımın 
63T savılı Kanunun tesbit etmiş olduğu öl nü ile
risindedir. Bu kanunda bir değişiklik yapılmadı
ğı takdirde bu kadrolar bu şekfde m^hafara 
edilecektir. İhtiyaç bizi zorlarsa bu değişikliği 
yapacağız. 

Camianu^daki tarikatçılık iddiMannı anla
makta müsk^l^t cekivorum. Sözlerimin babın
da da ar* etti/nm aibi. bn iddialar bir deTe is-
tinMettf'n takdirde biz bunun tedbirlerini al-
mak+",n bı>bir surette tevakki etmeviz. Bunu ke
sin bir dil ile huzurunuzda arz etmiş oluyo
rum. 

Diyanet si+esi inşaatından vaspfeMîdioi veya 
jrıio,'\t.T*Tirı Tn""f,-7rülâta nardini konusu. Diyanet, 
İdleri Başkanlığını ilgilendiren bir kann oNu^dı^ı 
cihe+ie h*1" rt*vnek marifeti ile t^kibedı'di/H va-
P'Mığı cihetle buna cevap verecek durumda de
ğilim. 

Savm Kaplan, meselevi. akademik yön'e^jV-
le mael^drer, de^e^li fikirler sundular. Belki 
vaki*, bulmuş ofsaydı. bir tahdide aidilmemiş ol
saydı. k^ndisfnin fikirlerimden daha fenis öl
çüde istifade etmek imkânına kavuşacaktık. 

Sayın. A. P. Sözcüsü Sövlemezoğlu arkada
şımızın, erörüs1erivle ittifak halinde bulunduğu
mu ifade.etmek isterim. 

Piş memleketlere gönderilen din görevlileri 
konusu, bizi sadece bu din görev"i1 erini ismen 
teklif etmek cihetinden alâkadar ediyor. Sos
yal. vardımcı olarak bunlar Bak^nhsı kpd^olan 
Hnde -ver akışlardır ve o fasıldan gönderil-
mektedirler. 

Müftülük binalarının yapılması bir yatırım 
programı içinde mütalâa edilmesi lâzımgelmek-
tedir. Değerli senatörlerin bildiği gibi statik ya
tırımlar olarak mütalâa edilen bu tip yatırım
lara Devlet Plânlama Teşkilâtımız müsaade et
mediği cihetle, biz de bunları bütçelerimiz için
de inikas ettiremiyoruz. Ancak, halkımızın gös
termiş olduğu yakın alâkaya, derneklere yar
dım olarak biz de bir nebze mânevi iştirak ola
rak d'y Ybileceğim cüzi bir temsil ile katılma im
kânını buluyoruz. Bu sene derneklere yardım 
fa'fı tamamen kaldırılmış olduğu cihetle bütçe
mizde bu yıl da ayrı bir tahsisat ko
nulmamıştır. Ümidediyorum ki, Maliye Ba
kanlığı Bütçesine global olarak kcnmuş 
olan miktardan bu bakanlık ile bir for
mül bulmak suretiyle 1963 malî yılı için
de bu yardımları yapmak imkânını bulacağız. 

Eaym Dikeoligil bölücülüğün önlanmcci 
i/ân tedbir alıumaTinı -stediler. Bu tedbir Töz
lerimizin başında da ifade ettiğimiz gibi, aydın 
din adamlarının yeter sayıda yetişip yurt sat
hına yayılması ve kendilerine düşen .ödevi ye
rine getirmesi suretiyle mümkün olacaktır. Bö
lücülüğü Türk Milleti mebdeinde, mencinde 
zaten reddetmektedir. Biz d3 bölücülüğü hiçbir 
surette ne bsnimser, ne de kabul ederh. Bölücü
lük Türk Milletinin netice itibariyle tama-
miyetine en müessir, en büyük zararı getirecek 
ve bizi kısa vâdede, uzun vâdede bizim Mbi ta
rihî tecr'âbesi olan bir milleti rahnedar edecek 
bir faaliyet tarzı olduğu için hangi cepheden 
gelirse gelsin bunu millet olarak ve onun mües
seseleri olarak onun hükümeti olarak bir itti
fak halinde karşısında bulunduğumuzu ifade 
etmek isterin. 

Muhterem arkadaşlarımızın bir kısmı konuş
malarında neşriyata değindiler, neşriyattan şi
kâyetçi oldular. Bizim de şikâyetçi olduğumuz 
neşriyat vardır, bunu huzurunuzda ifade etmek 
isterim. Yalnız Türkiye'de basın hürdür, bası
nın ne şekilde murakabe edileceği, ne şekilde 
denetlenebileceğini yine kanunlarımızla tâyin 
ve tesbit etmiştir. Bunlar Hükümetin denetimi
ne tabi olmadıklarına göre, adlî denetime tabi 
bulunduklarına göre denetimlerinin ancak o 
yolda yapılabildiğini A. P. sözcüsü Söylemez-
oğlu, yapıldığını her a-ün müşahede etmekte
siniz, bunun başka yolu yok. Hükümet basım 

• S , 3 Ş Ş ; T -
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denetleme yolunda her hangi bir davranış içi
ne girmesine zaten hukukan imkân yoktur. 
yalnız bir kısım şikayetçi bulunduğumuz neş
riyatın, tahrifatını, önlenmesi gayesi ile bu yıl 
Diyanet İdleri tarafından hazırlanacak bir ga
zetenin çıkarılmasını lüzumlu gördük, niyetimiz 
bu gazeteyi bütün köylere sokmak, bu gazete
yi köyde aranılır, beklenir bir neşriyat vasıtası 
haline getirmektir. Bu gazete köylümüzün an-
lıyacağı dille, dinî bilgileri ve onun yamnda 
medenî bilgileri, dünyadaki, yurdumuzdaki ge
lişmeleri ve bunların güzel bir kompozisyonu 
onlara inikas ettirmek ve hiçbir suretle bunla
rın içerisine, Bütçe Komisyonunda da arz et
tiğim gibi, politikayı asla sokmamak suretiyle 
bu tenvir görevimizi yapmak yolunda bir adım 
atacağız. Bu bizim için ciddî bir tecrübe ola
caktı;-. Bunun üzerinde ben de şahsan çok dik
katli duruyorum. 

Arkadaşlarıma da telkin etmiştim ve bütçe
yi huzurunuza getirmeden bir müddet evvel de 
bunun hazırlığına girmiştik. Bütçemizden son
ra buna daha kesif bir çalışma temposuyla de
vam edecoğiz ve bunu gönlümüzün emrettiği 
ölçüde satabilirsek, zannederim ki, büyük bir 
hizmeti de yerine getirmiş olacağız. Diyanet iş
leri Teşkilâtımız, islâm Dinini, hiçbir yanlış 
anlaşıma meydan vermemek üzere arz ediyo
rum ki, kendi menşeinde olan safiyeti ve kai-
delerlyle korumak, müdafaa etmek ve eleman
ları vasıtasiyle telkin etmek durumundadır. 
Bunun dışında hangi istikamette olursa olsun, 
hattâ samimî olsun diyebileyim kendi çevresi, 
kendi mihveri etrafında, samimî de olsa kendi 
mihveri etrafında bir hale teşkiline matuf ve bu
nu dini istismar da demiyeyim, dini kullanmak 
yolu ile cV'yayim, tâbiri tam bulamadım, yapılsa 
dahi bizim makbulümüz olmadığını ifade etmek 
isterim. Bu dinin gerçek temellerine, gerçek 
kurallarına aykırı bir tutumdur. Bunu tervicet-
miyoruz, bunu kabul etmiyoruz. 

Değerli senatörler; 26 500 den fazla Diyanet 
işleri Teşkilâtına bağlı ve Diyanet işleri bütçe
sinden maaş alan elemanla çalışmaktayız. Yur
dun muhtelif yerlerinde 26 500 ü geçen ele
manımızdan, cüzi de olsa, birtakım şikâyetler 
gelmektedir. Yalnız bu şikâyetler, üzülerek ifa-
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de etmek isterim ki, Diyanet işleri konusunda 
çok ağrandise edilmek suretiyle efkârı umumi-
yeye inikas ettiriliyor. Ve Devletin sanki diğer 
müesseselerinde hiç böyle şeyler cereyan etmez-
miş gibi, cereyan edebilir gayet normaldir, bü
tün ağırlığı ile mesele Diyanet işleri Teşkilâ
tı üzerinde bir hassasiyet gösterilmek suretiy
le dur oluyor. Hassasiyeti anlarız, fakat bunun 
agrandize edilmesini, istismar edilmesini şeriat
çılık, gericilik hilâfet isnatlarını sureti katiye-
de reddederiz. Bunlar bir kere gayriciddî is
nat ve beyanlardır. Çünkü mevcut Anayasa 
muvacehesinde demiyorum, Anayasayı bir ta
rafa bırakalım, kanunlar muvacehesinde de de
miyorum, mevcut şartlar muvacehesinde mevcut 
tarihi gelişim muvacehesinde buna iktidarımız 
olup olmadığının münakaşasını, geniş ölçüde bu
rada yapmıyayım. Ama, her halde artık bir Ya
vuz Sultan Selimin bir milletvekil Alallahı 
istanbul'a getirip de hilâfete alması gibi kir 
devir, bir şart bugün mevcut değildir. Bugün 
bir halife bulsanız dahi, bulsak dahi, Bütçe Ko
misyonunda da ifade ettim, müştereken, hep bir
likte bulsak dahi, bunu halife yapmaya imkân 
yoktur. Çünkü hilâfet müessesesi bütün İslâm 
camiasının müştereken itibar edecekleri, müşte
reken biat edecekleri bir müessesedir. Bunu 
bulmamıza imkân yoktur. Binaenaleyh, gazete 
sütunlarında kürsülerde, hilâfet geliyor, şeri
at geldi, gidiyor.. Biz A. P. olarak bunların hiç
birisini ciddî beyanlar olarak karşılamıyoruz. 
Bunları tarihî gerçekler karşısında sadece bir
takım hasis, hafif çıkarlar için olduğunu ifa
de etmekte beis görmüyorum. Türkiye'yi par
çalamak isteyenlerin kullanmak istedikleri me
totlardan bir tanesi olarak burada teşhir et
mek istiyorum, tescil etmek istiyorum. 

Değerli senatörler, umumi olarak arkadaş
larımın görüşmelerine cevap verdiğimi zanne
diyorum. Mümkün mertebe kısa tutmaya gay
ret ettim, notlarıma müracaat etmeden, teşek
kürlerimi arz ederim. (Alkışlar; 

BAŞKAN — Diyanet işleri Başkanlığı büt
çesi üzerindeki müzakereler bitmrtir. Bölümle
re geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 
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Diyanet i}leri Başkanlığı 
(A/l) Cari harcanalar 

Bölümler 

12.003 Personel giderleri 178 1S5 257 
BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
1. Diyanet İşleri Başkan"ığı 1963 yılı büt

çe tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca tek
riri müzakeresi neticesinde (L) cetvelinden 50 
aded 400 liralık ve 200 aded 350 liralık aylıklı 
kadrolar çıkarılarak fiiTî kadroya alınmıştır. 
Serbest bırakılan kadroların karşılığı aylık ve 
emekli kesenekleri tertiplerine konulmuş ise de; 
cosyal yardımları için ilgili tertiplere ödenek ko
nulmadığı ; 

2. Ayrıca 633 sayılı Kanunun geçici 3 ncü 
madde-sine göre yıl içinde aylıklı kadrolara in
tibakları yapılacak olan bütçeye bağlı (S) cet
velindeki (imam - hatip, müezzin, kayyum) la-

Düsülen Eklenen Bölüm Madde 

1 C0D 000 

1 030 000 

750 003 
150 030 
100 003 

1 000 000 

12.003 

ra da sosyal yardımların yapılması gerekmekte
dir. 

Bu sebeple toplam olarak 1 003 000 liralık 
ödeneğe ihtiyaç olduğu, bu miktarın 1968 yılı 
bütçe tasarısına bağlı (D) cetveline eklenen 
2 C03 aded (bucak ve köy imam - hatiplerinin) 
tâyinlerinin zamanla yapılabileceği cihetle 
12.213 neü (Bucak ve köy imam - hatipleri üc
retleri) tertibinden tasarrufu mümkün olabile
ceği; 

Anlaşılmıştır. 
Eklenen ve düşülen tertipler aşağıda yazılı

dır. 
Gereğini ars ve teklif ederim. 

Eskişehir îzmir 
Ömer Ucuzal Ömer Lûtfi Bozcalı 

îoel Muş 
Cavit Tevfik Okyayuz îsa Bingöl 

Maraş 
Ahmet Tevfik Paksu 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 
ÜCRETLER 

12.213 Bucak ve köy imam - hatip ücretleri 
SOSYAL YARDIMLAR 

12.310 Çocuk zammı 
12.323 Doğum yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze nfiderleri 

Toplam 

BAŞKAN — Takrir bölümlere tesir etme
mektedir. Ancak fasıllar üzerindedir. 12.310 Ço
cuk zam faslına 750 bin lira eklemek suretiyle 
4 mi'yon 250 bin liraya, yine 12.323 Doğum yar
dımı faslına 153 bin lira eklemek suretiyle 650 
bin liraya, 12.330 ölüm yardımı faslına 103 bin 
lira eklemek suretiyle 303 bin liraya çıkarılmış
tır, Oyladığımız hususlara müessir değildir. 

Komisyon bu takrire katılıyor mu? Katılıyor. 
Hükümet? katılıyor. 

Takririn kabulü hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

12.-300 nv. hö^rv'ı okunduğu vr^lrle ovterrvn 
ars ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 

13.003 Yönetim giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eimiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.033 Hizmet giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eimiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.030 Çeşitli giderler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eimiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

3 593 95ü 

374 502 

15 000 

;-*3$8*~ 
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Bölüm 

35.030 Sosyal transferler 64 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 115 030 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi kabul edil
miştir. (Hayırlı ve uğurlu olsun sesleri) Allah-
tan hayırlı olmasını temenni ederiz. Gönlün di
lediğini dile getirmek pek lüzumlu olmasa ge
rek. 

e — TAPU VE KADASTRO GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ : 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Bu bütçe üzerinde söz alan sayın üyelerin 
isimlerini okuyorum : 

C.H.P. Grupu adına Sayın Artukmaç, G.P. 
Grupu adına Sayın İslâm, A.P. Grupu adına 
Sayın Bozcalı. Şahısları adına Sayın Aslan Bo
ra söz almış bulunmaktadır. 

İlk söz C.H.P. Grupu adına Sayın Artuk-
maç'ındır. Buyurun efendim. 

C.H.P. SENATO GRUPU ADINA SADIK 
ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1968 bütçesi hakkındaki görüşlerimizi ve te
mennilerimizi, Cumhurîvet Halk Partisi Senato 
Grupu adına arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. Hepinize grupum ve şahsım adına say
gılar sunarım. 

Muhterem arkadaşlar; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün görevi, gayrimenkul mal
ların hukukî ve hendesi durumlarını tespit et
mektedir. Bu maksatla sözü geçen umum mü
dürlük, akit ve tescil işlerini yapar ve kadast
ro falyetlerinde bulunur. 

Alım - satım, intikal, bağışlama, taksim, re
hin, ittifak haklarının tesisi ve trampa gibi 
günlük tapu işleri; akit ve tesrii muamelesi
nin eTasmı teşkil eder. 

Umum Müdürlüğün kadastro Heri ise; 2613 
sayılı Kanuna dayanan gehir kadastrosunu ve 

766 sayılı Kanuna dayanan köy kadastrosunu, 
diğer bir deyimle tapulamayı kapsamı içine 
alır. 

Şehir kadastrosu belediye sınırları içindeki 
gayrimenkullerin hukukî ve fennî durumlarını 
tesbit eden plâna müstenit ve Medeni Kanunu
nun aradığı nitelikteki tapu kütüklerinin tan
zim ve tesisini sağlar. 

Tapulama ise, köylerdeki tapulu gayrimen
kullerin tapu kayıtlarını yeniler ve plânlarını 
tanzim eder. Tapusuz tasarruf edilen gayrimen-
kulleri, zilyedlik esaslarına göre tapuya bağ
lar. 

Görülüyor ki, kadastro ile tapulama faali
yetlerinin hedefleri birdir, her ikisi de, tapu si
cil müessesesini kurma lüzum ve ihtiyacına yö
nelmiş bulunmaktadır. Ancak, Türk Arazi Hu
kukunun özellikleri icabı olarak, iki ayrı ka
nunun uygulanması zorunluğu meydana gel
miştir. 

Sayın senatörler; 
Gayrimenkul ihtilâflarına son vermek ve 

ekonomik ve teknik işlerdeki plân ihtiyaçlarını 
gidermek amacını gütmekte olan bu faaliyetler, 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda göz 
önünde tutulmuştur. Sözü geçen plân kadastro
da, yıllık kapasiteyi 150 000 parsel olarak tes
bit etmiştir. Fakat genel müdürlük yılda an
cak 63 000 parsel gerçekleştirebilmiştir. Şu hal
de, birinci 5 yıllık dönemde, hedefe ulaşılama
mıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının harita 
alanı bakımından tesbit ettiği kapasite ise, 99 500 
7vm. dir. Bunun Ü7t,3 biri. H^rit-v Gen<! Mü "ur
luğunun 3 te ikisi yani 66 340 kilometre karesi 
ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün so
rumluluğuna bırakılmıştır. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün, 
Birinci 5 yıllık Kalkınma Plânına göre elde 
ettiği netice, 42 000 Km2 dir. Şu halde gerçek
leştirme oranı % 70 dir. Böylece, Birinci 5 yıl
lık dönemde harita alımı ve binnetice tapulama 
işlerinde de hedefe ulaşılamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Birinci 5 yıllık dö
nemde plân hedeflerine ulaşılamaması sebep
lerinin başında, plânın öngördüğü imkânların, 
Umum Müdürlüğe verilmemiş olması gelmekte
dir. 
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Gerçekten, plânda, her yıl için belirli mik-
tarda taşıt aracı satmalınması ve arazi üzerin
de 230 iş günü çalışması öngörüldüğü halde; 
bu imkânlar, bütçe mülâhazaları ile, Umum 
Müdürlüğe verilmemiş bulunmaktadır. Meselâ: 
1933 yılında hizmete girmesi gereken 200 ta
şıttan sadece 82 adedi hizmete girebilmiştir. 
190i yılında 100 taşıttan 15 ad3di, 1933 yılında 
yine 100 tanıttan 27 adedi, 1966 yılında yine 
100 taşıttan 23 adedi, 1967 yılında 76 taşıttan 
sadece bir adedi hizmete girebil m istir. Bu du
rumun ve tutumun, hizmeti aksatacağına ve 
hedofo ulaşmaya engel olacağına şüphe yok
tur. 

Birinci 5 yıllık dönemde, arazi çalışmaları
nın çok veıimli bir hale getirilmesi için, plâ
nın derpiş ettiği ikiyaz iş günü çalışmasını 
sağlayıcı ödeneğin hiçbir zaman konulmamış 
olduğunu da üzülerek ifade ermek isterim. Büt
çelerin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, her 
sene, ortalama 100 iş gününe yetecek miktar
da ödenek verilmiştir. 

Bir taraftan plân hedeflerine ulaşmak gö
revi verilmiş bulunan Umum Müdürlüğe, di
ğer taraftan, lüzumlu ödeneğin yeteri kadar 
v ^rllmemesoi ha^in bir tecelli saymak lâzımgc-
leeek'.ir. 

is istiyorsunuz, fakat, bu işi başarmayı 
mümkün kılacak alet, araç ve ödenek vermi
yorsunuz bu cidden hüzün verici bir akıbet
tir. 

Oysa ki Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü
ğü; doğrudan doğruya değil ve fakat dolayı-
siyle bir yatırım dairesi hüviyetini taşımakta
dır bu Umum Müdürlüğün geliri, her yıl, gide
rinden % 39 ile % 100 arasında artan bir faz
lalık arz etmektedir. Kısaca bu Umum Müdür
lük, Devlete her sene artan şekilde gelir sağ-
lıyan bir Dairedir. Şu halde plânın öngördü
ğü idael hedefe ulaşması bakımından, bu 
Umum Müdürülük Bütçesinde kısıntı yapılma
ması gerekmekte ve Kadastro ve Tapulama iş
lerinde plânda belirtilen miktarın aynen yani 
kısıntısız olarak tahsis olunması icap eylemek
tedir. 

1933 Bütçesinde de bu lâzımeye riayet 
olunmadığı görünmektedir. 

Bu gidiş ve davranış ile plân hedeflerine 
ulaşılması elbette ki hiçbir zaman mümkün 
olmıyacaktır. 

Bu durum karşısında biz, Hükümetlinizin 
Programındaki vaadine sadık kalmasını ve do-
layısiyle Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
mesaisine yeni bir yön ve hız vermesini temen
ni etmekteyiz. 

Gerçekten, Hükümet Procamında: (Ziraii 
Eeform'un ve toprağa ilişkin her türlü teşeb
büsün temel hizmeti ve öteden beri devamede-
gelen ihtilâfların çözüm yolu, Tapulama ve 
Kadastro faaliyetlerinin en kısa zamanda biti
rilmesine bağlıdır. Bu itibarla Tapulama ve 
Kadastro faaliyetleri üzerinde artan bir has
sasiyetle duracağız) denilmektedir. Bu hassa

siyetin esirgenrnerıesini rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar; İkinci 5 Yıllık Plân
da 80 milyondan 5 ydda 400 milyon lira yatı
rım öngörülmüştür. Buna mukabil, yılda 18 000 
Kr,- olma*' üzere, 5 yılda 90 000 Km2 bir saha
nın 1/5000 ölçekli, topoğrafik haritası istenil
miştir. 

Bu kapasite tapulama bakımımdan yılda 
16 090 Km2 ve 5 yılda 80 000 kilometre kare 
olaral: teşbih edilmiştir. 

Şehir kadactorosunda ise yılda 120 000 par
selden 5 yılda 600 000 parsel hedef olarak ka
bul edilmiş tir. 

B:-. hedeflerin gerçekleşmesi için; yatırım
ların, car?, giderlerle dengeli bir hale getirilme
si şarttır. Halbuki müzakeresini yapmakta ol
duğumuz 1963 yılı bütçesinde beyle bir den
ge s'âz önünde tutulmamıştır. 100 475 340 Tl. 
cari. harcamalara karşılık 25 milyon 100 C03 li
ra yatırım harcamaları için ödenek konmuş
tur. Halbuki biraz önce belittiğim veçhile, ikin
ci 5 Yıllık Plânda yılda 80 milyon yatırım ön
görülmüştük. 

Her ne kadar 196C bütçesinde; 1967 yılana 
nazaran 20 887 822 lira bir artıış varsa da; bu 
miktarın C 787 822 lirası; personel, yönetim ve 
hizmet giderlerini karşılayacak olan cari mas
raflara taallûk etmektedn*. geriye kalan 
12 109 000 lira ise kalkınmanın hedeflerine 
ulaşmasın* sağlamak için gerekli makina, 
teçhizat ve taşat alımları ile ilgili yatırımları 
kapsamaktadır. Biz bu miktarı, plân hedefle
ri muvacehesinde, yeterli görmemekteyiz, ve 
Hükümet Programındaki vaiile de asla bağ-
daştıramamaktayıs. 
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Sayın senatörler; 1936 yılanda ki yani 32 yıl 
önceki şartlara ve orsama göre çııkarılmış bu
lunan 2397 sayılı Teşkilât Kanunu ile verilen 
kadrolar, bugünün icap ve zaruretleri ve tabi-
atiylo gelinmiş bulunan durumu muvacehesin
de, tapu işlerini görmeye kafi gelmemekte ve 
günlü!: işlerin görülmesinde bile sıkıntı çekil
mektedir. 

Şu halde, kadastro ve tapulama işlerinin 
plânda tesbit edilen 23 yıllık süre içerisinde 
bitirilmesi için, bu teşkilâtın ziyadesi ile ge
lişmiş ve artmış bulunan hizmet ihtiyaçlarına 
yeteri*, kadro imkânlaranm sağlanması şarfc-
tıı\ Gerek teşkilâtın işlemesi ve gerekse me
mur kadrolarının diğer Devlet dairelerindeki 
kadrolar seviyesine getirilmesi ve meslekin 
canip hale sokulmadı için yeni bir teşkilât Ka
nununun tedvinine şiddetlo ihtiyaç vardır. 

Gemır. yıllanın bütçelerinde de arz ettiği-
m'r, veçhile bu kanunda umum müdürlük işle
rinin. bilgi, ve yüksek kaliteli memur istiyen 
hukuka ve teknik taraflara göz önünde tutu
larak yüksek tahsil görmüş kişilere geniş çap
ta yer verilmelidir. Çünkü tapu ve kadastro is
terinin başarıcı1, personelin ehliyetli ve tatmin 
edilmij olmasmr. bağlıdır. 

ftîohteren akadaşlar; 
Huzurunuz :1a, Toprak ve iskân Umum Mü

dürlüğü tarafından yapılan toprak dağıtımü-
n-r. tapulamadan önce değil sonra yapılması
nın lüzum ve zarureti hakkında mâruzâtta 
bulunma': isterim. 

Bize göre; toprak dağıtım', kadastrodan son-
rr. yapılmalıdır. Yani Toprak Tevzi komisyon
ları, kadastro yapılan yerlerde çalışıbilmeli-
dirlev 

Halbuki uygulama, mâruzâtımızın tama
men aksi istikâmetinde cereyan etmekledir. 
Bugünkü tatbikat şöyledir: Toprak Tevzi Ko
misyonu kadastrodan önce araziye çıkıyor, 
tesbit ediyor,, ölçüyor, ve dağıtım işine girişi
yor 

B ı makıatla haritalar tanzim ed5yor, bu 
suretle köylüye dağıtılmak istenilen arası 
için tanzim olunan haritalar, tapuya tescil 
edilmek üzere tapu dairelerine gönderiliyor. 
Tap", daireleri, bu talebe göre tescil muamele
sini yapryo-*. 

Birkaç zaman, sonra, bahis konusu yerler
de, tapulamaya veya kadastro tesbiti işlerine 

baılamal: imkânı hâsıl olduğu takdirde; her 
iki daire arasında çeşitli yönlerden uyuşmaz
lık" ar meydana geliyor. Dolayısiyle vatan
daşlar arasında bir huzursuzluk oluyor. 

Kadastro tesbitleri sırasında Tapu ve Ka
dastro Teşkilâta ilk önce Toprak Tevzi Ko
misyonunca tanzim edilmiş haritalarının doğ
rulu!: derecesini tetkik ve tesbit ediyor. Daha 
sonra mvcut tapu kayıtlarının Tapulama Ka
nunu ile ilgili diğer kanunlar hükümlerine uy
gun olup olmadığım arattırıyor, uygun gö-
runmiyenler haklımda ihtilaflı muamele ba§-
gjsteriyor. 

Meselâ, toprak ve iskân teşkilâta sabit hu
dutları esas almamışsa uyuşmazlık ortaya çı-
İT.yor. Çünkü Tapulama Kanunu, 44 ncü mad
desi ile sabit hudutlara itibar olunması lâzım-
geldiğini emrediyor. 

BAŞKAN — Sayın Artukmao, görüşlerinizi 
bağlamanız: ricr. ediyorum. 

O. E. I . GRUPU ADINA SADIK ARTUK-
MAÇ (Devamla) — Ve yino meselâ: Sabit hu
dutlu bir gayrimenkul tapu da kayıtlı mik
tardan fazla çıkan araıiyi, Toprak Tevzi Ko
misyonu Hazineye intikal ettiriyor halbuki, 
Yargıtayımıs;n müstakâr içtihatlarına göre; 
sa'ri* hudutlar içindo bulunan arazide mikta-
rr. değil, hududa itibar olunması icabetmekte-
d'r. Bu suretle, her iki daire aracında, miktar 
farfalan üz3rinde ihtilâf çıkmış oluyor. 

Ar:; ettiğim sebeplerle ve bunlara benzer 
diğer sebeplerle iki daira arasında devamlı su
rette uyuşmasMı meydanr. gelmekte ve netice 
itibariyle tapu'ama ve kadastro işleri hissedi
lir derece do aksamaktadır. 

Görülüyor ki bir taraftar, iki daire arasın
daki usul ve sistem ayrılığı bakımından de
vamlı ihtilâflar meydana geliyor. Diğer ta-
raftanda aynı iş için ayrı ayn iki ameliye ya
pılıyor ve dolayıs'yle gerek eleman, gerek za-
maı vo gerek pa:a bakımından israfa meydan 
veriliyor. Gerçek veya tüzel kişilere ait. arazi, 
ilk önce kadastro ekiplerince tesbit edildiği 
takdirde bu uyuşmazlıklar, ve bu mahzurlar ta-
mamiyle ortadan kalkacak ve do"ayısiyle top-
ra7: tevzi komisyonlar?, ihtilafsız ve salim bir 
dağıtım yapmr. olacak" ardır. 

Mülkiyetle ilgili haklarn hâkim teminatı 
altında tecellisi, ancak kadastro tesbitleri ile 
ve tapu sicilleri ile mümkün olduğuna göre ev-



C. Senatosu B : 26 

veîr. kadastronun yapılmasını ve bilâhara bu 
kadastroya göre toprak dağıtıma işlemine bağ
lanmalını camı günlüden temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kadastrosu yapılmayan yerlerin tapu si

cilleri eski harflidir. Halen arap harfleri ile 
yas: İmiş 40 milyona yalan tapu kaydı vardır. 
Bunların Umum Müdürlükçe bir düşene konul
ması lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Diğer bir husus, gayrimenkul hukukunun 
vo mü.kiyct haklarının toplandığı ve çözümlen
diği tapu dairelerinin laral k binalardan kur
tarılmasını ve özellikle tapu sicil binaları ya
pılmasını, gerek tasarruf 1:akımından ve gerek
se hizmetin daha müsait şartlar altında ve da
ir. iyi görülmesi b akınımdan zaruri görmekte
yim. 

Her yi , belirli t ir plân ve program dîhi-
lindc, belirli miktarda bina yapımı suretiyle; 
bir taraftan kira ödemekten Devleti kurtar
mış ve diğer taraftan daha iyi hizmet imkânını 
bahsetmiş olurun kanısındayım. 

Sayın üyeler konuşmam1, bitirirken bir hu
sus?. d?, kısaca dokunmak istiyorum. Sayr. 
Başkandan da bilhassa müsaadelerini istirham 
ediyorum. 

Mc ileni Kanunumuza göre üç çeşit gayri
menkul rohni var. Bunlardan birisi ipotektir, 
diğeri ipotekli borç senedidir, üçüncüsü İra-1; 
soned'di". Kanunda b"yle ya~ıb. o^^^^a rağ
men bizle gayrimenkul rehni denildiği zaman 
akla derlıal ipotek gelir, tatbikatta /rayr'men-
înıl relinin diğer iki sekline tesadüı edilmez. 
Halbuki bilhassa ipotekli borç senedi iktisa
di ve ticari haya*"miza çok mi'rr)et tesiri gö
rülebilecek l~ir f^nks'yo^a sablıetir. ipotek"i 
borç sonemi tedavülü mümkün, krynıetli bir ev
rak nite'igini tanır ak'adır. Bu ba^T.mdan öne
mi büyüktür, ipotekli borç seredinin her han
gi bir alacak için tesis ve tescili mümkündür. 
Tapu memuru t-oscili mütaakıp rehin hakirini ve 
rlacağr. belirten. bir ser.et tanzim eder. k-ymet-
li evrak'an madudolan bu senet tapu memuru 
ile sulh hikimi tarafından imzalanır. Senet 
nama veya hamile aidoîaMlir. Tescil, hem re-
h'r. Imkk-rr. ve hem de a'aeağı tesbit etmiş 
olur, Ş'mdi muhterem, arkada^larrm, yüksek ma
lûmları olduğu veçhile bankalardan ipotek mu
kabili borrt para aTmak kolay değildir. Çün
kü Bankalar Kanununda yazılı şartların ta-
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hakkuk etmiş olması sattır, lâzımdır. Meselâ 
tüccar olmak şarttır, o tüccarın bankada daha 
önce ticari kredi açmış olması şarttır. Bu kre
dinin tahsilinin tehlikeye düşmüş olması lâ
zımdır. Krediyi açılışı tarihinden itibaren en 
az 4 aylk bir müddetin geçmesi v.s. gibi şart
lar... 

BAŞKAN — Sayın Artukmac son sayfa bir 
türlü bitmedi. 

C. II. P. GRUPU ADINA SADIK ARTUK
MAC (Devamla) — Bitiyor Başkanım, Şimdi 
Sayın Başkanım şunu arz ediyorum, bu ipotekli 
borç senedinin bu memlekette tamim etmeme
si tamim edilmesi şarttır, vatandaşlara, banka
lara, malî müesseselere anlatılması şarttır, 
ipotekli borç senedi ile hiçbir kayda tabi ol
maksızın her vatandaş berç para alma imkâ
nına sahiptir ve beş seri numaralı BankaTar 
Kanununun genel tebliği de bunu açıkça ifa
de etmektedir. 1959 tarihli tebliğ. Onda diyor 
ki, 712D sayılı Bankalar Kanununun 50 nci mad
desinin birinci fıkrası.. 

BAŞKAN — Siz bunları genel müdüre özel 
olara!: söyleseniz de clur yani. 

C. H. P. GRUPU ADINA SADIK ARTUK
MAC (Devamla) — Bitiyor efendim. Gayri
menkul ipoteği mukabili kredi açmaktan me-
nettiği cihetle, ipotekli borç senedi rehni mu
kabilinde bankaların kredi açmacı bu fıkra-
dald tahdidi hükme tabi değildir, diyor. Şim
di şunu... 

BAŞKAN — Sayın Artukmac son . sayfayı 
çol: rica ediyorum. 

0. II. P. GRUPU ADINA SADIK ARTUK
MAC (Devamla) — Bağlıyorum efendim. Şim
di muhterem arkadaşlarım umum müdürlükten, 
Sayın Bakanımızdan şunu istirham ediyorum 
ve soruyorum; ipotekli borç senedi hakkında 
Medeni Kanunun çıktığı günden bugüne kadar 
bir muamele yapılmış mıdır, yapılmış sa ne
dir? Yapılmamışsa ipotekli borç senedinin 
Tapu. ve Kadastro Umum Müdürlüğü olarak bu 
memlekette, halka anlatılması, müesseselere 
anla'}İr'4"v» iğ.rı 1 --'r teşcfjb''{"O ^eçiİT'c:.(. dü'p-
nülüyor mu? Böyle bir teşebbüse geçilmesinin 
lüzum, ve zaruretine kaani bulunmaktayım. Bu 
sorumun cevaplandırılmasını istirham eder, 
cümlenizi saygı"arımla selâmlarım muhterem 
arkadaşlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın islim buyurun. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA ZEKİ 
İP.LÂBÎ (Gaziantep) — Sayın Ba]kan, değer
li arkadaşlar, 

Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu-
nur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1963 
yıl1, bütçesi üzerindeki, görüş, temenni ve ten-
kidlerimizi arz?, çalışacağım. 

Bu vesileyle Yüce Heyetinizi, Sayın Ba
kam vs kıymetli Genel Müdür ve mensupları-
ET. grupum adın?, saygılarla selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir tarım memleketi olan yurdumuzda plân

lı1. ve hızh kalk-nmanın sağlanması, Birinci 
ve İkinci Beş Yıllık Plânda ve partimizin prog
ramında aç:kça belirtildiği üzere, millî ge
lirlerin azalmasına ve kalkınmanın yavaşlama
sına yol aşan çeşitli toprak - insan münase
betlerinin düzeltilmeline ve toprağın mülkiyet 
durumunun htfnı1: yününden açıklığa kavuş
turulmasına bağlıdır. 

Bütçe ile kendisine verilen imkânlardan 
âzami randıman almak için çalıştığında şüphe
miz olmıyan Genel Müdürlüğün faaliyetlerini 
takdime karrr.lamakla beraber, Birinci Beş Yıl-
lr.k Kallcnma Plânımızın 20 yıllık bir süre 
içerisinde bitirilmesini öngördüğü kadastro 
ve tamlama işlerinin gerektirdiği çalışmala
rı sağlayacak imkânları, aradan 6 yıl geçmiş 
olmasına rağmen, geçmiş ve gelen hükümetfer-
ce yerine getirilmemiş olmasını büyük bir üzün
tü ile karşılamaklayız. 

Sayın Bakanın bu husustaki düşüncelerini 
bu yıl öğrenmek mümkün olmadı. Sayın halef
lerinin geçen yılki konuşmalarında ise bu hu
susu, bütçenin yetersizliklerinden çok, senet
siz tasarruflara yormuş ve hvkmünü de kadast
ro ve tapulama işlerinin ancak 40 yıl gibi bir 
saman içerisinde bitirilebileceğine vermiştir. 

Kanatimizce bu düşünce, en evvel plânla 
kalkınmanın tabiatına, değişmezliğine uygu
lanmam mecburiyetine aykırıdır. Çünkü, plâ
nın gösterdiği hedefler, süresi içerisinde ta
hakkuk ettirilmezse, evvelâ o plânı plan oî-
matan çıkar. Sebebolarak gösterilen senetsiz 
tasarruflar meselesine gelince, bu da zaten, tür
lü ihtilâflara yol açan, verimi azaltarak kal
kınmayı yavaşlatan bir problem olduğu için 
plânın asıl yenmek istediği de budur. Bu he

def tahakkuk etmezse, plânlı kalkınma da ko
lay kolay olmaz. 

Kanaatimizce Bakanın hem kemiyet ve hem 
de keyfiyet yönünden yeterli gördüğü eleman 
ve vaxta!ar da en az komiyet bakımından ki
fayetsizdir. Bugünkü eleman ve vasıta mevcu
du iki katına çakarılabilse, pekâlâ plân da he
define yetişebilir. 

Meselâ, rapora göre, 5632 sayılı Tapulama 
Kanunu ile 1950 yılmdan bugüne kadar 7145 
köyün tapulaması ve 2613 sayılı Kadastro ve 
Tapu Tahriri Kanununa göre de 38 il ve 65 il
çenin kadastrosu yapılmıştır. 

Ayrıca, 107 si müstakil, 232 si yatMli olmak 
üzere 339 köy ve 52 si müstakil, 5 i yetkili ol
malı üzere de 26 il ve 31 ilçede (ceman 396 böl
gede) yüzlerce ekibin tapulama ve kadastro 
faaliyetlerine devam ettikleri anlaşılmaktadır. 

Yalnız 1967 yılında tapulama ve kadastro
lar?. bitirilmiş olanların miktarı ise, 985 köy, 
1 ü ve 2 ilçedir. 

35 515 köyümüz, 67 ilimiz ve 570 ilçemiz bu
lunduğuna göre, halen elde mevcut imkânlar
la tapulama ve kadastro işlerinin 23 yılda ik
maline tabiatiyle imkân olmaz. Bölge, ve ekip 
sayılarının 2 ve hattâ daha fazla kata çıkarıl
mam. ve ona göre de kadro eleman, vasıta ve 
malzeme sağlamıma3i icabeder ki, bu da tabiatiy-
lo kâfi ödenekle sağlandığı takdirde mümkün 
olur. 

1968 yık bütçesinin 1957 bütçesine naza
ran 21 milyona yakın bir artış göstermesi ve 
aynı zamanda bu meblağın büyük bir kısmımı 
(A/l) ya'mm harcamaları bölümleri arasın
da yer alma-»ı, yeterli olmamakla beraber, önü
müzdeki yıllarda plân hedeflerine yetişilmesini 
sağlayacak örnek ve crHî bir a:Vm olmuştur. 
bileğimiz, bu örnek adımın artan bir tempo 

ile gelecek yıllarda da devanı etmesidir. 
Saym arkadaşlarım, 
Tapulama ve kadastro işlerin'n önem kazan

dığa bu plânlı devrefe günlük tapu işlerinin de, 
h'isusiyle büyük şehirlerde rağbette olan kat 
mülkiyeti uyugulamalarly'e, çok artmış olduğu 
açıkça görülmektedir. Bu hal her ne kadar 
Hazine gelirlerini de geniş mikyasta artırmış 
olmakla beraber, gerek iş sahipleri ve gerek-
so personel hasmından da müşkül bir durum 
arz etmiştir. Bu bakımdan da kadroların tak
viyesine zaruret vardır. 
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Tapu dairelerinin müsait ve mazbut olmıyan 

binalar içerisinde bulunması ise, ayn bir sı
kıntı ve hatta, tehlike konusudur. Bu hal, me
murların düzen içinde çalışmalarına engel ol
duğu gibi memleket servetinin muhafazası ba
kımından da emniyet ve itimat verici olmak
tan çok uzaktır. Hele, demirbaş ve döşeme du
rumu, hepimiz in bildiği gibi, çok perişandır. 
Birçok yerlerde tapulama ve kadastro evrakı
nın emniyetle konulabileceği bir dolaban bile 
bulunmadığı inanılması güç bir gerçektir. Bu 
kadar emek ve masraf ihtiyar edilerek vücu
da getirilmiş olan belgeler, zamanla çürüme
ye terkedilmiş o'muyor mu? Başında önemsiz 
gibi görünen bu ihmalin sonunda Devlete çok pa
halıya malolacağmdan şüphe ecmemek lâzım
dır. 

Say n Hükümetin bu önemli konulara sü
ratle eğilmesini yürekten temenni etmekteyiz. 

Genel Müdürlüğün teşkilâtta görev a^n ve 
alacak olan elemanlarının yetiştirilmesiyle il
gili. tutum ve çalışmalarını talıdirle anmak iste-
rls. 

Başken eleman kırnağı olan vo hizmet ön
cesi bir eğitim sistemi uyrul-yan, kadastro oku
lu mevcudunun artırılrr: olmasını memnuni
yetle karşılamaktayız. 

-Hukuk:, Siyasal Bibiler fakülteler "7le, Yıl
dız Teknik Okulunda burslu olarak okutulrn 
öğrenci sayısının artmlmasını uygun ve lüzumlu 
görmekteyiz. 

Teşkilâtta rörevîi olan memurîann iki yıl
lı!^ bir kursa tabi tutularak uygu'nnan h'zmct 
içi eğitimi ise, foyialı görmekteyiz. Ancak çe
şitli eğitim yollariylo yetiştirilen bu elemanla
rın Tapu ve Kadastro bünyesinde tutulabilme
si için tatmin edilmeleri de şarttır. Bu ise, an
cak 32 senelik mazisi olan eski ve yetersiz Teş
kilât Kanununun e:ı kısa bir zamanda değişti
rilerek yerine, ^enel müdürlüğün sorumlulu
ğu ve hizmetinin ehemmiyetMe mütenasip mo
dern bir Teşkilât Kanununun çıkartıîmasiyle 
mümkün olur İd, Sayın Bakandan bu hususun 
tezelden sağlanmasını rica e;leriz. 

Bu teşkilâtın c ^ önemli olan konuların
dan birisi değ Arap harfli tapu kayalarıdır. 
Bu yazıyı okuyan ve ıstılahlarını r.nbycn kimse
ler gerek genel müdürlük büryesinde ve gerek
se dısanda çok azalmıştır. Bütçeye konulmuş 

elan 400 bin Mra ödenekle ve fazla mesai su
retiyle bu işin görülmesi ele mümkün değildir. 
İLleneğm artmlarak bu r e hız verilmesi lâ
zımdır. Aksi takdirde birkaç sene sonra, bu 
yazıyı bilen iümse kalmıyacağı için büyük 
müşkülât çekileceğini kabul etmemiz gerekir. 

Son olarak, tapulamadan doğacak ihtilâf
ların ksa zaman içinde halledilebilmesi için Ta
pulama mahkemelerinin çoğaltılmasını da ge
rekli gördüğümüzü arz eder, bütçenin Yüee Mil
letimize uğurlu ve genel müdürlüğün basan 
ile bu işleri yapmasını diler, saygılanını suna-
nm. (Alkışlar.) 

BASILAN — Söz sırası Adalet Partisi Gru-
pu adına Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı'nındır» bu
yurun. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER LÛTFİ BOZ
CAM (İzmir) — Sayın Başkan, ve kıymetli 
arkadaşlanm; Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün 1963 malî yılı bütçesi üzerinde Ada
let Parti Grapu adına görüş, tenkid ve temen
nilerimizi arza çalışacağım. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1968 
yılı bütçesi geçen yıla nazaran 20 877 882 lira 
fazlasiyle 125 750 311 liradır. 1963 yılı bütçe
si yatınm harcamalarına İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının öngördüğü tedbirler istika
metinde önem verilmek suretiyle izhar olundu
ğu görülmektedir. Gerçi, ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü için 83 milyon liralık bir yatırımı kabul 
etmiş, hizmetin lüzum ve zarureti bu şekilde 
belirtilmişti. Hükümet malî imkânlan nazarı 
itibara alarak bu yıl için Tapu ve Kadastro 
Bütçesine 25 100 000 liralık yatırımı ayırmış ol
masını da, bu hizmete verilen önemin bir işa
reti ve bir başlangıcı olarak görmekteyiz. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yü
kümlü olduğu görevleri iki ünite halinde yü
rütmektedir : 

1. Tapu işleri: 
Bütün il ve ilçelerle tam teşkilâtlı dört 

bucakta mevcudolan tapu sicil muhafızlıklariy-
ie memurluklarının yürüttükleri alım ve sa
tım, intikal, bağışlama, trampa, taksim, rehin 
ve irtifak haklan tesisi gibi günlük Tapu İşleri 
Genel Müdürlüğü önemli ve yaygın olan gö
rev konusudur. 
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2. Kadastro ve tapulama isleri: 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tu 

kısımdaki illerini kadastro ve tapulama çalış
maları teşkil etmektedir. 

a) Kadastro işleri: 2G13 soyılı Kadastro 
ve Tapu Tahriri Kanununa göre yürütülmekte 
olan kadastro çalışmaları il ve ilçelerin bele
diye sınırlan içindeki gayrimenkuilerin huku
ki ve fennî durumlarını tesbit, plâna müstenit 
ve Medeni Kanunun aradığı nitelikteki tapu 
kütüklerini tanzim ve tesisi amacını gütmek
tedir. Bugüne kadar (38) il ve (65) ilçenin ka
dastrosu yapılarak 1 193 796 parselin tapu si
cilleri tesis edilmiştir. Halen bu işleri yapmak 
üzare (26) il ve (31) ilçe olmak üzere (57) böl
gede kadastro Herine devam olunmaktadır. 

b) Tapulama Heri: 5602 sayılı Tapulama 
Kanunu ile başlanılmış olan tapulama hizmeti. 
il ve ilçelerin belediye hudutları dışındaki bü
tün köylerdeki gayrimenkullerden tapusuz 
olanları tapulamak ve tapulama olanlar: n da 
kayıtlarını yenilemek ve kadastro plânlarına 
müstenit topu sicillerini kurmak amacına yö
neltilmiştir. Bu kanun ondört seneye yakın bir 
uygulama devresi geçirdikten sonra yerini 509 
sayılı Tapulama Kanununa bırakmıştır. Bu ka
nunun da Anayasa Mahkemesince usul bakı
mından iptali üzerine, bâzı ufak değişikliklerle 
ve tatbikatı sırasında elde olunan müspet neti
celer de ^öz önünde bulundurulmak suretiyle 
23 . 6 . 1963 tarihli ve 766 sryılı Kenun kabul 
olunmuştur. Bu kanunun tatbikatının da ve
rimli neticeler elde olunmaktadır. 

Tapulama hizmetlerinde bugüne kadrr 
(7145) köyün tapulaması yapılarak (75 000) 
dönüm civarında trpu kütüklerinin tesis edil
diği görülmektedir. Türkiye'de köy adedi 
(36 22 ) olarak tesbit edildiğine göre tapula
ması yapılan köy ile yapılmıyan köylerin mu
kayesesinde yirmi yıl içinde bu köylerin tama
mının tapulamasının yapılarak plân hedeflerine 
ulaşılması mümkün olup olnryacağı hususu dü
şünebilir. Beş Yıllık Plân hedeflerine ulaşılmak 
için, bu teşldlâta eleman, vasıta ve bütçe bala
mın dan zamanla daha geniş imkânlara kavuş
turulmasına lüzum ve zaruret olduğunu işaret 
etmek isterim. 

Keban Barajı sahasındaki su altında kalan 
(176) köyün tapulama işleri, tesbit ile zaman 

] içinde ikmâl edilmiş olmasmı görmemiz, bize 
imkânlar sağlandığında hedeflere istenilen za
manlarda varabileceğini ispatlamış bir numu
nesi, bir misalidir. 

Diğer taraftan, son iîd yıl içinde vâki olan 
sel ve deprem felâketleri sebebiyle, Umumi Ha
yata Müessir Âfetler Kanunu ryarmca ka
dastrosu yapılan (53) bölgede (4 788) parsel 
gayrimenkulun kadastro faaliyetlerinin de za
manında bitirilmiş olmasını beyanda muvafık 
olur. Başta Varto olmak üzDre Hınıs ve Sakar
ya bölgesindeki depremler dolpyısiyle alınacak 
tedbirlere muvazi olarak kanun öngördüğü ka
dastro hizmetlerinin buralarda tam vaktinde 
yapıldığı görülmektedir. 

Kadastro hizmetleri devamlı bir gelişme ha
lindedir, 1967 yılında en az (65 003) parsele 
ai, kadastral işlemlerin sonuçlandırıldığı anla
şılmaktadır ki bu gecen yıla nrsaran 3 003 par
t i l ik bir fazlalık ifade etmektedir, /yrıca ta
biî âfete mâruz yukarıda arz ettiğim yerlerin 
ele kadastrosu yapılmıştır. 

Tapulama Herinde de devamlı bir gelişme 
olduğu görülmekle beraber havai fotoğrametri 
metodunun uygıılanmaTyle hizmetin gelişme
linde özellik kaydedildiği görüImüTtür. 1967 
yılında (420 763) parselin arazide t:s':it ve tah
didi yapılmış ve ayrıca (611 646) parselin yüz 
'üçümü olan beş milyon dönümlük bir arazinin 
iapuya devir edilmekte olduğu görülmüştür. 

Bu hizmetlerin anagrjnsi Medrni Kanunun 
aradığı nitelikteki tapu sicillerini tesis ve bu 
suretle mülkiyet hakkın düzenlemektir. 

Tapu işleri: 
Günlük tapu muamelâtın*n, tutulan istatis

tiği bilgilere görev devamlı bir surette arttığı 
görülmektedir. Bilhassa şehirlerde kat mülki
yeti kanun tatbikatı tapu dairelerinin işlerinin 
% 103 artırmıştır. 

1967 yık sonu itibariyle muamele adedinin 
(1 532 040) ve elde edilen emlâk alım vergiciy
im kadastro ve tapulama har?lan tutar n n ise 
238 702 012 lira olacağı tahmin olunmaktadır. 

Halkm her gün başvurduğu bu dairelerin 
işleri, kadro darlığı şehevîyle süratle yürütiTe-
•nem ektedir. Zira bu teşkilât balen 936 tarihin
de alınmış kadrolarla yürütülmeye çalışılmak-
";ad"i\ Bu yüzden birçok memur kadro bck*e-

| mekte ve kadrosuzluk yüzünden mağdur edi-
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legelmektedir. Yıllardan teri tenkid ve temen-
ni mevzuu olan bir Kadro Kanununun biran 
evvel getirilmesi ve çıkarılması zaruretine bir 
kero daha işaret etmeden geçenıiyeceğim. 

Bu yıl bütçesiyle tapu dairelerine verilen 
(110) hademe kadrosunun memnuniyetle kar
şılarken, halen hademesiz (115) tapu dairesinin 
mevcudiyetine de ibaret etmek isterim. Bu ih
tiyacınla önümüzdeki yıl behemehal karşılan
masını temenni ederim. Tapu memuruna hade
melik yaptırmak, onun memuriyet şeref, vekar 
ve haysiyetiyle kabili telif olnryan hizmete zor
lamak olacağının da düşünülmesine bilhassa 
işaret ediyorum. Her yıl tenkid ve temenni etti
ğimiz bir husus da diğer hatip arkadaşlarım da 
bilhassa üzerinde durdukları trpu dairelerinin 
binalarıdır. Tapu daireleri ekser'yatle ya Hü
kümet binalarının gayrimüsait bir yerinde veya 
her türlü emniyet tedbirlerinden uzak bant bi
nalar içerisindedir. Herkesin canı kadar aziz 
tuttuğu uzak muhafazasındaki haklı talebinin 
nazarı itibara alınmasında zaruret vardır. Plân
lama bu binaların şimdilik j^apılmasını geri bı
raktığının sebeplerini bir türlü anlıyamıyoruz. 

Tapu kültür ve defterleri : Kadastro ve ta
pulaması yapılmayan yerlerin tapu kütük ve 
def Serlerinin bir kısmının halen eski yazık oldu
ğu görülmektedir. Memurların ekserisi bu yazı
yı bilmedikleri için bu def terlerdeki kayıtlar ve 
siciller atılmış durumdadır. Bu kryıtların oku-
namamas'ndan fpydalanan kötü niyetli kimse
ler halkı ısrar etmekte ve hak sahiplerini mah
kemelerle süründürmektedirler. Eski yazık 
olan bu defterlerin biran evvel eski yaz-yı iyi 
bilen mazbut ahlâklı kimseler vasıtas''yle yeni 
harflerle kütüklere geçirilmesinin zaruretine 
bir kero daha işaret ederek temenni ederim. 

Tapu vo Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçe
si umunryet itibariyle âzami tasarrufa riayet 
edilerek hazırlandığı iç"n bir İnsim ihtiyaçlar
da kıs: İmiş olduğu görülmektedir. Halbuki bu 
dairelerin ehemnryeti göz önünde bulundurul
mak ve aynı zamanda bir gelir dairesi olarak 
da kabulü suretiyle bütçesinin hazırlanması ik
tiza ederdi. Devletin diğer dairelerindeki ala
bildiğine artan israfiyle bu dairedeki kısıtla
manın sebeplerini anlamanın müşkülâtı içerisin
deyiz. 

Kısaca temennilerime de raret ederek söz
lerimi bitirmek istiyorum. 

1. Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen 
zamanda işlerin intacının bu teşkilâtın iyi bir 
teşkilât kadrosuna kavuşturmakla kabil ola
cağının biran evvel Teşkilât Kanununun çıka
rılmasında kabil olacağına işaret ediyorum. 

2. Türkiye iklim şartları nazara alınarak 
kış ve yaz bölgeleri ayrı ayrı çalıştırılacak şe
kilde hizmetlerin ayarlanmasının temini. 

3. Tapulamadan doğan ihtilâfların kısa 
zamanda çözümlenebilmesi için tapulama mah
kemelerinin çoğaltılıp çalışma imkânlarının ar
tırılması, 

4. Bölge merkezinde ve önlükle birlikler 
(köy) mesai saatlerinden sonra boş geçen saat
lerin hizmet yönünden değerlendirilmesi için 
birim esasına d? yanan ücretli mesai yapılarak 
verimin artırılması, 

5. Nakil vasıtası ve âlet vo edavatın ço
ğaltılması suretiyle hizmetlerin süratlendiril-
mesi, 

6. Tapu kütük defterlerinin muhafazası 
için çelik kasalar temin ve onlar içerisine ko
nulması, 

Temenni eder. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü 1968 yılı bütçesinin umum mü
dürlük ve memleketimiz için hayırlı ve verimli 
olmasını temenni eder, hürmetlerimi sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ar&dan Bora, buyurun. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem 
arkadaşlarım; bugün cemiyetleri ve fertleri iş
gal eden sosyaî -hukukî ve ekonomik mesele
lerin başlıcalarmdan biri de tapu ve kadastro 
mozolesi olduğu her bütçe müzakeresinde bü
tün açıklığı ile belirtildiği halde, bu anadâ-
vanm memleketimizde daha esaslı prensip
lere ve tekn'k icaplara uygun ve kelimenin 
tam mânası ile rasyonel bir şekilde ele akn-
madığmı ve çok ağır bir tampo ile devam 
edip gelmesi de memleketin so-yal vo ekonomik 
sahadaki gelişmesine engelleyici büyük bir e'fci 
yapmakta olduğu aş'kârdır. 

Binaenaleyh memlekette esaslı ve istikrarlı 
tam verimli bir zirai bürye gücü de getirmek 
vo memleket topraklarını sahipli kılmak moc-
bur'veti ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

Çünkü, bugün adliye mekanizmasındaki 
dâva dosyaların'n b'jyük bir kısmının 0.60 
civarında arazi ihtilâfları üzerinde olduğu da bir 
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haİLİzattir. Buna sebep do arazi kadastrosunu 
memleketin bu anadâvasmı çözümlûyecek ni
telikte bir organizasyon ve görüş ile ele alın
madığı sebebdlarak söylenebilir. Çünkü, bu
güne kadar tapulanması bitirilmiş olan, bölge
lerdeki işler ele tam değildir. Ve birçok 
noksanlıklar vardır. Ve bu noksanlıklarla 
tapu sicillerine isler devredilmiştir ki, vatan
daş bundan da çok mustariptir. Bunun yanı 
sıra, bugün memleketin tapulamasını iesabetti-
ren arazi «400» milyon dönüm olduğuna ve 
yıllık öğretime, yaklaşık olarak 5 milyon dö
nüm olarak yapıldığına göre, asgari 80 sene
de bitmesi kabil olab İlecektir. 

Halbuki, muasır devletlerde olduğu gibi, 
bu anadâvanmda, rasyonel ve kısa bir zaman-
d?-. bitirilmesi yukarda arı ettiğim memleket hu
zurunun temini bakımından şarttır. 

Burada en modern bir meted olan fotoğra-
metri metodunun imkânlar içinde ve memleke
tin her tarafında uygulanması ile en kısa bir sü-
r j ie bitirilmesi mümkün olabilir. 

Geçen bütçe görüşmemizde foto-rrametri me
totları uygulanarak tapulamanın 8 - 10 senede 
bitirileceği de beyan edilmişti. Bugün Türkye'-
do tapulamaya tabi 400 mPyon dönümlük arazi 
mevcuttur ki, bunun da 8 - 10 r.encde bitirile-
miyeceği de b'r riyazi hakikat olarak meydana 
çıkmış bulunmaktadır. 

Çünkü, fotoğrametrenin randımanı bu dâ
vayı 10 senede bitirmesi rvn hiç. olmazsa se
nede en az 20 milyon dönümlük sahanın resim
leri alınarak plân haline sokulmasiyle ^bi l 
dir. Bu da halen mevcut personel ve tekn'k 
âletlerle geliştirilmesi i!e mümkündür. Böy
lece modern fotoorametri metodlannm yurdu
muzda rasyonel bir şekilde halline gitmek 
memleket için her balamdan en doğru bir yol 
olacağı kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Teknik gelişmenin tapulamada sağladığı bu 

sürate parakl olarak hukJPÎ yöndeki çalış
malarında aynı seviyeye ulaştırlması ve bunu 
r>ar,1ıyaeak idari ve mevzua* değişikliği gerek
tiriyor ise, derhal enerjik tedbirlerle tekliflerin 
alınması yerinde ve isabetli bir hareket olmuş 
olacaktır. 

Binaenaleyh, Tapu Kadastro Gheıel Müdür
lüğü Büteesirin bu yönden yeterli tedbirler' 
taşıdığı kanaatinde değilim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Özellikle tapulama hizmetlerinin çoğaltıl

ması ve plân bedellerine ulaşılması yukarda 
a:\ı; ettiğim teknik ve hukuki reformların ya
pılması yanında, bu hizmette görev alan vo 
özellikle arazide devamlı olarak bu hizmete 
emek veren personelin sosyal imkânlara Ka
vuşturulması da önem'li bir faktördür. Bu açı
dan «Ib cetvelinde yapılmış, elan ufak da 
olsa, tir artışın üretimi artırmada bir katkısı 
olacağını burada memuniyetle belirtmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlar; Yurdumuzda ka
dastro ve ölçü işlerinde salâhiyeti; teknik vo 
meslekî eleman son derece az ve mahduttur. 
Bu elemanların yetiştirilmesi ve sayısının 
memleketimizin vüsati ve müstakbel inkişafı 
naean itibara alınarak muayyen bir seviyeye 
çıkarılması zaruridir. 

Bugün mevcudolan ve bilhe„ssa Tapu Ka
dastro hizmetlerine eleman kaynağı olan Ka
dastro Okulunun halen mevcut tabbe mikta-
rırm artırılması ile ve aynı zamanda bu mek
tepten mezun olan c'lemanle/nn da bu hizmet 
bünyesinde tutulmaları ile ançrfc yukarda arz 
etmiş olduğum eksikliklerin telâfisi mümkün 
olabilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Buraya kadar olan izahatım 18 senelik bir 

maziye sahibolan arazi kadastrosuna aittir. 
Halbuki, bir de 00 senenin üstünde olan şe-
Yr ka^stro suluğumuz vardrı ki, b:ı sahadaki 
icraat 30 r.ene ile mukayese etnrye imkân yok
tu*. Şehir kadastro işler nin taupalamada 
beklenen süarto paralel bir şekilde biran ev
vel bir programa bağlanması zarureti kendi
sini şiddetle hissettirmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketin topyekûn kalkınmasında tapu 

ve kadastro dâvası birinci derecede rol oyna-
yar. bir protlemd'r. 

B'nrenalevh l".'1. dâvayı bütün cidd^vetivlc 
ê o almak suretiyle to'era^a sah'bolmak isti-
ye-«. muazzam va*a*-'"V, kütlesinin ıstırapla
rına ancek çaresaz olabilecektir. 

Sözlerime e o?. verirken memleket'n en hücra 
köselerine kadar yaylmış ve osrr.a~Tİa binbir 
"aısâ"«',:a't ieTde vazife Kiren Tejrı Kadastro 
Gene! Müdürlüğünün bütün mensuplarını Yüce 
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Senato huzurunda saygiyle selamlamayı bir va
zife addederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAÎT — Tenkid ve temennilere cevap 
vermek üzero Sav.n Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyi, buyurunun. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Seym Başkan, saym 
üyele.. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü büt
çesi üzerinde yapılmış bulunan tenldclere, 
konunun tenkid hudutları ilerisinde kalmak 
üzrr •» arzı cevap etmeye çakşaeağım. Tenkidde 
bulunç:?, arkadaşlarımızın hemen hepsi plân he-
d/t'leri üzerinde ısrarla • durdular hakîı-
d'rlcv. Birinci Baş Yıllık ve İkinci Beş 
Yıllık Plânımız Türkiye- kadastrosunun yir
mi. yıl"(~ bii' hedef ieersindo /rerceMesme-
r'ni öngrüülmüştür. Hemen ilâve edelim 
ki, Birirci Beş Ylbk Plâna esas t^kil 
eden sektör raporları cok iyimser bir gürümle 
meseleyi ele almış ve Türkiye kadastrosunun 
yirmi yılda realize edilebileceği sonucuna var
mış v- hedefi d^ bu r;''"?"itl̂  tesbH etm*"xir. Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, teknik da
ire o!a~*ak. bu sektör raporunun hazırlanmasında 
bir ist:ı*akte bulunmadığı cihetle, kanca timiz 
odur M, bunu Ylice Senatonun buyuranda te
barüz ettirmekte fpyda vardır. Bu sektör rako
runun yanlışlığı sebebi ile, hedef de gereekle-
şemiyecek bir öleüde İcra tutulmuştur. B'zim 
kanaatimize göre, bunu ş*> senenin üzerine hat
tâ 40 sen~ye çıkarabiliriz bu hedefin gerçek
leşmesi için. Yalınız ^u noktayı tebarüz ettir
me7": istiyorum, bu görüşten ryrılraak istiyorum. 
Şimdi yirmi yıl hedefi, kadostro hedefidir. Yir
mi yılda harita alımını tamam^yabilirJz. Yani 
elimizde fotogrametri usulü gibi modern tekni
ğin icapları, son vasıtalar vardır. Binaenaleyh, 
yirmi yıl hedefini harita alımı bakımından re
alize edebiliriz, gerçekleştirebiliriz id. bu yeni
de-». ta'rv'ya ettiğimiz ekiplerimizle, hava elıip-
loriyle bizim için mümkün sürülmektedir. 

Kadastronun güçlüğü, bari-a alımında değil
dir, muhterem arkadaşlarım. Türkiye'nin ara
zisi harita alımı bakımından rahat çalışmamızı, 
kolay çalışmamızı mümkün kıbyor. Fakat me
sele harita alımı ile hallolmuyor. Kıymetlen
dirmede smır emniyetimiz mevcut değil, parsel
lerin hudutlam mevcut d^ğil. Harita araziye 
tatbik edilirken b:'rtaram tabiî güçlüklere mâruz 
bulunduğumuz gibi ehlivukuflarla hudutların 

tesbitindede geniş ihtilâflara düşmekteyiz ve bu 
sebeple de, tatbikat gecikmekte, tapulama mu
ameleleri de bu suretle aksamaktadır. Bu yıl
dan itibaren yeni bir usulü deneyeceğiz yeni bir 
usul tatbik edeceğiz. Bu usul İsviçre'de de tat
bik edilmektedir. Bezi Avrupa memleketlerin
de de tatbik edilegelmektedir. Fotogrametri 
usulüyle alınmış olan haritaların araz'ye tatbi-
bikinde, hassasiyet derecesi tatbik edilen arazi
nin kıymetiyle müterafik olmalıdır. Biz dönü
mü bin lira eden yere de rynı metodu, dönümü 
elli lira eden yere de aynı metodu tatbik ettiği
miz takdirde, bryük zaman kaybediyoruz. Bina-
enalcyh, kıymeti düşük olan yerlerde, foto 
plânla çalıştığımız takdirde, zanned'yoruz M, 
bu neticeyi alaeağız. Foto plânla çalıştığımız 
takdirde, meselâ on dönümlük bir yerde 
503 - 633 metre karelik bir bata yapmış olaca
ğız ki, bu hata, elde haritalar mevcut bulundu
ğuna göre fotoğrametrik haritalar mevcut bu
lunduğuna göre, ilerde bu arazinin kıymetlen
mesi halinde yine bu Irymeti ile müterafik da
kik ölç'iyü, pirizmatik ölçüyü orada yapmak 
imkân ıra mâlik olacağız. Bu suretle, yirmi yıl 
ideal hedefine varmeyı biraz daha süratlendir
miş olacağız. Fakat sözlerimin baynda da ae*z 
ettiğim gibi, yirmi'yıl hedefi, tapulama yönün
den mümkün görülememektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de tapu
lama yirmi yıl hedefi şu suretle bir tatminkâr 
neticeye vâsıl olabilir ki, bunu temin edebi
liriz. Türkiye'deki sahipli arazilerin % 63 1 
tapusuzdur ve Türk halkının şikâyeti tapunun 
kendisine temin edeceği iktisadi ve ma'i fay
dalardan mahrum kaldığından dolayıdır. Bi
naenaleyh yirmi yılda biz, bugün tapusuz'u-
ğun doğurmuş olduğu şikâyetleri ortadan kal
dırabilecek seviyede Türkiye'de tapulamayı iler
letmiş olabiliriz. Yani tatminkâr bir ölçüye 
ulanmış olabiliriz kanaatindeyim. Rakamları 
sayın üyelerin her biri ayrı ayrı verdi. Bunlar 
bütçe raporumuzda da mevcuttur. 

Arkadaşlarımızın münferit tenkidîeri ve 
temennileri oldu. BunJara da çok kısa arzı ce-
vabetmek istiyorum. 

Sayın Zeki islâm buyurdular ki; 23 yıl he
defini tutamazsak bu plân fikrine aykırı düşe
cektir. Arz et-im; sektör raporunun hatası 
dolayısiyle 20 yıl hedefini tutmaya imkân yok-
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• tur. Teşkilât kanunundan bir sıkıntı duymuyo
ruz. Yalnız kadro yönünden bir teşkilât kanu
nu değişikliği öngörülüyorsa bunu biz bir 
kadro değişikliği yolu ile temin etmek şıkkını 
tercih ederiz. Çünkü yeni bir teşkilât kanunu 
yapıp getirmek, bunu Meclislerden geçirmek 
uzun bir vâdeye ihtiyaç gösteriyor. Yalnız, 
genel kadro kanununun alacağı son şekli bek
lemek mecburiyetindeyiz. Bunda bir gecikme 
vâki olursa huzurunuza bir kadro kanunu ta
lebi ile geleceğiz. 

Saym sözcüler, tapu binaları, tapulama 
mahkemeleri ve tapu daireleri mefruşatı üze
rinde durdular. Muhterem arkadaşlar, bina ko
nusu tamamen Plânlama ile ilgili konudur, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile mutabakata va
rılmadıktan sonra bu yatırımlara girişmemize 
imkân yoktur. Ve bugün için de böyle bir mu
tabakat tesis edilmemiştir. 

Tapulama mahkemeleri ancak ihtiyaç ölçü
sünde teşkil edilebiliyor ve bu da bir eleman 
meselesidir. Adliye Bakanlığından, malûmu-
âliniz, bu imkânları temin edebiliyoruz. Ama, 
ihtiyacolan yerlerde tapulama mahkemesi yö
nünden bir sıkıntımız mevcut değildir. Yalnız, 
bu mahkemelerin çalışma temposundan vatan
daşlarımızın şikâyetleri vardır. Buna bâzı ah
valde de biz de bu şikâyetlere iştirak ederiz, 
haklıdırlar, temposu ağır işlemektedir. 

Sayın Artukmaç ipotekli borç senedi konu
sunda idaremizin görüşünü istediler. Gerçek
ten Medeni Kanunumuzun derpiş ettiği ipotekli 
borç senedi ve irat senedi müesseseleri konu
sunda kullanılan tek müessese ipotek müesse
sesidir. Yurdumuzda bugün ne irat senedi, ne 
ipotekli borç senedi bir tatbikat olmamıştır. 
Sadece bu ipotekli borç senedinde İzmir'de bir 
tatbikat olmuştur, şimdiye kadar. Bir taraf
tan teminat kıymetini, diğer taraftan gayri
menkulu tedavül kıymetini ve teminat kıyme
tini müştereken temsil etmesi dolayısiyle, bu 
senet iktisadi değeri olan bir senettir. Fakat 
bu bir alışkanlık, bir seviye meselesidir. Ayrı
ca gayrimenkullerin kadastro veya tapuları
nın tamamen ikmal edilmiş olması, yapılmış 
olması lâzımdır. Ve ga/yrimenkullerde kıymet 
salâbeti bulunması lâzımdır. Kıymet salâbeti 
bulunmadığı takdirde tedavüle çıkaracağımız 
senetlerin de itibarı pek ziyade olamaz. Yurdu-

j muzda gajrrimenkul üzerindeki fiyat değişik
liklerinin sürati sene itibariyle değil de, ha
zan ay itibariyle dahi takibedilemez haldedir. 

I Bu itibarla bu gayrimenkullere istinaden bu 
derece süratli fiyat değişikliklerine mâruz bu
lunan gayrimenkullere istinaden, çıkarılacak 

i ipotekli borç senetlerinin iktisadi alanda bü
yük hizmetleri olacağına şahsan kaani bulun
muyoruz. Yalnız bu, bizim bu senetler konu
sunda tedbir almamış olmamız mânasına da 
gelmemelidir. Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğümüz ipotekli borç senetleri örneklerini bas
tırmak suretiyle teşkilâta dağıtmıştır. Kullan
mak istiyen vatandaşlarımıza, istifade etmek 
istiyen vatandaşlarımıza, idaremiz bu konuda 
yardımcıdır. 

Sayın islâm, diğer umumi tenkidleri meya-
nmda Arap harfli tapu kayıtlarının da yenilen
mesi konusunda fikir izhar ettiler. Çok doğ
rudur, çok yerindedir. Biz ondan evvelki büt
çelerle 300 030, bu bütçe ile 400 000 lira tef
rik etmek suretiyle, bu kayıtları yenilemeye 
çalışıyoruz. Yalnız itiraf edelim ki, 40 000 000 
civarında bulunan kaydın 1959 senesinden beri 
biz ancak 1 500 000 kadarını yeniliyebilmiş du
rumdayız. Bu tempo ağırdır. Ama, bu tempo
yu çok da süratlendiremiyoruz. Çünkü, bu bir 

] ihtisas meselesidir. Süratlendirmek istediğimiz 
zaman çok azîm yanlışlıklar, çok azîm hata
lar yapılmış olduğunu gördük. Bunu ancak bu 
müessesede evvelce çalışmış bulunan, tapu ile, 
kayıt ile ülfeti bulunan eski memurlarımıza 

I yaptırabiliyoruz, Bu itibarla bu tempoyu bu 
suretle devam ettireceğiz. Yalnız, ayrıca Ta
pu ve Kadastro Okulumuzda eski kayıtlar üze
rinde ders ihdas edilmiştir. Talebelerimize eski 
kayıtlar üzerinde çalışma imkânları veriyoruz. 
ilerde kendilerinden istifade edeceğiz. Yani 
eski yazıyı bilenlerimiz, zamanla aramızdan 
ayrılacaklar da onun teminat tedbirlerini şim
diden almaya gayret ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 20 yıl hedefinin ger
çekleşmesi konusunda şüphesiz bize temin edi
lecek imkânların geniş ölçüde müessiriyeti var
dır. Yalnız şu kadarını ifade edeyim M, biz 
bütçeye koymuş olduğumuz ve bu hedefe var
mayı yatırım gideri olarak bütçeye koymuş 
olduğumuz meblâğda dahi, meselâ bir âlet, va
sıta satmalma yönünden sarf edemiyoruz. Dev-

I let Malzeme Ofisi bizim istediğimiz vasıtaları 
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bize vermekte temerrüt içerisindedir. Üzüntü 
ile ifade etmek mecburiyetindeyim; paramızın 
transferini yapıyoruz; fakat, vasıtaları temin 
etmemiz mümkün olmuyor. Bundan sonra bu
nun daha ciddî takipçisi olacağız. Devlet Mal
zeme Ofisinden temin etmek imkânını bula
mazsak, bunu hariçten temin etme yollarına 
gideceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; şimdiye kadar, bu 
yıla kadar 150 iş günü arazide çalışmakta idik. 
Bundan sonra arazide 200 iş günü çalışma imkâ
nını temin etmiş durumdayız. Bu yıl ilk defa 
25 milyon lira bir yatırım harcanırı olarak 
bütçemizde inikas bulmuştur. Kadastro çalış
malarımıza biraz daha sürat verebilmek için, 
arazide çalışma imkânlarının bulunmadığı mev
simlerde, ekiplerimizi kasaba veya şehir beledi
yelerine intikal ettirmek ve yevmiyelerini bu 
belediyelerle anlaşmak suretiyle alarak, şehir 
kadastrolarına kışın da devam etme, veya kışın 
da şehir kadastrolarında çalışma imkânlarmı 
kovalıyoruz, bunu tatbik ediyoruz. Bu da bi
zim çalışmalarımıza yeni bir sürat getirmiş ola
caktır. 

Sayın üyeler; değerli tenkidlerinizden çalış
malarımızda istifade edeceğimiz hususunu arz 
eder, Yüce Ssnato'ya saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Tapu Kadastro Genel Müdürlü
ğü bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. Bö
lümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
(A/l) CAEİ HARCAMALAR 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 85 734 657 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.033 Yönetim giderleri 4 571 680 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 9 580 032 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 549 0CO 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

16.003 Çeşitli giderler 40 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.0:0 Etüt ve proje giderleri 13 778 C01 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyonler... Kabul edilmiş:ir. 

23.003 Maîrina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları D ÜCO 030 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcanırları 
35.030 So-ya! transferler 100 003 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyonler... Kabul edilmiştir. 

36X03 Borç ödemeleri 75 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir, ha
yırlı olmasını temenni ederiz. 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik 
yapılması JıaJcbında kanını tasar? *•> v°, B"*^e> 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/465; Cumhuriyet Senatosu 1/875) (S. Sayısı : 
1090) (1) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü büt-
çD.Tİnin görüşülmeline geçme:'ien evvel Cayın 
Bakan, Vakıflar Genel Müdürlüğü erkini ve 
Komisyonun burada hazır bulunmalından bilis
tifade ile verilmiş bir takriri cyların-sa arz ede
rek karar istihsal edeeeğim. Programlınızın bir 
maddesinde müstacel durum. a?s eden tasan ve 
teklifleri her zaman görüşebileceğimiz hususun
da hüküm vardır, önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gelen kağıtlarda bulunan (S. Sayrı : 10C0) 

1/465 -1/875 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun t a"> ansı
nın, adı geçen Genel Müdürlüğün 1963 yık 

(1) 1090 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

330 — 
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Bütçe kanunu tasarısının görüşülmesi bittikten 
sonra geleıı klğıtlarclan gündeme alınarak gö-
rü}ülmesini arz ve tclılif ederim. 

Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli 

BAŞKAN — Bütçe bitmeden karar almak 
mecburiyetindeyiz. Çünkü, bütçe biterse, arka
daşların gitmesi bahis konusudur. 

Gelen kuntlardan Valnflar Genel Müdürlü
ğü 1037 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılmasına mütedair 1090 sırada ka
yıtlı Kanunun gelen kâğıtlardan gündeme al:n-
ma?. hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup, okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Okunmaması kararlaş
tırılmıştır. Kanunun tümü üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi 
hususunu oylarınıza arz eiyoram. Kabul eden
ler... Etmiyonlsr... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Maddo 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1067 
yılı Bütço Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velin 14.000 nei (Hizmet giderleri) bölümünün 
14,121 nci (Vakıf akaarların çeşitli giderleriyle 
teşbih ve satış giderleri) maddesine 4O0 000 lira
lık ek ödenek verilmiştir. 

B.AŞKAIT — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,., Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müürlüğü 1067 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.OC0 nci (özel gelirler) bölümünün 72,400 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakit) maddesine 
400 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
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arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arc ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 196S yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/441; Cumhuriyet 
Senatosu 1/842) (S. Sayısı: 1059) (1) 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin mü
zakeresine geçiyoruz. Bütçe üzerinde grupları 
adına sön alanları okuyorum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın özden, G. P. 
Grupu adına, Sayın Fethi Baysoy, A. P. Grupu 
adına Sayın Ucuzal, Kişisel görüşlerini ifade 
edecekler; Hüsnü Dikenli, Cavit Tevfik Okya-
yuz, Tekin Arıburun. Buyurun Sayın Özden. 

O. H. P. GRUPU ADINA EKREM ÖZDEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri; Türkiye Cumhuriyeti 
1963 Başbakanbk Bütçesi içinde Vakıflar Genel 
Müdürlüğü kısmının müzakeresine geçtiğimiz 
su sırada C .II. P. Senato Grupu adına mütalâa, 
temenni ve tenkidlerimizi arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Pek muhterem arkadaşlarım; Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Bütçesi uzun senelerden beri Sena
tomuz Umumi Heyetinde müzakere edilirken 
her şeyden evvel günün ihtiyaçlarına uygun ola
rak bir (Vakıflar Kanunu) nun Meclislerden çı
karılmaması tenkid konusu olmuştur. 

Geçen sene grupumuz adına görüşen Sayın 
Muslihittin Yılmaz Mete, bu boşluğu açıkça izah 
ettiği halde, aradan geçen bir yıl içinde Hükü
metin bu yolda bir hazırl'ğa dahi girmemiş ol
masını üzüntü ile ve esefle karşılamamak müm
kün değildir. 

19*0 yılında muhterem hocamız merhum Ebu-
lûlD, Mardin ve Profesör Sıddık Sami Onar'dan 
getirilecek kanuna esas olan ve bugünün ihti
yaçlarına uygun, kıymetli mütalâalar alındığı 

(1) 1059 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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halde; şimdiye kadar her hangi bir tasarının 
Meclise sevk olunmaması ecdat yadigârı mües
sese ve varlıkların günden güne eriyip gitmele
rine ve bilhassa sosyal hizmetlerin hakkiyle ye
rine getirilememesine sebebiyet vermektedir. Ağ
yarını mâni, efradını cami bir Vakıflar Kanu
nunu tedvin etmenin müşkilâtmı da idrakten 
u^ak değilim. 

ioarei vahide, icarei müeccele, mukataa gibi 
hükümleri zedelemeden kanunla vuzuha kavuş
turulmak; müktesep hakları ihlâl etmemek za
rureti vardır. 

Akaar ve toprak satışları bedelleri ve faizleri 
taviz bedeli ve faizi, mahlulti muaccelesi husus
larına taallûk eden kanunları yeni getirilecek 
tasarıda selis ibarelerle yer tutmamasını arzu 
ediyoruz. 

Değerli senatörler; Kimsesiz, yoksul çocuk
lara yardım işiyle meşgul olan Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün yapmakta olduğu hizmetler hiç 
elenecek kadar azdır. Anadolu'nun muhtelif yer
lerinde bulunan 28 talebe yurdu ve İstanbul Fa
tih Şehzadebaşmdaki medreselerde yatan 550 si 
erkek 120 si kız olan öğrencilerin memleketimiz 
ihtiyaçlarını tatmin etmekten pek uzak okluğu
nu izaha lüzum yoktur. Vakıflar Genel Müdür
lüğü sadece bu sosyal konuyu verimli hale ge
tirmek için ciddî olarak, ama esaslı bir organi
zasyon yaparak, memleketin her köşesine sâri bir 
faaliyete geçtiği takdirde, Türkiye'nin çok mü
him bir dâvası halledilmiş olacağı kanaatini bes
liyoruz. Maalesef yapılan yardımlar, ihtiyacın 
ancak binde birini dahi tatmin etmekten uşak 
kalmaktadır. Geçen bütçe müzakerelerinde gö
rüşen muvafık ve muhalif tekmil sözcüler bu ko
nu etrafında mütalâalarını aynı istikamette be
lirttikleri halde bu yönde bir faaliyete raslana-
mamış ve bütçede bu islerin yapılacağına dair 
bir ışık görülememiştir. Ancak bütün bu nok
sanlara rağmen, istanbul'da Gureba Hastanesi
nin iîâvei inşaatı ve umumiyetle sosyal hizmet
lerin imkânlar nisbetinde ve bütçe kaderince ye
rine getirilmesi hususunda feragatle çalışan Ge
nel Müdür ile, gayyur âmir ve memurlarla müs
tahdemlerin hizmetlerini takdirle ifade etmemek 
mümkün değildir. 

Biz şuna inanıyoruz ki, yeni getirilecek hü
kümlerle, rten anlar elemanlarla bezeneesk Va
kıflar camiasının bugünkü verimini birkaç mis
line çıkarmak daima mümkün olacaktır. 
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Muhterem arkadaşlarım; Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçesine derneklere yardım faslı ilâ
ve edildiği için, kısa da olsa bu mühim konuya 
temas etmek istiyoruz. 

Türkiye'de cami yapmak veya mevcudu onar
mak gayeleriyle kurulan birçok dernekler var
dır. Bunların camiler önünde makbuz satışları, 
yapmaları, ev ev dolaşıp bir lira alıp elli kuruş
luk makbuz vermeleri, halkı vapurlarda trenler
de ve diğer vasıtalarda rahatsız etmelerine ma
alesef idare mâni olamamaktadır. 

Bu derneklerin büyük bir kısmının malî ve 
idari murakabeden uzak kaldığı da bilinmekte
dir. 

Hükümetin bu çirkin hareketlere meydan 
vermbyecek kanunî tedbirleri tatbik etmesini te
menni ederiz, 

Bir de köylerde cami yapılması faaliyetinden 
evvel, okul yapılması ve camiin ondan sonra in
şası fikri yıllarca çeşitli partilerin sözcüleri ta
rafından kürsülerde ele alınmıştır. 

Türkiye'mizin kalkınması ancak kültür sefer
berliği ile kabil olacağına göre, köylerimizde 
okulların inşa ve devamının her türlü faaliyetin 
emine geçmesi şart olduğu fikrini, geçen sene 
Clrupumuz Sözcüsü ifade etmişti. Bu sene de 
aynı mütalâayı samimiyetle ileri sürüyor. Ve 
{evvelâ okul, sonra cami) diyoruz. 

Kıymetli senetörler, ecdat yadigârı, Türkün 
asırlık muazzam eserlerini muhafaza ve eslafm 
vakfiyelerinde gösterdikleri büyük insanlık nu
munelerini ve onların sen arzularını ve sosyal 
isteklerini yerine getirmek istiyorsak - ki bu 
bir farizedh-, uzun yüz yıllar boyunca vakıfla
rın gelirini israf etmenin bir cezası olarak mü-
tahassıslarca tesbit olunan 600 milyon liranın 
sarfı ile bu vakıfları ayakta tutmanın kabil ola
cağı tesbitlerle anlaşılmıştır. Bunun defaten ve
rilmesi mümkün olamadığından her sene bütçe
ye 60 milyon lira ödenek konarak 10 senede öz
gümüzü ortadan kaldırmak mümkün olacaktır. 
Maalesef hükümetler bu yola girememişlerdir. 

Bu sene getirilen Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçesinde Hükümetin Genel Müdürlüğe vere
ceği ödenek, 22 milyon lira idi. T. B. M. M. Kar
ma Bütçe Komisyonu raportörü bu miktarı az 
bulmuş hç olmazsa bu tahsisatın 30 milyona çı
karılmasını istemiştir. Karma Bütçe Komisyo
nunda Hazinenin vermek istediği 22 milyona 
8 milyon ilâve edilerek miktar 28 milyona çıka-
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rıldığmı ve bu şekilde bize sevk edildiğini gör- 1 
mekle komisyona şükranlarımızı arz etmek is
teriz. 

Halka hitabeden ve vakfın mâna ve mahi
yetini bildiren açık lisanla yasılacak çok adecl-
te resimli bir (Vakıflar dergisi) nin neşrini Tür
kiye için çok önemli bulmaktayız. 

istanbul'da teberrükat ambarında mevcut 
bulunan çok kıymetli eserlerin müze haline ge
tirilmesi ve bu baha bçilmez eşyanın da yakın
da teşhire konulması faaliyetlerini takdirle kar
şılıyoruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yarı gelirini 
kapsıyan İstanbul'da Vakıflar Başmüdürlüğü
nün geliri artırma ve eserleri kıymetlendirme 
yolundaki faaliyetlerinin, Türkiyenin diğer şe
hir ve kasabalarına da tekmil edilmesini temen
niye şayan görmekteyiz. 

Camilerimizde bulunan eski halıların bâzı 
açık gözler tarafından yenilenme iddiasiyle teb
dil edilmesinin süratle önüne geçilmesini istiyo
ruz. Bu bakımdan bütün vakıf eşyalarının nere
de olursa olsun kimin elinde bulunursa bulun
sun çok esaslı bir envantere bağlanması; ilgili 
komisyonların kararları alınmadıkça bunların 
değiştirilmemesi yerinde olacaktır. Genel Mü
dürlüğün gelecek sene bu işi ele almış ve ikmal 
etmiş bir şekilde Senatomuza gelmesini temenni 
ederiz. 

Çok muhterem senatörler; görünüşü ve ra
kamları itibariyle çok küçük bir bütçesi olan 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün memleket çapın
daki durumu gayet âzemetli bir varlığa malik bir 
hayır, bir tarih ve bir bakımdan da turizm mü
essesesi olduğu muhakkaktır. Muhteşem tarihî 
mabetleri, zarif çeşmeleri, kervansarayları, 
medreseleri kütüphaneleri hattâ sarayları ile 
Türkiye'yi Türkiye yapan vakıflarımızın her 
bakımdan onarımının ve ilâvelerinin yaptırılarak 
yaşatılmasını temin etmek, hükümetlerin oldu- I 
ğu kadar, her Türk'ün de başarmaya mecbur ol
duğu önemli, millî bir vazifedir. 

Ecdadımızın bize bıraktığı bu yadigârları, I 
onların maksat ve gayelerine uygun bir şekilde 
yapacağımız diğer vakıflarla takviyesi cihetine I 
gitmekteki faydaları anlatmaya lüzum görmü
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin memleketimize hayırlı ve j 

uğurlu olmasını Tanrıdan temenni eder, bütün 
senatör arkadaşlarımıza grupumuz adına saygı
larımızı sunarım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Söz sırası Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Fehmi Baysoy'un. Buyurun Sayın 
Baysoy. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan sayın 
senatörler, Güven Partisi Grupu adına Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki görüş ve 
temennilerimizi arz edeceğim. 

Malûmunuz olduğu üzere ferdin şahsi mül
kiyetini kendi arzu ve iradesi ile şahsi mülkiye
tinden çıkarıp hayır maksadı ile ve ebedî ola
rak insanların menfaatine terk felsefesinin eseri 
olan vakıflar, tarihimizin akışı içerisinde, bilhas
sa Osmanlı Türk Devleti zamanında; dinî, sos
yal ve kültürel hizmetlerini en yüksek seviyeye 
çıkarmıştır. Böylece Vakıflar idare tarihimizde 
bir kısım âmme hizmetlerini gören ve en büyük 
sanat eserlerini yaratan bir müessese haline gel
miş, Türk Milletinin medeni ruhuna, yardım ve 
şefkat hislerine ve sanat aşkına bir inkişaf va
sıtası olmuştur. 

Su, yol, kervansaray, kabristan gibi âmme 
ihtiyaçları; kütüphane, okul, üniversite gibi mil
lî eğitim; hastane, darülaceze gibi yardım ve şef -
'kat müesseseleri; birer sanat hârikası olan cami, 
çeşme ve sebil gibi âbideler vâkıfların eseridir. 

Binlerce vakfiyelerle kurulan bu eserlerden 
samanımıza kadar yaşayıp gelenlerin miktarının 
3 500 ü tecavz etmekte olduğu kaydedilmekte
dir. 

Bugün Vakıflar idaresi, vakfiyelerin şartla
rını yerine getirebilmek için bir yandan vakfi
yelerle öngörülen sosyal hizmetleri geliştirmeye 
çalışırken, diğer yandan ecdadın çok kıymetli 
yadigârı olan ve Türk medeniyet tarihini dünya 
medeniyet tarihi seviyesine çıkaran bu büyük 
sanat eserlerini onarmak, restore etmek, balam 
ve muhafazalarını sağlamak gibi, kutsi ve mazi
nin haşmetini geleceğe intikal ettirmeyi sağla
mak gibi önemli bir vazifeyi başarmaya gayret 
etmektedir. 

Mevcut 3 500 aded âbide ve eski eserlerin ta
mamen onarılması için 600 milyon liraya ihti-
yacolduğu tesbit edilmiş bulunuyor. 

Birinci 5 yıllık Plân döneminde âbide ve es
ki eser onarımlarına 76 milyon lira sarf edildi
ği, plân tatbikatı süresinde 804 âbide ve eski ese-
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rin onarılmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 
Tarihî ve mimarî hizmetlerine ve harabiyet 

derecelerine göre öncelik tanımak üzere ikinci 
Beş Yıllık Plân döneminde 512 âbide ve eski ese
rin onarım?, ve rastorasyonu için gereken hazır
lıklara girildiğini memnuniyetle müşahade et
mekteyiz. 

Vakıfların birinci hayrî ve sosyal, ikinci de 
ekonomik olan iki hizmet cephesi vardır. 

Birinci grupa giren hizmetlerin başında, yu
karda temas ettiğimiz veçhile, yurdumuzda mev
cut ve her biri dünya çapında birer şaheser olan 
âbide ve eski eserlerin muhafazası, onarım ve 
restorasyonları ve bu arada turizm hizmeti yö
nünden de ele alınması gerekenlere öncelik ve
rilere!: medrese, kervansaray, bedestenlerin 
fonksiyone edilerek turizm ve halk hizmetine 
hazır bulundurulması gelmclrtodir. Filhakika bu 
seno 6 kervansaray ve medresenin bir ecnebi 
firmaya işletmek için verildiğini memnuniyetle öğ
renmiş bulunuyoruz. Ayrıca Gureba hastanesi, 
öğrenci yurtları, kamplar, imaretler, öğrencile
re burs yardımı, muhtaç ve körlere yardım mev
zuları üzerinde yoğun bir çalışma müşahede edil
mektedir. 

Bütçenin tetkikinde vakıf cğ'enci yurtları 
için, 1967 yılında 800 000 lira artırılan ödeneğe 
1968 de 900 000 lira ilâve edilerek ödenek ye
kûnunun 4 000 000 liraya çıkarıldığı, 1967 yı
lında muhtelif illerde açılan 3 aded öğrenci 
yurdu ile 31 e çıkarılan yurt adedinin 1968 yı
lında 41 e çıkarılacağı, Ayrıca öğrenci yurtları
nın birer modern binaya kavuşturulması iç.n 
mahallî teşekküllerle birlikte yapılan çalışma
ların gelişmekte olduğu hususlarını memnuniyet
le müşahaio ediyoruz. 

Bu arada kısa zamanda inkişaf ederek emsali 
bankalar seviyesine çıkan Vakıflar Bankasının 
çalışmaların'', da memnuniyetle karşılıyoruz. 

Sayır. S2natörler; bütçe dolayısiyle G. P. 
Grupumuzun teklif ve temennilerini .şöyle özet-
liyebiliriz. 

1. idarenin malî potansiyelini tam olarak 
meydana çıkarmak hususunda her şeyden evvel 
milyonlar değerinde olan vakıf malların tesbiti-
ne yarıyacak envanter çalışmalarına bağlanmış 
olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bu işin kısa zamanda neticelenmesini temenni 
ederiz. 
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2. Bakım, onarım ve restorasyonları Va
kıflar Genel Müdürlüğüne aidolan âbide ve eski 
eserlerin miktarının 3 500 ü tecavüz ettiği ve 
bunların yaşayabilmesi için 600 milyon liraya 
ihtiyacolduğunr. yukarda belirtmiştik. 

Mevzuun 10 senelik bir plân içinde gerçek
leştirilmesi için her sene en az 60 milyon lira 
ayrılması gerekmektedir. Her ne kadar 1963 
yılında Hazine tarafından yapılacağı bildirilen 
22 milyon lira yardım memnunluk verici ise de; 
mütaakıp yıllarda bu yardımın daha fazla artı
rılmasını temenniye şayan görmekteyiz. 

3. Genel. Müdürlük, 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununun 12 nci maddesi gereğince irat getir-
miyen ve elde tutulmalarında fayda umulmıyan 
gayrimenkulleri satarak, elde edilen paraları 
Akar toprak satış bedeli fonu adı altında top
lanmakta ve bununla yurdun muhtelif yerlerin
de idareye gelir sağlıyan işhanı, otel, pasaj gibi 
yeni gayrimenkuller yaptırmaktadır. 

Br. yatırımların, paranın temini için satılan 
vakıf gayrimenkullerinin mahallerinde yapılma
larım daha uygun görmekteyiz. 

4. Her sene, bir evvelki yıla nazaran daha 
büyük önem verilerek gerek kemiyet ve gerekse 
keyfiyet bakımından artırılan öğrenci yurdu ve 
imaret faaliyetlerinin aynı hız ve aynı tempo 
içinde gittikçe artırılmasını ve ezcümle Doğu -
Anadolu'ya daha büyük önem izafe edilmesini 
temenni ederiz. 

Sayır. Senatörler konuşmamı burada bitirmiş 
oluyorum, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupu adına Sa
yın Ucuzal'm, buyurun. 

A. P. SENATO GRUPU ADINA ÖMER 
UCUZ AL (Eskişehir) — S ^ n Başkan, 
Sayın senatörler; Vakıflar Genci Müdürlü
ğünün 1968 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerinde 
Adalet Partisi Grupu adına görüşlerimizi arz 
etmek üzare söz almış bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım; her yıl olduğu gibi 
yine tekrar etmek isteriz ki, mü'itesiti olmakla 
iftihar ettiğimiz İslâm Dininin millî bünyemiz
de mevcudolan insan sevgisine yaptığı tesir so
nunda ecdadımız Allah rızasını temin yolunda 
mânevi huzura erişmek için sahibi bulundukla
rı malları Allah'ın mülkü olmak ve menfaati 
ise milletinin içtimai menfaatıra hasrı şartiy-
le eşsiz fazilet yollarını açıp sayıları onbinlere 
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varan han, hamam, be destan, çeşme, köprü, tür
be, cami, kervansaray, hastane, çiftlik, zeytin
lik ve narenciye bahçelerini başka gelir kaynak-
laıiyîe birlikle tanzim ettikleri vakıfnamelerle 
vakf etmişlerdir. 

Maddi değerleri toplamı milyarlara erişen 
mânevi değer yönünden bir kısmına paha biçil-
menin dahi mümkün olmıyacağı aşikâr olan bu 
ocda* yadigarı emanetler, malûmunuz olduğu 
üzere bir genci müiürlük tarafından idare edil
mektedir. 

Değerli senatörler; aslında her vakıf tahsis 
gayesine göre dinî, hayrı ve içtimai alanda mille
tin faydasına arz edilmişse de bugün vaMı vak
fiyesinin şartlarına göre idare etme imkânı ol
dukça güçlenmiştir.. Bunun neticesi yanında 
1023 yılında meriyete giren Medeni Kanunun 
tesis hülıümlerinin ağır şartları sebebiyle 40 yı
lla yalım bir zaman içinde vakıf yapılmamıştır. 
19G7 yılında kabul ettiğimiz £32 sayılı Ka
nunla Medeni Kanunun tesis hükümlerini ha
fifleten rar'dar getirmiş bulunduğundan bu yıl 
içinde 4 büyük vakfın kuruluş hazırlığının ya
pılmaya başladığı yolundaki haberi grupamuz 
şükranla karşılar. Dileğimiz kısa zamanda bu 
adedlerin yüzlerce olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım; her yıl Vakıflar Gre
nci Müdürlüğünün bütçe kanun tasarısı görüş
mesi sırasında grupıımuz gerek vakıfnamelerin 
gayesinin tahakkuku ve gerekse bütün vakfın 
idare ve muhafazası yönünden titizlikle üze
rinde durmuş ve durmaktadır. Buna rağmen 
maildi imkânsızlık sebebiyle bu muhteşem te
şekkülü muhafaza, idare ve gayelerinin tahak
kuku mümkün gibi görülmemekte ise de bugün 
memnuniyetle ifade ederiz ki, bu mütevazi büt
çe ile dahi vakıflar idaresi oldukça geniş bir 
faaliyete yönelen bir gayretin içindedir. 19G3 
yılından bugüne kadar Hazine yardımında bir 
artma imkânı sağlanmadığı halele vakfın gelir
leri oldukça mühim bir artış kaydetmiştir. Şöy-
leki : 19G3 yılında kira gelirleri 11 582 600 li
ra iken bu gelir 19G8 yılında % 100 bir artışla 
24 316 030 liraya yükselmiş. Böylece 1933 büt
çesi 45 milyon küsur lira iken bu yıl 57 milyon 
küsur liraya yükselmiştir. Bilâhara komisyon
da yap:lan ilâve ile 63 milyon küsur lirayı bul
muştur. Bu artışla Vakıflar Genel Müdürlüğü 
sosyal sahada hissedilir derecede kendisinden 

bekleneni tahakkuk ettirme yoluna girmiş ve 
mevcut eserleri tamir ve restore ettirme yönün
den de başarı içinde görmekteyiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1968 yılı Büt
çesi gelir toplamı 67 613 883 lira olup 1987 yı
lı Bütçesine nazaran 10 milyon küsur bir artış 
kaydetmiştir. Gelir kaynakları 35 613 883 lira 
vakfın kendi kaynaklarından temin edilmiş 28 
milyon lira da Hazine yardımı olarak sağ
lanmıştır. Bu gelir kaynakları şunlardır : 
24 316 030 lirası kira gelirleri olup 1963 yılın
da 11 582 bin küsur lira iken, bugün % 100 ün 
üstünde bir farklılık göstermektedir. 5 078 000 
lira hasılatlardan 4 008 687 lirası temeddü ve 
faiz gelirlerinden olup bunun 3 milyona yakın 
miktarı Vakıflar Bankasının Genel Müdürlüğe 
ödediği temettüdür. 

Vakıflar Bankası, malûmunuz olduğu üzere, 
53 milyon sermaye ile kurulmuş olup, % 55 his
sesi Vakıflar Genel Müdürlüğünce taahhüdedil-
miş ve karşılığı 27 500 000 liranın tamamı öden
miştir. 12 senelik mazisi olan Vakıflar Banka
sının durumu diğer millî ve özel bankalarla mu
kayese edildiğinde gerek memleketin iktisadi 
hayatında kendisine düşen vazifeyi bihakMn 
yerine getirme gayreti ve gerekse banka olarak 
çok kısa mazisine rağmen hsr yönden muvaffa
kiyetle inkişaf edip diğer bankalara nazaran 
ulaştığı rantabilite durumu ile örnek banka ha
line gelmiştir. 1983 yılında 40 şube ile faaliyette 
bulunan banka halen 88 ve 1968 yılı içinde as
gari 15 şubenin de açılmasını plânlamış olup, 
1988 yılı sonunda 103 şubenin üstünde Türki'-
yo'de iktisadi hayatımızın faaliyeti içine girmiş 
olacaktır, 4 yılda şube artışı % 150 yi geçmiştir. 
Buna paralel olarak mevduat toplamı 1983 yı
lında 228 030 003 iken 1967 yılı sonunda bu mik
tar 635 milyona yükselmiş, artış % 300 ü geç
miştir. Bankanın bu faaliyetine paralel olarak 
milletin de bankaya karşı itimadı yükselmiştir. 
Bankanın faaliyette bulunan 86 şubesinin ekse-

• risi büyük şehirlerde olmak üzere 16 şubesi ken
di malı olan gayrimenkullerde çalışıp 70 şube 
kiralık yerlerde çalışmaktadır. 1963 yılında 
bankanın kân 4 315 003 lira iken 1967 yılında 
13 860 000 liraya yükselmiş kâr nisbeti ise 
% 330 artmıştır. Bu nisbetin gelecek yıllarda 
daha da artacağına eminiz. Bir ay kadar evvel 
kabul ettiğiniz bir kanunla Bankanın kuruluş 
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kanununa getirilen yeni hükümler bankayı hî r 
yönü ile çalışma imkânına kavuşturduğu gibi 
personeline de diğer bankalar personeline öde
nen temeddüye yakın bir teşvik imkânı sağla
dığınızdan personelin elbette şevki artacak ve 
verimli bir çalışma Bağlıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Vakıflar Bankası İBM makinaları ile bir ça

lışma sistemine girmiş, bu sayede bütün hesap
larını 88 şube dâhil her günün sonunda kurun 
kuruş kontrol etme imkânını temin etmiştir. Bu 
kadar büyük imkân sağlıyan bu teşekkül için 
ödenen para hayret edilecek kadar asdm 

Yukarda arz edilen bu başarılı çalışmayı sağ
lıyan büyük ortağı Vakıflar İdaresine sağladığı 
kâr ve memleketin iktisadi hayatına temin etti
ği imkân ve gayretler muvacehesinde başta Va
kıflar Bankası Genel Müdürü olmak üzere ida
recilerine, personeline grupum adına teşekkürü 
bir borç biliriz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Büteecinm 
gider bölümleri ise, cari harcamaları 23 697 I7S 
lira, yatırım harcamaları 26 425 000 liradır. 1068 
yılı içinde 100 cami iQ medre^. 2? kümbet 
ya türbe, 0 t~k>\ 7 han ve ker a v r ı a y . °.'. " "â 
üye. 4 hamam, 3 keder! r- 3 l^m^t. \ "le"-1"' : 

sübyan, 1 sazbrva^ ve 1 ma: v. z'f'.y; ' :k " 
restore edilecesi planlan" rrA:™. Eu on i'"". - • '" 
töre edilecek vakıf gayrime vrdd?' ' : : t'-yy-. 
memleketin şiddetle ihtiyacı olan tnrlzrn alanına 
geniş imkân bağlıyacak ilerlerdir, Buna rağmen 
sayıları 3 500 e yaklaşan hab?n büyük tanr.r ve 
restarasyena muhtaç ecdat yadigârı eserlerin 
500 küsur milyon gibi büyük bir harcamaya ih-
tiyacı vardır. Bütçe imkânları nazara alınarak 
ancak senede 20 küsur milyon lira ayrılabilir ek
tedir. Vakıflar İdaresi ise bu cüzi meblâğla her 
yıl en mühim ve harabiyete yüz tutmakta olan 
eserleri koruma yolunda çalışma prensibi içire 
girmiştir. İkinci Bsş Yıllık Plân d^r--:ind?. İö-K. 
milyon sarfiyle 512 eserin onarım ve restoresi 
yapılacaktır. 

Sayın senatörler, 
Vakıf-ar "ene! Müdürlüğü sosyal havatımm-

da bugün oldukça mühim bir çalışma gayretin
dedir. 

Bezmiâlem Valide Sultan vakfından elan 
İstanbul'da Ghıraba Hastanesini 300 yataktan 
330 yatağa çıkarmış, İkinci Beş Yıllık Plân dö

neminde 575 yataklı bir hastane haline ifrağı 
kararlaştırmıştır. Bu hastanede her sene fakir 
vatandaşlardan poliklinik, klinik tedavisi ve 
ameliyat dâhil 50 bin vatandaş parasız istifade 
ve ameliyat dâhil 50 bin vatandaş parasız isti-
edip şifa bulmaktadır. 

Halen yurdumuzun muhtelif yerlerinde 41 
öğrenci yurdu olup, bunlardan ikisi İstanbul'da 

| biri Ankara'da olmak üzere yüksek öğrenim öğ
renci yurdu olarak faaliyettedir. 3 720 öğrenci 
bu yurtlardan istifade edip barınmaktadırlar. 
1968 yılında yeniden 6 yurt daha açılacaktır. 
Aı/rıca zayıf bünyeli bakıma muhtaç ilkokul ta
lebeleri için her yıl olduğu gibi bu Yas da 
kampların açılmasına devam edilecektir. 

Halen Vakıflar Gene! Müdürlüğünün 21 ima
reti çalışmakta olun, 9 bin küsur vatandaşa bu
rslarda yemek verilmektedir. 

Muhtaç ve âmâlara 1 017 000 liraya çıkarı
lan tahsisatla âmâlara 75, muhtaçlara 60 lira ol
mak üzere ayda yardım yapılmakta olup, halen 
1 250 vatandaş bu fasıldan faydalandırılmada
dır. 

Ayrıca 20 yüksek tahsil talebesine burs im-
' k'-nı sağl~rmıctır. 
j Vakıfl-r İdaresinin bu nıüievazi bütçesiyle 
| '"'"mal ve bayrı sahada sağladığı başarıyı şük-

- , r \ ı karşılarken doğacak yeni imkânlarla da-
| ba d T, artması temennimizdir. 

Bir taraftan memleket imarına, bir taraftan 
ela gelir getirmekten mahrum işletilmesi güç 
olan gayrimenkullerin elden çıkarılarak yeni te
sirler kurması yolunda alınan kararlar ve yapı
lan icraatların yerinde olduğu kanaatindeyiz. 
İstanbul'da kurulmasına kanunla imkân verdi
ğimiz Taksim Otelinin yakında temelinin atıl
ması yolunda yapılan çalışmalar sona ermek 
üzeredir. 

İşletme haline getirilen zeytinliklerden istih
sal edilen mahmulün değerlendirilip piyasaya in
tikali ve böylece işletmenin rant ab! oluşu yolun
daki gayretlerin devamı temennimizdir. 

BAŞ KAH - - Müddetiniz dolmak üzeredir 
Sayın Ucuza!. 

ÖMEE UÖTJ3AL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Vakıflar İdaresinin bağlı bulundu
ğu Devlet Bakanlığının meselesine nüfuz ile 
mevcut imkânlar muvacehesinde titiz tutumu, 
idarecilerin sarf ettiği gayretler çıkarılacak ye-

386 — 



C. Senatosu B : 26 3 . 2 . 1988 O : 4 

ni teşkilât kanunu ile de daha müsait ve verimli 
hale gelecektir. Vakıflar İdaresinden milletçe 
olduğu kadar vakfiyelerce de beklenen vazife 
daha olumlu bir halde ifa edileceği güveni
mizi tekrarlarım. 

Vaktin dolduğunu nazara alarak temenniler 
kısmını bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; konuşmama bura
da son verirken, 1968 yılı Bütçesinin milletimi
ze ve Vakıflar İdaresine hayırlı imkânlar sağ
lamasını vakıf sahibi vatandaşlarımızın ölenlere 
Tanrıdan rahmet ve yaşıyanlara sıhhat ve saa
detler diler, Yüce Senatoyu Grupumuz adma 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

• BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, sayın sözcü ar
kadaşlarımız vukufla meselelere temas ettiler. 
Ekrem özden arkadaşımız hakikaten tarafsız 
güzel fikirlerini buraya aktardılar, teşekkür 
ederiz. Gerek Vakıflar Ümran Müdürlüğü, ge
rekse Vakıflar Bankası Umum Müdürlüğü cid
den mütevazi bir çalışmanın içerisindedir. Bi
zim vazifemiz çalışana çalışıyor demektir, onun 
hakkmı vermektir. Bu mütevazi çalışan arka
daşlara teşekkür ederiz. Ecdadımız bunların 
çalışmalarından memnundur, memnun kalacak
lardır, şâd olacaktır, istikametlere güzel yönel
miştir, Meselâ bunlardan birisi, en güzel Halı
cılar Medresesinde kur'anı kerim ve benzeri 
yasma eserlerin toplatılması. Bu, gazetelere ak
setti, yazarlar bunun methisenasmı yaptılar. O 
kadar kıymetli eserler heba oluyor İd, toz lıali-
ne geliyordu ki geri kalanlar kurtarılmıştır. 
bunlar paha biçilmez sanat eserleridir. Bu pa
ha biçilmez sanat eserlerini ayakta tutmak, ec
dadın maharetini göstermek, cidden Vakıflar 
İdaresine yakışır bir hal almıştır ve buna bir 
araya toplamışlardır. Teşekküre şayandır, te
şekkür borçluyuz. 1967 yılında Hüseyin Paşa 
Medresesinde yine inşaat sanat eserleri müze
sini açmışlar. Sanat eserleri birer birer ortadan 
kayboluyordu. Bunu bir araya getirip derlemek 
Vakıflar İdaresi için sevinilecek bir şeydir. Bil
hassa bizim için sevinilecek bir şeydir. Vakıf
lar idaresi eserleri restore ederken onu bir ta
rafa atmıyor. Defalarca arkadaşlarımız söyle
di, biz de söyledik. Bugün bunun üzerine eği-
linmiştir. Eseri yapıyorsunuz, koyuyorsunuz, 
işletmeye açmıyorsunuz, zamana göre onu de

ğerlendirmiyorsunuz, o eser yine bir taraftan 
yıkılmakta devam ediyor. Vakıflar idaresi bu
gün bunun üzerine eğilmiş ve Vakıflar Bankası 
ile teşriki mesai etmiştir. Meselâ Edirne'de 
IVöstam Paşa Medresesi restore ediliyor, bizim 
için bunun hissi tarafı vardır, bunun restoresi
ni yapan Kayserililer oluyor. Çünkü vaktiyle 
Mimar Sinan orada eseri yapmış, meydana ge
tirmiş, onun çocukları restoresini yapıyor. 

BAŞKAN — Kimin çocukları yapıyor, Sa
yın Dikeçligil? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devanıla) — Bu te
sis dolayısiyie güzel bir otel haline getiriliyor. 
Bir de izmir'de Kuşadasında öküz Mehmet Pa
şanın külliyesi... Öküz Mehmet Faşa nüktedan 
adamdı, gayet iyi insandı. Ama o öküz Mehmet 
Paşa ki bir seyahata gittiği vakit arkadaşları... 

BAŞKAN — Orayı da restore edenler Mm 
efendim? 

HÜSNÜ DİKEÖLÎGÎL (Devamla) — G da 
Kayserili Sayın Başkanım. Müsaade buyurun. 
Arkadaşlar diyor ki bu eseri ayakta tutmak da 
3112sele. Bu öküz Mehmet Paşanın adına bakma
yınız ama, kendisi nüktedan zeM, muvaffak ol
muş sadrazamlardan birisidir. Fıkrasını arz ede
yim, müsaade edersenis, ruhu şâd olsun diye. 
Arkadaşlarımız onun ruhunu şâdedij-or Vakıf
lar İdaresi, onu otel haline getiriyor. 

BAŞKAN — Vakıflardan almadık o parayı, 
Turizm Bakanlığı... 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ara
ba ile beraber giderken karşıdan öküzler geli
yor sürü ile, yanındakiler gülüyor. Öküz Meh
met Paşa arabadan iniyor, bir öküzün yanma 
gidiyor, kulağına eğiliyor, fısıldıyor, dönüp 
arabama biniyor. Yanındakiler soruyor, ne de
lil oıJar sana? Anladık sen bizden olrnıya biz
densin ama senin o eşeklerin içinde isin ne, de
diler bana diyor ve o bir suretle yoluna devam 
©diyor. G-örüy örsünüz ki, bu insanlar nüktele
rinde zariftir, rakiptir, güzel cevap veriyorlar 
ve paralarım da beyhude yere sarf etmiyorlar. 
Bugünün insanlarına da örnektir, büyük külli
yeler, eserler meydana getiriyorlar. Bu eser
ler halihazırda bugün ayakta, herkesin nazarı 
dikkatini celbediyor, otel olarak da kullanıla
cak ve memleketimize de turistleri celbedecek 
bir gelir getirecektir. Teşekkür ederis. Demek-
ki bundan önceki tenkidler Vakıflar Umum 
Müdürlüğü tarafından yerine getiriliyor. 
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Öğrenciler üzerinde de duruluyor, sayın ve
kilden ben yukarıda rica etmiştim, Vakıfların 
arazisi var. Demiştim ki; bu vakıfların arazi
sinde kimsesiz çocuklar okulu kurulmalı. Ço
cuklar çalışarak burada yetişmeli. Çünkü Ford 
Vakfiyesinde beyle. Bizim külliyeleri tetkik 
edebiniz, Fatih Medresesine bakınız, Süley-
marüyo, Selimiye orada külliyeyi kurmuştur, 
orada yatılı okulları meydana getirmiştir, on
lar o azmanın sonradan da üniversitesi olmuş
tur. Sayın takan bu konunun üzerine eğilece
ğiz d 3 diler. 

Şimdi bir ricam daha olacaktır. Bu Diyanet 
İşleri ile diğer müesseselerle elele vermek su
retiyle olabilir. Bu vakıflar iyi bakıldığı, üze
rinde durulduğu devirlerde hiçbir dilenci dı-
şarda yoktu, tunu Avrupalılar söylüyor. Dilen
cisin memleket vasfını Türkiye'ye koyuyorlar. 

BAŞKAN — Yalnız bu gibi tesisler diskotek 
oluyor onu biliyor musunuz? Ondan da malû
ma!; sahibi olunuz. Kuradasından bahsettiniz 
de... 

HÜSNÜ DİKEŞLİGİL (Devamla) — Ge
rek sayın takan, gerekse umum müdür bu gi
bi şeylere müsaade etmezler. Çünkü vakfın ga
yesine uygun olmaz. Teklifim şu sayın takan 
ve sizlere dilenciler Türkiye'de bugün almış 
yürümüştür. İslâmiyottc dilencilik yapmak 
doğru değildir, yerinde değildir. Alman 'lann 
bir mecmuasını gördüm; körlere yardım edili
yor d.ye, iki kolu kesilmiş, bacakları kesilmiş, 
gözü kör, sağır olanlar çalıştırılıyor, eğitiliyor. 
Bunu Çalışma Bakanbğında gördüm. Bu dilen
ciler toplanabilir. Diyanet JHeri Müslümanları 
tenvir edebilir camilere birer kutu konulur, 
yardım oraya yapılır, Vakıflar İdaresi bunu 
alır, dilencileri toplar, orada iş gördürmek şar-
tiyle Türkiye'yi ecdadımızın zamanında olduğu 
gibi dilenmişiz bir memleket haline getirmeye 
gayret eder. Bunun üzerinde durulursa, ne de
receye kadar tatbik edilir edilmez, benim kana
atim herhalde tatbiki mümkün olabilir, o za
man değil yolda kalmışlara, kimsesizlere, hay
vanlara dahi vakfiyeler kurulduğu, Valaflar 
İdaresinin evrakları arasında vardır. 

Sayın özden arkadaşımız Vakıflar Mecmua
sına temas ettiler, valaflar mecmuası, 1, 2 nci 
cildi yok, onlar da bastırılıyor. Her senede 
iki tane cilt çıkacaktır. Çünkü bu vakıflar 

mecmuası bizim için bir hazinedir. Ecdadımı
zın no kadar sahavet sahibi olduğunu bunlar
dan anhyacağız, hiçbir millette böyle vakfiye 
eserleri yoktur. 

Ben temennilerimi kısaca söyledim, teşek
kür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım; genel olarak, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi doîayısiyle 
dikkati çeken birkaç mühim nekta hakkında kı
saca maruzatta bulunmak istiyorum. Konuya 
bir h.atıramı arz ile gireceğim : 

1939 senesinde birtakım yabancı misafir
lere mihmandarlık ediyordum. O sırada Ber
gama harabelerini geziyorduk, bir ara misafir
lerden biri, bayır aşağıda gözüken Bergama ka
sabasına bir süre baktıktan sonra, yüksek sesle: 
«Hayır arkadaşlar, şu kasabada oturan insan
ların, şu muhteşem eserleri yaratmış olan insan
larla ilgisi olamaz» diye söylendi. Ortaya bir 
soğuk sükût çökmüştü. O ara ben de sordum. 
Her profesör: «Ne yönden bir ilgi arıyorsunuz; 
muhteşem medenî eserler yaratabilmek yönün
den mi?» Ve bu konuşma, tarihe ve tarihî eser
lere dayanan uzunca bir münakaşaya yol açtı. 
Sonunda, onlarla istanbul'da (Topkapı Sarayı 
müzelerini) ve çok muhterem Türk eserleri olan 
Camileri Medreseleri, külliyeleri ilâh.. gibi bâzı 
eserleri beraberce gezmek ve gezdirmek mec
buriyetini duydum; doîayısiyle; oldukça iyi 
bildiğim misafirlerin memleketleriyle o asırlar
dan kalmış kendi eserleriyle mukayese imkân
larını da sağlamış oldum. Nihayet «Türklerin, 
başka adlar altında olsa bile, binlerce yıllar
dan beri tarihin ber devrinde muhteşem şahe
serler yaratmış bir üstün millet olduğu ka
naatinde ittifaka varmış olduk. 

Nedense Türkiye'ye gelen yaabneılar, bütün 
turistlerde dâhil, daha ziyade Roma - Bizans 
ve mümasili devirlerden kalıntıları ararlar, in
celerler, ilgilenirler ve hayranlıklarını da çok 
mübalağalı tarzlarda göstermekte de hiçbir 
mahzur görmezler. Yine nedense, Eti - Selçuk -
Osmanlı Türk eserlerini hem onlar gereği kadar 
umursamazlar, hem de bizler bu yönden mühim 
ihmallerde bulunuruz! Türk nesillerinin me
deniyet şaheserlerini, bütün iîıtişamiyle bütün 
dünyanın göz önüne yine gerekli bir itina ile 
sermek suretiyle Türk soyunun yüceliğini de 
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herkese tasdik ettirmek için elimizde o kadar 
çok ve o ka:lar bol eserlerimiz var ki? Ne ça-
reki bu ecdat yadigârlarını ence ihmal eden, 
hattâ, onlara hor bakan, ekseriya yine bizler 
oluyoruz. 

İ}t3 Vakıflar Genel Müdürlüğünün esas va
zifelerinden biri ve bence en mühimmi, bu 
yönden olan çalışmalarında gayret ve emek te
kasüfü yapması keyfiyetidir. Fakat bu tevek
külün çalışma sahası o kadar dağılmıştır ki, bu 
yüzden ecdat eserlerimizin mühim bir kısmı 
kâfi derecede ilgi görememekte ve gittikçe ha-
rabeleşip heder olup gitmektedir! Hattâ daha 
kötüsü de, bilmem hangi brekrasi zihniyetiyle 
birçok millî şaheserlerimiz de sahipsiz bile kal
maya mahkûm edilmişlerdir. (Yani Vakıflar, 
Müzeler, Maarif, Su Meri, Millî Savunma, 
belediyeler., özel İdareler... ilâh... gibi dağınık 
teşkilâta bağlılık yüzünden, bağlanmış olma
ları jT-'dzünden. 

önce Vakıflar Genel Müdürlüğü anaçalışma-
ma sahası ve görevlerinin yeniden gözden geti
rilmesi ve yeniden ve radikal bir düzene konul
ması icabetmektedir. 

Meselâ, Genel Müdürlük bir yandan, yine 
daha ziyade uzun yıllardan beri (Evkaf) idare
lerinin süregelen ihmalleri yüzünden harabol-
muş eski ecdat yadigârları, şaheserlerin tamiri 
için Devlet yardımı isterken, öteyandan (Tak
sim Oteli gibi, tâli bir derecede bir önem taşı
ması icabeden bir işe) şimdilik 22 milyon lira
sını bağlamış bulunuyor. 

Yine bir yandan, senelerden beri k:y hayra
tına ve derneklere para yardımı yapılıyor. Me
selâ geçen yıl 6 milyon lira bu yıl bu faslı tek 
lira fon koymak suretiyle kaldırıvermiştir. Bu 
derneklere yardım lüzumsuz veya tâli derecede 
bir cnem taşıyor idi İ39 şimdiye kadar niye 
alıştırdılar; onları, değilse niye birden bire bu 
yıl kesildi? 

Şimdi istiyecekler birçok yurtlar ve birçok 
imaretler (amalara yardım), gibi mühim yar
dım fasıllarında da izleri vardır ve yardımları 
vardır, işletmeleri vardır. Bu gibi yardım faali
yeti hem çok güzel ve hem de faydalı şeylerdir. 
Fakat, sanırım ki, bu kadar dağınık bir çalışma 
sahasını idare için de daha da çok birtakım 
idari masraları mucip olmaktadır, ki, bu da, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün hem parasını, 

I hem çalışma güc ve gayretlerini asıl hedef ve 
va3ife3İ üzerine toplamasına mâni olmaktadır. 
(Meselâ, vakıfların vesayetine ve himayesine ve 
ihtimamına terk edilmiş olan, verilmiş olan ton
larca sayısız eski sınat eserleri ve şaheserler ha
len de bakımsız birtakım depolarda ilgi, sayım, 

I ve balam bekliyerek harabolup çürümektedir. 
I Netice olarak: Vakıflar Genel Müdürlüğü

nün, şimdiye kadar ki, çalışmalarında ve eski 
ecdat eserlerini ihya etmekte gösterdiği büyük 
gayretleri hakikaten ve samimî olarak hem öve
riz, hem tebrik ederiz, hem de teşekkür ederiz. 

j Bu, boynumuzun borcudur. Fakat teşkilât dağı
nıklığı, yetersizlik, bâzı hallerde sorumsuzluklar, 
basan da ihmaller esa3 vazifelerinden uzaklaş
ma, hattâ bâzı hallerde israf., gibi bâzı kusurları 
veya eksiklikleri de tenkidetmek mecburiyetini 
duymaktayız. Evvelemirde, (iki babalı çocuk 
bayramda fessiz kalırmış) eski deyim fetvasmea, 

Türk asalet, deha ve çalışkanlığının canlı 
şahitleri bulunan eski eserlerimizi sahipsizlik
ten, daha doğrusu dağınık sahiplerden kurtar
mak lâzımdır. 

Bunu da en iyi, bu işlerden en salâhiyetle 
anlıyan muhassas teşkilât olarak «Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü» başarır. Temenni vo isteğimiz 
biran evvel Hükümet nezdinde teşebbüse geçsin 
ve bu düzenlemede önderlik etsin! 

Sayın Hükümetten ricamız bizleri de biran 
evvel yurdumuzun ne tarafına baksak harabi-
yota terk edilmiş ecdat eserlerinin yürekleri dağ-
lıyan durumla ".ini görerek hem kendimize, hem 
yabancılara karşı düştüğümüz, ve düşmekte ol-

I dıığumuz, mahzun hacil ve müteessir durumdan 
kurtaracak dinamik ve yaratıcı ve sahiden faal 
bir yeni teşkilât kurulma ima yardım etsin! 

Sayın Vakıflar Genel Müdürlüğü mensup ve 
crkâmnı saygılarla selâmlar, başarılar ve büt
çelerinin de verimli ve hayırlı olmasını dilerim. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz. 
CAVİT TEVFilİ OKYAYüZ (içel) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; izninizle çok kısa 
bir mâruzâtta bulunarak hepinizin yürekten ka-
tılacağma inandığım bir mevzuda Sayın Baka
nın yapıcı alâkalarını istirham edeceğim. Hepi
mizin bildiğiniz gibi eşsiz kahramanlıklarımızın 
yuğurup yarattığı .güzel vatanımızın Akdenize 

I minarelerinin gölgelerini düşürebilen ve, mâne-
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Gİ̂ c edilcccl: paraların idarenin takdir edeceği 
i-jkrds değerlendirilinosiîiin daha verimli olaca-
?•?. karıaatindeyi'-Ti. 
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âmirdir. Başka şekiHe kullanılması mik-kün 
değildiv. 

Aynı kanunun 8 nci maddesi bu türlü vakıf
ların rehnedilsıniyeceğmi, mülkiye" vo irtifak 
haklan için saman azminin işlemiyeeeğini ve 
kanuni haller dışında Gaiıla:r.:.yaoağ?nı emret
mektedir. Ve yine Vakıflar Kaaıuıunun 10 nevi 
maddesi vakfr.u gayesi kanıma ye ânmo izıti.-a-
mma aykırı hale gelraedikco tohub E3be':in:n 
değbtiri'îeırıiyeeağini kabul etmiştir. 

Fatih tarafından cami olarak vakfedilen ve 
bugün T. C. Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
resmî sicilinde mazbut vakıf olarak ve cami 
olarak kullanılmak üzere vakfedilen Ayasof
ya'da, namaz kılmanın kanun intizamı ammeye 
aykırı olmadığı aşikârdır. 

Kaldı ki bütün bunlara ilâveten 6570 sayı
lı Kira Kanununun 1 nci maddesi kaf i bir 
hüküm vazetmiş. Bu hükme göre «Mabetler 
kiraya verilemez ve ibadethane haricinde hiç
bir iş için kullanılmaz» denilmektedir. 

Halen mer'i plan bu âmir kanun hüküm
lerine göre Bakanlar Kurulu kararı kanunsuz
dur ve halen devam etmekte olan tatbikat 
dâhi kanunlara aykırıdır. 

Bütün hükümetler mevcut kanunların bu 
açık ve kesin hükümlerini yerine getirmiye 
mecburdur. 

Türkiye bir Hukuk Devleti olduğuna göre 
kanunlar hiçbir tesir altında kalmadan tatbik 
edilmelidir. Aksi takdirde Devletin Hukuk 
Devleti olma vasfı kaybolabilir. Şimdi bütün 
bu kanunî hükümlerden sonra Sayın Devlet 
Bakanından şu hususların cevaplandırılmasını 
rica ediyorum. 

Ayasofya hakkında kanunî hükümler ne 
zaman tatbik edilecektir? Ayasofya cami hali
ne getirilmiyecekse sebebi nedir? 

Hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Gö
rüşlere cevap vermek üzere Sayın Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; değerli tenkit ve mü
talâalarını dinlediğimiz senatör arkadaşlarımı
zın tenkit ve mütalâalarına cevap verirken, bir 
taraftan bunları cevaplandırmış olmak, diğer 

taraftan sırası geldikçe bunların biraz daha 
hudutlarını aşmak suretiyle Yüce Senato'ya 
bilgiler sunmak istiyorum. Bu bilgileri müm
kün mertebe kısaltmak sureti ve hatlariyie 
arz etmiye çalışacağım. 

Sayın Özden tenkitlerinin başında Vakıf
lar'in bir teşkilât kanunundan mahrum bulun
duğundan halbuki bunun için daha evvelden 
oneaks->a mahiyetinde olmak üzere birtakım 
mütalâaların alınmış olduğundan bahsettiler. 
Doğrudur, bu mütalâalar alınmıştır. Vakıflar 
Teşkilât Kanunu üzerinde de bir ön çalışma 
yapılmıştır, fakat henüz bir kod haline bu ça
lışmalar getirilememiştir. Bizim kanaatimiz 
odur ki 6760 sayılı Kanunun yeniden tedvini 
bugünkü sistem içerisinde oldukça müşkülâtı 
dâidir ve bilhassa yeniden getirilecek büyük 
bir metnin kanunlaşmasında müşkülâtı da göz 
önüne alarak yeni bir metin geçirmektense 
mevcut metni tadil etmek, buna birtakım ilâ
veler yapmak sıkıntıda bulunduğumuz nokta
lan tesbit etmek suretiyle bunların giderilmesi 
yollarını aramak şıkkını tercih ettik. Beş mad
de değişikliğini, altı ek maddeyi, üç geçici mad
deyi ihtiva eden bir kanun tasarısını da hazır
lamak suretiyle bakanlıkların mütalâalarına 
novk ettik. Tahmin ediyoruz ki, kısa bir zaman 
sonra Yüce Meclise bu tasarıyı takdim etmiş 
olacağız. 

Sayın özden tenkitleri sırasında yurt konu
suna değindiler. Vakıflar İdaremiz her ilde 
bir yurt yapma gayreti içerisindedir. Sayın 
özden'in vermiş olduğu rakamlar tahmin 
ccliy^um ki, ^skl kir btatkt.ia'G iftba.de-
diyar. Çünkü; 28 adedini verdi. Biz bu 
yurtların adedini bugün 41 e aıkarmi" durum-
davıs. 1963 yılı içerisinde de daha c?kiz yurt 
ilâve etmek suretiyle bu adedi 50 ye iblâğ et
miş claaağız.Bu yurtlardan 3 tanesi yüksek 
öğrenim yurdudur, bunun dışındakiler tamamen 
orta öğretim yurdudur, ve yönetmeliklerine gö
re fakir öğrenci yurtları mahiyetindedir... Bir 
rD<mıi7vda bu yurtların sadece yenilir, içilir, aynı 
zamanda yatılır. Diğer bir kısmında talebe ola
rak dışarda yeri olanlara sıcak yemek verilir. 
Bu yurtlarda kalan öğrenci sayısı 3713 dür. Sa
yın özden cami derneklerine yardım konusu
na da dokunmak suretiyle kÖ3derde camilerden 
evvel okulların yapılması lâzımdır, buyurdular. 

— 391 — 
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Köylerde yapılan camileri köylümüzün kendisi 
yapıyor. Buna Devlet katkısı olarak bizim ilâ
ve ettiğimiz meblâğ gayet cuz'idir ve ancak ma
nevi bir iştirakin ifadesi olarak değerlendirile
bilir. 33 033 lira, 40 C03 lira, 50 000 lira verile
rek yamamış olan bir camive ilâve etmiş olduğu
muz 1 030 liranın buna mânevi ilâvesinin di
şinde bir değeri yoktur. Bırakılım mil1 etimin 
bu manevi âbide1 eri yapma arzusu madem İd 
vardır, yapsın. Çünkü. Türk MilleM bir taraftnr 
da yoi.unun yapılması irin Davletin fröndereceo? 
graydere, vasıtaya bencin temin ediyor, m -̂
zot temin, rdiyor. Hvlâna, akar yakıt tsm:*n edi
yor. Okulunu da mutlaka yppmak 1 adımdır, n"n 
hesiz. Ama, bu daha zivr>do Devlet hizmetidir 
ve 1972 ye kadar Türkive'cbîd ilkokul sılırık-
li'r1. ortada'"». Hdro^k vo ikmal edilmiş o^caktr™ 
Bu suretle iki iri do bir arada yürütmüş chı-
Yiır, n°viT». ö""drn. Vakıflar Kanunu ü.'se'nndo bir 
de«ir(ik1ik fikrini. benir/ısomiyoruz. Teşkilât Ka
nunu üzorinde pr-r ettiğim gibi bir değisil^H 
yantık. Gerekli tâdrâtı bizi çakıştıracak tadilât: 
ynr>uk, getirdik. Vakıflar Kanunu usun tec
rübelerin mahsulü olarak mevdana gelmiş bir 
koddur ve hiçbir zaman da Vakıflar idaresine 
bir ayak bağı olmamıştır. 

V?kıflar idaresinde ilmî mahiyette olan bi~ 
Vakıflar Dersisi neşredilmektedir ve bu dergi
nin yedimi cildi de bu ay ilerisinde intişar et
miş olacaktır. Bundan böyle dererinin hor senn 
muntazam intişarına gayret sarfedeceğiz. Tü
kenmiş olan bir ve ikinci nüshalarının yenide" 
basımı faaliyetine geçtik. îtmam ettiğimin z?.-
man bunu da hizmete, alâkalıların emrine tah
sis etmiş olacağız. 

Sayın Baysoy, turizme ensm verilmesinden 
bahis buyurdular. Doğrudur; fi'hal turizm için 
direkt bir meşgale konusu değildir. Ama va
kıfların malik bulunduğu potansiyeli en iyi şe
kilde değerlendirmek, bir taraftan vakfın mu
hafazası diğer taraftan memleketimizin nefine 
olanı iyice değerlendirilme bizim görevlerimiz 
arasındadır. Bu itibarla esasen tamir etmeye. 
restore etmeye mecbur bulunduğumuz kervan
saraylarımız, medreselerimiz ve buna mümasil 
eskiden ikametgâh olarak kullanılan mahalle
rin re3toresyondan sonra fonksiyone edilmesi 
suretiyle gayelerine uygun hizmetlerde kulla
nılmaları düşünülmüş ve bu maksatla kervan-

' saraylarımızdan başlamak üzere onları turistik 
osls olarak hizmete sokma politikasına gidil

miştir. Avrupanın Klüp Mediterare Turistik 
irketi ile yapmış olduğumuz mukaveleye göre 
3 kervansaray ve medresemizi, birisi medrese-
lir, beşi kervansaraydır, bu klübe kiraladık. 
3unlar Edirne'de Rüstempasa Kervansarayı-
Iır, 19G3 turizm mevsimine açılmış olacaktır. 
jiğeri Kuşadası Kervansarayıdır, o da 1923 
''.lirizm mevsimine açılmış olacaktır. Bundan 
onra restore edeceğimiz kervansaraylar; Ha-
••ski Medresesidir, bitmek üreredir, 1969 turizm 
sıcvsiminc açılacaktır. Konya'da Sultanhan'ı 
"kervansarayı, restore edildikten sonra açılacak-
:r ve Payas Kervansarayı restore edildikten 
onra turizm hizmetine verilecektir. Yapmış ol-
r#umuz anlaşmaya göre bis Sayın Başkanın 
nüsamahasıra sığınarak bâzı detay bilgiler 
'örmek istiyorum; yapmış olduğumuz anlaş
maya göre 1.7 dolar üzerinden, dolar alarak, 
amerikan doları olarak turist basma ve 140 
~ün dolu esası kabul edilmek suretiyle bu şir-
" retle anlaşmaya varmış durumdayız. Fonksi
yona ettiğimiz eserin mefruşatı şirket tarafın
dan temin edilecektir, biz hiçbir şeye karış
lıyoruz. 140 günü geçtiği takdirde de turist 
'raşına bize iki dolar vermek mecburiyetini de 
-nnlravelo gereğince bulunacaktır. Bu bizim için 
II: bakışta ca-sip gibi görünmüyor, bu kadar 
IT; a vereceksiniz, restore eieceksiniz, aslında 
Hlyük paradır. Yani turistin doğrudan doğru
ca bir müesseseye b^-akmış olduğu net dövizi 
ıesabedecek olursanız bu azımsaramıyacak bir 
-saradır. Kaleli İd bizim yapmış olduğumuz mu-
ravele bir angajman mukavelesidir, bu angaj
mana girmiş olan şirket devamlı ola:'ak bu ker-
"asıcaraylan doldurmak mecburiyetindeür ve 
bu suretle turizmin diğer yan gelirlerinden de 
"stifade etmek imkânına malik olduğumuz gibi 
Türkiye'yi sanat eserleri, sanat tarihi yönün-
İ3n tanıtmak gezdirmek bakımından da ve 
müstakbel turistleri ceîbetmek bakımından da 
enteresan bir tarafı vardır. 

Sayın Baysoy'un bankamın hakkında izhar 
buyurdukları temenniya^a teşekkür ederiz, 
Torçekten Vakıfla-* Bankası gayet dikkatli, 
"̂ ayet emin Türk iktisadiyatının, Türk ticareti
nin gelişmesini gayet dikkatli takibe derek 
"yogramlarmı ona göre yapmakta, inkişafını 
ona göre tanzim etmekte ve kendisini bu hiz-
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mete daha iyi adabte etmenin imkânlarını, 
şaftlarını bu zaman içerisinde a^ayp bulmak
tadır. Vakıfların, tahminî olarak söylüyorum, 
bir milyarın üstünde bulunan patrimuanı % 1 
veya onun altında bir rantla çalışmaktadır. 
Binaenaleyh bu gayriiktisadldir. Sonra, vakıf 
mallarının gerçek miktarının da ne olduğu ke
sine yakın bir şekilde belki bellidir, ama 
ke3İn şekilde belli olduğunu da iddia edeme
yiz. Bu itibarla vakıf envanterinin yapılması 
konusunda çalışmaya başladık, föyleri ve sai-
resi tanzim edilip alâkalı yerlere gönderilmiş
tir. Bir sene, birbuçuk sene içerisinde bunla
rın neticesini, istanbul müstesna olmak üzere, 
alacağımızı tahmin ediyoruz. Satışların mahal
linde değerlendirilmesi konusuna da keza dik-
ka* ediyoruz. 

Sayun Ucuzal'm da 903 sayılı Kanun ve ban
kamız hakkındaki görüşlerine iştirak halinde 
bulunduğumu ifade etmek isterim. Filhakika 
bu kanunla Tür kiy e 'de vakıfların yeniden ih
yası devri başlamış oluyor. Ümidediyoruz ki, 
Türk hayırseverleri bundan sonra yeni vakıflar 
tesis etmek suretiyle atalarından devralmış 
oldukları emanetleri yeni anlayış içerisinde ve 
yeni hizmet görüşü zaviyesinden değerlendire
ceklerdir. 

Sayın Dikeçligil'in müzeler konusundaki 
ifadelerine teşekkür ederiz. Gerçekten asırla
rın tahribatına terk edilmiş bulunan değerli 
clyazmalarımızm bir araya getirilerek bir mü
ze halindo bunların toplanması sanat tarihi 
bakımından da ayrı bir değer ta?ır. Bunları 
zarfı ile, mazrufu ile İstanbul halkının, dola
yısıyla Türkiye'n'n ve dolayısiyle bütün sanat 
tarihçilerinin ve bu eserlere alâka duyan her
kesin istifadesine arz etmiş olacağız. Yalnız 
düşündüğümüz zaman içerisinde açamamış ol
manın sıkıntısını duyuyoruz. Bu da bu eserle
rin tasnifinde çalışan arkadaşlarımızın göster
miş oldukları titizliktir. Biz bunu hesafcetme-
dik tabiî. Ama yakın zamanda açabileceğimi
zi zannediyoruz. Bu arada hemen ifade etmek 
isterim, Bütçe Komisyonunda da açıklamıştım, 
vakıflar bir yüksek okul da açacaktır. Bu 
yüksek okul istikbalde üniversite istidadında 
bir yüksek okul olacak ve gelişecektir. Değe
ri ve hangi konuda tedrisatta bulunacağı hu
susunda henüz bir malûmat arz edecek du
rumda değilim. Malûmunuz okul bir ihtisas 
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konusudur, biz bunu mütehassıslara tetkik et
tiriyoruz. Biz fikri getirdik, ne istediğimizi 
söyledik, onlar bu fikri geliştirecekler, Tür
kiye'nin şartlarına en uygun ve gelişen Türki
ye'ye lâzım olan en iyi tercihi yapmak sure
tiyle bize imkân hazırlamış olacaklardır. 

Sayın Arıburun, vakıf'arın çalışma sahası
nın dağılmış ve birçok eserlerin bakımsız kal
mış olmasından yakındılar. Bu, asırların bize 
intikal ettirmiş bulunduğu bir tahribattır. Şa
yan1. şükran olan tarafı şudur ki; Türkiye es-
kidon bu eserlerin karşısında, yani bu harabe
nin karşısında seyirci kalırken bugün Türk 
hükümetleri ve bilhassa önemli olan, Türk 
halkı artık benim eserlerimi ihmal etmeyin, 
bunları tamir edin, benim buramda, benim 
şehirimde eski eserler var, bunları gelin tamir 
edin diye Hükümetini tazyik etmeye başlamış
tır. Bu güzel bir gelişmedir. Karşılıklı bu an
layış, ümidediyorum ki; eserlerimizi çok kısa 
samanda kurtaracak ve hiç olmazsa bundan 
böyle artık bu eserlerin dovam eden tahribatı
nın daha da fazla ilerlemesine mâni olacaktır. 
Buyuruyorlar ki, bu derece fazla tahribata mâ
ruz ve tamirata ihtiyacı olan eserimiz var iken 
meselâ Taksim öleli gibi vakıfların bir yatırı
ma girmesi hakikaten yersiz gibi görünüyor, 
ilik bakışta. Biz restorasyon ve ihya faa1'yelle
rimizi Devletten almış olduğumuz yardımlar
la, yardım parası ile yapıyoruz. Çünkü vakfa 
ait gayrimenkullerin, kendi gayelerinin dışın
da kullanılması imkânsızdır. Biz Taksim, ole-
linl akar, toprak fonunda toplamış olduğu
muz paralarla yapıyoruz. Bunlar iktisadi değe
rini kaybetmiş, birtakım gayrimenkulun ka
nun gereğince tasfiyesi sonunda, yine kanun 
gereğince tapulanması lâzımgelen bu fonda top
lanması suretiyle kullanılan paralardır. Biz 
bunları başk?, gaye için kullanamayız. Yani 
Taksim oteline verdiğimiz parayı bir restoras
yon faaliyeti için kullanamayız. Bu muhak
kak yino bu gayeler için, yani ba~ka yerde ne-
malandırmak suretiyle neticesini hayra tebdil 
etmek, yani hayır maksadına sokmak gayesi
ni güden vakfiye şartı itibariyle vakıflardır. 
Onun için bunu bu surotle kullanmak mecburi
yetindeyiz. 

Sayın Okyayüz'ün dileğinin üzDiinde ciddi
yetle duracağımı ifade, ederim, vadedcrlm. 
Zannediyorum ki, bizim için yapılabilir 
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gerçekleştirilebilir bir meseledir. Arkadaşla
rımdan rica edeceğim, ben de şahsan alâkadar 
olacağım. 

Zeytinlikler konusunda i.?har bıryurulan 
tenıenniyata iştirak ediyorum. Zaten iktisadi 
değeri kalmamış, veyahut işletilmesi vr(!:fa ni
met değil, külfet tahmil eden gayrimenkulle-
rin; vasfı ne olursa ckun; seytiniik, fındık-
lık, bunları hakiki ihtiyaç sahiplerine, eğer 

kullanıyorsa devretmek, aksi takdirde bun
ların satıcı yoliyle elimizden çıkarmak ka
rarındayız. Bunu 1988 yilmdan itibaren de 
mevkii tatbika koyacağız ETI mevanda Mvğ-
la'da bu tatbika+a sahne olacak yerlerim iz-
den birisi bulunacaktır,, 

Kısaca malûmat arz eimm oluyorum, Sa
bırla dinlediğini? için ve sabahın bu vaktinde 
samanımızı suiistimal etmemeye gayret eder-?!" 
kısaca bm konuyu avz edeyim. 

Muhterem arkadaşını FıiTımı, A^mmfya ka
mışlıda sualde bulundu1 ar, Ayasofva kemvvm-
r?o PT'İVİİ ffonv bundn.ii evvelki 
lerde gayet sarih olarak ifade etmiştir. r'evm 
arkadanım burada Bakandan görüş istiyor, 
Bakanlık görüeü olacak. Halbuki bu karm bir 
Hükümet göriHi olarak tesbit edilmiş ve o za
man ifade edilmiştir. . Bu buharla bu görüşte 
bir derişiklik mevcut delildir Sunu a? 
m e -L ıs uy orum, 

BAŞKAN — "aynı O^den; buyurun ommdiin 
sorunuzu sorun. 

EKE3M ÛSüî'mN (İstanbul) — Sayın Bal
kan sorumu geçen gene Vamfîar Gerr." Mü
dürlüğü bütçesi 2 . 1 . ÎÜ07 f ünü Senatoda mü
zakere edilirken ben bir simi pordum, Su can 
Ahme"; Gamiiniu avluau bu •mne dü.rdtilmek 

dedim. «ît Ba p ~ •?„.-. , , «?, 

Refet Sergin, aynen ranttan okuyorum : '«Bu 
serse bu avlunun tanzim edileceğini, arz- edC!'-:.m; 

bu husus porgramîa^mıştır» dedil-r. Maakmef 
aradan b'r sene geçtiği belde avlrya bir taç 
dahi konulmamıştır, (delecek sene yine avm* 
variyette kalacak mı.. kp.lmıyaeak m*'7 Buru 
rica ediyorum bir. 

ikincili de; örnek çe!ıc,malam ciddim tak
dir toplıyan emmime nazaran büyük itibarı 
üzerine çeken Fakıfler 3a."*fra'ura mm; 'ulm-
rılau marnı " 
edilmiştir,? 

BAŞKAN — Sayın Özden, Bayın Bakanımın 
geçen sene vaki olan bir soruya verilen cevaptan 
mütevellit ilgililerle görüşüp gerekli icra plâ
nında yapılın, yapılmıyacağım öğrendikten son
ra sise onu yazılı veya şifahi olarak biidirseler. 

EKF-EM ÖZDEK (Ankara) —- Biliyorsunuz, 
Ankara Palas kapanmıştır, bu bina vakıflara ait 
bir binadır. Bunun içletilmesi veya kiraya ve
rilip verilmemesi hakkında ne düşünüyorlar, 
b-unu rica ediyorum. 

D^VI-Ü-T BAKAÎTI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Sayın Ö.-den; Sultan Ah
met avlusunun geçen yıl tansım edileceğine dair 
Baka-" arkademmımu vermiş olduğu söz, bütçe 
müzakereleri sırasında tevcih buyurduğunuz 
mıal dolayısiylc- doğrudur. Yani bu yıl, 1987 yılı 
ioin rhızeltdeeektir sözü, doğrudur. Büzoltile-
meyie sebebi Bakanlığımıza ait değildir. Çünkü, 
tmav ve İ>kân Bakanlığı orada bulunan gece
konduları baaka bölgeye nakletmek taahhüdünü 
Hze vnrmiş idi. Faka';; bu taahhüdürü 1967 yılı
nın hemen kıs pylannm basında yerine getirdi. 
"7" Saltan Ahmed'in Arasta mahallesi kısmının 
-ahlümsi, bomkıiması da bir hayli gecikti. Bu 
itibarla bu tanzime biz bu sene muktedir ola
madık, 196B yılı içinde bu tanzimi yayacağız. 
Ve erer emaümüz yeterse Güney kısımda, Doğu 
kılımda h-ılvnan o bir iki küçük parçayı da 
i«trn7âk etmek. suretivle= ki orada çirkin bir 
tanıdın Avasofya'mn müuariei ile irtibat:? hu-
lunmıven,. burayı da yani yukarı kıpmı da tan
zim ^tmiç, oiasamz, Aaeğı Arasta kısmını da tan
zim etmiş olacağın. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci «ora da Vakıf
lar Bı^ka0! ile elan ?on anlatma do!avvqiv!e< 

Ü7WL^T SAKATTI HÜ^AM^TTÎN ATA-
B^YT-t f Davamla) - - Melûmuâliniz banka ile 
Vn.mfiar İdaremiz bir araya gelmek suretiyle ve 
ancak 7>ylül avında bu bir araya gelte Devlet 
^ k e n ı v e ^ Ba°-bakarm balkanlı Sın da müm-
k'm olacaktır. Henüz bövle bir devir muamelesi 

rz-m nezar- Üzd? vamlmame ^Kr r ] c 1-vl ur on-
nes da vaıeılmam.ıotır.. 

Ankena Bala-; Vakıflar îderesine ait tir = Ben
deniz Bakankğa bağladığım ?aman imnun duru
mu il°i alakadar ebnu^^um, Ankara P?!*m Şirke
ti -nin İdaremde ^00 0^0 lira civarında borcu 
vardı ve bu bore 19^0 sene'îind-'n i*ibaren tera
küm edin gelmekte idi, O mamandan beri tecil-
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lere tabi tutulmuş. Ben borcun derhal tahsil 
edilmesi lâzımgeldiğini, aksi takdirde takibat 
yapılmasını lüzumunu Umum Müdürüme tali
mat olarak verdim. Ve tahsili imkânı olmadığı 
için, bu borç zaten bizim tarafımızdan da böyle 
biliniyordu, son zamanlarda anlaşılmıştı, şirke
tin durumu kötü idi. İcra marifeti ile tahliye ci
hetine gittik. Bu alacağımızı da tahsil edecek 
durumda değiliz. Çünkü, şirket iflâs halinde
dir. Hisse senetleri kâğıt hükmüne gelmiştir 
maalesef 790 küsur bin lira zannediyorum, tam 
rakam veremem, kâğıt hükmüne gelmiştir. An
kara Palas'm bu şirket tarafından işletilmesi 
Vakıflar idaresini senede 225 000, asgari, zara
ra sokacaktı, kira geliri bakımından ve her se
ne bu 225 bin üzerine eklemek riskini göze ala
madık, Ankara Palası tahliye etmek cihetine 
gittik. Biz tahliyeye giderken, şirket de kendi 
iflâsını istedi. İflâsını isteyince tabiî bizim mü-
talebe hakkımız biraz biraz tehlikeye girdi. Çün
kü, biz içerdeki malzemeye haciz koydurmuş
tuk. Takibat devam etmektedir. Ankara Palası 
tahliye ettikten sonra kullanış şekli hakkında 
yeni bir karar alacağız. Ümidediyorum ki, An
kara Palas'ı yine Ankara Palas olarak işletme
yi tercih edeceğiz, o imkânları anyacağız. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Tü
mü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
arzu edenler... Okunmamasını arzu edenler... 
Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 28 697 178 lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 26 525 000 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 8 541 705 lira ki, top
lam olarak 63 763 883 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İS

KENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, bölümlerle ilgili bir önerge olacak. 

BAŞKAN — Bizde bir takrir yok efendim, 
yalnız taşıtlar için 180 bin liralık takrir var. 
Şimdi biz maddeyi okuduk, oyladık. 

Şimdi bölümlere geçiyoruz. A / l , A/2, A/3 
işaretli cetvellerin okunması esnada bu takriri 
de oylayacağız, tekrar döneceğiz maddeyi bö
lümleriyle birlikte tekrar oylarınıza arzedece-
sim. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

B. 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 
Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

15 
edenler... 
edilmiştir. 

Lira 
710 640 

777 735 
edenler... 
edilmiştir. 

edenler... 
edilmiştir. 

edenler... 
edilmiştir. 

edenler... 
edilmiştir. 

9 788 602 

1 570 200 

850 001 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 

Sayın Başkanım, yanlış şu: (A/ l ) işaretli cetvel 
yekûnu olarak gösterilen 28 697 178 olması lâ
zım iken arkadaşımız 28 517 178 olarak okumuş
tur. Bir takrir var, kabul edilmiş gibi bir anla
yışla tashih yapılmış. 

BAŞKAN — Burada bir takrir var, 180 000 
liralık. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydm) 
— Evet. 

BAŞKAN — Sizin tahsis ettiğiniz 100 bin 
liraya aktarma 280 bin lira yapıyorsunuz. Bir 
kamyon ve münibüs için ilâve. Şimdi önergeyi 
okutacağım, ondan sonra maddeyi kabul şekline 
göre tekrar okutup oylıyacağım. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 196S yılı bütçe 

tasarısı üzerinde yaptığım inceleme sonunda; 
Bütçeye bağlı (T) işaretli cetvelde yaptığım 

tetkikte mevcut taşıtların % 80 ninin miadını 
doldurmuş bulunduğundan bunlarla yatırım büt
çesinde yer alan (26 125 000) liralık harcama 
seviyesinde olan vo bütün yurt sathına dağılmış 
bulunan âbide ve eski eserlerin onarım ve resto
rasyonu ile vakıf akaarlann büyük ve küçük 
onarımlarının kontrol ve malzeme nakli işlerinin 
sürat ve sihhatli takibi. Şüphesiz ki motorlu 
taşıtla takviyesiyle mümkün olacağı cihetle mev
cudun ihtiyaca cevap veremiyeceği anlaşümak-

Aded Tanıtma cinsi 

la ilişik cetvelde yazılı bulunan (1) aded kamyon. 
ile (1) aded kaptıkaçtı alınması uygun mütalâa 
edilmekle bütçeye bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
yazılı 18,811 nci (Bina onarımı) maddesine ko
nulan (650 000) lira ödenekten (İSO 000) lira 
alınarak (A/2) işaretli cetvelde yazılı 23.622 nci 
(Taşıt alımları) maddesine konulan ödeneğe 
ilâvesini ve mezkûr (2) aded taşıtın ise bütçeye 
bağlı (R) işaretli cetvelde yazılı tertibine ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Artvin 
Fehmi Alparslan 

Nerede kullanılacağı 

1 Kamyon tam yüklü ağırlığı en az 7 500 Eski eser ve bina onarımı hizmetlerinde 
Kğ. lık şasi kabin (Benzinli veya dizel) 
4X2 

1 Kaptıkaçtı (Şehir dışı hizmetleri için) Eski eser ve bina onarımı hizmetlerinde 
4X2 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılıyor... Hükü
met?.. Katılyor.. 

(A / l ) cetvelinden iniyor tahinin ediyorum. 
(A/2) yatırım, harcamalarına ilâve oluyor, öyle 
mi efendim? 

KAÎIMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 
İSKENDER CENAP EC?E (Aydın) — Evet. 

BAŞKAN — (A/ l ) dsn den istiyorsunuz 
(A/2) ja ilâve ediyorsunuz. Binyetico maddeyi 
ortaya koyuyorsunuz. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 56.000 bölü
mü bu değişiklikle okuyoruz.. 

Bölüm 16.000 çeşitli giderler 670 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenier,.. 

Kabul edilmiştir. Buradan düşülüyor. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
B. Lira 

21,000 Etüt ve proje giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onanın 
giderleri 26 125 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
23.000 Malrina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve büyük onarımları 430 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

ır 
ÎASKAN 

350 000 
Kabul edenler... 

Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
84.000 Malî transferler 235 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 7 876 705 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

36,000 Borç ödemeleri 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Okunan madde bölümlerde vâki olan tashi-
hatı da ihtiva etmektedir. Maddeyi bölümleri 
ile birlikte okutup tekrar oylarınıza arz edece
ğim. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 28 517 178 lira, yatırım harcama
ları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 26 705 000 lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 8 541 705 lira ki, toplam olarak 
63 763 883 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum; Kabul edenler... Etkiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 63 763 883 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum; 

B - CETVELİ 

B. Lira 
62.000 Vakıf malları gelirleri 33 402 687 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 30 361 196 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi (B) cetveli ile 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1968 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden herbirinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1968 Bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek ter

tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu ta
sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmama
sı şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. -— Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün kuruluşu. hakkındaki 27.6.1953 tarihli ve 
6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan bağlı, (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1968 yılında kullanılmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1987 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1938 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç), (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (Geçen yıllar borçlar) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı, (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum; Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Gider bölümlerinde yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... yenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 9. — 1968 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başbakanlığın onayı ile 500 000 lira
ya kadar kısa süreli avans almıya ve hesaplar 
açtırmıya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

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

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1968 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

Madde 11. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

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

Kanun saat 10 daki birleşimde açık oyları
nıza arz edilecektir. 

Vaktin gecikmiş olması hasebiyle bugün 
saat 10 da toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 08,18 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

26 NOI BİRLEŞİM 

3 . 2 . 1968 Cumartesi 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/427, Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sa
yısı : 1045) [Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /429) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 1 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-633/7698 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
30 . 11 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
nunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

ıliodeıı T. (İn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1048) 
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(I EREKÇE 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1968 malî yılı katma bütçe hizmet ve masraflarının müfre 
maddelerde açıklanmış olduğu üzere (A/ l ) işaretli cetveldeki cari harcamalar için 18 427 223 lira, y 
lira sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 17 324 148 lira ki, cem'an 119 451 363 lira üzerind 

1968 bütçe teklifi bâzı zaruri değişiklikler dolayısiyie 1967 malî yılı bütçesine nazaran 101 798 002 
maktadır. 

Hizmetlilerin mahiyetine ve zaruri sebeplere istinaden ödeneği artırılan tertiplerle tenzile tâbi tu 
lüm sırasına göre aşağıda kısaca arz ve 1967 yılının 8 aylık harcamma göre ihtiyaca kâfi geleceği tahm 
geçen yılın aynı teklif olunmuştur. 

Bölüm Madde 

12.000 110 Aylıklar : 
4047 sayılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa bağlı 1 ve 2 sayılı, ce 
rolardan (L) cetveline alman 9 aded 'memur kadrosu cıktı'ktan sonra geriye kalan fii 
rolarda 4598 ve 242 sayılı kanunlar gereğince .1, 2 ve 3 üst derece aylık ajanların ve 1 
!% 35 zumları İle birlikte bir yıllık aylıkları tutan 2 265 lira noksaiyle 788 003 lira. 

150 819 sayılı Kanun gereğince yapılan ödemeler : 
819 sayılı Kanun gereğince ödenecek avanslar için açılan bu maddenin muhafazası İçin 1 l 

210 Hizmetliler ücreti : 
Spor - Toto gelirleri ile yaptırılan spor tesislerinden gecen yıl. hizmete giren .12 spor 
ilâvesiyle ve diğer spor tesislerinin işletilebilmesi -ayrıca 21 federasyonun faaliyetlerin 
nan 95 yeni kadronun % 35 zamları ile birlikte bir yıllık ücret tutan 705 870 lira 
'edilmiştir. 

230 Geçici hizmetlifler ücreti : 
Masraf tertiplerinden idaresi zaruri görülen ve bu sene ilâve edilen 9 kaduo il*1 3 barem i 
11 aylık avukat kadrolarının ve diğerlerinin bir yıllık ücretleri tutarı 205 310 Ura. fazl 
miştir. 

250 Yabancı uzmanllarla yardımcıları ücreti : 
Yurt dışından getirilecek 18 aded yabancı uzman ile yardımcılarının ücretlerini karşıla 
93 000 lira fazlasiyle 300 OOO lira teklif edilmiştir. 

Beden T. Oı». Md. Bütçesi (;S. Sayısı : 1048) 
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Bölüm. M,addc 

Spor - Toto kuponlarını 'basan matbaanın işçilerine ücret ve toplu sözleşmeye göre verilmesi 
lında faaliyete geçirilecek ikinci bir baskı makinası için alluıan 3 elemanın yıllık ödenek 
nazaran 49 603 lira fazlasiyle 224 603 lira teklif edilmiştir. 

12.000 282 Diğer işçi ücretleri : 
Mevcut iki teleski âmiri, bir telesiege âmini ve 1 teleski teknisyeni ile 1 telesiege teknisyenine 
ve Bitlis'te kurulmaları mukarrer teleski ve telesiegeler de yevmiye ile çalıştırılacak 14 işçinin 
yevmiye ve diğer kanuni haklarını karşılamak üzere 1967 yılma nazaran 70 520 lira fazlasiyle (1 

310 Çocuk zammı : 
3656 sayllı barem Kanununa tabi memurların çocuk zamlarını karşılamak üzere 8 500 lira tekl 

320 Doğum yardımı : 
3530 sayılı Teşkilât Kanunnuna göre merkez teşkilâtına bağlı maaşlı memurlar ile barem içi 
mek üzere 1 000 lira teklif edilmiştir. 

330 Ölüm yardımı : 
3656 sayılı Kanuna tabi memurların ölüm yardımlarını karşılamak üzere 3 500 lira teklif ed 

340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini tadil eden 7351 sayılı Kanun uyarınca hazırlanıp Baka 
ve 6/1214 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan tedavi masrafları, Yönetmeliğine göre yapıl 
rak 1967 ödeneğinin 6 aylık har camına göre (2 000) lira fazlasiyle (8 000) lira teklif edilmiştir 

370 Emekli keseneği karşılığa : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (A) ve (B) fıkraları dle 7236 sayılı Kanunun 7 nei m 
ğına ödenecek emekli kesenekleri karşılığı olarak 49 635 lira fazlasiyle 160 132 lira teklif ed 
12.110 Aylıklar 788 063 
12.210 Hizmetliler ücreti 1 675 500 

Toplam 2 463 563 X 6.5 + 160 132 lira 

Beden T. Gır. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1048) 
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Bölüm Madde 

380 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek prim karşılıkları : 
Sosyal Sigortalar prim karşılıkları 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 476 690 
12.281 Matbaa işçileri ücretleri 224 603 
12.282 Diğer işçi ücretleri 170 520 
18 508 Mra fazlasiyle 96 250 lira Toplam 871 813 X % 12 — 96 250 lira teklif edilmiştir 

410 Fazla mesai ücreti : 
657 »ayılı Devlet Memurları Kanununun 178 nci maddesi gereğince günlük çalışma saatleri 
bir hüviyet taşıyan hizmetlerde çalıştırılacaklara verilmek üzere maddenin muhafazası için (1) 

12.000 590 4047 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi gereğince verilecek fahrî hizmetler tazminatı : 
4047 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi gereğince fahrî olarak görev alacak federasyon 
1/3 nisbetinde fahrî hizmet tazminatlarının fiilî ödemelerine göre 1967 yılma nazaran (6 434 
edilmiştir. 

813 Geçici görev yolluğu : 
Avukatların bölge dâvalarını takibetmek üzere dâva mahallerine ve diğer idareci elemanların 
cakları tetkikler için yol ve yevmiyelerini karşılamak üzere 1967 yılma nazaran 35 000 lira 
tir. 

814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Memleketimize gelecek ecnebi otoriterlerin yurtiçıi yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üze 
nı ile 15 000 lira teklif edilmiştir. 

821 Müfettişler yolluğu : 
Bölgelerin spor teşkilâtını teftiş ve kontrol eden üç. müfettişin yol yevmiyeleri karşılığı ola 
lasiyle 60 000 lira teklif edilmiştir. 

834 Kurs yolluğu : 
Yeni ihdas edilen bu maddeye konulan 22 000 liralık ödenek taşra teşkilâtında bulunan müdü 
lar için 1968 yılında merkezde açılacak kurslara iştirak edeceklerin yol ve yevmiyelerini karş 
miştir. 

854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurtdışı geçici görev yolluğu : 
Spor federasyonlarımızın yurdumuzda öğretim ve eğitim faaliyetlerini yürütecek yabancı 
yol ve yevmiyeleri iğin geçen seneye nazaran 42 000 lira fazlasiyle 72 000 lira ödenek teklif e 

Beden T. Om Md. 'Bütçesi (S. Sayısı : 1048) 
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Bölüm Madde 

871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Gerek sportif öğrenim ve eğitim hizmetlerinde görevlendirilmiş veya görevlendirileceklere ve 
sporu tesisleriyle klorlama ve filitrasyon makinaları ile teçhiz edilmiş yüzme havuzlarında is 
kurslarda yetiştirilmeleri maksaliyle yurtdışına gideceklerin yolluk ve yevmiyele "ini kararnam 
edilerek bu bölüme geçen yıla nazaran 2 000 lira fazlasıiyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 

911 İdareci ve sporcuların yurtiçi yollukları : 
21 federasyonun faaliyet prog ramları gereğince memleket için spor temaslarına iştirak edece 
cuların 6245 sayılı harcırah Kanununun 23 ncü maddesi gereğince yol ve yevmiyelerini karşıl 
çesine alınması dolayısiyle geçen sene 1 lira olan bu bölüme 2 499 999 lira fazlasiyle 2 500 000 li 

12.000 12.912 İdareci ve sporcuların yurt dışı yollukları : 
21 spor federasyonunun faaliyet programları gereğince ımemleket dışı spor temaslarına iştirak 
ve yevmiyelerini karşılamak üzere 1 500 000 lira teklif edilmiştir. 

13.000 13.110 Kırtasiye alım ve giderleri : 
Genel müdürlük merkez teşkilâtının 1968 malî yılında Malzeme Ofisinden alınması lüzumlu kı 
ra geçen seneye nazaran 5 000 lira fazlasiyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt alım ve giderleri : 
Genel müdürlük merkez teşkilâtının 1968 malî yılındaki baskı işi için temin edilecek kâğıt v 
raflarını karşılamak üzere geçen seneye, nazaran 10 000 lira fazlasiyle 30* 000 lira teklif edilmi 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
İş hacminin gün geçtikçe artman ve 1968 malî yılı bütçesinde teklif ettiğimiz yeni kadrolarla 
büroların 1968 malî yılı zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için geçen seneye nazaran 55 000 
miştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Genel müdürlük dışında ve genel müdürlüğe ait kendi binalarında oturmakta olan atletizm 
genel müdürlüğümüze aidolan Elmadağ teleski tesislerinin bulunduğu binaların bir yıllık 
nazaran 20 000 lira noksanı ile 10 000 lira teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alım ve giderleri : 
Genel müdürlük merkez teşkilâtında çalışan ve giyim eşyası verilmesi gereken personelin bu 
çen yıla nazaran 4 760 lira fazlasiyle 18 760 lira teklif edilmiştir. 

Beden T. G n Ma. Bütçesi (iS. Sayısı : 1048) 
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13.210 Su giderleri : 
'Teşkilâtın içme ve şehir suyu ihtiyacı için geçen yıl ödeneğinden 12 000 lira fazlasiyle 20 00 

13.220 Temizlik giderleri : 
Merkez teşkilâtının bir yıllık temizlik malzemesinin ihtiyacını karşılamak üzere geç.em yıl 
10 000 lira teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Genel müdürlük ve İstanbul'da bulunan federasyonların aydınlatılması ile ilgili ihtiyacı kar 
nan ödeneğin kâfi gelmiyeceği anlaşıldığımdan 50 000 lira fazlasiyle 75 000 lira teklif edilm 

13.410 Posta telgraf giderleri : 
(Genel müdürlük ve İstanbul'da bulunan federasyonların posta telgraf giderlerini karşılamak 
fazlasiyle 35 000 lira teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Genel müdürlük ve İstanbul'da bulunan federasyonların telefon giderleri için 1967 yılı tele 
cesiyle 20 000 lira fazlasiyle 80 000 lira teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
İstanbul'da bulunan kontrol grup amirliği ve federasyon bürolarınım tutulacak yemi binaya 
da 1 000 liranın kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından geçen yıl ödeneğinden 1 500 lira fazlasiyl 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
1968 yılımda merkez teşkilâtı hizmetlerimde kullanılacak araçlarım bir yıllık işletme ve on 
zaran 1 000 lira fazlasiyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli : 
Genel müdürlük teşkilâtı ile İslanbul'da bulunan federasyonlarımız için kira ile tutulan bin 
cak ödemeleri karşılamak üzere geçen yıla nazaran 30 320 lira fazlasiyle 818.320 lira teklif e 

14.000 14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Devlet binalarının yangından korunmasına dair yönetmelik gereğince giderlerini karşılam 
maddeye 10 000 lira teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
657 sayılı Devlet Memurları Kan umumim teşkilâtlar büny esimde hizmet içi eğitim ve tekâmül 
fından yöneltilmesi hususundaki hükümleri gereğince eğitim uzmanlığımızın 1968 malî yılı iç 
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larda teşkilât dışından temin olunacakların ders ve konferans ücretleri ile kurs giderleri kar 
ye 1968 malî yılı için 15 000 lira ödemek teklif edilmiştir. 

14.571 İdame ve geliştirme giderleri : 
Memleket içinde tertibedilen millî ve resmî her türlü spor yarışmalarından elde edilen geli 
bütçesine alınması dolayısiyle Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi için yapılacak giderler 
rın karşılanması için geçen sene 1 lira olan bu maddeye 1 400 000 lira ödenek teklif edilmişt 

14.573 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılacak masraflar : 
21 federasyonun faaliyet progra~.ni gereğince yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü 
bunların hazırlık çalışmalarını yerli ve milletlerarası kampların, kursların gerektirdiği gen 
ve müsabakalarla ilgili zaruri masrafları karşılamak maksadiyle futbol müsabakalarında müşte 
nel müdürlük gelir bütçesine alınması ve karşılığı giderlerin de tam olarak gider bütçesine 
1 lira olan bu maddeye 6 029 999 lira fazlasiyle 6 030 000 lira tahmini ödenek teklif edilmiş 

16.000 16.112 Ulaştırma giderleri : 
Spor - Toto kuponlarını basan genel müdürlüğe ait matbaanın kâğıt ve diğer taşınır malzem 
şılamak üzere 1967 yılı ödeneğinin kâfi gelmiycccği göz önüne alınarak 10 000 lira fazlasiyl 

16.114 Kira bedeli : 
İkinci bir matbaa makinası geldiğinde bu makin anın malzemesi ile birlikte yerleşmesi için 
ödemelerini karşılamak üzere geçen sone ödeneğinden 20 000 lira noksanı ile 10 000 lira te 

16.115 Giyim kuşam alım ve giderleri : 
Toplu sözleşme gereğince Spor - Toto kuponları basan matbaamızda çalışan işçilerden giyim 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen sene ödeneğinin 2 000 lira noksanı ile 4 000 lira teklif 

16.710 Temsil giderleri : 
Genel müdürlük makamı tarafından yerli ve yabancı misafirlere yapılacak ikram ve saire 
5 000 lira fazlasiyle 1968 malî yılı için 10 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 21.811 Etüt ve proje giderleri : 
iSpor -Toto gelirlerinin tamamının gelir bütçesine alınması ve karşılığı giderlerin de gider 
lüme 1967 yılının 8 aylık giderine nazaran 1968 yılı için tahmini 150 000 lira ödenek teklif edi 
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21.812 Teknik personel ücretleri : 
Tahmini olarak 2 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

21.813 Teknik personel geçici görev yolluğu : 
Tesislerin etüt ve proje hizmetleri geçici görev yolluğu için tahmini 1 000 lira teklif edil 

22.000 22.811 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri : 
•Spor Toto gelirlerinin tamamının genel müdürlük gelir bütçesine alınması ve karşılığı g 
ne konulması dolayısiyle plânlamanın tasdikinden geçen yatırım bütçemizin bu bölümüne "y 
leri için geçen sene 1 lira ile gösterilen bu bölüme 79 489 999 lira fazlasiyle 79 490 00 

22.812 Teknik personel giderleri : 
Yatırım hizmetlerinde çalışan teknik personelin yevmiyelerini karşılamak üzere 3 500 000 l 

22.813 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Yatırım hizmetlerinde çalışan teknik personelin geçici görev yolluk ve yevmiyelerinin karş 
ödenek konulmuştur. 

23.000 23.811 Makina teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Makina teçhizat alımları ve büyük onarımlarını karşılamak maksadiyle tahmini olarak 50 

23.812 Taşıt alımları : 
257 sayılı Kanun gereğince inşaatlarımızın mahallen kontrolü hizmetlerinde kullanılmak ü 
genel müdürlüğümüze ait bir aded iStation Wagon tenezzüh şaseli makam arabası ile siv 
hizmetlerinde kullanılmak üzere bir aded motosiklet alımı için 354 000 lira ödenek teklif e 

23.813 Teknik personel ücretleri : 
Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları personelinin ücretlerim karşılamak üzere 
rak 3 000 lira ödenek konulmuştur. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli : 
ıSpor - Toto gelirlerinin tamamının genel müdürlük gelir bütçesine alınması ve karşılığı gid 
konulması dolayısiyle 1967 yılı bütçesinde 1 lira olarak teklif edilen bu maddeye 1968 malî 
mini 4 000 000 lira teklif edilmiştir. 
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34.000 34.270 iller bölge müdürlüklerinin banka kredi borçları için yardım : 
655 sayılı Kanunun neşrinden sonra gelirleri kesilen ve bu sebepten banka kredi borçlarını 
rinin borçlarını ödiyebilmeleri maksadiylc yeniden açılan bu maddeye 1968 yılı için 1 100 

34.720 Uluslararası spor ve diğer kuramlara katılma payı : 
Üyesi bulunduğumuz Uluslararası Spor kurumları ile dernek ve kurumlara 1968 yılı üyelik a 
giderine göre, bu yıl için 59 999 lira fazlasiyle 60 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

35.000 35.210 % 1 ek karşılıklar : 
Yeni alman ücretli kadrolarla eski kadrolarım bir yıllık tutarı olan 2 463 563 liranın % 1 
ran 7 636 lira fazlasiyle 24 636 lira teklif edilmiştir. 

35.220 Emekli ikramiyesi : 
Emekliye ayrılacakları muhtemel olanların emekli işlemlerini karşılamak üzere geçen yıla 
lira teklif edilmiştir. 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
Sandık yönetim giderleri olarak 1968 yılı içinde Emekli (Sandığına ödenmek üzere geçen yıla 
8 112 lira teklif edilmiştir. 

35.240 Diğer ödemeler : 
55 ten eksik yaş farkları ve ölüm tazminatlarını karşılamak üzere geçen yıla nazaran 20 
lif edilmiştir. 

35.710 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlileri biriktirme ve yardımlaşma sandığ 
yemeğinde kullanılmak üzere) : 
Başbakanlık ve Maliye Bakanlığının yazılarına göre genel (müdürlüğümüz merkez memurla 
çen seneye nazaran 26 900 lira fazlasiyle 41 400 lira olarak teklif edilmiştir. 300 X % 6 

36.000 36.300 Geçen yıllar borçları : 
Seneleri içinde ödenemiyen ve zaman aşımına uğramamış ödenmesi zaruri borçlar için geçen 
1968 yılı için 20 000 lira teklif edilmiştir. 

(B) Cetveli gelir bütçesi 

1968 malî yılı bütçesine bağlı (B) işaretli gelir cetvelinin tetkikinden anlaşılacağı üzere gelir ve gideri d 
sine nazaran 101 798 010 liralık bir fazlalık arz ettiği görülür. 

Gelirin mahiyeti ve artışların bölüm sırasına göre mucip sebepleri aşağıda kısaca arz edilmiştir. 

Beden T. On. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1048) 
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(B/2) Vergi dışı gelirler 

61.000 61.110 Basımevi gelirleri : 
ıSpor - Toto kuponları basan genel müdürlük matbaasının kupon bedeli olarak bir yıl içeri 
me göre tahmini olarak 2 800 000 lira civarında olacağı tahmin edilmiştir. 

61.280 Futbol müsabakalarında müşterek bahis hasılatından elde edilecek gelir : 
Spor - 'Toto gelirinin tamamının genel müdürlük gelir bütçesine alınması dolayısiyle Spor -
sesi olarak bir sene zarfında tahmini olarak 98 890 000 lira gelir temin edileceği düşüncesiy 

62.000 62.145 Diğer hasılatlar : 
Yurt içinde ve yurt dışında yapılan sportif faaliyetlerin artması ile bu bölümdeki gelirim 
rularak 1967 yılma nazaran 130 008 lira fazlasiyle 180 008 lira teklif edilmiştir. 

62.147 Spor tesisleri işletme giderleri : 
Bu bölümdeki gelirimiz 1967 yılındaki tahminin altında elde edilmiş bulunduğundan 50 000 
edilmiştir. 

62.320 Faiz : 
Spor - Totodan elde edilen gelirimiz başbayi Emlâk Kredi Bankasının 82 sayılı hesabında 
tinde Merkez Bankasındaki hesabımıza aktarıldığından Emlâk Kredi Bankasında kalan m 
500 000 lira teklif edilmiştir. 

63.000 63.310 Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir : 
Yurt içinde tertibedilen millî ve resmî spor yarışmalarından elde edilecek bir yıllık gelirin t 
da olacağı tahmin edilerek 2 000 000 lira teklif edilmiştir. 

72.000 72.100 Hazine yardımı : 
Kendi kaynaklarımızdan temin edilemiyen gelir dışındaki zaruri masraflarla bölgelere yapıl 
diyle Hazineden yapılacak yardım karşılığı bu maddeye 13 126 363 lira teklif edilmiştir. 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit mevcudu : 
1967 yılı bütçesinin 8 aylık tatbikatı dolayısiyle geçen yıla nazaran 300 000 lira fazlasiyle g 
du için 1968 yılma 1 800 000 lira teklif edilmiştir. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Tetkik görevini aldığım Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 19G8 Yılı Katma Bütçesinin hizmet ve mevzul 
kısaca arz edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Kuruluş, Teşkilât ve Görevleri : 

Kuruluş : 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 29 yıl evvel 1(5 . 7 . 1938 tarihinde yürürlüğe konan 3530 sayılı Kanunl 

be ve Memuriyet unvanları 30 . 5 . 1941 gün ve 4047 sayılı ek bir kanunla değiştirilmiştir. 7258 sayılı Kanun 
kilâtı kurulmuştur. 

Ancak, Teşkilâtın gelişen ihtiyaçlara cevap verebilmesi için geç de olsa yeniden bir Teşkilât Kanunu hazırla 
duğunu ımc<miTuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. 

Bugünkü tatbikatta tesbit olunan eksikliklerin giderilmesine medar olmak üzere hazırlanmış bulunan yeni T 
müddetçe bugün 'elde edilen neticenin mevcut imkânlarla en iyisi olduğuna inanmak icabeder. 

Bu teşkilâtın vatandaşın şahsını geliştirici toplum ruhunu olgunlaştırıcı yurt savunma gücünü yükseltici ve 
nıtılması hususunda değerli bir vasıta olduğu gereği karşısında ve bugünkü hüviyeti ile bu görevleri yapamıya 
rak ona yeni bir hüviyet vereceği muhakkak olan tasarının kanunlaşması lüzumuna inanmaktayım. 

Bu tasarının biran önce kanunlaşması Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün daha verimli bir şekilde çalışm 

Teşkilât : 
Merkez Teşkilâtı bir Genel Müdür bir Genel Müdür Muavini, Genel Müdürlüğe bağlı Federasyon Heyetler 

lüğü, Sağlık Dairesi, Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesi, Neşriyat ve Propaganda Şubesi, Muamelât ve Zat İşle 
cil ve Lisans Şubesinden ibaret olup, Genel Müdür bu Teşkilâtın İta Âmiridir. 

Amacı : 
Kanunun birinci maddesinde belirtildiği üzere yurttaşın uzvi ve ahlâki kabiliyetçe inkişaf ve tekemmülünü 

gençliğini bedenî faa%et mükellefiyeti altında bulunduran umumi hükümleri ihtiva eden ulusal ve inkılâpçı a 
oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmektir, bu faaliyetleri okul içinde ve okul dışında olmak 
liriz. 

1. Okul içindeki faaliyet Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülmektedir. , 
2. Okul dışı faaliyetler bu mevzu ile Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük (Beden Terbiyesi Genel Müd 
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Genel Müdürlük faaliyetlerinin Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, diğer bakanlık ve t 
verimli bir hale gelmesi mümkündür kanısındayım. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü faaliyetlerine gelince; 
Hazineden 13 126 363 liralık bir yardımı görmesine, çok dar bir personel kadrosuna kifayetsiz mevzuata 

gelirlerle bir kaç yıldan beri geniş bir yatırım programımı başarmaya çalışmaktadır. İş bacımının genişliği 
ğün çalışma takatini aşmış) kadro ve organizasyon kifayetsizliğinden bâzı aksamalar meydana getirmiş is 
miş, bâzılarının da bitirilmekte -olduğu anlaşılmıştır. 

Beden Terbiyesi Teşkilâtı bugün 25 çeşit spor branşında faaliyet gösteren 21 Federasyona salı iptir İd, bu 
verilen ücdetler ise kifayetsiz kalmaktadır. Bunun yanında 67 vilâyet bölge 'başkanlıkları ve bölge müdü 
14 . 7 . 1965 tarih ve 655 sayılı Kanunun çıkması ile bölgeler işliyc-ınez bir hale gelmiş, bölge'er personelin 
ri masraflarını karşılamak üzere Hazineden 12 000 000 lira yardım alınabilmiş, bununla ihtiyaçları gider 
müştür. 

İşbu 12 000 000 lira, yukarıda bahis konusu, olan 13 126 363 lira içinden verilmektedir. 
655 sayılı Kanunun kabul edilmesi ve Beden Terbiyesi bölgeleri yılda belediye ve özel idarelerden, aslınd 

tikleri 24 000 000 liradan mahrum kalmışlardır. Bunun ancak yarısı Hazine tarafından telâfi edilebilmişti 
yetleri inkisar edememiş, ^evvelce Bölgeler tararından yapılan ıspor hareketleri Federasyon la rca demlide el 
mesi lâzımgelen Spor - Toto hasılatından sarfında zaruret hâsıl olmuştur. 

Genel Müdürlüğün yatırım tahsisatını temin etmek bakımından Spor - Toto Müessesesinden de bahsetmek 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçesi ile yatırım giderleri olarak aldığı ödemeğin, progra 
bir miktarını kullandığı ve yatırımların büyük ölçüde tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır. 

1959 senesinde 7258' sayılı Kanunla kurulmuş olan Spor - Toto (Futbol müsabakalarında müşLerek bahis 
hasılattan zaruri masraflar çıktıktan sonra % 40 ı Genel Mfdürlük hissesi olarak sportif faaliyet ve tesisler 
riyle .1961 yılından 30 . 11 . 1%7 günü akşamına kadar 312 924 253,79 lira gelir sağlandığı görülmüştür. 
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1961 - 1967 yıllarında inşaatlarla, teknik personel ücret ve lyolluklarma 220 002 041,16 lira, spor temas ve 
kamulaştırma için de 24 029 649,62 lira ki cem'an aşağıda gösterildiği gibi 312 697 413,53 lira sarfelilmiştir. 

Yapılan Masraflar 

Müşterek bahisten Spor faaliyetleri Yatırımlar için Transfer harcam 
Senesi elde edilen gelir için A / l A/2 için A/3 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
196(5 
1967 

15 516 .624,13 
17 645 720,08 
26 500 000,00 
61 039 81.7,01 
34 068 792,57 
34 409 196,80 
62 754 193,20 
60 000 000,00 

312 934 253,79 

4 
5 
7 
15 
19 
15 

68 

813 
913 
023 
556 
402 
861 
205 
879 

665 

966,16 
127,41 
426,67 
o o o oo <1oo,oo 
542,07 
339,04 
816,28 
170,79 

722,75 

—. 
7 773 970,57 

26 001 992,32 
60 624 806,68 
31 577 163,38 
22 124 763,92 
33 983 171,49 
37 923 299,75 

220 002 041,16 

— 
--
— 
— 

46 168,38 
1 378 387,02 

12 601 185,64 
10 003 908,58 

30.11.1967 akşam 

24 029 649,62 

Genel Müdürlüğün yatırımları yıllık programlara istinaden yapılmaktadır. Kanım gereğince Spor - Toto'da 
sesinden, spor temasları, malzeme, teknik personel aylık ve yolluklarına yıllık olarak ayrılan mc'blâğdaıı geriy 
tahsis edilmektedir. Yatırımlarla ilgili üç, ve dış tediyeleri Devlet bütçesine her hangi 'bir külfet yüklemiyen S 
ta, spor, tesis ve inşaatları için Hazineden her hangi hir ödenek almmamaktaidır. Spor - Totonun kuruluşundan 
gider tatbikatına göre elde 'edilecek 'bir yıllık tahminî gelirin tamamı Genel Müdürlük gelir bütçesine alınımış v 
programı karşılığının ida tamı olarak gider bütçesine 87 700 000 lira olarak konulduğu görülmüştür. 

Türk sporunun gelişmesi içıin hazırlanmaya çalışan ıspor tesislerinin peyderpey yurtdaşm 'hizmetine girmekte 
devaım etmesi memleket kalkınmasında 'da önemli bir yer almakta ve memnuniyet verici olarak karşılanmaktad 

Simidi de geçen yıl bütçe tatbikatı, yeni bütçe teklifi ile ilgili tetkiklerimi sunmak isterim. 
Genel Müdürlüğün 1968 bütçesi genel olarak 119 451 371 lira olup, bunun 13 126 363 lirası genel bütçeden y 

liralık fark ise (B) işaretli gelir cetvelinde gösterildiği üzere bölüm 61.000 - 63.000 de açıklanan teşkilâtın 
gelirlerdir. 

Beden T. On, Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 1048) 
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Bu ^duruma göre Genel Müdürlük bütçesi geçen yıla nazaran 101 798 010 lira fazla görülm e İçtedir. 

1966 - 1967 ve 1968 yılları bütçesindeki ödeneğin mukayesesi 

(A/ l ) 

Ödeneğin çeşidi 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 

1966 yılı 
bilfiil ödenen 

7 642 112, 65 
521 445,24 

9 734 541,62 
87 985,86 

1 219 731,41 

19 205 816.28 

1967 yılı 
Bütçe 

ödeneği 

3 162 796 
1 075 '500 

1(3 504 
54 20ü 

1 139 000 

5 445 000 

1968 yılı 
teklifi 

8 517 441 
1 255 080 
7 468 502 

54 200 
1 132 000 

18 427 223 

Faz 
Li 

5 37 
19 

7 45 
— 
1 

13 04 
5 

(A/2) Yatırım harcamaları : 
Etüt ve proje giderleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 

143 958,36 

33 8'39 213,13 

33> 983 171,49 

12 9 

3 • 153 000 15 

3 83 140 000 83 13 

3 407 000 40 

9 83 700 000 83 69 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (:S. Sayısı : 1048) 
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Ödeneğin çeşidi 

(A/3) 'Serimaye teşkili ve transfer 
harcamaları : 
Kamulaştırma ve satmalmalar 
Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç Ödeımeleır 

Toplam 
(A/ l ) 
(A/2) 
(A/3) 

1966 yılı 
bilfiil ödenen 

1967 yılı 
Bütçe 

ödeneği 
1968 yılı 

teklifi 
Fazlas 
Lira 

5 052 968,41 
7 321 254,07 

37 231,25 
190 131,91 

1 
12 500 000 

138 350 
65 000 

4 000 000 
13 165 000 

134 148 
25 000 

3 999 
1 159 

34 
— 

12 601 185,64 12 208 352 17 324 148 5 195 
80 

^_ 
5 115 

19 205 816,28 5 445 000 İS 427 223 13 041 
33 983 171,49 9 83 700 000 83 699 
12 601 185,64 12 208 352 17 324 148 5 195 

05 790 173,41 17 653 361 119 451 371 101 937 
139 

101 798 

1967 malî yılma nazaran 1968 bütçe tasarısında bölümlerde görülen fazlalık ve noksanlığın sebepleri. bölüm 
1. Personel giderlerindeki 5 354 645 liralık artıştan 1 354 647 lirası 4047 sayılı Kanımla hâbul edilen ka 

çıktıktan sonra gieriye kalan fiilî kadrolardan 45 98, 7244 sayılı kanunlar gereğince 1, 2 ve ^ üs': i i derece aylı 
kilâtın gösterdiği süratli inkişaf dolayısiyle hizmetin aksaksız olarak yürütülmesini teminen 196<c yıl nida hizim 
spor tesislerinin işletilmesi için (D), (E) cetvellerindeki müteferrik müstahdem kadrolarına bu sene 107 aded 
düğünden, hu husus bütçede yer almıştır. 

•Beden T. Cin. CVId. Bütçesi (S. Sayısı : 1048) 
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der iye kalan 4 000 000 l ira fazlalık ise öze! 'hizmet yol luklar ı giderleri içinde ımütalâa edilen ve 7258 
l i l i r lerindcn sağlanan 12.911, '12.912 nci idareci ve sporcular ın y u r t içi ve y u r t dışı yolluklarını karşılaımak 
teri len bu te r t ip le r için 1968 yılı Genel M'üdürliiğüın kendi kaynak la r ından elde lettiği gelirlerinin ta.nıaıraı Ge 
cetveline alınması karşıl ığı giderlerin de gid'cr bütçesiine aynen konulmasında 21 federasyonun faaliyet pro 
nun 23 neü maddesine is t inaden idareci ve sporcular ın bir senelik tahminî yurt içi ve yurt dışı yol ve ye 
ediİldiği görülmü ştür . 

2. Yönetim giderleri : Bu bölümde görülen ]79 580 l iralık fazlalık iş hacmi devamdı sn nette günden gü 
Emekli Sandığı Genel Müdür lüğüne art binaya taş ınan Genlel Müdür lük Merkez Teşkilâtının 1968 yılı genel yönet 
defterler, döşeme ve demirbaş alımları , yayın adından ile Eskr im ve Atle t izm Federasyonlar ın ın yakacak alımd 
su giderleri, temizlik giderleri, aydınla tma giderleri , posta telgraf giderleri , telefe,;! giderleri , ley ma giderler 
iht iyaçlarını karş ı lamak için konulan ödenekten ileti geldiği görülmüştür . 

->. Hizmet (giderleri : Hizmet -giderleri için de 1-1.571. (Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri) 
4 neü maddes i gecrğinee yapı lacak giderler') bir yıllık karşılığı olarak geçen yıllarda, t ed ib in muhafazas 
n u n u n 7 nci. mailesi 'gereğince gelir temin edildikçe ödenek kaydolunan 'bu iıki tertipten, birincisi 14.571. ida 
maddenin giderleri yur t içinde tertibedilen millî ve resmi spor faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden kars 
Genel Müdür lüğün ,geiir bütçesine al ındığından giderler inin karşılanması için İ n maddeye i 490 00i) iira, i 
4 neü maddesi gereğince yapılacak -giderler -olup, spor- tesisleri dışında her tü r lü spor- alet ve malzemelerini 
yet ler inde bu lunmak .gibi T ü r k sporunun geliştirilmesine yarar l ı işlere sarfedilmek üzere Spor' - Toto 'dan 
çeye irat , diğer t a ra f t an Ödenek kayd ı suret iyle y u k a r ı d a bahsedildiği ıglbi ıgeçen yı l larda bu maddeye 'bir 
iSp-or - Toto gelirinin t amamının gelir bütçesine konulması ve karşıl ığı giderlerin de gider b;:i çeşme konu 
ödenek teklif edildiği görülmüştür . 

4. Yat ı r ım harcamala r ı : (A/2) yat ı r ım ha rcama la r ı cetvelinin tebkiıkinde görüleceği üzere yatır ım ha 
a,rtış müşaiJıad'e edilmekte ise de bu miktar geçen seneler bu cetvelin her maddesine birer l i radan 3 bölü 
malar ının karşılığı Spor - Toto .gelirlerinden temin edildikçe Bütçe K a n u n u n u n 7 nci maddesi gereğince 
yapılmakta, iken Spor - Toto gelirlerinin tamamı tasdik edilen ya t ı r ım phi.ni gereğince 1968 gelir bütçesin 
dilmek üzere bu 3 holüm giderleri karşı l ığı o larak 83 700 000 lira ödemeğin teklif inden ileri geldiği görülm 

5. (Sermaye tesjkili ve transfer' ha rcamala r ı : İki cetvelde görülen 5 195 796 liralık ar t ış tan 3 999 999 
maddelerde açıklandığı üzere 1908 bütçesinde Genel Müdür lüğün kendi kaynak la r ından temin ett iği gelir 
bütçesine ve giderlerinin de gider bütçesine koıralmasından, gideri Spor - Toto gelirinden karş ı lanan .bu 
lira konulmuş tur . M'alî t ransfer ler kısmında görülen 1 159 000 lira ise 655 sayılı K a n u n u n neşr inden sonr 
banka kredi borçlarını ödemiyeu bâzı Bölge Müdür lük le r in in bu borçlarının ödenebilmesi maksadiy le konuld 
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'Sosyal transferler bölümünde 1967 bütçesine nazaran görülen 4 202 liralık noksanlık Emekli Sandığına yap 
yılında azalmasından ileri geldiği görülmüştür. 

Borç ödemeleri bölümünde görülen 40 000 liralık noksanlık seneleri içinde ödenemiyen ve zaman aşımına uğram 
yılında 25 000 lira civarında bulunduğundan 40 000 lira noksaniyle teklif edilmiş olduğundan ileri gelmiştir. 

0. 1907 yılı bütçesinin bütün bölüm ve maddelerinde 9 aylık sarfiyatın tetkiki neticesinde âzami tasarrufa 
sinin (B) işaretli gelir cetvelinde gösterilen gelirlerin Spor - Toto, Matbaa ve Genel Müdürlüğün diğer kaynak 
lerce yapılan temastan öğrenilmiş, geçen yıldan devreden nakit mevcudun da 1 800 000 lira civarında okluuğ t 
nin bütün kısımlarındaki ödeneğin âzami tasarrufa riayet edilmek suretiyle 'kâfi geleceği personel masrafları bö 
pılan tasarruf sonunda artacağı tahmin edilmektedir. 

1938 yılından beri Teşkilât Kanununa bağlı fiilî kadrolara bir ilâve yapılmamış olduğundan münhal mevc 
tildiği üzere yeni kadrolar ihtiyacı kendisini kuvvetle hissettirmektedir. 

Bunun yanında; 
1. 1967 yılında ek ödenek istenmesine ihtiyaç hâsıl olmamıştır. 
2. Muhasebi Umumiye Kanununun âmir hükümlerine göre her hizmet karşılığı ödenek bütçede yer alma 

cut değildir. 
3. Yatırım tahsisatının plân ve proje dâhilinde sarfına çalışılmaktadır. 
4. Ödenek fiilî kadroya kifayet etmekte olup, üst derece tatbiki mevcuttur, açık maa ı alan yoktur. 
5. Yönetim ve hizmet giderlerine konulan ödeneklerden hizmet aksamadan tasarruf imkânları mevcut de 
6. (L) cetvelinde kadro libere edilmesine lüzum görülmemiştir. 
7. (D) cetvelinde zaruri olarak 95 personel kadrosu artmış olup diğer ücretlilerdeki artış kanunî ç evç eve d 
8. 1967 yılı içinde Atletizm, Bisiklet, Voleybol, Kürek, Yüzme, Boks, Eskrim, Kayak Yüzme branşlarında m 

manlar üçer aylık getirilmiştir, diğer yabancı uzman talepleri kadro mevcudu olmadığından karşılanamamıştır 
9. 4489 sayılı Kanuna 'göre staj için ecnebi memleketlere bütçe imkânsızlıkları dolayısiyle gönderilen kim 

sunu kazanan bir elemanın A.B.D. de master yapmakta olduğu öğrenilmiştir. 

Teklif ve temenniler 

1. — 67 ildeki beden terbiyesi bölge müdürlükleri, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bağlı bulunmamak 
kımdan çeşitli mahzurları vardır. Bu halin ıslâhı bakımından bölgelerin öncelikle Genel Müdürlüğe bağlanma 

2. — Birçok bölgelerde muhtelif tesisleri yapmakta olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bir huku 
Müdürlüğün bir şubesi olan Spor - Toto Teşkilâtının hukuk müşavirlerinden faydalanılmasına da Sayıştay enge 
200 ü mütecaviz inşaat yapmakta olan Genel Müdürlüğü sağlam esaslarla yürüyebilmesi için acilen bir hukuk 
sı, 
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3. — Gelirlerin yeni tesislerin yapımına tah sis edilebilmeli için mevcutların verimli çalışması ve kendi 
şarması lazımdır. Bu gerekçe ile Genel Müdürlükle bir işletmecilik ünitesinin kurulması, 

4. — Bugün 50 - 60 milyon edvarında olan Spor tesisi yapım gücünün bulunacak imkânlarla artırılması Sp 
nın artırılması, 

(Genel bütçeden spora yapılan yardım 12 mü/on Tl. sı olup 22 milyarlık genel bütçeye oranı 00^ 05 on bin 
durum çok farklıdır. Batı Almanya'nın yıllık ya'ırıım (muayyen bir seviyeye geldikten sonra dâ'd) yılda 5 

5. — 1938 yılında kabnl edilen 3530 sayılı Ka rm hükümlerinin yetersizliği açık olarak belir'niş olduğun 
miş bulunan yeni Beden Eğitimi ve Spor Genel "Müdürlüğü Kanununun öncelikle ele alınıp çık ananın sağ 

6. — Bugün tamamen yetersiz duruma düşmm•-, o1 mı kadroların ve memur niteliğinin (incelikle a -'salması v 
rine gecen 30 yıl içinde hiç denecek kadar az olan 5 - 0 memur eklenmiş, buna karşılık iş kapasite mSÜ bin T 

7. — Memleketimizde gençliğin kötü yollara sap aamaaı için Beden Terbiyeci Genel Müdürlüğü spor tesis 
Millî Eğitim Bakanlığının inşa ettirmekte olduğu .Nv derecedeki okuman ile üniversitelerde ihti •';-; Imrşıl.ıy 
yer verilmesi ve bunların projelerinin Beden Ter T "-"i Genel Müdürlüğünce görülmesinin sağlanması, 

8. •— Yine buna paralel olarak bütün ordu bir"'1 V-'--rmm. bulunduğu yerlerde tesislerin kendi im'" "e hm' ile y 
9. — Bütçedeki sarfiyat, (5,6) milyon liralık G ^ '^nldür lük gel Heri ile Spor - Totodan elde edi'ecek (98) m 

mek!;edir. Bu seviyede talimin edilen gelinin ''!•!> eddmniyeeeM aıdreddığı takdimde, bâzı "'-ama v 
sıllarda belirtilen paralardan diğer bir fasrla aktarılabilmesi için 1908 Bütçe kanununun 9 nen madde 

(A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büv'm onarım giderleri bölümüne dâhil tertiplerden ( s/n) işaret 
teri i?.)! er in e ve (A/3) işaretli cetvelin (kamul ast- ma ve satınalmalar bölümüne aktarma yapma 'a. Maliye B 

10. —- 655 sayılı Kanunun çıkmasından sonra 67 bölgede çalışan beden terbiyesi memu^nrı, Mali e Bakanlığ 
şılamak maksadiyle bütçeden yardım, adı altın m, ve "d iği 10 - 12 milvon liradan para aldıkları iç'", avans ka 
taakıp diğer memurların almaya başladıkları avanslardan faydalanamamaktadırlar. Maliye Bakan'ığı îiezdmd 
memurların yardım ödeneğinden aylık aldıkları gerekçesi ile reddedilmiş bulunmaktadır. T âyin'er i mevcut 
İm kanunlara uygun olarak alan ve avans kanun1 mmım mtisna hükümleri içinde yer almamış buluuan 67 ilde 
biran cince son verilmesi için gerekli tedbirin alın emsim, zorunlu görmekteyim. 

Geür ve gideni denk olarak tanzim edilmiş bumnan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 ydı bütçe ta 
mennilerimi yüksek komisyonun tetkik ve takdir1 erin e arz ederim. 

Bu bütçenin Türk sporuna yararlı olmasam di1 enim. 
Saygılarımla. • Rapo 

A. ihsan B 
Trabzon Mi 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu _ 
Esas No. : 1/429 
Karar No. : 88 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 1967 tarihinde snnnlarak Komisyonumuza havale edilmiş buluna 
lüğü 1983 yılı Bütçe kanunu tasarısı», ilgili Dev^et, Bakanı, Genel Müdür ve Mnliye Bakanlığı tomsiloilerinin 

Biden Terbiyeni Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütae kanunu tasarısında, cari harcamalar için (A/ l ) işar 
18 427 223 lira, yatırım harcamaları için (A/2) iaaratli cetvelde p*öf?te"iM::xi üzere 83 700 000 lira, sermaye 
de (A/3) i-aretü cetvelde gösterildiği üzere 17 324 148 lira ki, toplam olarak 119 451 371 lira ödenek teklif o 

KcrMT/ennmuzda, Komisyonumuz adına in peleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan s V1=,a a-örü^m 
gelinmekte olduğunu, hor sene yakılan birçok n aka ve t a-ü. der ^a'iceende nenelerimizin daha sıhhatli bir y 
memlaket sporunun aeikerek • diğer deve le r le vamlan m.ijl.î. t^m'îilî ve beynelmilel müsabakalarda mücadele 
rın! t i r fnm.no Tintinenk^dc narlak n.etaaa1er a"\"a"""̂ "TTın ni;"-"'"'rı p l " ^ . ^ ^ ^ r-d'arıkc'k va-rsi te r k r At k""."'.•'•,r,ıT 
düzeyine kavuracaklarını belirtmiş ve ren/An. ,a;"'ı,I1cee a-ê if, bilgiler var-a-rek Komiavonıımurm avdırdatmı-lar 

Be vı1. ktenen ödenek gecen yıkı nasarrn 1.01 798 01.0 lira daha faskdar. Bu fazlalığın fntbol müsabakalar 
elde cdî^n 98 890 0^0 I^^mn gelir büteenna dâMl adib->a"r(-ıdan ve 2 TOS 010 liranın da diğer normal kayna 

Gen/klişen hikmetin görülebilmesi bakımından normal kabul edilmiştir. 
Maddelerin görüşülmelinde; (A/l) cani harca^al^r, (A/2) yalımım harcamaları ve (A/3) sermaye teşkili 

velinde ve di^er cetve^-^de hiçbir daaı^kkk yr^ılraamıs, ta?nm ve ba£'k cetvelleri aynen Komisyonumuzca k 
Genel Kurulun tasvibine jvrz edilmek usare Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan. Başkan. V. Sözcü Kâtip 
Aydın Aydın Sakarya Bolu Adıya 

î. Sezgin t. Cenap Ege N. Bay ar II. t. Cop M. A. A 

Ankara Ankara, Burdur (•umhurhnskamnca S.Ü. Çanak 
Y. Köker M. K. Yılmaz î. II. Bogaeıoğlu R. Üner Söz hakkım 

§. İn 
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Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
M. Güven 

Sivas 
0. Kabibay 

Eskişehir 
1. Angı 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuz 

A. §. Ağanoğlu 

Giresun İçel 
İ. E. Kılıçoğlu C. T. Okyayuz 

Kütahya Rize 
M. Erez E. Y. Akçal 

Trabzon Trabzon 
A. 1. Birincioğlu Ö. L. Hocaoğlu 

Yozgat 
N. Tanrıdağ 

İmzada bulunamadı 

İsta 
H. B 

İmzada b 

/Sam 
Y. A 

Tra 
A. R. U 

İmzada b 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcama
ları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 18 427 223 lira, ya
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
83 700 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği uzcrc 17 324 148 lira ki, toplam olarak 
119 451 371 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 119 451 371 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. —• Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1968 yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1968 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDİ] 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 
tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ; 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hak
kındaki 30 . 5 . 1941 tarihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1968 bütçe yılında kullanılamaz. | 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi 

BÜTÇE KARMA KOMİSY 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci m 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 19(57 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1968 yılı bütçesinin ilgili hiz
met tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
desine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen ve (B) 
işaretli cetvelin ilgili tertibine gelir kaydedilen gelir fazlalarını gerek
tiği takdirde hizalarında gösterilen tertiplere ödenek kaydetmeye Ma
liye1 Bakanı yetkilidir. 

1. Futbolda müşterek bahis gelirleri : 12.911, 12.912, 14.573, 
21.000, 22.000, 23.000, 
32.100, 34.710. 

2. Spor faaliyetleri gelirleri : 14.571 
3. Spor tesisleri işletme gelirleri : 15.921 - 26 
4. Basımevi gelirleri : 16.116 
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamıyan kısım, ertesi yıla devir 

ve birinci fıkra esasları dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 
Bu tertiplerden geçen yıllarda tahakkuk edip de yılı içinde ödene-

miyen borçlar mütaakıp yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir. 

MADDİ] 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa-

Boden T. Gn. Md. Bütçesi 

(Bütçe Karma Komi 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci 
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(Hükümetin Teklifi) 

retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1968 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
İ. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
î. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Kürşad 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye. Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Ticaret Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakam 
T. Toker 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi 

(Bütçe Karma Komisy 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

dde Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

3 162 796 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira ^ 

8 

AYLIK LAK Kesim toplamı 788 064 

.110 Aylıklar 

.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

.210 

.230 
250 

281 
282 

310 
320 
330 
340 
370 
380 

Hi'z m etliler üc reti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yar 
İŞÇİ ÜCRETLERİ 
Matbaa işçi ücretleri 
Diğer işçi ücretleri 
(İşçi ücretleri! toplamı : 
SOSYAL YARDIMLAR 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri1 

Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal! sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 

790 328 

1 662 980 

elim cilan ücreti 

395 123) 
Kesim toplamı 

909 630 
271 350 
207 000 

175 000 
100 000 

207 239 

8 500 
1 000 
3 500 
6 000 

110 497 

77 742 

788 063 

2 847 313 

l 675 500 
476 690 
300 000 

224 603 
170 520 

277 382 

8 
1 
o 

8 
160 

500 
000 
500 
000 
132 

96 250 
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Bölümı Madde ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Fazla çalışma ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.520' Kasa tazminatı 
12.590 4047 sayılı Kanun gereğince verilecek 

fahrî hizmetler tazminatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.829 Danışma kurulu üyeleri geçici görev yol

luğu 

1967 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Li 

244 246 

5 280 

238 966 

3 000 

255 000 

4 000 
25 000 

30 000 

50 000 

7 500 

250 680 

5 280 

245 400 

3 000 

351 000 

4 
60 

15 

60 

7 

000 
000 

000 

000 

500 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

l i r a L 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.834 Kurs yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 16!) 000) 

II - Yurt dışı yölluldan, 

YÜNETİ M Y/Ol JLTJ Kİ AK S. 
12.853 Yurt dışı geç. M görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKTUR! 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yhırt dışı kongre ve konferans yollukları 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 182 000) 

ÖZEL HİZMET Y/OLLUKLARI 
Kesim toplamı 

12.911 İdareci ve sporcuların yurt içi yollukları 
12.912 İdareci ve sporcuların yurt dıyı y•/'hıkları 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

500 

50 000 

30 000 

28 000 
30 000 

1 075 500 

22 000 
500 

50 000 

72 000 

30 000 
30 000 

4 000 000 

2 500 000 
1 500 000 

1 2 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

3.3.110 Kırtasiye alımları ve gih.!eıTeri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alınılan ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alınıiarı ve giderleri 
13..140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve gldc-b- ' 
13.100 Hizmetli1 giyim alımları ve gidede;! 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDEN
LER Keıin to- In--

13.210 Sn giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.200 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALİMLAR 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç abraları ve gider

leri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Tasıma giderleri 

1967 ödeneği 
Madne Bölüm toplamı 
Lira l i r a 

151 00ü 

25 
20 
20 
40 
30 
14 
2 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 

8 000 
5 000 

25 000 
1 000 

2 500 

£1 C( 

30 000 
(İO 000 

1 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 

Lira Lira 

205 760 

30 
30 
75 
40 
10 
18 
2 

000 
000 
000 
000 
000 
7G0 
000 

100 000 

20 
10 
75 
1 

000 
000 
000 
000 

2 500 

117 500 

35 
80 
2 

000 
000 
500 
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Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derle ı*i 

KİRA GİDERLERİ 
13.010 Kira bede'Ji 

HİZMET GİDERLERİ 

GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.1 J0 Yangından korunma ve sigorta giderleri' 
14.1.30 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 nen maddesinin) gerektirdiği 
giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.430' Para taşıma giderleri 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

4 000 

788 000 

12 000 

12 000 

2 

1 500 

13 504 

Hükümetçe iste 
Madde Dölüm 

Lira 

5 000 

818 320 

22 000 

İ0 000 
L2 000 

1 500 

7 
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Bölüm Madde Ödeneğiıı çeşitli 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.5101 Kurs giderleri1 

TÜRK SPORUNUN İDAMESİ VE GE
LİŞTİRİLMESİ GİDERLERİ 

14.571 İdame ve geliştirme giderleri 
14.573 7258 sayılı Kanunun 4 neü maddesi gere

ğince yapılacak giderler 
15.000 KURUM GİDERLERİ 

İŞLETMELER GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

SPOR TESİSLERİ İŞLETME GİDER
LERİ 

15.921 Büro giderleri 
15.922 Ulaştırma giderleri 
İ5.923 Tesisler işletme ve onarma giderleri 
15.925 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.926 Malzeme alım ve giderleri 
15.929 Diğer adımlar ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

54 200 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

7 445 000 

15 000 

1 

1 
54 200 

1 400 000 

6 030 000 
54 

54 200 

10 000 
4 000 
20 000 
7 200 
10 000 
3 000 

1 129 000 

1 139 000 

1 

10 000 
4 000 
20 000 
7 200 
10 000 
3 000 

117 000 

1 132 
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Bclüm Madde Ödeneğin cesidi 

12:000 

13 000 

14,000 

15.000 

16.000 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
.i (i. i 11 Büro gülerleri 
16.112 Ulaştırma giderleri 
:iO.'IU Kira bedeli 
16.115 Gi!yim - kuşam. alını ve giderimi 
1(5.116 Malzeme ak m ve gider1! eri 
16.117 Yiyecek alını ve giderleri 
16.119 .Diğer alımlar ve giderler 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖ^EN GL 
DERLERİ 

İ6.7İG Temsıi. giderleri 

BAKİM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

.iyERSONKİi G İI) ERE ER İ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

15 
20 
30 
0 

1 000 
i 3 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

.> öo'Ö 

5 000 

3 162 796 

1 075 500 

13 504 

54 200 

1 131) 000 

5 445 000 

15 000 
30 000 
10 000 
4 000 

1 000 000 
Î3 000 
45 000 

10 000 

5 000 

8 

1 

7 

1. 

13 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Maddd ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

ETÜT VE PROJE GÎDERLERÎ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.811 Etüt ve proje giderleri 
21.812 Teknik personel ücretleri 
21.813 Teknik personel geçici görev yollukları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.811 Yapı, tesiis ve büyük onarım giderleri 
22.812 Teknik personel ücretleri 
22.813 Teknik personel geçici görev yollukları 

MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞÎTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.812 Taşıt alımları 
23.813 Teknik personel ücretleri 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

19 
Hükümetçe isşte^en 

Madde Böliim top 
Lira Lira 

153 000 

15Q 000 
2 000 
ı oop 

83 140 000 

79 490 000 
3 500 000 
150 000 

153 

83 140 

407 

407 000 

50 000 
354 000 

3 000 
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1967 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

üm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 3 

000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 3 8 

000 M AKINA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 3 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 9 8 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Maddo ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 

/ - Sermaye teşkili 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER Kesim toplamı 

34.250 580 sayılı Kanunum 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aidat 

34.260 ll'ler bölge müdürlüklerine yapılacak yar
dımlar 

34.270 İller bölge müdürlüklerinin banka kredi 
borçları için yardım 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası spor ve diğer kurumlara ka
tılma payı 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 

Lira Lira 

1 

12 005 000 

5 000 

12 000 000 

1 

12 005 001 

4 000 000 

13 105 000 

5 000 

12 000 000 

1 100 000 

4 000 

13 165 

60 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 138 350 134 
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1967 ödeneği Hükümetçe M 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm (Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 113 850 

17 000 
60 000 
6 850 
30 000 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli' ikramiyesi 
35.230 Samdık yönetim giderleri 
35.240, Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DlÖER BEN-
ZERİ ÖDEMELER 

3Ş.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 10 000 10 000 

Madde Bölü 
Lira 

82 748 

24 636 
40 000 
8 112 
10 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Me-
. mur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yar
dımlaşma Sandığına (Memur ve hizmet
lilerin öğle yemeğinde kullanılmak üzere) 14 500 41 400 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 65 000 

36.300 Geçen yıllar borçları 60 000 20 000 

36.400: • Jlâma bağlı borçlar 5 000 5 000 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 
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32.000 

34.ÖÖÖ 
35.000 

36.000 

Madde ödemeğin çeşidi 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

. SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1967 
Madde 

Lira 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

1 

JL2 005 001 

138 350 

65 000 

12 208 352 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 

Lira Lira 

4 000 

13 165 

134 

25 

17 324 

6e&en T: dhl : 0\£d. Bü tçM # ; SayısT: 1048)" 



Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

61.000 

62.000 

63.000 

B/2 Vergi dı§ı gelirler 
KURUMLAR HÂSILATI VE PAYLARI 

61.110 Basımevi gelirleri 

PAYLAR 
61.280 Futbol müsabakalarında müşterek bahis 

hâsılatından elde edilecek gelir 

0 Spor tesislerimizde profesyonel ve gençlik 
kulüplerimin1 yapacakları yarışmalardan 
elde edilecek gelirden' % 10 bölge ve1 saha 
payları 
BEDEN TERBİYESİ MALLARI GE
LİRLERİ 

62.145 Diğer hâsılatlar 
62.147 Spor tesMeri işletme gelÜrleri 

62.320 Faiz 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.310 Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir 

63.400 Bağışlar 

B — CETVELİ 

1967 yılı tahminleri Hükümetçe tahmi 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

2 800 002 101 

2 800 000 2 800 000 

98 890 000 

250 000 

50 000 
200 000 

1 

5 000 

5 001 

180 008 
150 000 
500 000 

2 000 000 

5 000 

2 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

72.000 

61.000 

62.000 

63.000 

72.000 

B/3 özel gelirler 

ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit mevcudu 

KURUMLAR HÂSILATI VE PAYLARI 
Bölümü toplamı 

BEDEN TERBİYESİ MALLARI GE
LİRLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 

ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 
1967 yıh tahminleri1 Hükümetçe tahmin edi 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira l i r a Lira 

13 098 358 

1 500 000 

14 598 358 

2 800 002 

250 000 
5 001 

14 598 358 

17 653 361 

13 

1 

14 926 

126 363 

800 000 

101 690 

830 
2 005 
14 926 

119 451 
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Vergilerin rosiMerııİ v£ btaşka 
• gelirlerin dayanakları 

Netv'i ' 'Tarihi >;NWhıaram 

(O) CETVELİ 

ÖZETİ 

Kanun 
» 
» 

16 
30 
29 

7 
5 
4 

1938 
1941 
1959 

3 530 
4 047 
7 258 

(Beden Terbiyesi Kanunu 
Beden Terbiyesi Kanununa Ek Kanun 
Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Kanunu 

). 

1 
1 

& • 

2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
4 
4 
4 

Memuriyetin nev'i Ad 

Spor Müşaviri 
Bölgeler İşletmecisi 
Beviz&r 
Organizasyon ve Metot Müdürü 
Revizör 
Spor Tesisleri İşletmeleri Mü
dürü 
Revizör 
Salon Âmiri 
Zatişleri Tahakkuk Şefi 
Personel Şefi 
Matbaa Şefi 
Muhasebe Tetkik Şeîi 
Eğitim Uzmanı 
Organizasyon ve Metot Mü
dür Yard. 
Muhasebe Tetkik Memuru 
Muhasebe Tetkik Memuru 
Elektrik Teknisyeni 
Federasyon Büro Sekreteri 

ed 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
3 
1 
1 

Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

250 
250 
250 
100 
100 

100 
950 
950 
950 
950 
950 
950 
950 

950 
950 
800 
800 
800 

D. 

4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 

6 
6 

6 
6 

(D) CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Memur 
Plânlama Memuru 
Spor Tesisleri İşletme Şefi 
İstatistik Teknisyeni 
Muhasebe Tetkik Memuru 
Daire Âmiri 
Dâva Takip Memuru 
Santral Memuru 
Mubayaa Memuru 
Kütüphane Memuru 
Teknik Hesap Memuru 
Memur 
Hemşire 
ıSpor Tesisleri İşletme Me
muru 
Kayıt Memuru 
Mubayaa ve Ambar Me
muru 
Antrenör 
Tahakkuk Memuru 

800 
800 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 

600 
600 

600 
600 
600 

D. 

6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Mür 
Fed 
İstat 
mur 
Mem 
Dak 
Mot 
Şofö 
Amb 
Dos 
Kay 
Bür 
Kad 
Evr 
Ayn 
Mem 
Dak 
Mua 
Kal 
Mat 
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7 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 

Memuriyetin nev'i 

Nalbant 
Memur 
Daktilo 
Teksirci 
Seyis 
Başhademe 
Federasyon Büro iSekreteri 
Memur 

Bölüm 

12.000 

Aded 

1 
4 
8 
1 
5 
1 
2 
6 

Madde 

12.230 
12.250 

Ücret 

500 
450 
450 
450 
450 
450 
400 
400 

D. 

9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 

- 41 — 

Memuriyetin nev'i 

Daktilo 
Dağıtıcı 
Hademe 
Bakıcı 
Bekçi 
Memur 
Daktilo 
Santral Memuru Yardımcısı 

Personel giderleri 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzananlarla yar 

(E) 

iraıcı 

CETVELİ 

Aded 

2 
1 
5 
2 
2 
1 
4 
1 

ödeneğin çeşidi 

l an ücreti 

Ücret 

400 
400 
400 
400 
400 
350 
350 
350 

D. 

10 
10 
10 
10 
11 
11 

Memu 

Hademe 
Bekçi ve 
Bekçi 
Teleski ve 
Teleski ve 
Hademe 
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(L) CETVELİ 

D. Memuriyetin mev'i Aded Ücret 

6 Beis Muavini 
7 Mütercim 
'6 Mimar 
7 Mimar Muavini 
8 'Fen Memuru 
S Sekreter 
8 Mütercim 
9 Doktor 

1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
V) 

800 
700 
800 
700 
«00 
600 
600 
500 

Toplam 

(R) -

1968 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (11) işaretli cetveldeki har
cama formülleri bu bütçe için de uygulanır. 

Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri : 
Bölüm 14.571 : İdame ve geliştirme- giderleri, 
I - Başarılı ve yoksul klüplere yapılacak malzeme ve para yar

dımları. 
II - Millî ve resmî müsabakalar esnasında ilgili yönetmelik hüküm

leri gereğince klüp ve bölgelere ödenecek saha ve salon hissesi gider
leri, 

14.571 nci maddeden ödenir. 
Bölüm 14.573: 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapı

lacak giderler. 

CETVELİ 

I - Yurt içinde ve yurt dışım 
larla yarışmaların ve bunların h 
lerarası kampların, kursların (sem 

1. 13.000 nci (Yönetim gider 
ler. 

2. Dinlendirici, moral ve fizi 
her türlü eğlence, gezi ve boş zam 

3. Yemekli ve yemeksiz yatır 

4. Gelenekler uyarınca ulusla 
ce, yabancı takımlara verilecek p 
lama, ziyafet, ağırlama, hediye al 
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5. Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zorunluk du
yulan tercüman, mihmandar, spiker ve yardımcılarının yolluk, ücret, 
bedel ve istihkakları ile benzeri ödemeler, 

6. Sportif oyunlarla yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve 
işletmelerinde kullanılacak personelin yolluk ücret bedel ve istihkak
ları giderleri, 

7. Beden eğitimi öğretimine yararlı spor tesislerinin kira, yönetim, 
işletme ve personel giderleri, 

II - Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyun
lar ile yarışmalar ve bunların hazırlık çalışmalarına ve kamplarına ka
tılacak idarecilerin hakem, antrenör, masör, doktor, idareciler ile bun
ların yardımcılarının, sporcuların hizmetli ve işçilerin : 

1. Tedavi ve hastalıklardan korunması ile ilgili ödemeler, 
2. Millî ve temsilî müsabakalara hazırlık ve iştirak için davet edi

len sporcu ve idarecilerin işlerinden ayrılmaları dolayısiyle uğradık
ları zararları karşılamak amaciyle verilecek tazminatlar, 

3. Beden Terbiyesi Tüzüğü hükümleri gereğince verilecek ikrami
ye, mükâfat ve ödüller, 

4. Uluslararası müsabakalar dolayısiyle ecnebi memleketlere yapı
lacak seyahatlerde idareci ve sporcuların giydirilme, teçhizat, tören, 
spor kıyafetleri ve spor kazaları sigorta ücreti, (Millî ve temsilî müsa
bakalarda idareci ve sporcuların giydirilmeleri hariç.) 

III - Yetiştirici, eğitici, öğreticilere verilecek yolluk, ücret, bedel 
ve istihkaklar ile benzeri ödemeler, 

IV - Hakemler, müşahit ve saha komiserlerine hizmetleri karşılığı 
verilecek tazminatlar, 

V - Ulusal bayram ve törenlerin gerektirdiği her türlü giderler, 
VI - Beden eğitim ve spor faaliyetleriyle ilgili her türlü mevzuat, 

teknik yayın, tanıtma ve propaganda giderleri, 

Beden T. Gn. Md. B ü 

VII - Yabancı idarecilerin, spor o 
kafilelerinin anlaşmaları uyarınca 
meler, 

VIII - Sportif maksatlarla yurdum 
derasyonların toplantı, denetim ve i 
yurt içi ve yurt dışı yollukları ve ot 
bu maksatla gelenlerin iaşe ve ikamet 

IX - Yarışmalar ve sportif oyunla 
sim, hare ve benzeri ödemeler, 

X - BİTıicilik yarışmaları ve oyun 
ma, kamp, yarışma ve oyunlara tahsi 
Binicilik Federasyonu atlarının ise de 
bakım, yiyecek ve barındırma giderle 
bakıcılarının yol ve oturma giderleri, 

XI - Türkiye Millî Olimpiyat Kom 
aidat, 

XII - 1971 de izmir'de düzenlenec 
lışmalarının gerektirdiği giderler, 

14.573 ncü maddeden ödenir. 

YATIRIM 

Bölüm 21.000 - 23.000: Etüt, proje 
derleri ile makina, teçhizat ve taşıt al 

21.000, 22.000, 23.000 ve 32.000 n 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe Ka 
ce ödenek kaydolunacak meblâğların 
cuda getirilecek spor, saha ve tesisle 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaret 

(S. Sayısı : 1048) 



- 4 4 -

gulanır. Ayrıca İstan'buİ Belediyesince yaptırılmış bulunan kapalı spor 
sarayı da 32.100 ncü maddeye eklenecek ödenekle satmalmabilir. 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

34.260- İller bölge müdürlüklerine yapılacak yardımlar : 
Bölgelerin aylık ve ücret harcamaları sosyal yardımlar kesimine dâ

hil giderleri ile (Yönetim giderleri), (Hizmet giderleri) ve (Fahrî taz
minatlar) 12 000 000, «Oniki milyon» lira dâhilinde kalınmak üzere 
bu tertipten karşılanır. 

Yardımın tevziinde esas olmak üzere bölgeler özel talimatnamesi 
gereğince bölge hisse ve spor faaliyetlerinden ve diğer kaynaklardan 
elde edilen her türlü gelirlerinin tamamını aylık olarak Genel Müdür
lüğe bildireceklerdir. 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞ 

257 sayılı Kanun gereğince alı 

Madde 23.812: Taşıt alımları 
Aded Taşıt cinsi 

Station - Wagon tenezzüh şa 
(4 X 2) 

Arazi binek (6 kişilik) (4X 

Motosiklet 240 c. c. Triport 
( 4 X 2 ) 

(T) CETVELİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğ-ünce 237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesi 
nılmakta olan taşıt cetveli: 

Satın 
alındığı 

Aded Cinsi Markası tarih Bedeli Kullanıldığı y 

Sepetli motosiklet Jawa 13.5.1963 14 000 Genel Müdürlük evrak da 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi ('S. Sayısı : 1048) 
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E - CETVELİ 

1967 yılı bütçesinin (E) cetveline giren 12.230 ncu Geçici hizmetler bölümü ile 12.250 nci Yabancı uzmanl 
personelin ücretleri bölümüne konulan ödenekten Bakanlar Kurulunun 1% . 3 . 1967 tarih ve 6/7878 sayılı Kara 

Ka 
ay 

Bölüm Madde Ödeneğin çeişidi Kadro unvanı . Aded L 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti Güreş Mütehassısı 
Güneş Müşaviri 
Antrenör 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları Ecnebi Uzman 
ücreti » » 

» » 

Toplam 
Ödeneğin yıllık tutarı 

Ödeneğin '% 35 zaımjmı 

Genel toplam 

1 
2 

10 

1 
1 
1 
5 
5 
5 
2 
1 
3 
1 

25 

6 000 
6 000 
4 500 

1 
1 

6 
12 
45 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı v 
Karma Komisyonu raporu (1 /441) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-632/7697 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
30 . 11 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
sarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 105Ö) 
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Vakıflar Genel Müdülüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu gerekçesi 

(irk\UL AÇIKLAMA 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1968 yılı büiçe kanunu tasarısı düzenlenerek ekleriyle birlikte ımrmlrn 
1984 - 1966 yıllarının tahsilat seyri ve inşaları bu yıl tamamlanacak akaarlaaian 1930 yılında olda 

çeşitli hâsılatlar göz önünde bulundurulmak suretiyb düzenlenmiş bulundu r,^ı biıV arkı a~ V \ gk 
53 43ü 462 lira olan 1967 yılı bütçesine nazaran 4 178 321 lira bîr iakkaA , :•• c'm ,Axd>a 

GELİR BÜTÇESİ 

57 618 883 îira olarak teklif edilen 1963 yılı gelir bütçesinin 35 613 883 lirası Vakıflar Clenal M 
ve 22 000 000 lirası da Hazine yardımından karşılanacaktı'. Hazine yardam; (70-14 t:ayık Kananla devr 
metlileri ücreti, etüt ve proje giderleri, 7044 a:aaii laaanala devralınan ve kadrüOA: jakAab; vakalara 
ve bu, onarını islerinde çalınacak teknik peıaoaaln ücretleri il-;; goçitâ görev yoîkıMan terayOcaİaü k 
kil etmektedir. 

İşbu laitçe tasaıısı, 1907 yılı bütçesi ile karplaatııaiidita , s- kcc , e1 aa £*?1Ü I ^ IM 0 r^ri,obb > u 
Ba noksan ve fazlanın sebepleri ve her maddeye konulan gebini « '̂3cı« i. ıvc d tvan< t ı ı es ' ı u 

Bölüm Madde 

32.000 62121 İearei Vahide : (1967 yılı bütge tahmini 13 900 000) (1968 yılı için tahmin olunan M 290 0 
Bu gelir, vaikif aikaa.rlaı<ın kiralarından temin. edilmekledir. Aşağıda yamlı üç yıllık tahsilat 
'silât seyrinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere on yükseği 1900 yılına aidolup 21 215 400 
serbest bırakılmasından vro gerekse 1967 yılında inşasına başlanmış ve 1968 ydı iyin 
dak, Diyarbakır, Gaziantep, İstaa|!ml - ilamidiye, İzmir Karşıyaka, ve Adana) iskanlarının 
olacağı oiketle gecen yıla nazaran 5 090 ()()'() Ura Faz İnsiyi o 24 290 000 lira. 1 alimin ve I ekli F 

Bütçe 
Senesi talımnılori Yıl içinde yapılan tahsilat 

1904 14 010 220 45 770 814 
19 OT) 1 0 014 70O- 18 984 815 
1966 10 510 860 24 215 406 
1907 48 900 000 42 081 276 (0) aylıktır. 

Vakıf hu- 01. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1059) 
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Bölüm. Madde 

62.122 Icarei Müeccele : (1967 yılı bütçe tahmini O OOÖ) (1988 yılı için tahmin olunan 20 000) 
2762 sayılı Vakıflar Kanunu mneibince tasfiyeye tabi tutulan icareteynli gayrimenkul! erin 10 
ha uzatılan bu sürede 13.12.19(15 tarihinde sona ermekle bir yıllık icarol erinin 20 misli bir 
gayrimenkuller, 27(52 savdı Kanunun 29 nen maddesi gereğince kendiliğinden ınütasarrıflar 
hakkı ivaza inkilabederok gayrk-ıenl:.ul!or:'ıı tamamı hu ivaz karşılığında birinci sırada ip 
artık icare alınması bahis konusu değilse do eski yıllara ait bakayadan 20 000 lira., kadar b 
miş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Bütçe 
Senesi tahsillileri Yıl içinde yapılan tahsilat 

19(51 65 730 50 454 
i 905 20 000 34 230 
1966 20 000 33 557 

4 9(57 20 000 9 331 (6) aylıktır. 

62.123 Mukataa : (1967 yılı bütçe tahmini 5 000) (1868 yılı için tahmin olunan 5 000) 
İcareteynli gayrimenkul!er gibi -mukataah topraklanda tasfiyeye tabi olup bu kabil gayrimenk 
açıklanan esaslar dairesinde kendiliğinden mutasarrıflarının mülkiyetine geçmiş okluğundan 
idarelerden alman bilgiye 'nazaran'devanı etmekte olan bakaya tahsilatından 5 000 lira kaıdar b 
buna göre teklif olunmuş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Bütçe 
Senesi tahminleri Yıl içinde yapılan tahsilat 

1964 5 340 5 402 
1965 5 000 . 7 115 
1966 5 000 9 375 
1967 5 000 5 993 (6) aylıktır. 

62.124 Vakıf menba suları kira ve işletme hasılatı : (1967 yılı bütçe tahmini 160 000) (1968 yılı için ta 
İstanbul'daki Vakıf 'Taşdelen ve Karakulak ımenba sulan 28 . 2 .1967 tarihine kadar ihale sur 
raya kiraya verilmekte ve buna göre bütçeye gelir konulmakta idi. 
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Bölüm Madde 

Bu kere bahse mevzu suların arzu edildiği şekilde işletilmediğindcn (kiraya verilmfiyerek 391 
tarihinden itibaren kurulacak işletme eliyle işletilmesine, İdare Meclisinin 21 . 2 . '1967 tarih 
verilmiştir. 
Bu itibarla mezkûr gelir bölümüne ilk tesis dolayısiyle fazla kira ve Ihavsılat temin 'ed i İlmiye 
min ve teklif edilmiştir. 

62.141 Mahlûl ımıaccelesi : (1967 yılı bütçe tahmini 1 400 000) (1968 yılı için tahmin olunan 1 200 
Mahlûl ımuaccelesi ıs ab it ve muayyen 'bir gelir olmayıp mutasarrıflarının 'bilâvelet ölümü 'do 
miş veya vakıflar idarelerince öğrenilmiş 'bulunan ieareteynli gayrimenkul lerd e eh'e tutulm 
larından hâsıl olmakta/dır. Gecen yılda elde edilen ısatışm, "1968 yılmkla mümkün olamıyacağ 
'dan anlaşılmakla 1 200 000 lira, tahmin edilmiş ve uç, yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilm 

Bütçe 
Senesi tahminleri Yıl içinde yap d an tahsilat 

1964 i 000 000 1 528! 875 
1965 i 000 000 2 17J 621 
1906 1 400 000 1 570 830 
1967 1 400 000 191 834 (6) aylıktır. 

62.142 Zeytinlikler hasılatı : (1967 yılı bütçe tahmini 268 000) (1968 yılı için tahmin olunan 268 0 
İBu gelir işletme bölgeleri harieinlde 'bulunan İzmir, Hatay, Manisa ve Muğla vilâyetleri da 
Vakıflar idarelerinden alman malûmata nazaran 1968 yılında ancak 268 000 lira lıaısılat sağla 
tahsilat seyri aşağıda göisteri İm iştir. 

Bütçe 
Senesi tahminleri Yıl içinde yapılan tahsilat 

1.964 436 630 494 682 
1965 336 0O0 268 498 
1966 336 000 792 285 
1967 2'68 000 18 841 (6) aylıktır 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 10159) 
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Bölüm Madde 

62.143 Arazi ve incirlikler hasılatı : (1967 yılı bütçe tahmini 600 000) (1968 yılı için tahmin olunan 
Bu gelir, serbest kira rejimine talbi bulunan !bağ, 'bostan ve tarla 'gibi gayrimenkullerle Aydm 
dıklıklarından eldle (edilmektedir. İlgili Vakıflar idaresinden alman yazılarında bâzı irat ğetirm 
yapılacağı cihetle ancak 4T0 000 liraya kadar bir 'hasılat sağlanacağı anlaşılmakla bu miktar 
•seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Bütçe 
'Senesi tahminleri Yıl içinde yapılan tahsilat 

1964 
1965 
19Ö6 
1967 

564 330 
600 000 
600 000 
600 000 

415 854 
695 764 
562 628 
138 069 (6) aylıktır. 

62.000 62.144 Zeytinlikler işletmeleri hasılatı kira ve kârı : (1967 yılı bütçe tahmini 2 396 980) (1968 yılı için 
Bu gelir, 3913 sayılı Kanun uyarınca Ayvalık ve Aydın'da kurulmuş olan Vakıf Zeytinlikler 
ımekte ve kampanya Şuibat sonuna kaldar (devam ettiği cihetle, bu yılın tahsilatı ertesi yıl büt 
cümleden olarak 1967 yılı geliıi, 1968 yılı bütçesine irat kaydedilecektir. Sözü geçen işletme 
rından balen elde bulunan stokların 1967 - 1%8 yılı içinde satılmasiyle. Genel Müdürlüğün ftı 
sılat vie kârın 1968 yılı zeytin malhlsulünlün noksan olacağı ımüşa'hade edilmekle buna göre ist 
1 000 000 lira gibi bir gelir alınabileceği anlaşıldığından bu miktar teklif edilmiş ve üç 'yıllık 

Bütçe 
Senesi tahminleri Yıl içinde yapılan tahsilat 

1964 
d-965 
196*6 
1967 

2 300 000 
3 000 000 
3 00Ö 000 
2 396 980 

1 357 922 
793 387 
849 441 
29 401 (6)1 aylıktır. 

62.145 Diğer hasılatlar : (1967 yılı bütçe tahmini 2 107 "900) (1968 yılı için tahmin olunan 2 200 000) 
Bu gelir, mülhak vakıfların Vakıflar idarelerince tabjsil olunan icare ve mukataaları ile emanet 
lerinde idare olunanların her türlü gelirlerinden alınmakta olan % 10 idare ve tahsil gelirler 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1059) 



— 8 — 

Bölüm Madde 

den, kanuni ve nizami sebeplerle mazbut vakıflar arasına alınan mülhak vakıfların birikim 
basebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi mucibince zaman aşımına uğrayan paralarda 
idare lebine Ihükmıolunan alacak faizlerinden, mahkeme giderleri istibdadından terekkübetm 
yanılarak tahmin edilmesi mümkün değilse de aşağıdaki 3 yıllık ta.'hsilât seyrine ve Vakıfla 
2 200 000 Mra kadar tahsilat yapılabileceği tahlilin, olunmakla üu miktar teklif edilmiştir. 

Bütçe 
Senesi tahminleri Yıl içinde yapılan tahsilat 

1964 
196-5 
1966 
1967 

1 650 000 
1 800 000 
1 800 000 
1 900 000 

2' 911 418 
2 939 352 
4 170 999 
1 402 695 (6) aylıktır 

62.321 T. Vakıflar Bankası temetîiileri : (1967 yılı bütçe tahmini 2 000 000) (1988 yılı için tahmin 
6219 isayılı Kanun gereğince 1954 yılımda kurulmuş olan T. Vakıfla.r Bankasının. 50 000 000 
Genel Müdürlüğüne ait bulunmaktadır. Bankaların «-.emel kurul toplantı hırı ertesi yılın Ma 
temettüler ertesi yıl bütçesine irat kaydcdilmektedir. Bu cümleden olarak 1908 yılı bütçe 
ttem'cttüünün 3 000 000 liraya baliğ olacağı tahmin edilmekle aynen teklif od'i İni iş ve 4 yıl 

Bütçe 
Senesi tahminle*"! Yıl içinde yapılan tahsilat 

1964 
1965 
1966 
1967 

1 500 000 
1 500 000 
1 500 000 
2 000 000 

1 '204 232 (1963 temettüü) 
1 407 749 (1964 » ) 
2 213 656 (1965 » ) 
2 623 0013 (1966 » ) 

62/322 Akaar* ve toprak ısatış 'bedeli faizi : (.1967 yılı bütçe tahmini 750 231) (1968 yılı için tahmin 
öetirfcliklerii gelir ve bulundukları .mevki itibariyle elde; tutulmalarında fayda göıülmiyen ak 
Kanununun 12 nei maddesi uyarınca satılarak elde edilen satış hodellori, yeni al.aarlar inşaıs 
Bankasında % 3 faizle tenmiye ediDmektedir. İnşaata tahsis 'edilen bu paralar toptan değ 
pey bankadan e/ekilmtekte ve üzerine yeni satış bedelleri gelmektedir. Yatırım programının 

Vakıflar (}. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1059) 
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mıek maksadiyle geniş mikyasta girişilen gayrimenkul satışlarımdan geçen yıla nazaran fazla satı 
buna göre 993 687 lira faiz tahmin edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Bütçe 
Senesi tahminleri Yıl içinde yapılan tahsilat 

1964 450 000 1 27)5 710 
1965 519 250 J 108 683 
1966 559 250 1 832 187 
1967 750 231 721 522 (6) aylıktır. 

62.323 Taviz bedeli faizi : (1967 yılı bütçe tahmini 10 000) (1968 yılı için tahmin olunan 15 000) 
İcareteyııli gayrinıen külleri e mukalaalı topraklardan 2762 saydı Kamımın 27 ve 28 nei madde 
dele ri bir gelir kaynağı olarak bankada temniye edildiği gibi yeni inşaata tahsis ve sarf edilm 
maddede izah olunan sebeplerden dolayı taviz bedeli tahakkuk ve tahsilatı da ar.aldığı cihetle 
leceği umulduğundan 'bu miktar teklif edilmiş ve üç. yılhk tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir 

Kü; e e 
Senesi tahminleri Vd içinde yaıulan. tahsilat 

1964 
1965 
1966 
1967 

87 000 
50 (Si)O 
10 000 
10 000 

8 125 
13 .164 
15 666 
5 897 (6) aylıktır. 

72.000 72.100 Hazine yardımı : (1987 yılı büfee tahmiııi 20 650 000) (1068 yılı için tahmin olunan 22 000 00 
1968 yılı bütçesine konulan 220 000 000 lira Hazine yardımı, 7044 sayılı Kanunla devralman es 
reti, etüt ve proje -giderleri. 704+ saydı Kamınla, devralman âbidevi eski eserler onanım ile. bu 
personelin ücretimi ve geçici nörev yollukları tertiplerine konulan ödeneklere karşılık olarak 

72.400 Geçen yıldan devreden E akit : (1967 yılı bütçe tahmini 4 177 351) (1963 yılı için tahmin ol 
14u gelir, 1967 yılındaki harcama seyrine göre ancak 2 211 "196 lira gibi bir nakit devri /müm 
tahmin ve teklif edilmiştir, 

Vakıflar (4. Md. Bütçesi (S. Sayısı : .1059) 
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Cari harcamalar 

Bölüm Madde 

12.000 Personel giderleri : 
12.110 Genel idare aylıkları : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 6760, 230, 107 sayılı kanunlarla 
gireni 932 sayılı Kamunla alınan cem'an 544 adcd kanuni kadrodan 46 adedi (L) cetveline a 
nun yıllık tutarı olarak 3 768 600 lira, 4598 ve 242 sayılı kanunlarla verilmekte olan ve 1 
yıllık tutarı için 647 520 lira, <% 35 zamları için de 1 545 642 lira olmak üzere ceıma'ın 5 
Geçen yıla nazaran vukubulan 214 002 lira artışın, 932 sayılı Kanunla kabul olunan kadro 
bu mevcut kadroda üst derece aylık alan memur adedinin fazlalaşmasından ileri gelmiştir. 

12.111 Muhtaç ve körlerin aylıkları : 
Her yıl bütçesinde muhtacoldukları anlaşılan 600 kör için ayda 75 lira, 555 muhtaç için ayd 
1967 yılında gerek kör ve gerekse muhtaçlardan müracaat edenler çoğalmış ise de mevcut 
lık tahsisi yapılamamasından müracaat sahiplerinin sızlanmalarına ve dolayısiyle üst merc 
masını tevali ettirmektedirler. 
•Bu sızlanmaları önlemek amaciylc 600 kör kadrosuna 50 adcd ilâvesiyle 650 adede ,555 mu 
600 adede yükseltilmek suretiyle mezkûr 1 250 aded kadronun bir yıllık maktu aylık tuta 
fazlasiyle 1 017 000 lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

12.112 Tevliyet ve evlâdiyet aylıkları : 
2762 sayılı Vakıflar Kanunumun yürürlüğe girmesinden evvel zeptedilmiş veya idaresi maz 
ların alâkalılarına o tarihte cari olan hükümlere ve vakfiyelerindeki şarta göre tahsis edile 
geçen yılın sarfiyat durumu nazara alınarak 21 800 lira teklif okunmuştur. 

12.113 Kaldırılmış tekke ve zaviye mensupları aylıkları : 
Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra bu yerlerde çalışan ilmî evsafı haiz buJimanlar 
kini ilmiye) tertibinden ve atiüet kabilinden olmak üzere bağlanan bu aylıklar 1930 yılın 
ren de bütçemizden ödenmek üzere devralınan 41 tekke ve zaviye mensuplarından bu yı 
kalmıştır. 
Halen bu kadroda ve İstanbul'da istihdam olunan (İbrahim Fahrettin Erenden'in) aylığı 
3 000 lira konulmuştur. 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1059) 
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12.114 Fer'î hizmetler aylığı : 
2762 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra zeptedilmiş olan vakıflara ait camilerde h 
benzeri bulunmıyan cüzhanlık, devirhanlık ve aşırhanlık gibi fer'i hizmet ifa edenlerin zabı 
lerindeki şarta göre verilmekte olan para, gecen yılda yapılan tediyeye nazaran 8 000 lira i 
7 000 lira noksaniyle 8 000 lira teklif olunmuştur. 

12.115 intifa hakkı suretiyle maktu olarak tahsis edilen aylıklar : 
2762 sayılı Kanunun yüaürlüğe girmesinden sonra zaptedilmiş olan vakıfların ilgililerine, m 
hakkı nizamnamesinde belirtilen esaslara göre 1967 yılında tahsis edilmiş ve 1968 yılında mülh 
vakıfların ilgililerine bağlanacak maktu aylığı karşılamak üzere 1967 yılı tahsis ve tediyes 
nazaran 50 000 lira fazlasiyle -100 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Madde unvanının muhafazası bakımından 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti : 
1967 yılı bütçesiyle kabul olunan ('D) cetvelinde yazılı 857 aded kadroya; 
1. — 1968 yılında yeniden açılması düşünülen 8 aded orta öğretim talebe yurda için 8 aded 
aşçı, 8 aded aşçı yamağı, 8 aded yurt hademe kadrosu, olmak üzere yeniden 38 kadro ilâve 
bu suretle 895 adede baliğ olmuştur. 
2. —• Diğer taraftan yıllardan beri terfi edemiyen 270 müstahdemin 200 lira aylığı 250 liraya 
300 liraya, 15 müstahdemin 300 lira aylığı 350 liraya, 2 müstahdemin 350 lira aylığı 400 liraya 
lir aya y üks eltil iniştir. 
3. —• 1967 yılı (D) cetvelinde mevcut 30 aded 150 lira ücretli aidatlı memur kadrosu kald 
len vazife gören aidatlı memurların hizmet müddetleri nazara alınarak bunların yerine 10 ad 
liralık olmak üzere toplanı olarak 30 aded kadro aynen ilâve edilmiştir. 
Yukarıda açıklanan hizmetlerin ifası sebebiyle 889 adede baliğ olan kadronun gecen yıla na 
443 aded müstahdemin terfilerini sağlamak anıaciyle aylıklarına 50 şer lira zam yapılmasında 
(•% 30 zammı dâhil) yıllık ücretleri için 4 835 220 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

12.212 Mülhak vakıflara ait cami ve mescit görevlileri ücret farkı : 
Gelirleri müsaidolmıyan mülhak vakıflar tarafından cami ve mescit görevlilerine 405 liradan n 
nın, vakfın gelirleri müsaidoluncaya kadar genel müdürlüğümüz bütçesinden yardım suretiy 
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1966 yılında ödenen ücret farkları ile 1967 yılındaki fiilî ödeme durumu nazara alınarak geç 
niylc 1 220 000 lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

12.230 Genel idare geçici hizmetliler ücreti : 
1967 yılı bütçesiyle verilen yetkiye dayanılarak (Bakanlar Kurulundan alman (TC) cetveli 
memuru ve işçi, 6 adedi de kurs öğretmeni olmak üzere 50 adedten ibaretti. 
ıBu yıl 1 aded 350 liralık kadro kaldırılmış ve kalan 49 adcd kadronun •(•% 35 zammı dâhil) 
nazaran 1 598 lira iiıoksaniyle 268 475 lira olarak teklif olunmuştur. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcılaları ücreti : 
Onarılması gereken eski eserlerin durumuna göre ne şekilde restore edilmeleri gerektiğine 
mak ve rapor verme bakımından dış memleketlerde tanınmış eski eserler mütahassıslariirıd 
bedilccek yabancı uzman ve yardımcılarına, verilecek ücrete karşılık olmak üzere 20 000 lira 

12.270 Teknik personel ücretleri : 
3913 sayılı Kanunla kurulan vakit zeytinlikler işletme müdürlükleriyle işletmeler haricinde 
ilgili idari ve teknik bakım işleri, merkezde 1 100 lira kadro aylıklı ziraat mütakassısı ile yü 
kadroya talip çıkmamasından tâ"inı işlerinin sevk ve idaresinde aksamalar müşahede edilmek 
sağlamak amaciyle 1 aded Y. Ziraat Mühendisi; 
Keza vakıf gayrimenkul]erin tesbit, tescil ve aplikasyon işlerinde, bütçenin 14.121 <nc 
rak istihdam edilen teknik personelin devamiyet arz eden işlerimizden bulunması sebebiyle 
rek. ilgili teknik personel ile;'el 'eri maddesinden istihdamı, ma';', a!' kananlarına nala ııygan ola 
doyo 7 aded teknik personelin yll ık ücret karşılığı olarak 151 920 lira idene': jeVliJ' edilmiştir. 

Kadro ve aylık tutarı 
(U'mlük Ayhk Yıllık ile. 

Aded ücreti ücreti tutarı unvanı 

Y. Ziraat lUIihendisi 
Kadastro KVn Vemunı 

» » » 
» » » 

Tapulama Teknisyeni 

15.1 920 Toplam 
Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1059) 

1 
1 
2 
2 
.1 

İÖD 
70 
60 
44 
44 

8 000 
2 100 
3 600 
2 640 
1 820 

86 OüO 
25 200 
48 200 
ili 680 
15 840 
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12.280 T Alini İŞÇİ ÜOIM4TLİ4Rİ : 
İsletme bölgeleri haricinde bulunan Hatay , İzmir ve Aruzla vilâyetlei-i dahil indeki vakfa ait z 
bakım, imar ve ihyası işlerinde lüzum, ett ikçe istihdam edilecek işçilere gündelik veya haftal ık 
yelcmjyle ayrıca gö türü çabst ı r ıhmak <*İ!*t sürme ücret ve bedellerine karşılık olmak üzere 200 
şılmakla. ^eçen ydıu aynı teklif edilmiştir. 

12,200 7347 ijvyj.Ii r7an"arb.a bevvabîiar. o b i e^oıier onanma hizmetlileri ücret i : 
Übnyye bağlı (D) eeivebndo yamb dulunun 7044 s;:yıb Kananla devra lman cebi eserler onarım 
bk bevd: t>7 ırı ile r>{ 4 ; ; v m m : ; m karadığı olarak 41) 774 b ra iv b i; i* :duumu:nur. 

12.310 Ooa.rb: yaumn : 
7bv4.rz ve bbvd^ e revb z rm ' r >ı eı . 7ed:d; i)-':'! ç .mb. adedine güre hesaplanmış ve VV çeii ydıu 
mlşii; . 

12.2I20 D:v ~m yard ımı : 
7777 Yiİ! bvd t<>7beb. •'• vo i 77",; yu> : .v 7 \ al" seyrim- •'•;.. e 7 7:7; b, a ini ly. i; i h . ı rşdıyarağ: anla 
mi 7b \ 

12.320 Üblv • ya adam : 
11777 yıb Iblî 4' 7ye bm ve 7-7-.. :, I s m b v - a s .yrbm ş • • •• 7 77.) brn iiıiiyam b a r ş ı a y e r r y ; enia 
m" 7b'. 

12.343 7bm..a'i y b a b o r i : 
477b saydı Kanunen ;77 : say<b elnumua uoğbdaî le: . 'I (1:uı emdamsi ge ro77ae mm.n.irhıru.ve 
v'yesi hakkında. -4 Or::: 1-74 p m ' M r b " ybıbb-i byv ibren. 7 7e b u i Yönetmeliği hükümleriyle da 
bedelleriyle göz 'bb ramı ücreti be sair tedavi .«•itim ieaubo ve 1777' y ıbnda hastanelerde tedav 
a r tma olduğu yapılan ödemelerden anlaşı lmakla gmam yıla nazaran 20 040 ibra fazlasıyla .100 

12.350 Yakacak zammı : 
4474 saydı Kanunun. 9 tvü maddesi gereğince, 1 777 ve daha yukar ı rakımlı yer lerde vazife g 
r i lmektedir . Bu i t ibarla, 4 vilâyetin rakımı : 700 ve daha yukar ı o lduğundan b u r a d a vazife 
sonuna, kada r fi aylık yakacak zam mı tu t a r ında geçen yıla nazaran bir ar t ış vukubu lmadığmdan 

12.370 Emekli keseneği karşıkkları : 
5434 sayılı T. C.t Emekli Sandığı Kanununun 14 nebi maddesi gereğince memur ve hizmetlilerin 
hizmete a l ınanlar ın maaş ve ib-retlorinin c/c 25 i, terfi suret iyle maaş ve ücreti a r t an la r ın ilk a 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1059) 
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'metlinin çalıştığı daire ta raf ından da bu sayı lanlar ın bir misli karşılığı eklenmek sureliyle bah 
Buna göre yuka r ıda bahsi geçen kesinti lere mukabil ve idaremizce ödenmesi « e n k e n karşı l ık 
aş ve ücret ter t ipler ine konulan ödeneklerin % (5,5 ıı üzerinden 704 S57 lira tesbit ve te'klif e 

12.380 Sosyal S igor ta la r ku rumla r ı kesenek ve pirini karş ı l ık lar ı . 
Mevzuat esasları dairesinde yatır ım dışı hizmetlerde çalıştırı lacak olan teknik personelin, Sos 
pirim karşılığı olarak lo (17;) lira. tesbit ve tekili' edilmiştir. 

12.410 Fas la çalışma ücre t i : 
Oenel Müdür lük Teşkilât Kanunu, i.;"::-: ilk ve yöuetmclikleriyle mülhak ve mazbut va.kd' mevz 
t i ve sicillerinin düzenlenmesiyle envanterinin, yapılması, her yıl bütçe kanununun düzenlenme 
ödeneklerinin dağıtımı devresinde pek çoğalan işleri yet iş t i rmek gibi bu (»nemli işlerde, .'H550 
naden fazla çalıştırılacaklara, verilmek üzere bu yıl bütçesinde yeniden ar ı lan işbu maddeye 

12.510 E k görev tazminat ı : 
Vakıflar den el Müdür lüğü vazife ve teşkilâtı h ikk ındak i (57(50 saydı Kanunla , Vakıf ( iureba 
lira ek görev tazminat! ve aynı zamanda buna 4J78 sayılı Kanunun birinci maddesinin hailen 
400 liradan (üdir Vergisi ç ık t ık tan sonra kalan miktarının c/r 15 nisbetinde fevkalâde zam 
güre 5 500 lira, teklif edilmiş'"!:'. 

12.520 Kasa tazmina t ı : 
Vakıf lar Gene! Müdür lüğü vazife ve teşkilât ı hakkındaki 07(50 sayılı Kanunun İO nen mad 
t ındak i veznedar ve muavinlerine aylıkları tu ta r ın ın % 5 inden % 20 sine kadar verilmekte 
o larak 1907 yılı bütçesine konulan 18 000 liranın ihtiyaca kifayet ettiği anlaşı ldığından ayne 

12.590 229 sayılı Kanımla veri len başasis tan ve asis tanlar tazminatı : 
22!) sayılı Kanun la ( lu raba Hastalı;-)nesi Başasistan ve asistanlarına ayda 200 lira tamzinaf 
sayılı Teşkilât Kanununa ekli (1) saydı cetvelde gösterilen, ve halen fiilî kadroda, bulunan 25 
şılığı olarak 00 000 lira teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
ooSO sayılı K a n u n u n 5 nei ma ddesi gereğince yabancı dil imtihanlarını kazanacak memurl 
üzere ve lüzum görüldüğünde ödemde konulmasını temin bakımından (!) lira konulmuştur . 

Vakıflar (1. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 105!)) 
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12.710 Temsil ödeneği : 
5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanununa istinaden Bakanlar Kurulunca Vakıflar Genel Müdürlüğ 
verilmesi kabul edilmiş ve mezkûr 175 lira temsil ödeneği aynea 7236 sayılı Kanunla 350 li 
tarı olan 4 200 lira teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
1966 yılı fiilî tediyesine ve 1967 yılının sarfiyat seyrine göre 20 000 lira ihtiyacı •karsılayaım 
siyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
1966 yılında memurların yönetim geçici görev yolluklarına fiilen ödenen miktar ile 1967 yılı 
15 liraya yükseltilmesi ve bu yıl y.ıtırım dışı hizmetlerde çalıştırılacak olan teknik personelin g 
deden ödeneceği cihetle geçen yıla nazaran 60 000 lira fazlasiyle 260 000 lira tesbit ve teklif e 

12.818 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı tahsildarlarla, vakıf zeytinlikl 
nan zeytinlik ve narenciye bahçelerinde çalışan memurlara aylıklarının % 30 unu geçmemek 
için 14 760 lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu: 
1907 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (İÜ) cetvelinde, kadroya göre müfettişlerin harcırah ye 
tesbit ve kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Bu duruma göre 6760 sayılı Teşkilât Kanunu ile kabul olunan 9 aded kanuni ve fiilî kadroda g 
rin 1968 yılında tatbik edilecek bir yıllık mesai programına ve kadroya göre 45 ve 50 lira üzer 
derlerine karşılık olmak üzere geçen yıl bütçesine konan ödenek kâfi gelmediği anlaşılmakla 
teklif olunmuştur. 
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12.824 Kontrolör ler geçici görev yol luğa : 
Genel Müdür lük Muharebe Müdür lüğünde istihdam olunan muhasebe kontrolörün";!! bir yıllı 
olarak 4 500 lira t es bit ve teklif olunmuştur . 

12.83-1 Kurs yol luğu : 
Memurlar ın meslekî bilgilerini a r t ı rmak ma'ksadiyle »('<;en yıl olduğu gibi bu. yd da. merkezd 
memurlar ın yollukları için bu yıl da aynen 5 500 lira. teshil ve teklif edilmiştir. 

12,841 Tedavi yol luğa : 
196G yıl ında tedavi yol luğu olarak, fiilen ödenen mik ta r ile 19G7 yılının sarfiyat seyrine göre 
anlaşı ldığından bu miktar aynen teklif edilmiştir. 

12.853 Y n r t dışı geçici görev yolluğu * 
Yabancı memleketlere gönderilmesine zarure t görülen memurlar için lüzumlu ödeneğin konu 
lif edilmiştir. 

12.854 Yabancı uzmanlar la yardımcı lar ı geçici görev yol luğa : 
Onarılması gereken eski eserlerin du rumuna göre ne şekilde restore .edilmeleri gerektiğine dai 
ma ve rapor vermek üzere dış memleketlerde tanınmış eski eserler mütehassıs lar ından geçici 
yabancı lar ın yol ve sair giderlerini karş ı lamak üzere gecen yıla. nazaran 20 000 lira. noksani 
miştir. 
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12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu. : 
4489 sayılı Kanunun 1 ne i maddesinin (B) fıkrası gereğince bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırm 
faydalanmak suretiyle yurt dışına gönderilecek memurların yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olar 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 

Merkez dâhil, 22 vilâyet mmtaka müdürlüğü ile bunlara bağlı 39 vakıf memurluğunun yıllık k 
olduğu gibi bu yıl da 50 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Merkez dâhil, 22 Vilâyet Mmtaka Müdürlüğü ile 39 vakıflar memurluğunun yıllık evrakı ma 
ve 'evrakı matbualarda değişiklik ve yeni muameleler ihdas edilmesi ve mevcudun tamamen sarf 
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 120 000 lira teklif olunmuştur. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Genel Müdürlüğün 22 Mmtaka Müdürlüğü ile bunlara bağlı 39 vakıf memurluğunun bir kısmın 
noksan ve bir kısmının da rnevcudolanlarınm ise kullanılmıyacak derecede eskimiş olmaları ve 
diğinden yenisinin alınması ieabetınektedir. 
Bu itibarla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 40 000 lira teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Genel Müdürlük merkezi ile vilâyetler teşkilâtının yönetimi ile ilgili; 
A) Kanun, dergi, resmî ve günlük gazete ve saire gibi yayınların satmalma ve abone giderleri, 
B) Vakfı tanıtma için her yıl yayınlanmakta olan yedinci cilt Vakıflar Dergisinin tercüme, t 
leri, 
C) İstanbul Namazgahları adlı eserin tabı ve neşri giderleri, 
D) Eski yazıları okuma anahtarı adlı eserin ikinci tabı ücreti, 
E) Mevcudu kalmıyan 1 ve 2 sayılı Vakıflar Dergisinin vâki talebi karşılamak üzere ikinci 
ve ücretlerini karşılamak üzere 65 000 lira teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Genel Müdürlüğün 22 Mmtaka Müdürlüğü ile 39 vakıf memurluğunun yıllık yakacak miktarında 
hallerinden alman bilgilerden anlaşılmakla geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 35 000 lira t 
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13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Genel Müdürlük ve taşra teşkilâtında çalışan müstahdem adedi 338 aded olduğu halde bütçe 
müstahdeme elbise, iş elbisesi, ayakkabı ve üç yılda bir yaptırılan palto bedeli olarak her yıl 
ta is'e de bu yıl 338 müstahdem için 1967 yılı bütçesine nazaran 32 733 lira fazlasiyle 92 733 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Madde unvanının muhafazası bakımından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1 lira ödenek konu 

13.210 Su giderleri : 
Genel Müdürlük merkez ve illerin her çeşit su giderleri karşılığını teşkil edip geçen yılları 
yacı karşılayacağı anlaşılmakla bu miktar teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Genel Müdürlük merkezi ile 22 vilâyet ımntaka müdürlüğü ve bunlara bağlı 39 memurluk 
yılının fiilî tediye miktarına göre 16 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Merkez ve iller kuruluşumuza ait binaların aydınlatılması için sarf olunacak gaz, elektrik ve 
yat seyrine göre 13 000 lira ihtiyacı karşılanıadığı anlaşılmakla 2 000 lira fazlasiyle 15 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.289 ncu maddelerden karşılanamıyan veya tertibi bulunamadığından ödenemiyen 
şılığı olarak geçen yıl teklif olunan 10 000 lira ödenek ihtiyacı karşılamakla aynen teklif ed 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtının posta ve telgraf giderleri için geçen yıl konulan ödenek ihtiyac 
fazlasiyle 90 000 lira teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtının telefon giderleri için geçen yıl konulan ödenek ihtiyacı karşılam 
siyle 120 000 lira teklif edilmiştir. 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Lüzumu halinde ödenek konulmasını temin bakımından geçen yıl olduğu gibi bu yıl. da 1 lir 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Yatırım programına giren mahallerin fazlalaşmasına mütenazır olarak seyahatlerin tevsii de 
alman 5 aded taşıt ile mevcut 10 taşıtın bir yıllık işletme ve onarma karşılığı olarak 23 500 
miştir. 
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13.610 Kira bedeli : 
Mevcut teşkilâtımızın kira ile oturmakta olduğu binaların serbest kiraya göre bir yılda ödemek 
den alınan malûmata göre 55 000 lira ihtiyacı karşılayacağı anlaşılmakla bu miktar' teklif edilm 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 

27(52 sayılı Vakıflar Kanununun 15 nci maddesi uyarınca vakıf binalarının yangından doğacak 
1 000 000 lira oluncaya kadar bu sigorta fonu tesisi gerekmekte olup bu miktar geçmiş yıllar b 
fona yatırılmış bulunduğundan yalnız Ankara'da bulunan Ankara Palas ile Antalya'daki turi 
ayrıca mülhak iken mazbut vakıflar meyanında alınacak vakıflara ait gayrimenkullerden sigort 
giderleriyle bilûmum vakıf akaarlarm korunmaları için gerekli yangın malzeme ve giderlerin 
ğin kâfi geldiği anlaşılmakla 15 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

14.121 Vakıf akaarlarm çeşitli giderleriyle tesbit ve satış giderleri : 
Vakıf han ve apartmanların, umumi yerlerindeki elektrik ve su sarfiyatı ile temizlik giderleri ve 
kıt bedelleriyle sair giderlerine, 'karşılık olarak konulan işbu Ödenek, 19G6 yılı sonları inşalar 
ren (Çorlu, Niğde, Tarsus, Konya ve Aksaray) vakıf ishanları ile 1968 yılında hizmete girecek 
antep, İstanbul - llamidiye, İzmir - Karşıyaka ve Adana) vakıf işhanl arının, yukarda sayılan 
gramının uygulanmasını sağlamak amaciyle geniş ölçüde yapılacak gayrimenkul tesbit, tescil ve 
vellit gazete ilân ücretlerine ve bugünkü sarfiyata, göre 1 800 000 liranın kâfi gelmiycceği anl 
2 400 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

14.122 imaretler giderleri : 
Halen o adedi İstanbul'da ve 18 adedi de diğer vilâyetlerde olmak üzere faaliyette bulunan 21 
tenilen 8 orta öğrenim öğrenci yurdunda barındırılacak olan öğrencilerden ayrı 800 ilkokul fak 
yedirilmek için geçen yıbn çocuk mevcudu olan 8 885 adede bu. miktar eklenmek suretnde ad 
bir bir öğle yemeği için 75 kuruştan olmak üzere yılda 150 gün iaşe edilmek için mezkûr 9 6 
bedeli olarak 1 089 562 lira, yakacak, aydınlatma, temizlik ve imaretle ilgili diğer çeşlitli gide 
re cenı'an 1 200 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

14.123 Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım giderleri : 
Mazkutaya alman vakıfların, vakfiyelerinde yazılı çeşitli hayır şartlarından yerine getirilmesi 
lerin gerektiği giderlerle, Ankara'da Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdumuz bulunmamasınd 
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diğer mevcut yurtlarda barınmalarını temin bakımından yapılacak yurt masraflarını karşı 
gelmekle 125 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

14.124 Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma giderleri : 
İstanbul'da Ayasoi'ya ambarı ile Halıcıoğlu Medresesinde ve Konya vilâyetinin Beyşehir kaz 
zı depo ve ambarlarda muhafaza edilmekte olan ve bir kısmı sanat değerini haiz bulunan t 
geçirilerek kıymetli olanlarının ayrılıp, kıymetli eşya için tahsis edilen depolara nakli ile D 
lerinde mevcudolan ecdat yadigârı kıymetli eşyaların devamlı teşhiri masrafı ile bugüne kad 
gayrimenfcullerin tesbit ve tescili için geçen yıl bütçesine konulan 150 000 lira ihtiyacı kar 
miştir. 

14.130 Mahkeme hare ve giderleri ; 
iBu tertibe konulan ödenek yılı içinde ihtiyacı 'karşılamadığından Genel Muhasebe Kanununu 
.alınması ..mümkün .görülmekle 323 600 lira teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü gereğince madde unvanını muhafaza bakımından 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderle 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncıu maddesinin gerektirdiği igiderle 
gibi bu yıl da 23 000 lira teklif olunmuştur. 

14.410 Aidat : 
6760 sayılı Teşkilât Kanunumuzun 11 nci maddesi gereğince tahsildarlar tarafından ve tahsild 
tın ilgili memurlarınca tahsil olunan gelirlerin mahiyetine .göre Genel Müdürlüğün tensibi ile 
karşılık olmak üzere konulan bu ödenelk ihtiyaca kâfi gelmemekte ise de lüzumu halinde Ge 
desi uyarınca 'ek ödenek temini cihetine gidilebileceği cihetle 150 000 lira aynen teklif edilm 

14.430 Para taşıma giderleri : 
1966 yılının sarfiyatına göre 1 000 lira ihtiyacı karşılayacağı anlaşılmakla bu miktar tek 

14.441 Bina ve arazi vergileri : 
Bina ve arazi vergilerini karşılamak üzere her yıl konulan ödenek ihtiyacı karşılayamadığı c 
48 nci maddesine göre ihtiyaç ek 'ödenekle temin edilebildiğinden bu yıl da 740 0O0 lira kon 

14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar : 
Belediye vergi ve resimleriyle, tapu hare ve (giderlerine (karşılık olmak üzere konulan işbu 
girecek .olan gayrimenkullerin bahse mevzu giderlerini karşılamak üzere 450 000 lira aynen 
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14.470 Düşüîmiyen giderler : 
Mezkûr tertibe konulan ödeneğin gecen yıllarda sarfı tahakkuk etmemekle bu yıl ödenek te 

14.510 Kurs giderleri : 
Memurların meslekî bilgilerini aktırmak için gecen yıl bütçesine 4 ayluk kurs için konulan 2 
süresi 6 aya çıkarılmakla kâfi gelıniyeccğinden 2 000 lira fazlasiyle 30 000 lira olarak tekli 
Muhtelif fakültelerde Genel Müdürlük hesabına okutulan 20 öğrenciye ayda 250 şer lira bu 

14.520 Burs giderleri : 
Muhtelif fakültelerde Genel Müdürlük hesabına okutulan 20 öğrenciye ayda 250 şer lira bur 
Mezkûr bursların yıllık tutarı ile okutulan öğrenciler için verilecek sömestr harcı vesair gi 
yıl olduğu gibi bu yıl da 62 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderilmelerine lüzum hissedilecek 
her çeşit giderlerini karşılıyacak ödeneğin temini ve madde unvanının muhafazası bakımından 

14.562 üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt giderleri : 
İstanbul, ve Ankara'dakilcr yüksek tahsil talebe yurdu ve diğer vilâyetlerdeki orta tahsil y 
orta talebe yurdu ile birlikte adedi 34 ü bulan yurda ilâveten 1968 yılında da 8 yurt daha açı 
Buna göre 1968 yılında adedi 42 ye çıkarılacak oları yurtlarda barındırılacak 3 597 öğren 
(giderleriyle açılacak yurtların ilk tesis masraflarını karşılamak üzere geçen yıla nazaran 90 
tesbit ve teklif olunmuştur. 

14.594 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme giderleri : 
İlkokullarda okutulan öğrencilerden sıMıatsiz ve cılız çocukların temiz hava ve iyi gıda ala 
maksadiyle her yıl İstanbul'da açılan iki devreli öğrenci kampının her çeşit giderlerini k 
neğin ihtiyaca kâfi geleceği anlaşılmakla 40 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

14.811 Büro giderleri : 
İşletme bölgeleri haricinde bulunan Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetleri dahilindeki vakfa ait 
ilgili büro giderleri, geçen yılın sarfiyatına göre 6 000 lira ödenek ihtiyacı karşıladığı anlaşılm 

14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
İşletme bölgeleri haricinde bulunan Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetleri dahilindeki vâkfa ait z 
kullanılan taşıtların işletme ve onarım giderleri .geçen yılın sarfiyatına göre 6 000 lira öden 
lif edilmiştir. 
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14.815 Giyim kuşam alım ve giderleri : 
Hatay, İzmir ve Muğla vilâyeti erindeki vakfa ait zeytinlik ve narenciye bahçelerinde kullanılan 
'bu yerlerde 'Çalışan işçilerin iş elbiseleri bedelleri, geçen yılın sarfiyat seyrine göre 2 000 lir 
bu miktar teklif edilmiştir. 

14.816 Malzeme alım ve giderleri : 
İşletmeler haricinde kalan vakfa ait zeytinlik ve narenciye bahçelerinde kullanılan tarımla 
ve malzeme satmalma ve • mahsul üretimleri için fennî gübre alınmasına ilişkin her türlü gid 
sarfiyatına göre 45 000 lira ihtiyacı karşılayacağı anlaşılmakla bu miktar teklif edilmiştir. 

14.819 Diğer alım ve giderler : 
14.8.11 - 14.816 ncı maddelerden karşılanamıyan vakfa ait zeytinlik ve narenciye 'bahçelerinin 
alım ve giderleri ihtiyacı karşılamadığı anlaşılmakla gecen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiy 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
15.511 Büro giderleri : 

İstanbul'da 400 yataklı vakıf Guraba HaiStahanesinm 'büro giderlerine karşılık olmak üzere 
.1967 yılındaki sarfiyata göre ihtiyacı karşılamadığı anlaşılmakla 32 200 fazlasiyle 348 200 lira 

15.513 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
İstanbul'da Vakıf Guraba Hastanesinde mevcut motorlu ve motorsuz taşıtların esaslı onarım 
çeşitli giderlerini karşılamak üzere geçen yılın ödeneği ihtiyacı karşılamakla 7 000 lira aynen te 

15.515 Giyim - kuşam alım ve giderleri: 
iSağlık İşçileri Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi gereğince hastanede mevcut 177 pers 
^verilecek giyim giderleri ile ayrıca hastaların pijama, terlik gibi giyim eşyası bedeline, has 
(hemşire ve memurlara verilecek beyaz gömlek bedelini karşılamak üzere geçen yıl bütçesine ko 
aynen teklif edilmiştir. 

15.516 Malzeme alım ve giderleri : 
İstanlbul'da 400 yataklı vakıf Guraba Hastanesinin malzem alım ve giderleri karşılığı olarak g 
lira ödenek kâfi gelmekle aynen teklif edilmiştir. 

15.517 Yiyecek alım ve giderleri : 
İstanbul'da Vakıf Guraba Hastanesinde mevcut beher yatak için günde 700 kuruş ıhesa'biyle fa 
tanedeki 293 yatağın bir yıllık iaşe bedeli için geçen yıla nazaran 48 200 lira noksaniyle 70 
laşılmakla bu miktar teklif edilmiştir. 
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15.519 Diğer alım ve giderler' : 
Bu maddeye konulan ödenek Vakıf Guraba Hastanesinin, 

5 000 lira defin masraflarına, 
2 500 lira Sivil Savunma eğitimi için, alınacak araç ve gereçlere, 
2 500 lira Hemşire Yardımcısı Yetiştirme kursunun eğitim araç ve giderleri, 

10 000 lira hastane atelyesinde hastanenin küçük onarım ımalaeme ahım ve giderlerine, 
10 000 lira ısabit teknik cihazlarının bakım ve onarımı giderleri, 
30 000 Toplam 
Yukarıda ısayılan hizmetlerin ifası için geçen yılın ödeneği kâfi gelmemekle 10 000 lira faz 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.811 Bina onarımı : 

Vakıf akaarlarının pek çoğu harap bir durumda bulunmaları hasebiyle bunların küçük tamir 
onarımların yapılmasına sebebiyet verildiği ve bunun önüne geçilmesini temin bakımından g 
fi gelmediği anlaşılmakla 100 000 lira fazlasiyle 650 000 lira teklif olunmuştur. 

16.812 Hayrat onarımı : 
Yurdumuzda pek çok çeşitli hayratın devamlı küçük onarımları için halen elde ımevcudolup 
tutan âcil hayrat onarımlarımız mevcudolmakla beraber aynı zamanda idaremize kira sağlay 
vansaray gibi kıymetli eserlerin onarımların bu yıl ele alınması icabefcmekle bütçe mülâhaza 
lira ödenek teklif olunmuştur. 

.16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
1967 yılı bütçesiyle 'marangoz atelyesine alınan makinaların onarım ve yedek parça alım ve 
açılan işbu maddeye 1 lira ödenek konulmuştur. 

Yatırım harcamaları 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
21.611 Etüt ve proje giderleri : 

1968 yılma ait düzenlenerek Devlet Plânlama Dairesi Başkanlığının tasvibine sunulan 1968 y 
yonlarla ilgili etüt ve projelerin gerektirdiği giderlere karşılık olmak üzere bu yılki iş hacmi 
nen teklif edilmiştir 
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22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
22.621 Âbideler ile 7044 sayılı Kanunla devralınan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevî eski 

Devlet Plânlama Teşkilâtının tasvibine sunulan 1968 yılı plânında yor alan âbideler ile 704 
retsiz mülhak vakıflara ait âbidevî eski eserler onarımı ve restorasyonları için 18 700 000 

22.622 Teknik personel ücretleri : 
İdarcımizee restorasyonları yaptırılmakta olan ve sayıları 8 000 - 4 000 i bulan tarihi değeri 
ıması ve bunlara yapılan yatırımların titizlikle harcanması, işi, bu işle mütenasip bir teknik 
kün olacağından bu hususu gerçekleştirmek amaelyle hazırlanan ve idare meclisi ile devlet 
yevmiyeli teknik personel' kadrosunun bir (yıllık ödenek ihtiyacı, geçen yıl olduğu gibi bu y 
olunmuştur. 

22.623 Teknik personel geçici görev yollukları : 
1968 yılında yeni bir pozisyonla çalıştırılacak olan yevmiyeli teknik personel adedine (mütenaz 
i/htiyacı karşıladığı anlaşılmakla 525 000 lira aynen konulmuştur. 

22.721 Yapı, bina ve hayrat onarımı giderleri : 
Yurdumuzun her yerinde ve ekserisi şehirlerimizin en güzide mahallerinde bulunan ecdat ya 
rın yıllardanberi, akaar kiralarının eüz%etine binaen fazla gelir sağlanamaması dolayısiyle b 
her yıl bütçesinde ayrılan cüz'i ödenekle ayakta kalabil melerini teminen. en müh rem ufak tef 
harabiyetten kurtarılmalarını önleyemediği gibi idareye daha fazla 'masraf tahmiline müncer 
Bu itibarla 1968 yılında yapılacak olan ve Devlet Plânlamanın tasvibine sunulan programda 
ile hayrat onarımları için geçen yıl konulan ödeneğin kâfi gelmediği anlaşılmakla bu yıl için 
lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

22.722 Teknik personel ücreti : 
22.721 ci tertibe konulmuş bulunan bina ve hayratın bakıırn ve onarımında istihdam olunan 
personelin yıllık ücretini karşılamak üzere geçen yıl konulan 500 000 lira ihtiıyacı karşılaya 
muştur. 

22.723 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Bina ve hayratın büyük bakım ve onarımlarında çalışan ve çalıştırılacak olan teknik eleman 
sine konulan 100 000 lira kâfi gelmediği anlaşılmakla 25 000 lira fazlasiyle 125 000 lira tek 
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23.000 MAKİNA - TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
23.623 Makina ve teçhizat alımları : 

Genel Müdürlük Merkez Arşivinde 30 binden çok vakfiye, ilâm, kaydıhakani, şart tebdili v 
Bu sayılan belgeler ayrı ayrı birer kıymet taşımakla beraber aym zamanda da sanat ve ta 
taşımaktadır. 
Bütün bu vesaiklerin önemi göz önünde bulundurularak bir mikrofilm ımakinası ile 'mikrof 
üzerindeki tahrifatı ile zayiinde ikinci nüshalarına sahibolunması düşünülmektedir. 
Bu itibarla idaremiz arşivi için bir mikrofilm makinası alınmasına ihtiyaç hâsıl olduğundan 
teklif edilmiştir. 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 
32.160 Âbide ve eski eserlerle ilgili kamulaştırma vs satınalmalar : 

Sermaye Teşkili ve Transfer harcamaları 
Âbide ve eski eserlerin etrafının açılabilmesini teminen bu mahallerde bulunan eşhasa ait 
ına bedellerini karşılamak üzere bütçemize konulan bu ödenek Devlet Plânlama Başkanlığını 
programı ile ilgili İstanbul'da S-uLeymaniye, Nuruosımaniye ve Rüstem Paşa camilerinin altın 
için teşebbüse geçilmiş bulunduğundan yıl için yapılabilecek istimlâk ve satmal'maları karşı 
nulan ödenek kâfi geLmediğinde'n 150 000 lira fazlasiyle 350 000 lira teklif olunmuştur. 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : • 
34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aidat : 

580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince Millî Prodüktivite merkezine ödenecek aidat 
34.811 633 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince hazineye ödenecek karşılık : 

Geçen yıllarda 82 ve 1967 yth içinle 10 olmak üzere mazbutaya alınmış bulunan 92 aded m 
lerin 633 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince aydınlatma, ısıtma ve temizlik giderleri 
için 9 000 lira fazlasiyle 230 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
35.210 % 1 ek karşılıklar : 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin (F) fıkrası 55 nci madde 
aylıkları ile 66 nci maddenin (O) fıkrasına göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları için 
ve ücret bölümlerindeki ödeneklerin % 1 i nisbetinde verilecek ek karşılıklar namı ile büt 
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bağlanmış olmakla maaş ve ücret tertiplerine 'konuları ödeneklerin % 1 ini teşkil eden 110 
olunmuştur. 

35.220 Emekli ikramiyesi : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesi hükmüne göre ve (39 ncu m 
yapılan ödemeler dâhil) fiilî hizmet müddetleri (25 - 30) seneyi doldurmuş olanlardan e 
lında 65 yaşını dolduranlardan emekliye ayrılacaklara ödenecdk ikramiyelerini karşılamak 
lira noksaniyle 180 0O0 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi gereğince sandığa ödenec 
aynı kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası gereğince, ödenen karşılıklar üzerinden sa 
rilmiş »olan 65 000 liira tesbit ve teklif olunmuştur. 

35.240 Diğer ödemeler : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 19 ncu maddesine göre Vakıflar Gene 
'% 15 nisbetinde tesbit olunan borçla faizi, aynı kanunun geçici 20 nci maddesi gereği 
kubulacak aynı mahiyetteki ödemelerle ayrıca 6122 sayılı Kanunla tadil edilen 5434 say 
re's en emekliye ayrılacakların 55 ten eksik her yaş yılı için emekli keseneğine esas 'ola 
mının % 10 u nisbetinde Emekli Sandığına ödenmesi gereken paralar da bu tertipten ö 
melerin tahakkuku halinde Emekli Sandığına ödenmesini temin* 'bakımından 10 000 lira 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları : 
5634 sayılı Kanuna ek geçici maddeler eklenmesi hakkındaki 669 sayılı Kanunla emekli, 
250 liradan aşağı olmıyacağı kabul edildiği cihetle 1966 yılı içinde yeniden yapılan tahsis 
ve yetim aylıklarının yıllık tutarı 1 359 350,88 lira, 1967 yılı içinde 7184 sayılı Kanu 
ölüm tazminatı ile evlenecek kız Çocuklarına verilecek evlenme ikramiyesi karşılığı için 
cem'an 1 400 000 lira ödenek tesbit ve teklif olunmuştur. 

35.686 Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi gereğince mülhak vakıf hayratına yapılacak yardı 
Gelirleri sabit ve muayyen «Imıyan bâzı mülhak vakıfların hayratından olan cami ve mesci 
tın aydınlatma ve temizlik giderleri, Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi hükmü g 
den ödendiği cihetle gecen yılın 'tediyesine göre 10 000 lira kâfi geleceği anlaşılmakla bu 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1059) 



— 27 — 

Bölüm Madde 

Kudretsiz hayratın imar ve ihyasına yardım : 
Geliri müsaidolmıyan mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerin tamirleri için yapılacak ya 
nen teklif edilmiştir. 
Vakıflar Memurları Yardımlaşma ve Biriktirme Sandığına yardım (memur ve müstahde 
Genel Müdürlükte ve Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünde bilfiil vazife gören memur 
bütçesinde yeniden alman müstahdem kadrosundan dolayı 27 adcd artış olmakla buna 
yıla nazaran 11 000 lira fazlasiyle 33 500 lira tekli'f olunmuştur. 
Dernek ve köyler tarafından nşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım : 
Dernekler ve köyler tarafından yeniden inşa veya onarılacak hayratın inşa ve 'onarımla 
dan bu yıl yardım yapılamıyacağı beyan edilmekle ödenek 'konulamamıştır. 

BARÇ ÖDEMELERİ : 
Geçen yıllar borçları : 
Geçen yıllarda tahakkuk ettiği halde ödencmiyen borçların tasfiyesini temin için 50 
tlâma bağlı borçlar (Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
Gerek gecen yıllardan ve gerekse bu yıl içinde zuhuru' muhtemel ilâma bağlı borçlara 
nen teklif edilmiştiır. 

36.G00 Geri verilecek paralar : 
Fazla veya mükerrer olarak tahsil olunan ve dolayısivle cari yılı bütçesine irat kaydolu 
bu kabil alacakların sahiplerine ret ve iadesi için işbu bölüme konulan ödeneğin kâfi 
miye Kanununun 48 ııci maddesi gereğince ek ödenek alınmak suretiyle ihtiyaç karşılanm 
nen konulmuştur. 

36.800 Faiz, acyo giderleri : 
Maaş ve ücret ile sair mukannen masrafları karşılıyacak kasa mevcudunun bulunmaması 
ği yetkiye dayanılarak Genci Müdürlükçe açılacak kısa süreli 'avanstan doğacak faiz, 
2 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Sayın Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1968 yılı Bütçe kanun tasarısı tarafımdan tetkik edilmiştir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 bütçesinin gelir ve gider toplamı 57 613 883 lira olup, 1967 yılı bütçesine 

arz etmektedir. 

1968 yılı gelir bütçesinin 35 613 883 lirası genel müdürlüğün kendi kaynaklarından 22 000 000 lirası da Haz 
Genel müdürlüğün kendi kaynaklarından elde edilen 35 613 883 liralık gelirin müfredatı özet olarak şöyled 

Gelirin cinsi Lira 

Kiralardan 24 316 000 
Hasılatlardan 5 078 000 
Temettü ve faizlerden 4 008 687 
Geçen yıldan devreden nakit 2 211 196 

Genel müdürlüğün kendi kaynaklarından elde edilen 35 613 883 liralık gelir, 1967 yılma nazaran 3 036 321 l 
19'68 bütçesinin 57 613 883 liralık gelirine tekabül edem gider bütçesindeki harcamaları ise şöyledir : 

Harcamaların cinsi Lira 

Cari harcamalar 28 697 178 
Yatırım harcamaları 26 425 000 
'Sermaye teşkili transfer harcamaları 2 491 705 

Toplam 57 613 883 

Gelir ve gider rakamlarına böylece işaret ettikten sonra 1968 bütçe tasarısı ile ilgili görüş, kanaat ve tem 
Hizmetin niteliği ve yerine getirme şekli : 
Tetkik edilecek olursa tarih boyunca akla gelebilen her çeşit dinî, sosyal ve kültürel bir hizmetin ifasını a 

bırakan vakıfların, bu hizmetlerin ifasını ya kendi nesillerine veya zamanın çeşitli merci ve makamlarına tev 
Tabiatiyle vakfedenin arzusuna uygun olarak gelir kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek ve binnetice 

ler ile hizmetleri en iyi şekilde yapmak gerekmektedir. 
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Binlerce vakfiyelerle kendisine tevdi edilen hayrı, sosyal, kültürel hizmetleri, âbide ve eski eserlerini bak 
sinde bulunduran Vakıflar Genel Müdürlüğü Anayasamızla benimsenmiş olan «insan hak ve hürriyetleri», «insan 
ve «sosyal adalet» ilkeleri ile her zamankinden fazla gelişme ve hizmet etme imkânlarına kavuşturulmalıdır. 

Filhakika tarihi seyri boyunca vakıf müessesesine özel bir ehemmiyet verildiği, bir müddet «Şer'iye ve evka 
olarak hizmet gören vakıfların bilâhara Devlet teşkilâtı içinde Başbakanlığa bağlı kuruluşlar arasına alındığ 

Ancak gelişen iktisadi durum, sosyal ve kültürel hizmetlerin önem ve mahiyeti göz önüne alınarak Vakıflar 
ni tahdidedici bâzı mevzuatta değişiklikler temin etmek suretiyle, gelir kaynaklarını en iyi şekilde değerlendir 
ekonomik şekilde tahakkuk ettirmek suretiyle, bugün olduğu gibi Başbakanlığa bağlı bir genel müdürlük hal 
cak yeni bir teşkilât kanununa kavuşturulması yerinde mütalâa edilmektedir. 

Bu suretle bugün yeterli eleman temininde çekilen müşkülât da nazarı itibara alınarak kadro imkânlarının 
Filhakika geçen sene yaptığımız bu temenni vakıflar idaresince nazarı itibara alınarak Vakıflar Genel Mü 

maddelerinin değiştirilmesine, aynı ' kanuna ek maddeler ile geçici maddeler eklenmesine dair bir tasarı haz 
edilmiştir. Tasarı mütalâa için ilgili bakanlıklara sunulmuştur. 

Teşkilât kanunundaki bu değişiklikle, vakıf hizmetlerinin rasyonel ve günün ekonomik ve sosyal şartlarına 
hususi hukuk hükümlerinden faydalanmak suretiyle vâkıfın arzusunun en iyi şekilde kıymetlendirilmesi öngör 

idarenin denetimine bağlı kurumlara gelince : 
1. işletmeler : 
Ayvalık, Antalya ve Aydın havalisinde bulunan geniş çaptaki vakıf zeytinliklerin mahsulü, kurulmuş bulu 

rantabl bir şekilde kıymetlendirilerek elde edilen en iyi evsaftaki zeytin yağı her sene istihlâke arz edilmekte 
ni en fennî usullerle imar ve timar ettirdiği ve her iki işletmeyi 1963 yılında hizmete giren yeni ve modern fa 
yetle müşahede edilmiştir. 

Antalya'da Vakıflar İdaresine ait Murat Paşa arazisindeki 15 000 kadar zeytin ve 10 000 civarındaki narenc 
muhafazasını sağlamak, maksadiyle 1965 yılında Antalya'da bir fabrika kurulmuş ve bu zeytinlerin işlenmek su 
mahallinde halledilmiştir. 

Ayrıca aynı fabrikada halkın zeytinlerinin de işlenmesi hir hizmet olarak ele alınmıştır. 
1966 yılında 5 147 110 Kg. dane zeytin toplanmış ve bu zeytinlerin işlenmesi neticesi 821 700 Kg. zeytinyağı 
1967 yılında 3 000 000 Kg. zeytin toplanacağı ve bundan 600 000 Kg. zeytin yağı istihsal edileceği tahmin o 

2. T. Vakıflar Bankası T. A. O. 
6219 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O lığının 50 milyonluk sermayesi vardır. Bunun 

ğünce taahhüdedilmiş bulunmaktadır. Bu miktarın karşılığı olan 27 500 000 liranın tamamen ödenmiş olduğu görü 
2. — Bankadan 1966 yılı temettü olarak 2 623 003 lira alınmış ve 1967 yılı bütçesine irat kaydedilmiştir. 
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B) Memleketimizin iktisadi ve ticari hayatında, kuruluşundan bu yana daima artan ve olumlu bir tesir 
hızla gelişmektedir. Filhakika Ekim 1967 sonu itibariyle sermaye, ihtiyatlar ve karşılıklardan meydana gelen 
ya, mevduatı 583,2 milyon liraya, diğer fonlar ve imkânlar toplamiyle birlikte öz ve yabancı kaynaklar 869 
milyon liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

Memleketimize turist akımını hızlandırmak ve döviz gelirlerini artırmak için ihtiyaç duyulan konaklama 
tirmelerine yardımcı olmak maksadiyle özel sektör teşebbüslerinin bilhassa yeni otel, motel ve diğer turist 
sii ve islâhı ve ayrıca işletme kredisi ihtiyaçlarını temine matuf olmak üzere Maliye Bakanlığı, Turizm ve 
yonu ile T. Vakıflar Bankası arasındaki dörtlü anlaşmalara banka nezdinde 72,5 milyon liralık bir fon tes 
olunmuştur. 

Banka 1967 yılında 11 366 000 lira safi kâr sağlamıştır. 
Kârın ödenmiş sermayeye oranı % 23,71 dir. 
Bankanın yılbaşındaki şube adedi 71 iken 1967 yılında yeniden 14 şubenin hizmete girmesiyle şube aded 
1968 yılında ise yeniden 14 şubenin açılmasının programa bağlanmış olduğu memnunlukla müşahede v 

3. Taksim Oteli : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 623 sayılı Kanun ile Taksim'de inşa edilecek otel için 70 000 000 lira sermay 

iştirak etmiş bulunmaktadır. Mezkûr şirkete yine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 22 milyon, Türkiye V 
10 milyon ve Güneş Sigorta 1 milyon lira ile iştirak etmektedirler. Yapılan etütlere göre taksim oteli 130 m 
hafriyatına başlandığı memnuniyetle görülmüştür. 

HİZMETİN GELİŞMESİ 

1. Gureba Hastanesi : 
Bezmiâlem Valide Sultan vakfından olan İstanbul Vakıf Guraba Hastanesi 300 yataklı iken geçen yıl 

yatağa çıkarılmıştır. Bu hastanede fakir vatandaşların meccanen tedavileri yapılmaktadır. Bu maksatla h 
olarak tesbit edilmiştir. 

Hizmetin ehemmiyetini tebarüz ettirmek bakımından bâzı istatistiki rakamların ifadesinde fayda mülâhaz 
Hastanenin muhtelif servislerinde 1966 yılında 42 240 poliklinik 2 426 klinik tedavisi ve 1 448 ameliyat, 

41 989 poliklinik 2 600 klinik ve 1 201 aded ameliyat yapılmıştır. 
Mezkûr vakıf arsası üzerine, yine aynı vâkıfın arazisinin istimlâk bedeli olarak üniversiteden alınma 

bedelleri ile 575 yataklı takriben 34 milyon lira proje değerinde modern bir hastane inşası, İkinci Beş Yıll 
gerçekleştirilmesi ile vakıflar idaresi memleketimize yaptığı önemli hizmetleri meyanına bir yenisini daha il 
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2. Yurtlar : 
Halen muhtelif illerimizde 41 aded vakıf öğrenci yurdu vardır. Bu yurtlardan üç adedi yüksek öğrenim ö 

erkek diğeri kız olmak üzere ikisi İstanbul'da ve bir kız öğrenci yurdu ise Ankara'dadır. 
Bütün bu yurtlarda barınan öğrenci adedi 3 713 tür. 
1967 yılında gerek yüksek ve gerekse orta öğrenim öğrenci yurtlarının miktarı ve kadrolarının artırılmas 

800 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 1968 yılında ise geçen yıla nazaran 900 000 lira daha ilâve edildiği 
Zayıf bünyeli bakıma muhtaç ve fakir ilkokul çağındaki çocukların her türlü ihtiyaçlarını sağlıyan ve omlar 

kamp hizımeti için de 1968 bütçesine yeteri kadar lödenek konulmuştur. 
3. imaretler : 
Halen üçü İstanbul'da ve 18 i diğer vilâyetlerde olmak üzere 21 aded vakıf imaret hali faaliyettedir. B 

sesiz Öğrenciye yemek verilmektedir. 
1968 yılında, açılacak imaretler için 300 000 lira fazlasiyle 1 200 000 lira tahsisat konulmuştur. 

4. Âma ve muhtaç aylıkları : 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal hizmetleri meyanında yer alan âma ve muhtaç maaşları mevzuunda 

77 400 lira fazlasiyle 1 017 000 lira ödenek konulmuştur. 
Mezkûr ödenekten 650 âımaya 75 şer lira, 600 muhtaca da 60 şar lira aylık ödenecektir. 
5. —• Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım tertibinden 1967 yılında 

yılında her hangi bir tahsisatın konulmadığı görülmüştür. 
Bu para ile 3 973 aded derneğe yardımda bulunulabilmiştir. İhtiyacın çok fazla olması dolayısiyle ayrılan 

çok küçük miktarlara inhisar etmektedir. Bu konudaki görüşümü temenniler kısmında açıklamaktayım. 

YATIRIMLAR 
1. Âbide ve eski eser onarımı ve restorasyonu : 
Vakıflar idaresinin kendi kaynaklarından temin ettiği gelirle onarımlarına imkân olmıyan ve 7044 sayılı K 

ne devredilen, eski eserlerin onarımı için 1968 yılı bütçesine Hazine yardumı olarak 22 000 000 lira konulmuştur. 
1968 yılına ait onarım programı da Devlet Plânlama müsteşarlığının vizesinden geçmiş ve programa dâ 

malarına başlanmıştır. Prıogramda 122 aded cami, medrese, kervansaray restoresi öngörülmüştür. Onanım ve r 
olarak yapılmıştır. 

Programın tesbitinde bilhassa turizm yönünden ele alınması gerekenlere öncelik tanındığı, Medrese, Ker/v 
yone edilereik turistlerin ve halkın hizmetine tahsis edildikleri memnuniyetle müşaıhede edilmiştir. Edirne'deki R 
Öküz Mehmet Paşa kervansaraylarının bu maksatla restore ve gerekli tesisatların ikmalini mütaa.kip otel olar 
miştir. 
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Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünün kendi gelirinden tefrik .edebildiği miktar ile akaar nevinden olan 
bütçesine konulan 3 360 000 lira; 1968 yılı bütçesinde 4 425 000 liraya çıkarılmıştır. 

2. Yeni inşaat : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesi gereğince irat getirmiyen 

huz buulnmıyan gayrimenkulleri satarak elde edilen paralar akaar topraik satış bedeli fonu namı altınd 
muhtelif yeırlerinde rantabl olan ve idareye gelir sağlıyan. yeni gayrimenkuller yapmaktadır. 

Bu yatırımlar da 1 nci Beş Yıllık ve 2 nci Beş Yıllık olarak plânlamış ve Devlet Plânlama Teşkilâtı m 
tir. Bunların bir kısmı tahakkuk etmiş, hizmete girmiştir. Mühim bir kısmı ile 1968 yılı içinde ikmal edil 

G'cnel Müdürlüğün bu sahadaki faaliyetleri idare için devamlı birer gelir kaynağı teşkil ettiği gibi ayn 
gelerinin imarına ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olması bakımından müspet karşılanmıştır. 

Keza aynı kanunun 10 ncu maddesi gereğince tahsis edildikleri maksada göre kullanılmaları kanuna vey 
veyahut işe yaramaz bir hale gelen hayrat gayri menkuller kanunun derpiş ettiği formalitelerle satılarak b 
bütçe dışı ve hayrat satış bedeli namı altında ayrı bir fonda toplanmakta ve bununla memleketimi/rin kültüre 
yeni hayrat tesisleri yapılmaktadır. 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1. 1967 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde yer alan sermaye teşkili ve 
lira ödenek konulmuş olup mezkûr ödeneğin tamamı, bütçenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere kanuni ya 
ödemeleri teşkil ettiği ve 1968 yılı bütçesine ise aynı maksatlar için geçen yıla nazaran 5 915 855 lira ııo 
duğu görülmüştür. 

2. 1967 yılı harcamalarının, hizmet plânına uygun, zamanında ve yerinde kullanılmıştır. 
3. Kurum ve derneklere yapılan malî yardımlar maksadına uygun bir şekilde j^apılmıştır. 
4. Genel Müdürlüğün geçen yıl borçları ile ilâma bağlı borçları için (Ek ödenek dâhil) 1967 yılı bütçes 

bugüne kadar 197 304 lirasının mevzuata uygun olarak ödendiği görülmüştür. 

GEÇEN YIL BÜTÇE UYGULAMASI 

1. Vakıflar Genel Müdürlüğünün cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin kullanılmas 
maddesinin (A) fıkrası gereğince Maliye Bakanlığınca 2 nci altı aylık dönem sonunda mevcut ödeneğin bir 
niyet verilmiş ve % 10 nunun ise mevkuf tutulması istenilmiş olduğundan mezkûr emir gereğince tasarrufa 

2. Ödenek harcaması ve tevzii Bütçe Kanununa uygun yapıldığı, 
3. Ödeneklerin tevzii, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı teşkilâtların vâki ihtiyaç talepleri nazara al 
4. Kadrolarda hizmeti aksatacak açıklar bulunmadığı, 
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5. Bugüne kadar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi gereğince 3 023 000 lira ek 
uygun bulunduğu, 

görülmüştür. 
YENİ BÜTÇE TEKLİFLERİYLE İNCELEMELER 

1. Muhasebei umumiyenin âmir hükümlerine ve bej yıllık programlara göre ikonan hizmet karşılığı öden 
2. İnşaat, onarım ve restorasyon ödeneği muntazam bir plân ve projeye göre ayarlanmış olup âbide ve esk 

rıca gayrimenkul eski eserler ve anıtlar yüksek kurulunun tasvibinden geçtikten sonra tatbik edilmektedir 
Bütçe dışı akaar ve toprak satış bedeli fonundan yaptırılan yeni akaar yatırımları da Vakıflar Genel Müdü 

let Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen programlara göıre tatbik edilmektedir. 
3. Bütçeye konan maaş ve ücret ödeneği fiilî kadroya kifayet etmektedir. 4598 sayılı Kanun gereğince ve 

bikatı mevcut olup movzuatma uygun olarak yürütülmekte ve aded itibariyle hizmetlerle ahenkli bulunmakta 
4. Hizmeti aksatmıyacak kadro tasarrufu olmamıştır. 
5. (L) cetvelinde bulunan teknik elemanlara ait maaş kadrolarında çalıştırılacak teknik eleman bulun 

ren yevmiyeli teknik personel talimatnamesindeki esaslar •dâhilinde çalıştırılan teknik elemanlarla temin edilme 
İleride idarenin taşrada açacağı teşkilâtta istihdam e dilin ok üzere halen (L) cetvelinde 4G kadro muha 

lüzum ettiğinde kullanılacaktır. Bu yıl (L) cet/elinden serbest bırakılmış kadro meveudolmadığı müşa.hade e 
G. (D) cetvelinde geçen yıla nazaran kadroda cüzi bir artış mevcuttur. Bu artışın bu yıl açılacak yur 

cek müstahdem ihtiyacına karşılık bulunmaktadır. 
7. Geçici hizmetlilerin 335G sayılı Kanunun 9 neu maddesine uygun bulunduğu, sürekli hizmet kadroları 

çalışanların Vakıflar Genel Müdürlüğünün merkez ve taşradaki gayrimenkullerin tesbi tinde ve kış aylarında 
rine yardımcı maihiyetin.de çalıştırılmakta olan işçileri teşkil ettiği anlaşılmıştır. Bunlar lüzumlu elemanlar ol 
bu geçici kadronun konulması yerinde görülmüştür. 

8. Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki G7G0 sayılı Kanun gereğince İstanbul'da V 
için ek görev tazminatı verilmekte olup başkaca ek görev ile doldurulan kadro bulunmamaktadır. 

9. Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptırdığı ve yaptıracağı âbide ve eski eser onarım ve rastorasyonla.r 
alınmak üzene dış memleketlerden getirttirilecek tanınmış eski eserler mütehassıslarından faydalanmak için 
nüş yolluğu ile yevmiyelerine karşılık olarak bu yıl bütçesine konulan 30 000 lira ödenek yerinde görülmüştür. 

10. Yatırım programının zirai kısmında yer alan projenin tahakkuku için ecnebi memleketlerdeki mü 
staj için ecnebi memleketlere gönderilecek elemanların yolluk ve zaruri masrafları için 20 000 lira ödenek k 

Bu ödenek, vakfa ait geniş zirai sahaların daha rantabl bir şekilde değerlendirilmesi için yerinde ve 
11. Döşeme ve demirbaş ödeneklerinde israfa kaçılmamıştır. 19G8 yılı için bu tertibe konualn ödenek 
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12. Daire 'hizmetlerine' ait ödeneklerin verimlilik derecesine göre ikmal ediklJkleri ve yeni istekler 
itibara alındığı kanaatine varılmıştır. 

13. Vakıflar Genel Müdürlüğünde 237 sayılı Taşıtlar Kanununa göre 15 aded taşıt meveudolup bu 
lük yönetim ve onarım hizmetlerinde, 7 tanesi Istaribul Vakıflar Başmüdürlüğü idare ve eski eserler onar 
Vakıflar Bölge müdürlüklerinin zirai ve yönetim hizmetlerinde kullanıldığı müşahade edilmiştir. 

14. Yayın alımıları ve giderleri bölümüne konulan G5 000 lira ödenek, 
A) Vakıflar Dergisi adı altında neşredilmekte bulunan 8 nci cilt mecmuanın tercüme, telif ve tabı, 
33) Gmıel yönetimle ilgili, kanun, genel yazılar, resmî ve günlük gazetenin abonen, 
C) Mevcudu kalmıyaıı 1 ve 2 sayılı Vakıflar Dergisinin vâki talebi karşılamak üzere flkinci1 baskısının 
D) OJk k\vmetii âbidevi ve tarihî özellikleri haiz eski eserlerden 'bağlamak suretiyle bunların özel 

broşürler basımı, 
Ücretlerine karşılık, bulunduğu görülmüştür. 
H5. Vakıflar Gen ol Müdürlüğünün arşivinde mevcut h ulunan çoğu sanat değerini ha'« vakfiyelerin m 

melâtın bunlarla yürütülmesi için m.'ıkrofü'm makiııası alınmak üzere bütçeye 150 CÖO lira ödenek konu 
miştir. Bu suretle vakfiyelerin günlük muamelâttan 'kaldırılarak yıpranmalarının önlenmesi1 ve emniyetle 

16. Vakıflar Genel Müdürlüğünün 19Gg- t/ılı cari harcanıalaniHİa tasarrufu mümkün bir konunun m evznu 

DİLEK VE GENEL DÜŞÜNCELER 

1. Bakım, onarım ve restorasyonları Vakıflar Genel Müdürlüğüne aidolan han, hamam, çeşme, cami ve 
miktarı 3 500 ü tecavüz etmektedir. 

Son 100 yıl içerisinde il mal edilen bu eserlerin onarım ve restorasyonlarının âcil bir duruma gelmiş bul 
günkü gelirleriyle yerine getirilmesi mümkün olmadığı aşikâr bulunduğundan her sene Devlet Plânlama Teş 
zinece vakıflar bütçesine yardım yapılmakladır. 

Eski eser ve âbidelerin tamir ve restorasyonları için tahminen G00 milyon liraya ihtsyacolduğu hesapl 
içerisinde gerçekleştiriimesi için her sene en az G) milyon lira ayırmak gerekmektedir. Buna rağmen Hazinece 
(müsteniden senede vasati 20 .milyon lira tefrik olunmaktadır. 

19G8 yılı bütçesinde de 22 milyon lira ayrılım ıştır. 

Konunun ehemmiyeti göz önünde tutularak bu Hazine yardımının her sene hiç olmazsa 30 .m'lyona çıkar 
sanat sahaserlerinin istikbaldeki nesillere en iyi şekilde intikalinin sağlanmasını zaruri görmekleyim. 

2. Turizm sektörüne dâhil olan âbide ve eski eserlerin onarım ve restorasyon ihaleleri 2490 s iyili Kanun 
Ancak sözü edilen eserlerin onarımında bu işte ihtisası bulunmıyan müteahhitlerin ihaleye işllrak etmele 
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liyakati bilinenlerin tercih edilmesi mümkün olamamaktadır. Bu yüzden eski eserlerin gerektiği şekilde onarım 
izahattan anlaşılmıştır. 

Bu sayılan mahzurların giderilmesi, hükümetçe hazırlanan artırma, eksiltme ve ihale kanun tasarısına, esk 
ehliyet ve ihtisası idarece bilinenlere bu işlerin tercihan yaptırılmasına ve gelecek yıllara sari taahhüt ve 'm 

nai hükümler konulmasının yerinde olacağı mütalâa olunmaktadır. 
3. Âbide ve eski eserlerle ilgili kamulaştırma VJ satmalmalar bölümüne geçen yıla nazaran bütçeye 150 0 

nek konulmuştur. 19G8 yılı onarım ve restorasyon programının tam olarak gerçekleştirilebilmesi için bu öde 
görülmektedir. 

4. Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek camilere yardım olarak her yıl 'bütçesine kon 
yer almadığı görülmüştür. 

Dernek ve köy idareleri tarafından her sene halkın yardımıylc binlerce cami yaptırılmakta ve senelerden ber 
tar ödenekle bu hizmetin tahakkukuna yardım etmektedir. Mânevi bakım/dan Önemli buunan bu yardamın kesil 
gibi 'bütçeye 6 milyon lira ödenek konulmak suretiyle hu hizmetin tahakkukuna yardım edilmesini bilhassa zaru 

5. YmUumuzda 200 bini mütecaviz korunmaya muhtaç çocuk bulunmaktadır. Bunların himaye edilmesi v 
linde yetiştirilmesi! için, korunmaya muhtaç çocuklar koruma birlikleri kurulmuştur. 

Bu birliklerin faaliyeti 200 bin çocuğu korumaya yeterli değildir. Bütün hayır kurumlarının ç alırım al an m 
yırlı sosyal bir hizmet olacaktır. Sosyal hirmetler bakımından yurdumuzda önemli bir mevkiyc sahip bulunan V 
maya muhtaç çocuklar için gerekli ödenek konulmasını bilhassa zaruri görmekteyim. 

C. Vakıf ve eski eser mevzuunda tanınmış ilim adamlarının çok kıymetli yazılarını ihtiva ellen ve memleket 
Vakıflar Dergisi için bütçeye bir miktar ödenek konulmuş ise de bu değerli eserin hiç olmazsa senede iki sayı 
yan bulmaktayım. 

7. Vakıflar Ooncl Müdürlüğünün bilhassa müdürlük ve bölge müdürlükleri teşkilâtını takviye ed'crck hizmet 
etmek için her bölge müdürlüğüne bir motorlu vasıta verilmesi programlaştırılmıştır. Hizmetin lâyıkiyle görülm 
haldn Plânlamaca çıkarıldığı ifade edilen SCO bin liralık ödeneğin bütçeye ilâve edilerek 5 vasıtanın satın al m m ası 

Diğer taraftan Vakıfların elinde bulunan vasıtaların % 80 ni miatlarını doldurmuş bulunduğundan ve hizmet 
rmdan bunların yenilenmesi için de gerekli tahsisatın konulmasını uygun bulmaktayım. 

8. Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1967 senesi içinde İstanbul Amcazade Hüscpin Paşa Medresesinde sanat 
olarak kabul elilmiş olan Türk inşaat ve sanat eserleri müzesi açılmıştır. Yine 1967 senesinde İstanbul'da Yen 
mi Kasrı müze olarak açılmıştır. 

Ayrıca, kuran ve benzeri yazma eserler toplatılmakta olup Halıcılar medresesinde bir müze açılması hazırlı 
bir vakıf galerisi tesis edilmektedir. 
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Bu çalışmaları, Türk sanat eserlerinin dünya çapında tanıtılması ve muhafazası bakımından son derece 
karşılamaktayım. Bu hizmetlere aynı gayretle de vam edilmesini temenni ederim. 

9. Vakıflar Genel Müdürlüğü sosyal ve kültürel hizmetlerini önemli bir şekilde geliştirme yoluna girmiş 
a) Bezımiâlem Valide Sultan vafkından olan Guraba Hastanesinin hizmet kapasitesini artırmak, günün 

yenilenmesini temin etmek maksadiyle vakıfların hayrat nevinden olan gayrimenkullerinln satışlarından eld 
nasının inşasının kararlaştırıldığı 34 milyon lira proje bedelli olan hastanenin S milyon liralık İcaı-kas kısm 
rülmüştür. 57G yatak, poliklinik, klinik, ameliyat odaları gibi tesisleriyle vakıflar idaresi memlekete moder 
tanenin kadro ve hizmet olarak memleket çapında şöhreti olan bir duruma getirilmesini bilhassa temenni'ede 

b) Vakıf öğrenci yıırtlarmvn gerek kadro miktarlarının, gerekse ıjıırt adedinin artınkbğı 11K57 sened 
de do 8' yurdun açılacağı memnuniyetle öğrenilin İşi.lr. Vakıfların öğrenci yurt hizmetlerinin her sene artırı 
milini temenni ederim. 

10. Bu günkü Yalcfiar Teşkilât Kanunu, vakıflar idaresi mı omur ve teknik elemanları maddi yönden 
sım personel idareden ayrılıp başka toşkî'ata g'r mektedir. Bu ayrılışı önlemek, vadliu eleman bakımından tak 
şen ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetleri lâyıkiyle yapabilmesini temin etmek için Teşkilât Kanununda, g 
ran evvel kanunlaşması ıvgun müralâa cdümektodr. 

Bu suretle Vakıflar Genel İVIüdüriiiğü lüoB yuı bütçe tasarısı üzerindeki gö;üş ; kanaat ve tem r,uu ilerimi 
lerine saygı ile arz ederim. 
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Bütçe Karma Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/441 
Karar No. : 87 

Cumhuriyet Senatosu Başkanhğma 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 1967 tarihinde sunularak Komisyonumuza havale edilen (Vakıflar 
kanunu tasarısı), Devlet Bakanı, Genel Müdür vo Maliye Bakanağı temsilcilerinin de katılması İİ3 incelendi ve 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1C68 yılı Bütçe k-rumu tasarısında, cari harcamalar için (A/l) isrretli cetvelde 
yatırım harcamaları için (A/2) işareti cetvelde gösterildiği üzere 26 425 000 lira, sermaye teşkili ve transfer 
cetvelde gösterildiği üzere 2 491 705 lira ki, top^m olarak 57 613 883 lira ödenek teklif olunmaktadır. 

Komisyonumuzda, Komisyonumuz adına incolo^o yapan raportörümüzün rar>oru okunduktan sonra görüşmele 
MİTİ verrıiştir. Hayrı, sosyal, kültürel hizmetleri, âbide ve eski eserlerin bakımı, onarımı ve muhafazasını uhd 
Müdürlüğü, Anayasamızla benimsenmiş olan inşa-», hak ve hürriyetleri, insanlık haysiyeti, millî dayanışma ve so 
kinden fazla bir gelişme ve hizmet etme imkânlarına kavuşmuştur. 

Genel Müdürlüğün faaliyet sınırları içinde buludan bankacıTık faaliyetleri; ekonomik ve turizm hizmetler 
muhtaçlara, öğrenci yurtlarına yaptıkları yardımarla ve eski eser ve âbidelerin bakım ve onarım faaliyetleri ile 
da bulunduğu bir gerçekti^. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu y^ki bütçesinde geçen yıla nazaran 4 178 421 lira olarak gözüken fazlalık 
ilo bankacılık faaliyetlerinden ileri gelmektedir. Genel Müdürlüğün her yıl artan faaliyet ve hizmetlerini yerind 
Komisyonumuz maddelerin müzakeresine geçere1-; 

Birinci maddeyi, maddeye bağlı (A/l) işaretli cetvelde bir değişiklik yapmayıp, (A/l) işaretli cetveli aynen, 
arabası temin amacı i1© (A/2) işaretli cetvelin (23.000) (Makma, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları) böl 
alımları) maddesine 100 000 lira eklemek suretiyle (A/2) işaretli cetvel bu değişikliği ile, 

(A/3) işaretli cetvelin (Sosyal transferler) (35.000) bölümünü teşkil eden (35.720) (Dernekler ve köyler tara 
hayrata yardım) maddesine Maliye Bakanlığı 1968 yık bütçesinde derneklere yardım maddesinde mevcut 19 C0 
mek suretiyle bu miktarın dernekler ve köy idarelerince halkın da yardımı savesinde yaptırılan camilerin geçe 
sağlamak amaciyle G 000 000 lira eklenmek, vo 0072 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin (ç) fıkrası gereğince kor 
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edebilmek için yeniden açılan (35.770) (Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında 6972 sayılı Kanunun 25 nci m 
liklere yapılacak yardım) maddesina 50 000 lira eklenmek suretiyle (A/3) işaretü cetveli bu değişik şekli ile 

îkinci madde, birinci maddeye yapılan ilâveler neticesi olarak (B) işaretli cetvelin (72.000) özel gaiirler b 
yardımı) maddesine 6 000 000 lira, (72.400) (Geçen yıldan devreden nakit) maddesine ise 150 COD lira eklenm 
ğişik şekli ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci maddeleri ile bağlı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydm 

/ . Sezgin 

Ankara 
Y. Köker 

E m m i m 
C. Önder 

İstanbul 
II. Güven 

Sivas 
0. Kabibay 

Balkan V. 
Aydm 

/. Cenap Ege 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Eskişehir 
/ . Angı 

İzmir 
, Söz hakkım mahfuz 

L. Yurdoğlu 
Trabzon 

Söz hakkım mahfuz 
A. Ş. Ağanoğlu 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Burdur 
/ . II. Boyacıoğlu 

Giresun 
1. E. Kilıçoğlu 

Kütahya 
M. Erez 

Trabzon 
A. t. Birincioğlu 

N. 

Kâtip 
Bolu 

II. 1. Cop 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
R. Üner 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
Ö. L. Ilocaoğlu 

Yozgat 
Tanndağ 

İmzada bulunamadı 

Adıy 
M. A. 

Çana 
Söz hakkı 

§. İ 

İsta 
H. Be 

İmzada bu 

Sam 
Y. A 

Tra 
A. R. U 

İmzada b 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. —• Vakıflar Genel Müdürlüğünün carî harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 28 697 178 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 26 425 000 lira, 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 2 491 705 lira ki, toplam olarak 57 G13 883 lira öde
nek ver imiş tir. 

MADDÎ'] 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 57 G13 883 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1968 bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, bağlı 
(O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1968 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 30 . G . 1939 tarihli 
ve 3G56 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
27 . G . 1956 tarihli ve 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan bağlı, (L) işaretli cetvelde gösterilenler 19G8 yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1967 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

BÜTÇE KARMA KOMİSYO 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 196 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Mü 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği ü 
camaları için (A/2) işaretli cetvelde 
sormavo teşkili ve transfer harcamala 
gösterildiği üzere 8 541 705 lira ki, t 
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Mü 
retli cetvelde göstorildiği üzere 63 763 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncu ma 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü ma 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci ma 

MADDE 6. — Tasarının G neı ma 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1059) 
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(Hükümetin Teklifi) 

b) 1928 - 196G bütçe yıllarına aidolup da Muhasebci Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zamanışımma uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1968 yılı Bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç), (A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
desini, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı, (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınaknalar) bölümüne aktarma 
yap:naya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (II) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 1968 bütçe yılı içinde kapatılmak üzere Başbakan
lığın oltayı ile, 500 000 liraya kadar kısa süreli avans almaya ve he
saplar açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1908 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür. 

(Bütçe Karma Komis 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
II. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkü 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. Tekin 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci m 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci m 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu m 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu 

MADDE 11. —• Tasarının 11 nci 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. A. Özkan 

Ticaret Bakanı 
B. Dağdaş 

Ulaştırm 
8. 

Sanay 
M. 

Turizm ve 
N. K 
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(A / l ) CARİ HARCAMALAR 

1987 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

IÎÖIÜTII Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

12.000 PERSONEL GÎDERLERÎ 14 433 648 15 71 

AYLIKLAR Kesim toplamı 7 077 160 

12.110 Genel idare aylıkları 5 747 7G0 
12.111 Muhtaç ve körlerin aylıkları 939 600 
12.112 Tevliyet ve evlâdiyet aylıkları 21 800 
12.113 Kaldırılmış tekke ve zaviye mensupları 

aylıkları 3 000 
12.114 Fer' i hizmetler aylığı 15 000 
12.115 İntifa hakkı suretiyle maktu olarak tah

sis edilen aylıklar 350 000 400 000 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 6 012 053 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti 4 150 000 
12.212 Mülhak vakıflara ait cami ve mescit gö

revlileri ücret farkı 1 350 000 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 6 055 220) 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 

32.230 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 265 073 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

7 411 563 

5 961 7G2 
1 017 000 

21 800 

3 000 
8 000 

15 71 

1 
6 737 595 

4 835 220 

1 220 000 

263 475 
20 000 
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Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.270 Teknik personel ücretleri 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı ; 435 395) 
İŞÇİ ÜCRETLERİ 

12.280 Tarım işçi ücretleri 
12.290 7044 sayılı Karnımla devralman eski eser

ler onarımı hizmetlileri ücreti 
(işçi ücretleri toplamı : 246 980) 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

12.410 Fazla çalışma ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.520 Kasa tazminatı 
12.590 229 sayılı Kanunla verilen başasistan ve 

asistanlar tazminatı 

Vakıflar 
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1967 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

72 000 
7 000 
13 000 
80 000 

990 
643 883 

72 000 
7 000 
8 000 

100 000 
990 

704 857 

13 673 

60 000 

83 500 83 500 

151 920 

200 000 200 000 

46 980 46 980 

816 873 906 520 

5 500 5 500 
18 000 18 000 

60 000 60 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

7 - Yurt içi yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 477 260) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 

Vakıflar 
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1967 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

4 200 

442 861 

20 000 
200 000 
14 760 

135 600 
4 500 

5 500 

2 500 

4 200 

507 231 

25 000 
260 000 
14 760 

165 000 
4 500 

5 500 

2 500 

1 1 

30 000 10 000 
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Bölüm Madde 

13.000 

Gelirin çeşidi 

ÖĞ RETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 30 001) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİM
LAR Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

1987 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

30 000 

363 001 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basdı kâğıt ve defter ahırdan ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

50 000 
120 000 
40 000 
65 000 
30 000 
60 000 

1 

54 000 

15 000 
16 000 
13 000 
10 000 

192 450 

82 450 
110 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

703 952 

20 000 

7 

402 734 

50 000 
120 000 
40 000 
65 000 
35 000 
92 733 

1 

54 000 

13 000 
16 000 
15 000 
10 000 
210 000 

90 000 
120 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

13.510 

13.520 

13.610 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
VAKFI YAŞATMA VE YÖNETİM Gİ
DERLERİ 
Vakıf akarların çeşitli giderleriyle tcsbit 
ve satış giderleri 
İmaretler giderleri 
Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım 

giderleri 
Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli 
eşyanın inceleme ve ayrıma giderleri 
(Vakfı yaşatma ve yönetim giderleri top
lamı : 3 875 000) 
Mahkeme hare ve giderleri 

14.121 

14.122 
14.123 

14.124 

14.130 

1987 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
l i r a 

32 501 

1 

32 500 

65 000 

3 573 600 

15 000 

1 800 000 
900 

125 

000 

000 

150 000 

583 600 

Lira 

9 012 102 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

56 001 

1 

56 000 

55 000 

9 78 

4 213 600 

15 000 

1 
400 000 
200 000 

125 000 

150 000 

323 600 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.410 Aidat 
14.430 Para taşıma giderleri 

VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 
14.441 Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve haralar 

(Vergi, resim ve harçlar toplamı : 
1 190 000) 

0 Düşünülmiyen giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.562 Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri 

yurt giderleri 
14.594 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme gi

derleri 
Vakıflar 
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1967 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

23 000 

2 103 500 

150 000 
3 000 

1 500 000 
450 000 

500 

3 230 001 

28 000 
62 000 

1 

3 100 000 

1 

23 000 

341 030 

150 000 
1 000 

740 000 
450 000 

40 000 
}. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1059) 

4 132 001 

30 000 
62 000 

1 

4 000 000 

40 000 

23 001 23 001 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TARIM İŞLERİ GİDERLERİ 
14.811 Büro giderleri 
14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.815 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.816 Malzeme alım ve giderleri 
14.819 Diğer alım ve giderler 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

VAKIF GUREBA HASTANESİ GİDER
LERİ 

15.511 Büro giderleri 
15.513 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.515 Griyim - kuşam alım ve giderleri 
15.516 Malzeme alım ve giderleri 
15.517 Yiyecek alım ve giderleri 
15.519 Diğer alım ve giderler 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Vakıflar G. 
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1967 ödeneği Hükümetçe îstene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Lira Lira Lira L 

82 000 79 000 

6 000 
6 000 
5 000 
50 000 
15 000 

1 570 200 

1 570 200 

0 000 
6 0CO 
2 000 

45 000 
20 000 

1 57 

1 570 200 

310 000 348 200 
7 000 
75 000 
410 000 
748 200 
20 000 

Md. Bütçesi 

700 000 

(S. Sayısı : 

7 000 
75 000 
410 000 
700 000 
30 000 

1059) 

8 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER-
LERt Kesim toplamı 

BİNA VE HAYRAT ONARIMI 
16.811 Bina onarımı 
16.812 Hayrat onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

700 000 

550 000 
150 000 

850 001 

14 436 648 
708 952 

9 012 102 
1 570 200 
700 000 

23 427 902 

650 000 
200 000 

1 

15 

9 
1 

28 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

21.000 

22.000 

Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
21.611 Etüt ve proje giderleri 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

150 000 

150 000 

18 210 000 

Riyaset Divanınca is 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

150 000 

15 

26 12 

TURİZM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 14 850 000 21 700 000 

23.000 

22.621 

22.622 
22.623 

Abideler ile 7044 sayılı Kanunla devralı
nan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait 
abidevi eski eserler onarımı ve konak
lama tesisi 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.721 Yapı, bina ve hayrat onarımı giderleri 
22=722 Teknik personel ücretleri 
22.723 Teknik personel geçici görev yollukları 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

H 850 000 
2 475 000 
525 000 

3 360 000 

2 760 000 
500 000 
100 000 

18 700 000 
2 475 000 
525 000 

4 425 000 

3 800 000 
500 000 
125 000 

240 000 15 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.622 Taşıt alımları 
23.628 Makina ve teçhizat alımları 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 

28.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE BÜYÜK ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

240 000 150 000 

200 000 
40 000 

150 000 

18 210 000 

240 000 

150 000 

26 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 18 600 000 26 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.160 Âbide ve eski eserl'e'rTe ilgili kamulaştır
ma ve1 satmalmalar 

77 - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine gö
re Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aidat 

HAZÎNEYE YAPILACAK ÖDEMELER 
34.811 633 sayılı Kanunun 30 mcu maddesi gere

ğince Hazineye ödenecek karşılık 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

200 000 

200 000 

226 000 

5 000 

221 000 

7 901 560 

35 

350 000 

23 

5 000 

230 000 

1 826 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm .toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira 

99 
295 
45 
10 

060 
000 
000 
000 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 449 060 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.22Ü Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 1 400 0000 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 30 000 

35.686 Vakıflar Nizamnamesinin 52 ııci maddesi 
gereğince mülhak vakıf hayratına yapıla
cak yardım 20 000 

35.687 Kudretsiz hayratın imar ve ihyasına yar
dım 10 000 

365 205 

110 
180 
65 

205 
000 
000 

.10 000 

1 400 000 

28 000 

18 000 

10 000 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

36.000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

05.71.0 Vakıflar Memurları Yardımlaşma ve Bi
riktirme Sandığına yardım 
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği 
gideri için) 

35.720 Dernekler ve köyler tarafından inşa veya 
tamir ettirilecek hayrata yardım 

35.770 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 
6972 sayılı Kanunun 25 ncd maddesinin 
(ç) fıkrası gereğince birliklere yapılacak 
yardım 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 
36.400 îlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Gerd verilecek paralar 

36.800 Faiz, acyo giderleri 

1967 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

6 022 500 

22 500 

6 000 000 

50 000 

23 000 

5 000 

80 000 

Hükümetçe Mene 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

33 500 

33 500 

50 000 

23 000 

5 000 

2 000 
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Bölüm Madde 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

ödeneğin çeşidi 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1967 
Madde 
Lira 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

200 000 

226 000 

7 901 560 

80 000 

8 407 560 

Hükümetçe istem 
Madde Bölüm 

Lira L 

.1 

2 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1967 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin e 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Lira Lira Lira Li 

B/2 Vergi dışı gelirler 

62.000 

62.121 
62.122 
62.123 
62.124 

VAKIF MALLARI GELİRLERİ 

TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİR
LERİ Kesim topamı 

KİRALAR 
İcarei vahide 
İcarei. müeccele 
Mukataa 
Vakıf menba suları kira ve işletme hası
latı 

19 075 000 

18 900 000 
20 000 

5 000 

150 000 

28 608 111 

24 316 000 

24 290 000 
20 000 

5 000 

1 000 

33 40 

TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ VE 
HASILATLARI Kesim toplamı 6 772 880 

62.141 Mahlûl muaccelesi 1 400 000 
62.142 Zeytinlikler hasılatı 268 000 
62.143 Arazi ve incirlikler hasılatı 600 000 
62.144 Zeytinlikler işletmeleri hasılatı, kira ve 

kârı 2 396 980 
62.145 Diğer hasılatlar 2 107 900 

5 078 000 

1 200 000 
268 000 
410 000 

1 000 000 
2 200 000 
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Bölüm. Madde Gelirin çeşidi 

72.000 

TEMETTÜ VE FAİZLER Kesim toplamı 

62.321 Türkiye Vakıflar Bankası temettüler! 
62.322 Akaar ve toprak satış bedeli faizi 
62.323 Taviz bedeli faizi 

B/3 Özel gelirler 

ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 
72.400 Geçen yıldan devreden nakit 

62.000 VAKIF MALLARI GELİRLERİ 
Bölümü toplamı 

72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1967 yıll tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira L 

2 760 231 

2 000 000 
750 231 
10 000 

20 650 000 
4 177 351 

24 827 351 

28 608 111 
24 827 351 

53 435 462 

4 008 687 

3 000 000 
993 687 
15 000 

22 000 000 
2 211 196 

24 

33 
24 

57 
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Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

ı Tarihi Numarası 

Kanun 
» 
» 

Nizamname 

8 
20 
27 , 
19 , 

. 3 

. 4 

. 5 

. 5 . 

. 1934 

. 11936 

. 1995 

. 11934 

2 387 
2 9.50 
6 570 

Kanun 
» 

28 . 6 . 1952 
21 . 7 . 1953 

5 982 
6 183 

13 . 1 . 1954 6 219 

» 
» 

5 . 
1 . 

. 6 

. 7 
. 1935 
. 1953 

2 762 
6 092 

5 . 6 . 1935 2 762 

» 27 .12 . 1937 3 294 
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(C) CETVELİ 

ÖZETİ 

icarei vahide 

Valkıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya ver 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkında 
Gayrimenkul kiraları hakkında Kanun. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğini ve mahsullerinin ne sure 

icarei müeccele mukataa 

Vakıflar Kanununun 27 nci madesine 1 fıkra eklenmesi hakkın 
Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkında Kanun. 

Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. lığı Kanununun 6 ncı ve 9 n 

Akaar ve toprak satış bedeli faizi 

Vakıflar Kanununun 13 ncü maddesi. 
Vakıf zeytinlik, fındıklık, narenciye ve meyvalıkların satış şekl 

Taviz bedeli faizi 

Vakıflar Kanununun 32 nci maddesi 

Mahlûl muaccelesi 

Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına ne suretle satıl 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1059) 



Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

» 

» 
» 

Nizamname 19 . 5 . 1934 

8 . 8 . 1934 2 887 
20 . 4 . 1936 2 950 

Kanun 23 . 8 . 1940 8 918 

8 . 8 . 4934 2 387 

5 . 6 . 1935 2 762 
» 20 . 4 . 1986 2 950 

Nizamname 17 . 7 . 1936 
Kanun 26 . :5 . 1927 1 050 

5 . 6 . 1965 628 
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ÖZETİ 

Zeytinlikler hasılatı, arazi ve incirlikler hasılatı 

Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerin ne suretle kiraya ver 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkınd 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsullerinin ne s 

Zeytinlikler isletmeleri hâsılatı ve kira bedeli 

Vakıf menba sulariyle orman ve zeytinliklerin işletilmesi hak 

Vakıf menba suları hasılatı 

VakıL' akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya v 

Çeşitli varidat ve hasılat 

Vakıflar Kanununun 13, 16 ve 17 nci maddeleri, 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkındak 
Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi, 
Muhasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi (Köhne eşy 
:borçları faizi, masarifi muhakeme istirdadı münhal tevliyet 
alman vakıfların malhalli sarfı kalmıyan müterakim paralar 
İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa edecek ve işletecek 
Müdürlüğünün katılmasına dair Kanun. 
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D. Memuriyetin, nev'i Aded Ücret 

2 
3 
5 
6 
9 
9 
5 
6 
5 
7 
6 
7 
9 
7 
8 
9 

10 
8 
8 
9 

10 
11 
11 

2 
3 
4 

MERKEZ 
Teknisyen 

» 
Onarma Ustası 

» » 
Usta 
Sanatkâr İşçi 
Şoför 

» 
Daktilo 
Şoför 
Daktilo 

» 
» 

Dâva Takip Memuru 
Memur 

» 
» 

Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
,» 

Gece Bekçisi 

Teknisyen. 
» 
» 

iller 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
2 

1 
1 
2 

1 100 
950 
700 
600 
400 
400 
700 
600 
700 
500 
600 
500 
400 
500 
450 
400 
350 
450 
450 
400 
350 
300 
300 

1 100 
950 
800 
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(D) CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret D. 

4 
5 
3 
5 
6 
rr 
i 

9 
11 
12 

6 
7 
8 

11 
11 
7 
9 

10 
11 

11 
12 
5 
6 
7 

10 
2 
4 
4 

Usta 
» 

Sürveyan 
,» 

Sanatkâr 
» 
» 
» 
» 

İşçi 
» 
» 
:» 
» 

Şoför 
> 
» 

Kütüphane Memuru 
Bahç.ivan 
Aşçı 

» 
» 
» 

Ahçı Yamağı 
» .» 

Daktilo 
» 
» 
» 

Talebe Yurtları Müdürü 
» 
» 

» 
» 

Müd. 
İdare 

Muavini 
Memuru 

3 
4 
1 
2 
1 
5 
o o 
4 
5 

2 
4 
5 
2 
3 

15 
32 

3 
3 

29 
25 
1 
2 
2 
7 
1 
1 
1 

800 
700 
950 
700 
600 
500 
400 
300 
250 

600 
500 
450 
300 
300 
500 
400 
350 
300 

300 
250 
700 
600 
500 
350 

1 100 
800 
800 

5 
7 
8 
9 

11 
11 
5 
7 
8 
4 
6 
7 
9 

11 
12 
11 

7 
8 
9 

10 
10 

11 

8 
9 

10 
11 

Talebe 
» 
» 
» 
» 

Yurt D 
Teknisy 
Kalorif 

» 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

Takip 
Dâva T 

» 
» 
» 

Hadem 
hanı, v 
Hadem 
hanı, v 
Yoklam 

» 
» 
» 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

11 Hademe 
12 » 
10 » 

11 Talebe Yurdu Hademeleri 
10 » » » 
12 » » » 
11 Koruyucu (Eski eserler için) 
11 Bekçi » » 

8 Bekçi (Vakıf çarşı. işha-
nı ve apartmanlar için) 

9 Bekçi (Vakıf çarşı, işhanı 
va apartmanlar için) 

10 Bekçi (Vakıf çarşı, işlıanı 
ve apartmanlar için) 

11 Bekçi (Vakıf çarşı, işhanı 
ve apartmanlar için) 

11 Bekçi 
12 » 

11 Başkoruyucu (seyyar) 
12 Koruyucu (seyyar) 
12 İşçi 
12 Tarım İşçisi 

53 
101 
1 
39 
2 
23 
17 
8 

o 

2 

5 

11 
9 
14 
o o 
13 
39 
1 

300 
250 
350 
300 
350 
250 
300 
300 

450 

400 

350 

300 
300 
250 
300 
250 
250 
250 
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D. 

3 
4 
5 
6 
G 
7 
9 

11 
7 
9 
5 
7 
7 

11 
12 
6 

11 
5 
8 

12 
11 
8 
9 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Guraba Hastanesi hizmetlileri 
Başteknisyen 1 
Teknisyen 1 

» 3 
» 1 

Usta 2 
» 2 
» 1 
» 2 

Eczacı Kalfası 1 
» » 2 

Diyetçi 1 

» 
Sanatkâr İşçi 

» ,» 
» » 

Şoför 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı Yamağı 

» » 
Laborant 

» 

950 
800 
700 
G00 
600 
500 
400 
300 
500 
400 
000 
500 
500 
300 
250 
G00 
300 
700 
450 
250 
300 
450 
400 

D. 

10 
.11 
12 

7 
10 
8 

10 
11 
10 
12 
11 
9 

10 
11 
11 

Me 

Hemşire 
Hastaba 

» 
İmanı v 
Daktilo 
Memur 

» 
» 

Başhad 
Hademe 

» 
Kapıcı 

» 
» 

Gece B 

7044 sayılı 

1 Teknisy 
3 » 
5 Sürveya 

Kaldırılm 

12 İstanbu 
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Bölüm Madde 

12.000 

(E) CETVELİ 

Ödeneğin eesidi 

Personel giderleri : 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

MEIIKEZ 
Abido ve yapı işleri dairesi 
abide şubesi 

4 Başıninıar (Şube Müdürlüğü 
vazifesini yapar ihtisas mevkii) 

4 Restorasyon Mütehassi'Si (Yiik-
«oV Mimar, ihtisas mev'kii) 

Mi-4 Rölöve Mütehassısı ( 
m a r, ihtisas nıovkii) 

5 Y. Mimar (İhtisas mevkii) 
G Y. Mimar (İhtisas mevkii) 

Yapı işleri şubesi 
4 (Başmühendis veya B asm im ar 

(Şube Müdürlüğü vazifesini 
yapar ihtisas mevkii) 

4 Tesisa/t Mütehassısı (Y. Mü
hendis, ihtisas mevkii) 

D. 

(L) CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded 

1 250 

.1 250 
1 100 

950 

1 250 

1 250 

4 

5 

(> 

S 

10 
11 

12 

4 
5 
6 

Betonarme Mütehassısı (Y. 
Mühendis , İht isas mevkii) 
V. Yi imar veya Mühendis (İh

tisas ]ı!0\ Lvii) 
Mühendis veya Mimar (İhti
sas mevkii) 
Başres,-am 
Kessaın 
i^-.yır isleri VG Mülhak vak ı f l a r 
M ü d ü r l ü ğ ü hayır M e r i bürosu 
Memur 
Memur 
Mülhak Vakıf lar Bürosu 
Memur 
Gureba Has tanes i 
•Birinci sini i' mütehassıs 
Birinci sınıf mütehassıs 
ik inc i sınıf mütehassıs 

1 
I 

•') 
1 
i 

1 

ı 
i 

1 
2 
1 
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M 

Üçüncü 
Asistan 
Asistan 
Bczacı 
Hemşire 
Hemşire 
Arşiv ve 

Ne 
Kapor tö 

Y. Mim 
(İhtisas 
Y. Mim 
(İhtisas 
Y. Mim 
(İhtisas 
Fmı mem 
Ambar 
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(R) CETVELİ 

1968 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetveldeki harcama 
formülleri bu bütçe için de uygulanır. 
Mülhak vakıflara ait cami ve mescit görevlileri ücret farkı : 

Mülhak vakıf gelirlerinden muhassas aylık ücretleri (405) liradan 
az oları cami görevlilerinin ücret farkları 12.212 nci maddeden 
ödenir. 

Kasa tazminatı : 
6760 sayılı Teşkilât Kanununun 10 ncu maddesi gereğince vezne
dar ve veznedar yardımcılarına 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen 
aylık tutarlarının yarısı üzerinden hesaplanmak suretiyle % 5 - 20 
oranında, 12.520 nci maddeden ödenir. 

Yayın alımları ve giderleri : 
Eski eser ve vakıflarla ilgili resim, fotoğraf ve malzeme bedelleri, 
bunların muhafazası, vakıf haritası, vücuda getirme ve satmalına 
giderleri 13.140 ııcı maddeden ödenir. 

Kesim: Vakfı yaşatma ve yönetim giderleri : 
Vakıf akaarların çeşitli giderleriyle tesbit ve satış giderleri : 

Vakıf akaarların her türlü yönetimi ile ilgili büro giderleri, bunla
rın mahallerinde veya kayıtları üzerinde belirtme, tescil ve tesbit 
işleriyle ilgili giderler ve bilirkişi ücretleri, bu işler için hariçten 
çalıştırılacak kimselerin gündelikleri, komisyonların huzur ücret
leri, 14.121 nci maddeden ödenir. 

Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma 
giderleri : 

Hayratın, hayrattaki kıymetli eşyanın bakım, taşıma, tesbit, teşhir ve 
tescili ile ilgili giderler ve hariçten bu işlerde istihdam edilecek bilir

kişi ücreti ve teberrükât depo 
leri 14.124 neti maddeden ödeni 

İmaretler giderleri : 
Komisyonlar huzur ücreti, ilân 
le açılacak imaretlerin onarım 
maddeden ödenir. 

Çeşitli hayır şartları ve sosyal yard 

Zabtedilmiş vakıfların vakfiyel 
nel Müdürlükçe ifası uygun g 
İstanbulda yeni cami imamları 
ret ve malzeme bedeli, ilân ve 
Müdürlükçe Yurtlar Kurumu 
lacak fakir öğrencilerin yurt 
14.123 ncü maddeden ödenir. 

Üniversite ve okullar muhtaç öğren 

Üniversite ve okullar muhtaç 
leri ile öğrencilerin giyecek, y 
ve öğrenimlerinin gerektirdiği 
misyon üyeleri huzur ücreti ile 
rım giderleri 14.562 nci madde 

Geri verilecek paralar : 
Mahlûl ihbariyeleri, mazbut vak 
lerine bağlanacak intifa haklar 
uyarınca belediye ve köy ihtiya 
ve ayrılacak olan hisseler 36.600 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünde, 237 sayılı Kanuna göre kullanılmakta olan taşıtlara 

Sıra No. Plâka No. Model Markası Kullanıldığı yer 

1 
2 
o O 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
10 

06.AC.424 
06.EE.519 
34.AC.911 
34.AC.912 
34.AC.913 
34.AC.914 
34.AC.915 
34.FF.471 
43.AF.477 
07.AS.768 

1966 
1966 
1957 
1957 
1960 
1954 
1954 
1966 
1955 
1954 
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Pleynmt 
Dodge 
Jeep 

» 
» 

Chevrolet 
Dodge 

» 
Jeep 

Merkezde 
» 

İstanbııPda 
» 
» 
:» 

» 
Kütahya 
Antalya 



Ç—J 

r 

O: 

V V 

P 
7? 

p -

•5 ' v 

H^ 
Q 
t» 
er1 

fci? ^ v 
<1 

f-3 
8° 

1 
p> 
1—1 

P > 

h-3 
P 
5C 
f-h> 

CD 

§ 

Q 

O 
o: 

P 
P-. 

—̂  to 

00
0 

l—L 

t o 
İNS 

O 

S5 
t£5 

ini' 

£ 
N 

ı-i 

p": 
ı-İ 

i-(-f-

ö 
O : 
ı—< 
P= 
P 

§ 
P 
P J 

P̂  
co 

O: 
P* 

8 
CP 0Qc 

t. 
P^ 
M « 

&t 
5" 
^ <! 
• - P 
s3 e_ 
p , r^ 

(E »-s 
S» 

P-> g 
S CD 

^ 
s: g CP p : 

s? P : 

p : 
P 4 crac 

p" M 
Q CO 

i H CD pL 
p 

p: 

p j 

3 P 

ÎT" 

O O t û j ^ K J H ^ K l t O H C O t O t O ^ O J M t O M 

ı l i . w w ^ o : ^ ^ c n o ı t f i ü ı ^ ^ ü i 0 5 0 M c n O c n O C T O C n o o o o O c n o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

ps 

a 

C5 Oi 03 05 H 
M M 1—' 
M I-* M 

l-ı l-1 M 

m 
o 

M f c O M fcO I—' h- l n n K t O l S K t O H 
O M H O ) O l 0 3 C 0 ^ 0 0 < l ^ M O 3 M < l O f f l 
O O O O C O ^ M ^ I C û C O Ç Û O O O O C O O K l O O ^ O J 
0 < I ^ Q O C 0 0 5 f f l ü l M M W C O C C I « l l ^ t O C û 

' O O O O O O Ü l O O Ç T t O O O O OO O Öl 

P >£ 
CO 

o, 
CD 
P J 

^ i-s 
P CD 

W 

*< 

p: 
kCC 

p: 
P o CD 
CÖ"1 

4 

M 
CO 

CO 

• 
M 
iO 
CTS 
~ 3 

~3 
oo 
- a 
oo 

H3 

p •-s 
P 

î/2 
P 

g 
p: 

I 

§ 
CB 
P 
Si 
C£ 

CD 

P J 
P 

^1 
P 
P 

P 

fej 

09 

H 

I 
S 



Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/465; C. Senatosu 1/875) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 1 . 1968 

Kananlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-661/444 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 1 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

GEREKÇE 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmaz malların satışlarından doğan ilân ücretleriyle, cari 

yılda yeniden hizmete giren ilhanlarının yakıt, :-:ıı, elektrik ve sair giderini karşılamak üzere, 
tertibindeki ödenek kifayet etmemektedir. 

Hizmetlerin aksatmadan yürütülmesini sağlamak için 14.1.21 nci m adile ye 400 000 lira e 1:1e il
mesi zorunlu görülmüştür. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 31 . 1 . 1968 

Esas No. : 1/465 
Karar No. : 111 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılması ile incelendi, görüşüldü: 

Kanun tasarısı, gerekçesinde belirtildiği gibi Vakıflar Genel Müdürlüğünün taşınmaz malların 
satışlarından doğan ilân ücretleri ile yıl içinde yeniden hizmete giren iskanlarının yakıt, su ve 
elektrik giderlerinin kâfi gelmemesi neldeni ile (Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesi) nin 
14.121 nci maddesine (400 000) liralık ek ödenek verilmesi, karşılığının da (B) işaretli cetvelin 
72.400 ııeü maddesine eklenmesini öngörmektedir. 

Komisyonumuzca yerinde görülen kanun tasa rısı aynen kabul edilmiştir. 

1090 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Ku rulun tasvibine arz -edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 
Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Aydın Aydın Sakarya Bolu 

î. Sezgin İ. Cenap Ege N. Bay ar H. 1. Cop 
İmzada bulunamadı 

Adıyaman Ankara Ankara Ankara 
M. A. Atalay 1. S. Hatipoğlu Y. Köker 31. K. Yılmaz 

Balıkesir Balıkesir Burdur Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
E. Güreli F. îslimyeli î. H. Boyacıoğlu R. Üner 

Erzurum Eskişehir Giresun Gümüşane 
C. Önder 1. Angı 1. E. Kılıçoğlu S. Savacı 

İstanbul Kayseri Kocaeli Kütahya 
M. Güven A. Hacıpaşaoğlu L. Tokoğlu M. Erez 

Muğla Rize Samsun Tabiî Üye 
T. Şahin G. Yalçın S. Kılıç S. Karaman 

Trabzon Trabzon Uşak Yozgat 
A. İ. Birincioğlu Ö. L. Hocaoğlu M. F. Atayurt î. Yeşilyurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1090) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin 14.000 nci (Hizmet giderleri) bölümü
nün 14.121 nci (Vakıf akaarlarm çeşitli giderle
riyle tesbit ve satış giderleri) maddesine 400 000 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. —• Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 
72.400 ncü (Geçen yıldan devreden nakit) mad
desine 400 000 lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Ertem 

Ticaret Bakam 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Kürşad 

19 . 1 . 1968 

Devlet Bakanı 
8. öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakam 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
E. Menteşeoğlu 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Köy İşleri Bakam 
T. Toker 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1090) 




